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   بر اساس نظریه شالیر ماخرشازده کوچولو شده  ترجمه تحلیل هرمنوتیکی داستان

  
  ir.ac.semnan@hasanzadeh.a*میرعلی دکتر عبداهللا حسن زاده

  گاه سمناندانشیار دانش

  پریسا سعیدیان

   ارشد زبان و ادبیات فارسی کارشناس

  چکیده

، علم هرمنوتیک گرایـشی بـود کـه توجـه ناقـدان      ینقد ادب يها پژوهش اخیر میان يها  سالدر  
هرمنوتیـک مبنـی بـر    .  را به خـود جلـب کـرد     ...ماخر، دیلتاي، هایدگر، گادامر و     ازجملهزیادي  
، لحـن،   افعـال ، رویدادها، حـاالت، ها کنش ي در فهم راز متون،رو نقش موثّ  است تأویلو   تفسیر

 کتـب دینـی و   تأویـل  هرمنوتیک در آغاز کمـک شـایانی بـه    شیدای پ .صدا، نگاه و اشارات دارد    
داسـتان  .نیز نمـود پیـدا کـرد      ) معاصر -کهن (یعرفان در آثار ادبی و      رفته  رفتهس کرد ولی    مقد  

یـات قـرن بیـستم نوشـته نویـسنده شـهیر فرانـسوي         از شـاهکارهاي ادب یکی» شازده کوچولو «
 ي بـرا لـی، مبنـی بـر نمـاد اسـت،     مایه این داستان تخی     درون ،است »پريآنتوان دو سنت اگزو   «

  راهتـرین  مناسـب  از معناهاي نمـادین،  برداري پرده واقعی و دقیق داستان و   فاهیمدستیابی به م  
 این خاطر کـه هرمنوتیـک      به  متون است،  تأویل هرمنوتیک در تفسیر و      هاي  مؤلفهبهره بردن از    

را  ... وهـا  شخـصیت واکاوي افعال و اعمال      گذشته، مؤلفدرك آنچه در ذهن      ،ها  شخصیتدرك  
  .بخشد   سهولت می

10/9/1398:        تاریخ پذیرش مقاله                           17/8/1398 :تاریخ دریافت مقاله     

  

 

  

 واژگان کلیدي
  هرمنوتیک*
   و تفسیرتأویل*
  ماخر*
   کوچولوشازده*
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  درآمد

 ،زبانـان  فارسـی  میـان   در.شـود   دنیا اسـتعمال مـی  ة زندهاي زباناري از لفظ هرمنوتیک در بسی   
از فعـل یونـانی   : معنـاي لغـوي هرمنوتیـک    .  این رشته رو به افزونـی دارنـد        مندان  عالقههرروزه  

گویند این واژه در اصـل یونـانی     میی برخ.اشتقاق یافته است هرمنواین به معناي تفسیر کردن،   
. معادل واژه تفـسیر در عربـی اسـت     برداشتن از یک پیام،و پرده روشن شدن به معناي توضیح،  

هـاي کالسـیک و      تـوان تـا ریـشه       هرمنوتیک را مـی    ۀریش. گردد  بازمیاین واژه به اساطیر یونان      
 هرمنوتیـک از واژه   ۀ ریـش  درواقـع  .ن غرب پی گرفـت    یهودي تمد )Hermeneuien(،   در معنـاي

 کـردن مـشتق شـده    تأویـل زبان خود ترجمه کردن و به   کردن،فهم و قابل روشن   ،تفسیر کردن 
 ۀکه نامش به طرز پر معنـایی بـا وظیفـ     تیزپاست آور  پیامخداي   هرمس در اساطیر یونان،    .است

 تبدیل آنچه وراي فهم بشر است به صورتی کـه فکـر و هـوش انـسان قـادر بـه درك آن اسـت،          
 .آوردن موقعیتی نـامفهوم اسـت      به فهم در   متضمنلذا شکل مختلف این کلمه       . است پیوندیافته

 وجود جمله و عباراتی مبهم در یک داسـتان          از موقعیت نامفهوم،   منظور) 549: 1390مدرسی،(
  . استآفرین ابهام در یک جمله تنهایی به اي واژهگاهی اوقات  نیست،

 کـار   ومـانع   جامعبرگزیدن تعریفی     است، شده  ارائههرمنوتیک تعاریف علمی گوناگونی       زمینۀ در
 .دشواري است

 .گذرانـد  تا پیش از قرن هفدهم میالدي این علـم دوران جنینـی و رشـد خـاموش خـود را مـی       
هـاي دانـایی ونیـروي ادراك انـسانی          با تمـام رشـته     و هرمنوتیک قلمرویی بسیار گسترده دارد    

 .تها یکی دانس  را باید با تاریخ شناخت و آفرینش معنا       هرمنوتیکتاریخ   ،درنتیجه کار دارد؛  سرو
 نـوزدهم  ة از آغـاز سـد   منـد   نظـام  مباحث هرمنوتیک به معناي دقیق و        درزمینۀ پردازي  نظریه«

هرمنوتیـک در  «)74: 1380احمـدي، (». معاصر نیز همچنان ادامه دارد ةدر دور   است، شده  شروع
نیز به کـار    ...کتب کالمی و   س، مقد تفسیر کتاب  غه،الّ  فقه ازجملههاي مختلف علوم انسانی      حوزه

تعریـف خاصـی از      رفـت،   که علم هرمنوتیک در آن به کار می        اي  رشتهفت و متناسب با هر      ر می
براي تحلیل هرمنـوتیکی هـر مـتن         است   الزم) 46: 1380واعظی،  (». است شده  ارائههرمنوتیک  
هرمنوتیـک را  .  شـود کـاربرده  کاربردبـه توضـیح و تـشریح را    هایی از قبیـل تـصریح،    باید پارامتر 

ـ      . تفسیر وتاویل دانـست     هنر یا نظریۀ   فن مثابۀ  بهتوان   می  ۀچنـین تفـسیري در ادبیـات بـه گون
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زمـانی متنـی بـر مبنـاي        . نمایـد   مـی  آثار توجـه     مایۀ  درونساختار و     متن، ةعناصر سازند  ادبی،
بـه همـین     مبهمـی وجـود داشـته باشـد،    مسئلۀپذیرد که در متن    معنا می  هرمنوتیکیرمزگان  

) 248: 1388،  مرادآبـادي ،  کـزازي .(پـذیرد  ت مـی  ابهـام شـد   واسطه تالش خواننده بـراي رفـع        
  :اند شده معاصر براي هرمنوتیک سه معنا قائل محققان

  . کردن کلمات با صداي بلند یا سخن گفتنانی ب:الف 

  . تعیین موقعیتیۀ توضیح دادن، همچون ترجم:ب 

   ترجمه کردن، همچون ترجمه از زبان بیگانه: پ

هـاي آشـکار معنـایی آن شـکافته       کند که الیه   قعی خود را پیدا می    ک داستان زمانی ارزش وا    ی
 یابـد  مـی هاي معنایی تا جایی ادامه  این شکاف الیه نمایی کنند،  نهانی متن خودهاي و الیه شود  

هرمنوتیـک بـا معـانی    « . اصلی نویـسنده مـشخص شـود   و هدفکه سرانجام مفهوم واقعی متن   
هـا   ها و ناگفتـه   اینجاست که در هرمنوتیک همواره گفتهکار دارد دشواري این تعریف    پنهان سرو 

ها این است کـه نویـسنده    ها و ناگفته    از گفته  منظور) 65: 1380احمدي،  (».اند  شده  بیترک باهم
در همـین راسـتا       ذهنی داشته است،   ۀزمین آفریند پیش  نسبت به متنی که در قالب داستان می       

 ذهنـی خـویش   هاي زمینه پیشبا - نیستاي ابقهسکه مسبوق به  -هاي ذهنی خویش را      برداشت
 و به ابهام متن دامن  کند  میبندي گاهی اوقات بافت متن را متزلزل         این ترکیب  .کند  میترکیب  

 نویـسنده زبردسـتی کـه بـا     بـسا   چـه  توان براي همه متون صادر کـرد،        حکم را نمی   نی ا .زند می
 از امـور پوشـیده و       بـرداري   پردهاي  بر  تقویت داستان خویش کمک کرده است،      به بندي، ترکیب
به معنـاي نهـانی مـتن     د بتوان از این طریق کهشود می از فهم اي درجهبه ملزم به رسیدن   مبهم  

کنـد،   ، معناي خاصی بـه مخاطـب القـا مـی          گیرد  می در متنی که قرار      هر کلمه  رایز؛  دست یابد 
عنـاي جدیـدي داشـته    یا نسبت به مخاطـب دیگـر م   ،متنممکن است همان کلمه خارج از آن      

آن چیزي نیست که از ظاهر آثـار ادبـی     ،شود  میمفهوم یا معنایی که از یک واژه دریافت         . باشد
ـ تمامیـت شود، بلکـه   با رجوع به فرهنگ لغات دریافت می     ت معنـایی کـه از اثـر دریافـت      و کلی

قـرار گـرفتن    است که با کنـار هـم      هایی  واژه کلمه و    و اصطالحی شود، فراتر از معناي لغوي       می
 هـاي   مایـه   درونکننـد،    مفاهیم در طی قرون کمتـر تغییـر پیـدا مـی           . اند موجب خلق متن شده   

بـه چـشم    ادبی کهن هاي متنهاي کوتاه و بلند  سرچشمه گرفته از مفاهیم که از دیرباز در قصه        
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 تـازه بــه ایــن مفـاهیم موجــب خلــق موضــوعات و    نگــاه.شــوند نیــز دگرگـون مــی خورنــد  مـی 
  )266: 1388میر صادقی، .(شود می تازه از سوي مخاطب هاي مایه درون

الزم است از قواعد علوم مختلف آگاه بـود و   درك معناي متن یا فهم معناهاي جدید متن،    براي  
 علم هرمنوتیک است کـه بـر       ،رترین علم در درك معنا    موثّ. کاربرد عملی به    ۀآن قواعد را به گون    

 هرمنوتیـک در پیـشرفت و       پـردازان   نظریـه  دگاهیـ  د .ست ا بناشده تأویلدو رکن اصلی تفسیر و      
نقـش  ) عرفـانی  فلـسفی،  مقـدس، ادبـی،  ( متـون  با همهگسترش این علم در جهان و پیوند آن      

بررسـی  . انـد   مباحـث هرمنوتیـک نظـر داده      درزمینۀ بسیاري   پردازان  نظریه. ري داشته است  موثّ
بـا  . دهـد  یمـ  اختیـار مخاطـب قـرار     ابزارهاي فهم و درك معناي جدید متن را در     ها  آننظرات  
 همـان چیـزي کـه      اًقـ یدق،  افـت ی دسـت  مـتن    ةتوان به معناي پوشـید      می ریو تفس  تأویلکمک  

تـوان از شـالیر مـاخر،      شاخص این علم مـی   پردازان  نظریه ازجملههرمنوتیک با آن سروکار دارد      
شاگردش گادامر رونـق   که هرمنوتیک مدرن با او شروع شد و با هایدگر و -ویلهلم دیلتاي، نیچه 

  . نام برد-یافت

 یکسان يا هینظرو    برآمد تأویل بیان کردن نظریه همگانی      درصدداولین کسی که    : شالیر ماخر 
 ة او دربـار ۀ اندیـش ة شـیو کـه  عـاملی بـود     ها  کیرمانتتعلق وي به    .  متون ارائه داد   ۀدر مورد هم  
  .بنامند» هرمنوتیک مدرن«را هرمنوتیک 

 بـر  هیـ تکر بـا   همیشه یک معناي نهایی نهفته است به نظر وي مفس   در متن ماخر معتقد بود که     
ـ      نمـی  مؤلـف هاي روانی و ذهنی      ت و خصوصی  یوزندگشناخت   و معناهـاي  مؤلـف ت  توانـد از نی 

وي . رسـاند  ینمـ  قطعـی  ۀر را به نتیج مفسمؤلفگرفتن  نظر صرف در، پنهان در متن آگاهی یابد 
  .کند ا براي تحلیل هرمنوتیکی متون معرفی میر)  و دستوريیفن (تأویلدو نوع 

  و دسـتوري، زبـانی  يهـا  نکتـه  از ظاهر مـتن،  گرلیتأوکه  داند  دستوري میتأویلتأویلی را ماخر  
 تأویـل  را در راسـتاي  یفنـ  تأویـل  ؛ و معناهاي متن، کـشف کنـد     يسو  به ییها  راهبتواند   نحوي،

ه به افـق تـاریخی مـتن،     توجیفن تأویلر ، دداند میداند یمر دستوري در کشف معناي متن موثّ  
احمـدي،   (. اسـت  یبررسـ   قابـل  گیـرد   و نخستین شارحان می    مؤلفثیري که خواننده از ذهن      أت

 بـه   دنیدررسـ ر را   ل یکدیگر هـستند و مخاطـب یـا مفـس           مکم تأویل دو شیوه    نیا) 77: 1380
ر بررسـی و تحلیـل    بایـد د  هـم ریتفـس  از تأویـل در راسـتاي   . کنـد   میمعناي پنهان متن یاري     
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 نیـستند و فقـط      تأویـل هرمنوتیکی متون کمک گرفت؛ به این دلیل که برخـی از متـون قابـل                
  . تفسیر دارندتیقابل

 و انـد  شـده  نوشته درگذشتهرود، متونی که  اغلب براي متون عرفانی و دینی به کار می       ویلأت  کار
 مـسئله  متن آگاه نیستند همـین       يریگ  شکلهاي   کنند از زمینه   زمانی که خوانندگان قرائت می    

کـه   (لیـ و تأو فرایند تفسیر   .  کسب نکنند  یلذّتشود، خوانندگان از خواندن آن متون        موجب می 
. شـوند  یمـ  این مرحله نمایـان    در) شود  متن می  شدن  واقعیاریگر خواننده در درك معنا و مفید        

 بـه   نسبترایز تعمیم داد    وانت یم )ینیردیغ، دینی یا    یرادبیغادبی یا   (تفسیر را براي هر متنی      
 و تحلیل، خاص یک جمله یا یک صـفحه از مـتن نیـست              ری تفس .تري دارد   گسترده ة حوز تأویل

 و لحـن و صـدا، نگـاه و    و حـاالت  هـا    و رویـدادها و خواسـته      ها  کنش تأویلبلکه شامل تفسیر و     
معنـایی آن   شـدن بـا یـک مـتن و فراینـد خوانـدن و تحلیـل درك        رو روبه. شود میاشارات نیز   

 تفـسیر  ازیـ ن شیپـ هرمنوتیـک  . شود  شکوفا میتأویلو   تفسیر ۀنیازمند مهارتی است که در سای     
 مهارت تحلیـل هرمنـوتیکی متـون    ةکنند تیتقو از ابزارهاي تأویلمتقن از متون است، تفسیر و     

  .هستند

  :دهد یمماخر براي دستیابی به قواعد عام تفسیر دو روش کلی را ارائه 

براي این تفسیر باید به زبان و فرهنگ خاص، صرف، نحـو، معـانی الفـاظ و                 : دستوري ری تفس .1
 و فهم عرفـی  یشناس زبان از راه قواعد مؤلفمقصود .  توجه کردزبان  کی ادبی   يها  هیآرامجموعه  

  . استگرا واقعو عمومی مالك است و تفسیري 

کـه نمایـانگر    (مؤلف یشناخت وانر فردي و يها یژگیو این نوع تفسیر باید به        در : فنی ری تفس .2
  )86: 1381، ينصر.( کردتوجه) .است وي یذهنخالقیت 

شوند که در متن معانی پنهان وجود داشـته باشـد،            ر واقع می  هاي هرمنوتیکی زمانی موثّ    حلیلت
 ازنظـر متـون عارفانـه و عاشـقانه    .  کند متن به توضیح و تفصیل نیـاز دارد     احساس زیننویسنده  

برنـد، فقـط     نیستند و عوام فقط از ظاهر آن متون بهره مـی     فهم  قابل براي عوام    ذهنی و معنایی  
گر لیتأو .رادارندصان و عالمان آن رشته قدرت درك حقیقی آن متون           متخص   ر نقش بـه   و مفس

  .کنند سزایی در فهم و درك این متون براي مخاطبان ایفا می
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 طـور  بـه زیـرا آدمـی    پا گرفتـه اسـت؛   ر آن،ر از شرایط اجتماعی زمانه ایست که دثّأهر متنی مت 
ثیر أ از محیط پیرامون خود نیـز تـ  متقابالًگذارد   میریتأثطور که بر محیط اطرافش      فطري همان 

 ۀ بر روحیات، خلقیات، افکار و اعمـال و بـه عبـارتی منظومـ        ها يریرپذیتأث اینبازتاب  . پذیرد می
 بـستري کـه در آن   نظـر گـرفتن    متنی با در     بنابراین هر ؛  شوند گر می   جلوه مؤلف هنی و زبانی  ذ

 تحلیـل  تیـ قابل دکتـرین اندیـشمندانی همچـون مـاخر      پیاده کـردن    پرورانده شده و همچنین     
اربرد عملـی دارنـد    هرمنـوتیکی کـ   لیدر تحل اي که    هاي برجسته   شاخصه .پذیرد هرمنوتیکی می 

  : ازاند عبارت

ـ      ۀ زمین  شناخت .1 و حـاالت و لحـن صـدا و نگـاه و        ه بـه کـنش و رویـدادها          اصـلی مـتن، توج
ـ نات روانی و ذهنـی و یـا        به زندگی و خصوصی     توجه .2.اشارات عنـوان  بـه  پدیدآورنـده  يهـا  تی 

 .3)1 محـوري  مؤلـف  (ایـ )  پدیدآورنده يها   فهم شیپآشنایی با افق فکري و      (متن  راهنماي فهم   
ـ  هاي خوان دگاهی د.4)2متن محوري (ای مؤلفت  به متن مستقل از نی   توجه شیپـ  بـه ه نده بـا توج 

  دقّـت .6  نکات دستوري از ظاهر مـتن ی بررس.5)3مفسر محوري (یا   نسبت به متن     شیها  داشت
 4 نگره پدیدارشناسیلی تحل.7 به افق تاریخی

داسـتان   این نکتـه کـه   نظر داشتندر ولی با  ،رمنوتیک فراتر از مقوالت مذکوراست  هاي ه  فهمولّ
 صــرفاً منتخــب از میــان متــون داســتانی معاصــر اســت،داســتانی نمــادین و  ،شــازده کوچولــو

 پرواضح است که در     .ر است  مفس گریاری  این داستان،   در تحلیل هرمنوتیکی   ، منقول يها شاخصه
 متـون ثابـت   ۀ اجرایی دارند و براي همـ   تیقابلها بسته به نوع متن       تحلیل هرمنوتیکی، شاخصه  

ـ           یعنـی  ؛ کنـد  مـی ا آن سـروکار دارد عمـل   نیستند؛ زیرا هرمنوتیک با توجه به نوع متنـی کـه ب
فقـه   اجتماعی، دینی،  متون فلسفی،  در مورد رود    که در مورد متون ادبی به کار می        يطور  همان

  .رود و کارکردهاي مختلفی دارد به کار نمی... و 

 دینی و حتـی      گنجانده و جزء متون    در خود داستان شازده کوچولو تا حدودي معانی فلسفی را         
 ابـزار  .کاربـست هاي تحلیلی را به   آن روش باشد که براي فهم    صنوع و مسجوع نمی   تون ادبی م  م

                                                             
1Author oriented 
2 Text based 
3 The central interpreter 
4 Phenomenology 
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 در ایـن    یکی هرمنـوت  . تفسیري يها  روش کارآمد در درك و تحلیل معنایی این اثر، تفسیر است         
 داسـتان و شـرح دادن اعمـالی    يها تیشخصختن  شناجهت، تالشی است  لیتخی-داستان ادبی 

 نمایـد،  مـبهم مـی   ناشـی،  ة و بـراي خواننـد  بـرد  یم جلو تان راکه توسط کاراکترهاي اصلی داس  
درك کلی  منجر به    تیدرنهاکه  ... و   گیرد  صورت می  ها  شخصیتیی که میان    وگوها  گفت تحلیل

 متون عرفانی، دینـی،  مختص هرمنوتیکی اغلب يها هینظر ۀ متون بر پایلی تحل.شود میداستان  
 درزمینـۀ اي   گـسترده يهـا  پـژوهش مطالعـات و   اخیـر   يهـا   سال. س است  مقد و کتب صوفیانه  

ي علـم  هـا   زیرشـاخه  شدن این علم در میـان هرمنوتیک صورت گرفته است که موجب گسترده     
 تـوان  یم ،حاصل شد این رشته پردازان هینظرهاي    آنچه از دیدگاه    طبق .نقد در جهان شده است    

 بلکه در متون ادبـی     ،ی دانست  فراتر از متون فلسفی و عرفان      تنها  نهسطح هرمنوتیک    :اظهار کرد 
مـتن ادبـی   ل و عاطفـه   بودن عنصر تخی  پررنگمتونی که فقط به دلیل      دسته از     آن ،نیزمعاصر  

  .خورد  از هرمنوتیک به چشم میییرد پا، شوند یممحسوب 

آنتـوان  « مـشهور فرانـسوي،     ةداستان شازده کوچولو اثر نویـسند      از میان متون داستانی معاصر،    
 .لیـل قـرار گیـرد   هاي هرمنوتیکی مذکور مورد تح فهتواند طبق مولّ  می»اگزوپريماري دو سنت  

 در ایـن  جلوه هـاي نمـادین و مـبهم   ولی  ،خاطب با داستانی کودکانه مواجه است     در نگاه اول م   
ـ بـراي کودکـانی کـه        صـرفاً و    از ژانر کودکانـه آن اسـت       تر  پررنگداستان   ل قـوي دارنـد و   تخی

 براي فهم دقیق   .فهم است  قابل ، کنند مجسم در داستان را در ذهنشان       توانند تصاویر موجود   می
آخـر مـن دوسـت    .  مطلوب رسیدۀاین داستان باید دفعات مکرر و دقیق خوانده شود تا به نتیج     

  )20: 1392اگزوپري، ( .ندارم کسی کتابم را سرسري بخواند

بـه ایـن دلیـل کـه فراینـد       اسـت  تیاهمدر تحلیل هرمنوتیکی، حائز       مذکور يها ت شاخصه اولوی
شود و در مـسیري    نامفهوم و مبهم آغاز میيا نقطه است که از يا رهیداتحلیل هرمنوتیک همانند    

فهـم کامـل   ( در نقطـه پایـانی   تیـ درنهایابـد و    فهم است جریـان مـی  و ابزارکه پوشیده از نشانه   
هـاي هرمنـوتیکی    فـه و بـا مولّ  رسد، در این دایره داستان در مرکز قـرار دارد         پایان می  به) داستان
ع تـر و مـان     ر در فهـم دقیـق و سـریع         مفـس  گریاریـ م این مـسیر     طی کردن منظّ  .  است شده  احاطه

  .شود  وي مییشیذهن پرو سردرگمی 
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  گاه شالیر ماخرد هرمنوتیکی با توجه به دیهاي مؤلفهتحلیل داستان بر اساس 

 :شود می اصلی داستان اشاره ۀ به هستدر آغاز

 است که از همان کودکی طعم تلخ تنهایی را چـشیده       يا  باسابقهاصلی داستان خلبان     تیشخص
 و  خـوش را بـراي خـود   يا  خاطره و   سر گذرانده  شیرین از    يا  حادثه، وي در روزگار جوانی      است

خرابی موتـور هواپیمـایش بـه صـحرایی ناشـناخته سـقوط            علت   به   . است زده  رقم ها  انسان ۀهم
 ،فرسـا  طاقـت  در این شرایط  کالفه است)آب و غذاي کافی  (تن امکانات    خاطر نداش  و به کند   می

 وعلـف  آب یبـ  در صـحراي   روز را 9و  شود   می ناگهان مسافر کوچولوي عجیب غریبی بر او ظاهر       
قـصد   خلبـان  ،رسـد  بـه پایـان مـی    هواپیمـا   موتـور  ریتعم کنند تا اینکه باالخره    باهم سپري می  

داسـتان  ایـن  . گـردد   خودش برمی  ةاریسبه  ناگزیر  چولو هم    شازده کو  ،برگشت به نیویورك دارد   
 خلبـان  ، این داستان نمادینمؤثر تیشخص. درواقع نقل خاطرات این دو نفر در این نه روز است       

 کـه  طـور  همان ،تخود آنتوان اس است، شده حاصله به شناختی که از نویسنده  با توج ؛ که است
طبـق   ،استتحلیل  در محور مؤلف قرار دادن ،یکیرمنوتههاي فهم   فهاز مولّ  یکی اشاره شد    قبالً
 و تیـ ذهن و در جستجوي رفتتوان  آنیشناخت روانهاي فردي و   سراغ ویژگی  بایست مؤلفهاین  
 .شود می گیري داستان ترین عامل شکل  صاحب اثر اصلیتیخالق ازیر؛ بود وي تیفرد

   محوريمؤلف

ط زنـدگی، خـانواده و منظومـۀ فکـري       خصوصیات ذهنی و روانی و شخـصیتی و محـی          شناخت
  بـردن یپ کمک به مفسر در تیدرنها و مؤلف یشناس  روان و   ینیب  جهان موجب آشنایی با     مؤلف

 رکـن اساسـی اسـت، بـه عبـارتی محـور             مؤلـف   محـور،  مؤلـف  نظریهطبق  .  است مؤلف قصد  به
در سـتان   داتیشخص که يا زمانه، محور ها شخصیت داستان، محور شناخت افکار    يها  تیشخص

  .است... پا گرفته است، محور معناي متن وآن

 وپرداختـه  سـاخته  ، این داستان نمادین این است کهدهنده نشان و حاالت اگزوپري    رفتار ،خالقا
. استآور صـحرایی دور از آبـادي و بـشر    خیاالت و رویاهاي نویسنده براي فرار از تنهایی دهشت       

  هـاي وجـودي     و نـشانه یتیشخص يها یژگیوود، شغل و ه ب م خانواده اعیانی و مرفّ    وي فرزند سو
شـازده  .  وجـود خـارجی نـدارد، نیـست    اصـالً شباهت به خلبان و شازده کوچولـویی کـه       وي بی 
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خلبـان و شـازده کوچولـو     . م نویسنده است   متوه افتهی پرورش و کوچولو یک موجود ذهنی است    
هـاي بـورش خورشـید شـاه       خویـشانش او را بـه سـبب مو        «.و ذهن او هـستند     درواقع اگزوپري 

 شـبیه توصـیفاتی اسـت کـه اطرافیـانش از وي      توصیف خلبان از شـازده کوچولـو    (» دندینام یم
 شیهـا  يهمشاگرد« ،)29: 1392اگزوپري،( .دیجنب یم در باد    اش ییطال طالیی   ي موها :داشتند

   حالت  یا به علت شیسرباالنامیدند به سبب بینی     س او را سیخک ماه می     در مدرسه صلیب مقد
 سنت اگزو پري را هنگامی که رئیس پایگاه هوایی در کـاپ          ها یمغرب،  شیها یباف  الیخ و   ییایرؤ

 يا نـه ییآ همچـون  يهـا  یژگـ یو این .38: 1374، اتان.) » لقب داده بودند   ها  شنسرور  ،  ژوي بود 
 يهـا  یژگـ یو توصـیفاتی کـه اطرافیـان آنتـوان از        بعـد از   .دهـد   نویسنده را نشان مـی     تیشخص

  شود تر می واخالقی وي ارائه دادند، وجوه شباهت خلبان و شازده کوچولو پررنگ یجسمان

 تیـ موقع کنـد  میآنتوان همیشه نگران فهم و برداشت مخاطب است، دلهره اي درونی او را وادار       
کند از هر طریقـی خواننـده    وي سعی می. کوشد  میسازيشفّافتر بیان کند و خودش در   را واضح 

 خودش برساند، به همین دلیل عالوه بر توضـیحات شـفاهی کـه بیـان     مدنظرنی را به مفهوم ذه  
 شک و تردیـد بـراي مخاطـب بـاقی     يا ذره سخنانش    درآوردن ریتصوکند با به     کند سعی می   می

خلبان طبـق چیزهـایی     که شازده کوچولو از وي خواست برایش بائوباب هارا بکشد،        ي روز .نماند
 بـه  همـه  نیااگر من سر این نقاشی     «: گفت و بعدازآن را کشید   که شازده کوچولو گفت شکل آن       

 پـیش  هـا  مـدت  فقط براي آن بوده که دوستانم را متوجه خطري کنم که از             ام  آوردهخودم فشار   
 بـه  ام دادهدرسـی کـه بـا ایـن نقاشـی      . انـد  بـوده  خود من ازش غافـل      و مثل بیخ گوششان بوده    

  )26: 1392اگزوپري، (.»ارزد یمزحمتش 

آنتوان این بوده که خواننده بفهمد شـازده کوچولـو دربـاره دنیـایی کـه همیـشه خـودش                  هدف  
ـ ایـ رؤ جهـان     و زدیـ خ یبرم و باطنش یکی دانسته و به جستجو         با ظاهر شناخته و    ل را بـا   و تخی

اشـخاص و    در مـتن بررسـی رخـدادها،   مؤلـف ر با مرکز قـرار دادن   مفس.دهد واقعیت تطبیق می 
 مطلـوب   ۀتواند از تحلیل هرمنـوتیکی مـتن بـه نتیجـ            می مؤلفول محور   عناصر دیگر داستان ح   

  برسد
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 متن محوري

 ریپـذ   لیـ تأو کـه    - حول کتب مقدس   غالباً 20 و   19 هرمنوتیکی در اوایل قرن      يها  لیتحل نیاول
 عرفانی، دینی و معاصـر  يها  داستان این نوع تحلیل در میان       رفته  رفته رایج بود ولیکن     -هستند

 از دیگـر  گیـري  مشروط بـه بهـره   کوچولو  شازده  داستان تحلیل.  شایع و رایجی یافت    نیز کاربرد 
 اوقات متن سواي عناصـر  ی گاهشود؛ مفید واقع می ، هرمنوتیک در کنار متن محوري    يها  مؤلفه
 یکـی از    عنـوان   بـه تـوان    کنـد کـه مـی       زیادي پیـدا مـی     تیاهم...ر و    و مفس  مؤلف ازجملهدیگر  
رویکرد متن محوري بر ایـن انگـاره اسـتوار اسـت کـه      « ردیقرار گ ه  توج تحلیل مورد    يها  مالك
سواي ساختار از زبان و عناصر درونی متن نظر گرفتنر با در    مفسبایـد بـه   مؤلـف ت  توجه به نی 

 .)1374:135سلدن،(».معناي متن پی ببرد

 ریتـأث مستقل  طور به ها از آنگر این مطلب هستند که برخی  هاي هرمنوتیک بیان بررسی شاخصه 
ال بـراي تحلیـل   که مستقّ  هستند موارديی در نقد هرمنوتیکی داستان دارند و در مقابل       یبه سزا 

 گریاریـ  ، متن لیو تحل  در فهم    است که  ییبا پارامترها  آن در ارتباط     دکارآمد نیستند، بلکه کاربر   
ه  اصـلی مـتن،  ۀ نکات دستوري متن و شناخت زمین  ی بررس .باشند ر می مفس یا   مخاطب بـه   توجـ 

 يهـا  برداشـت  درهـم   راسـتاي    و رویدادها و حاالت و لحـن صـدا و نگـاه و اشـارات در                ها  کنش
 ر هستند موثّ،متن محورهرمنوتیکی 

 دنیـا  ة بـه چنـدین زبـان زنـد    تاکنون . استشده نوشته زبان فرانسوي   به 20این داستان در قرن     
اي واقعـی در ایـن داسـتان نیازمنـد         رسیدن به معن   و هاي ظاهري  ز الیه اعبور    است، شده  ترجمه

،  از متن اصـلی داسـتان اسـت    يا  ترجمهمتنی که اساس کار نگارنده بوده       توضیحی صریح است،    
 از مـتن را  ییهـا  قـسمت  بازهم وجود نیباا تحلیل هرمنوتیکی است ولی يها روشترجمه یکی از    

ري خوانـد و تـا اینکـه     متن را با صداي بلند براي خود یا دیگ  يها  قسمتالزم است گاهی برخی     
 اصـلی  ۀزمین شناخت   براي تا جایی که معناي واقعی رخ بنماید        مبهم آشکار گردند   يها  تیموقع
 سـنت اگـزو پـري در    1935؛ در سـال  شـود  اگزو پري اشـاره   یکی از سفرهايبه الزم است  متن

 بـانی   کـه بـه قـول خـودش    شـود  می کارگر آشنا يوشوهر زن با   برد یمقطاري که او را به مسکو       
ن را آ اصلی داستانی شد که هنـوز نـه نوشـته بـود نـه فکـر نوشـتن          تیشخص ة چهر هیاول ۀهست

هـایی اسـت کـه اطـرافش بـه وقـوع        شناخت پدیده منظور به اصلی داستان  تیشخصفر  س داشت
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 بـراي رسـیدن بـه    وقفـه  یبـ وچولو به زمین سـفري هدفمنـد و تالشـی     ک، سفر شازده  ونددیپ یم
و در فهـم  ،   وي رسـان  ياریدهد و     نجات می  یراه یب مفسر را از ورطه      هدفش است، این شناخت   

 .شود  ماجرا میدرك

 قرارگیـري ارکـان    تیـ اولو بـه    ه چنـدانی  توج که نویسنده    دهد یمنشان  نکات دستوري   بررسی  
 9 قصد روایت کـردن خـاطره   به خاطر اینکه ، برداشت کرد  گونه  نیاتوان    می  است، جمله نداشته 

پـیش   لحـن صـمیمی و عامیانـه    را داشته اسـت داسـتان، بـا   با شازده کوچولو  مصاحبت  ه و روز
بـه رعایـت مـوازین     ملـزم   خـود را    نویـسنده   و  خـورد     به چشم نمی   در آن عبارات ثقیل   . رود می

ـ  اش یپـ  رفتم یمداشتم   «: مانند ؛ه است دستوري نکرد  دیـ کرد یمـ ا شـما داشـتید صـحبت       ام« 
خب ستایشت کردم   :  باال انداخت و گفت    يا  شانهشازده کوچولو نیمچه    « )15: 1392اگزوپزي،  (
بـت امـر      پـس  ، خـب  ، خب :پادشاه گفت « )15،همان(» این برایت جالب است    یچ واقعاًا آخر   ام 
بـدش بـه مـن بـراي تـو زیـادي سـنگین              :  گفـتم  بـس «) 40همـان، (» بکـشی   خمیازه کنم یم

  .)87،همان(.»است

ـ     ز توج  نی مهم مسئلۀالبته باید به این      ه بـه نکـات   ه شود که این داستان ترجمه است و براي توج
 کـه تـا امـروز    يها ترجمهرسیدن به فهم جدید الزم است اصل فرانسوي متن یا تمام  دستوري و 

 .شودو بررسی  مطالعهموجود است در 

روز بـراي وارد   نقطه شروع داستان صدایی است که در زمان نمـادین طلـوع صـبح یعنـی آغـاز      «
تحلیـل  «»  یک گوسفند بـراي مـن بکـش   زحمت یب :گوید جتماعی به راوي میا تیفعاله شدن ب
 تمام داستان از ابتدا تـا انتهـا صـدایی    در»  شازده کوچولویشناس شناخت در یدارشناسیپدنگرة  

 صداي بم خلبان است حکم نقـالی را دارد کـه خـاطراتش را       گاه ،کند  میدر گوش خواننده نجوا     
 صـداي  نگـاه ) 12: 1392اگزوپـري، ( »کنی؟  چه می... تو اینجاآخه«.کند میبراي مخاطب تعریف 

 آن از گـوش مخاطـب بیـرون    ينـوا  خـوش  شازده کوچولـو اسـت کـه طنـین       گونه ریحرنازك و   
و عامیانه ن آغاز با لحنی ساده       از هما  داستان) 12،همان(»ه برام بکش   یک برّ  زحمت یب«.رود ینم

 دقیقـاً داسـتان  .  هـست رو روبـه  يا رهیـ دا سـاختار روایـت    بـا  خواننـده .شود میو صمیمی شروع    
 چیز دیگـري شـروع   ، تمام شدن چیزيمحض  به .رسد  میبه پایان    ،شود  می که شروع    جایی  همان

بـا   پیـاپی  ي گفتگوهـا  اخترکـی بـه اخترکـی دیگـر،    کوچولو از شازده پایان  بی يسفرها.(شود می
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 حرکـت در مـسیر      ۀادامـ   خواننـده را بـراي     ةگیزان متن، هبا این شیو    ...)ها و   اختركصاحبان آن   
 کـه در ایـن داسـتان    هـایی  کـنش  رویـدادها و    .کند شازده کوچولو و پیگیري داستان ترغیب می      

سقوط ناگهانی هواپیما به :  ازاند عبارت و موجب پیشروي بیشتر داستان شدند، به ترتیب        داده  رخ
ی شـازده کوچولـو بـر خلبـان خـسته و       موتور هواپیما، حضور ناگهانچیز یکخاطر شکسته شدن  

 اخترك و رسیدن به زمین و مالقات شازده کوچولـو          6، ماجراي سفر شازده کوچولو از       حوصله  بی
  . گل و شازده کوچولو در سیاره کوچکشبگومگوو روباه، مار و گل، 

 است کـه خواننـده را مجـذوب خـود     تأثیرگذار قدري بهها   یا توصیف صحنه ها  شخصیتتوصیف  
کـه   زمـانی .  را دارد  هـایش   حـرف نویـسنده از روي عمـد قـصد مانـدگار کـردن              یی گو .ندک می

 این صحنه اي گونه  به، نویسنده   شود  می حاضر   داستان) یا شخصیت خیالی    فرعی(  دوم شخصیت
ایـن  . کنـد   شازده کوچولو را فراموش نمـی ةکند که مخاطب تا پایان داستان، چهر را توصیف می 

 این موجود شـبیه  انگیزد برمیب خلبان را  است، تعجتر کوچکاز خلبان مسافر به لحاظ ظاهري   
 رو ام چـشمه خـوب کـه     «. باوقـار و متـین اسـت       که نیست و ویژگی دیگرش این است        ها  انسان

ــسیار عجیبــی را دیــدم کــه    ــوي ب ــارمالیــدم و نگــاه کــردم آدم کوچول ــونخ مــن باوق  تمــام ت
  )10: 1392،ياگزوپر.(»بود

  :کند  بیان میاتیجزئها را با  ، حاالت و نگاهها شخصیت يها واکنش همه امنتوان با زیرکی تم

 همان، (»چه خوشحال شدم! آخ«)10: 1392اگزوپري،(» شدهد از تعجب گرییها چشمبا «
 باال انداخت يا شانهشازده کوچولو نیمچه «)26، همان(». زد زیر گریهکنان هق هقناگهان «)21

 را آشکار و بیان ها شخصیت يها یژگیو وضوح بهگر که و بسیاري جمالت دی )41، همان(
 معانی کلمات و عبارات .کند  کمک زیادي به مخاطب براي فهم متن میشگردکند و با این  می

 ادبی يها هیآرا از بین مجموعه اند کاررفته به واقعی و عینی خود يدر معنا غالباًدر این داستان 
 که کل داستان حرفی نظر گرفت در گونه نیاتوان  ت می مشخص اسوضوح به 5آرایه ادبی، کنایه

 از این غفلت که از روي جهل و ها آناست که نویسنده خواسته با تعریض به آدمیان بگوید و 
اش همه چیز را  بانه موديخو و اند رها کند ولی به خاطر منش و خلق ناآگاهی به آن دچار شده

 بهره برده است و موجود خیالی و ذهنی خلبان کند و از زبان کنایی خیلی صریح بیان نمی

                                                             
5 quebble 
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در تمام مواضعی که . زند یعنی همان مسافر عجیب و غریب هم مثل خودش با کنایه حرف می
 این «:گوید بیند با خود می کند می  مالقات میها با آنشازده کوچولو جهل را در اشخاصی که 

 متن به فهم جدیدي ۀکه بتوان بر پای اینيبرا) 53،همان(»اند بیعج چقدر یراست ها بزرگ آدم
 قرار دهیم و یموردبررس ،، باید نکات دستوري را مطابق با زبان معیار زمانهرسیداز داستان 

بپردازیم و همانند .. .ها و  و نگاهها کنش و ها خواستهسپس به بررسی و تحلیل رویدادها و 
  . رسدتا به خواسته موردنظر  هریک را کنار هم چیدنیجورچقطعات 

ها در مسیر فهمیدن   چیدن مهرهلهیوس به مسیر ندانستن را به سمت دانستن گرید عبارت به
مفسر با آزادي عمل  هاي ابهام از متن،  و رفع پردهمؤلف از شناخت  بعد. کنیمتر آسانهموار و 

یرا  زهاست  نگرششیپ و ها  داشتهشیپ و تفسیر متن بپردازد، این کار مستلزم نقد به تواند یم
يها برداشت تحلیل رویدادها و  با. بزنديپرداز هینظرتواند دست به  ر با ذهنی خالی نمیمفس 

 پی مؤلفت اصلی توان به کنه داستان و نی  میها شخصیتها و   از صحنه مخاطبایخواننده 
رترین گزینه در تحلیل متن نقش موثّ.  همان چیزي که هرمنوتیک در پی آن استدقیقاً ببریم،

 خواننده از متن بدون توجه يها برداشتیعنی  ر است؛ یا بهتر است بگوییم مفسدهاننخو
  . نسبت به متنشیها  نگرششیپ  وها  داشتشیپ به

ر محوريمفس:  

 تفسیر ها آنهاي مختلفی دارد که بر اساس  خواننده یک موجود ثابت نیست و هدف و زمینه
خواننده نیز در خواندن متن آزادي عمل دارد و کند؛ لذا متن تعمیم ناپذیر و مبهم است و  می

 و ها برداشت) 1381:70نصري، .(آورد  به وجود میبر آنفرآیند خواندن متن معناهاي بسیاري 
حتی یک خواننده در شرایط  تفسیرهاي خوانندگان مختلف از متن با یکدیگر مغایرت دارند،

مهندس و معمار دوم   حقیقت،ر یک متن در مفس. مختلف دارديها برداشت روحی مختلف،
  .است

مهارت به عبارتی بازسازي متن، . تفسیر متن یعنی انتقال از یک معناي مبهم به معناي واضح
به سزایی در ساختار و بافت متن داردریتأثر کافی مفس  .مواضع ابهام را تشیخالقر با مفس 

 این سندهی نو.گیریم مک می از همان صحنه تماشا کردن غروب آفتاب ک دوباره.کند میمرتفع 
، کند یم و این حس را به مخاطب منتقل کند می حزن و گرفتگی توصیف تیدرنهاصحنه را 
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اگر مسیر داستان جور دیگري بود و اتفاق خوشایندي براي خلبان و یا شازده کوچولو رخ 
 بکشی  را جلوات یصندل چند قدمی که نیهم«.کرد  این صحنه را توصیف نمیسندهی نوداد، می

یک روز جهل و سه بار غروب آفتاب را  . هرقدر دلت خواست غروب را تماشا کنییتوان یم
 وقتی آدم دلش خیلی گرفته باشد از ... که میدانیخودت: و کمی بعد گفتی !تماشا کردم

وسه غروبه چه قدر دلت   آن روز چهلداند میداند یم خدا  پس.برد یمتی تماشاي غروب چه لذّ
در این نوع فهم و «)27- 26: 1392اگزوپري،(». مسافر کوچولو جوابم را نداداما .گرفته بود

تفسیر مالك طرز خواندن خواننده و درك او از متن است، تفسیر همیشه مبتنی بر آن 
برداري از امور پوشیده است و  بینیم عمل تفسیر، پرده چیزهایی است که ما از پیش داریم یا می

 »گیرد ر پیشاپیش داشته شکل می که مفسییها افتیدر  وتصوراتتفسیر بر اساس 
 اصلی سنت اگزوپري پرورش استعدادهاي فطري و ذاتی هرکسی هدف) 108: 1381نصري،(

کشید و   که آنتوان نقاشی میيا دورهشود،  است که با حمایت یا طرد شدن ضعیف و قوي می
وي نیز، دیگر سراغ آن است  مسئلهکرد شاهد بارز این  ه نمی وي توجيها ینقاشسی به ک

خلبان اصالً وجود يها ياپردازیرؤ .ه دیگران باشدنرفت؛ زیرا براي او مهم بود که مورد توج 
تواند در  کند نمی  حرکتی سفر مینیتر کوچک انسان با یک اشاره و ایرؤخارجی ندارد، در عالم 

 که قدر نیهمکی است  اخترك تو که به آن کوچتو» . گوناگون بپذیرديها نقشعالم خیال 
 هرچقدر که دلت خواست غروب آفتاب را تماشا یتوان یم را جلو بکشی ات یصندلچند قدم 

 که غروب آفتاب فقط با جلو و عقب کشیدن دانند یمهمه ) 28 :1392اگزوپري، (»کنی
 نویسنده با.  بار غروب کند43 تواند ینم نیست یا اینکه در یک روز آفتاب مشاهده قابلصندلی 

اش را بیشتر به تصویر بکشد، حال اگر این  این طرز بیان خواسته غم و گرفتگی موجود خیالی
دهد پس هر متن به تعداد   ارائه مینیرازایغ نظري حتماًداستان را یک خلبان بخواند 

 زمانی که خلبان در وضعیت نامساعد روحی و جسمی بود،. شود مخاطبانی که دارد تفسیر می
اش رها کرد و اصالً شروع داستان  او را از تنهایی همیشگی عامل خارجی کی

 شخصیتاز اینکه  قبل) 10همان،(» جستم که انگار صاعقه بم زدهاز جاچنان «.جاست همین
گیري   خلبان حکم خاطره را داشت و هیچ تأثیري در شکليها حرفدوم وارد داستان شود 

براي ترغیب شدن هرچه بیشتر خلبان  يا زهیانگ شازده کوچولو  حضور.روند داستان نداشت
 خلبان در وجودبراي تعمیر کردن موتورش و موجب انقالبات درونی و تحوالت باطنی عمیقی 

 دست به تفسیر و پروا یب آزادي عمل داشته باشد شیها برداشتر در  مفس کهیزمان. شد
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که براي این مدت  خراب شدن موتور هواپیما و نداشتن آب و غذایی مثالً زند یمتوضیح متن 
 براي وي کافی باشد، ترس و تنهایی موجب شدت گرفتن دلهره و وعلف آب یبدر صحراي 
 به هر قیمتی شده از این محیط مخوف زنده بیرون کوشد یم در قصهخلبان . شد اضطراب می

  )تنازع بقا.(بیاید

  :یدارشناسیپد

 و متنر مفس/ ین مخاطب صورت گرفت پلی بذکرشدههاي   که بر اساس شاخصهییها لیتحل
به کشف سازد تا  هاي رویی متن را براي خواننده فراهم می توانایی درك الیهپلی که  است،

توان از عاملی در تحلیل هرمنوتیکی کمک گرفت که خواننده  حال می. معناي باطنی نائل شد
 ۀه به جنب توج،را از یک معناي پنهان به معناي پنهان دیگري برساند یکی از این عوامل

تحلیل ساختار وجود انسانی تنها راه رسیدن به درك معناي هستی است و بر وجودي است؛ 
در این «) 1381،90نصري، . (داند می هرمنوتیک را تفسیر هستی ۀهمین مبنا هایدگر وظیف

 اصلی داستان به شخصیت سفر .کند یم شناختی اصیل به زمین نزول باقدرتداستان، انسان 
 مطلق او اکتشافا این تالش شناختی هاست، ام ه  شناخت پدیدمنظور بههدفمند سفري زمین 

»  را در پیوند با اندیشه و عمل انسانی بشناسدها دهیپد خواهد یمنیست بلکه شازده کوچولو 
 توان یم این داستان نمادین در»  شازده کوچولویشناس شناخت در یدارشناسیپدتحلیل نگرة «

.  شدنائل پرده از نمادها برداشت و به درك جدیدي از این نمادها ی شناختداریپدبا کمک 
  :شود می پدیدارشناسی گل به نتایج زیر حاصل ازبراي مثال 

 که جهت نیازا، شود میماجراي گل و شازده کوچولو از یک منظر داستانی فرعی محسوب 
 يها قصه و با این کند می يپرداز الیخخلبان براي فرار از تنهایی و غلبه کردن بر ترس خود 

 قصد اطاله داستان را داشته تا زمانی که باالخره تعمیر موتور هواپیما به اتمام رسید وي تودرتو
 شازده کوچولو شده نقل داستان را به پایان برساند و با پایان دادن به ماجراهاي خواست یمنیز 

 شازده شد ینمن زودي تمام  اگر تعمیر موتور به ایداند میکسی ن. را راهی دیار خودش کرد
رود و چه ماجراهایی را پشت سر   دیگر سفر میيها اختركکوچولوي ذهن خلبان به کدام 

 اصلی داستان همین گل ۀ بیان کرد که سرچشمطور نیا توان یم منظر دیگر  از.گذاشت می
به  پی آن شروع سفر شازده کوچولو و دراگر ماجراي گل و شازده کوچولو، . خودپسند است
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 با خلبانی که در صحراي مخوفی وقت چیهنبود و مخاطب ...  و رسیدن به زمین وها اخترك
و .  براي تعریف کردن نداشتيا خاطرهشد؛ همچنین خلبان  سقوط کرده و تنها مانده آشنا نمی

 است  گل عنصر بر شازده کوچولو،نیرگزارتری تاث.شد  نمیرو روبه نیز با چنین داستانی خواننده
وجب عوض شدن نحوه نگاه کردن وي به پیرامونش و قضاوت بر اعمال اطرافیانش که م

 به خواننده منتقل ماًیمستق حس را نیو اشود، از سطح ظاهري و گفتاري فراتر رود  می
  .گذارد یم که شازده کوچولو بر خلبان يریتأث همان دقیقاً، کند می

که در پیوند با آگاهی تجربه زیست و جا نیست بل،  مکان فقط یکی شناختداریپددر دیدگاه 
 قای آفر. در تقابل استکننده احاطه بیرونی ۀبنابراین مکان یک عرص؛ یابد شهود معنا پیدا می

 اگر ندیگو یممکان مالقات راوي و شازده کوچولو صحراي آفریقاست در پایان داستان نیز 
  . شناختدیبازخواهروزي به آفریقا و صحرا سفر کردید یقین کنید او را 

ند و ت یکی نیسباهمهایی دارند که   همه ستارهها آدمگوید  شازده کوچولو می): ستاره (ارهیس
  . خود باشدارهیسهرکس باید مواظب 

  . شازده کوچولو در حقیقت فضاي ذهنی هستی اوستةاریس
 ذهن یا يها گل در آناست که ) جامعه مدرن(ل انسانی  متشکّۀ جامع همان:آبادي
 گل را 5000 که آنجایی که شازده کوچولو در . گردند یبازم ناب از پیش هم يها تیشخص

  .یابد مانند هم می
ه به افق تاریخیتوج:  
ري با افق تاریخی دارد به این معنا که در نظر گرفتن افق  ارتباط موثّی شناختداریپدد نق

 و استاریخی فهم ر امري ت. شود تاریخی همگام با پدیدار شناختی موجب تسهیل فهم می
 .پردازد  و دنیاي خاص خود به تفسیر امور میيمند خیتار مفسر نیز با ،چون جنبه تاریخی دارد

ف بلکه به در فهم متن نیز مفسر باید در جستجوي مقصد مؤلّ«.  امري ثابت و ایستا نیستفهم
  )1381:121نصري، (» .ف باشددنبال فهم بهتري از مؤلّ

 از پدري به نام آنتوان ،عنی یک سال قبل از مرگ نویسنده ی1343شازده کوچولو در سال 
 اصلی نوشتن ۀ جرقّ.ماري دو سنت اگزوپري و مادري به نام خیال در شهر نیویورك به دنیا آمد

.  بودها آن و آشنایی با زن و شوهر کارگر و دیدن فرزند مسکو در سفرش به 1935در سال 
کند، شکستن  کرد شرکت می ت هوانوردي برگزار می که وزاريا سهیمقااواخر همان سال وي در 

 سنت اگزوپري  گونيسا دقیقه براي پرواز از پاریس به ودو پنجاه ساعت و نودوهشترکورد 
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م حرکت هواپیمایش در صحرایی در نزدیکی لیبی سقوط روز دو. شانس خود را آزمایش کرد
 باالخره به که نیارگ رسید تا کرد سه روز در صحرا راه رفت و مرگ از فرط تشنگی به مرز م

 مثل چیزي از آسا معجزهتوان گفت که فکر مالقات  کمک کاروان صحرانشینان نجات یافت، می
توان گفت انگیزه   این دیدگاه می طبق.شود از این واقعه در ذهن او ریشه دواند آسمان نازل می

راي این کار شروع به  ب؛ و از ترس و تنهایی صحرا استرها شدنپدیدآورنده از متن فقط 
 که موتور هواپیمایش پروراند یم شازده کوچولو را تا جایی شخصیتبافی کرده وي  خیال

 وقتش رسیده که به اخترك شود می تمام سفرش هم شازده کوچولو ازآن پس و شود میدرست 
چرا وقتی موتور هواپیما تعمیر شد خلبان هیچ تالشی نکرد که مانع رفتن . خودش برگردد

 بود تنگ دلازده کوچولو شود یا اینکه به او پیشنهاد نداد همراه او به سرزمینش برود، فقط ش
هاي ملوسش که  خورد، قهقهه  که در باد تکان میاش ییطال موهاي ،از بابت اینکه دیگر او را

 اینکه نویسنده در شرایطی این داستان تر مهم  مورد.جهت نیازافقط .  نداشتبرد یمدل آدم را 
 جهانی است، از علوم مختلف يا نابغهکند که خلبان ماهري شده و به قول خودش  ا نقل میر

دانسته صحراي آفریقا جایی است که  اطالعات کافی دارد یعنی می... ریاضی، هندسه، جغرافی و
 سقوط کرد فقط خودش آنجاکند و اگر روزي به   از نوع بشر زیست نمیيا زندهدر آن موجود 
 و هم دم براي خودش بوده و صحبت همماي خرابش پس حتماً از قبل فکر یک هست و هواپی

 تنهاست، بازهمکند   که آنجا شبیه همین دنیایی است که زندگی میزده یماین حدس را 
 .ه کند و عالیق او توجها خواسته که از همان کودکی کسی نبوده که به جهت نیازاتنهایی 

 طباع یا همزاد خلبان ینوع به که شود می بیوغر بیعج عامل خلق موجودي ها زهیانگ نیهم
گل . هستند مهم که خلبان و هواپیماي خلبان براي اگزوپري قدر همان  تنهاست،هم آناست 

 واقعی مایه گرفته که در دل شن و يا حادثهاین اثر از . هم براي شازده کوچولو مهم است
واپیما خلبان را به فرد جسوري در دل خرابی ه. دهد صحراي موریتانی براي اگزوپري رخ می

  . شخصی اوستيها تجربه وي يها داستان دارد یم واصحراي آفریقا 

  :يریگ جهینت

 هرمنوتیک نتایجی را يها لیتحلبر مبناي » شازده کوچولو « تخیلی-بررسی داستان ادبی 
این منظور  بودن به چندجانبه  زد،کیهرمنوت بودن چندجانبهحاصل کرد که مهر تأییدي بر 

ه به بلکه با توج ،ستینس  متون دینی و مقدتأویل که هرمنوتیک فقط محدود به تفسیر و
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 تحلیل داستان هاي ادبی، عرفانی، متون نظم یا حتی متون ي براهرمنوتیک،هاي متنوع  فهمولّ
اندازي به معناي لغوي و اصطالحی   این پژوهش پس از ذکر چشم در.است کارآمدمعاصر نیز 

هاي  به تحلیل بافت داستان بر مبناي شاخصه  برجسته،پردازان نظریهمنوتیک بیان نگرش هر
  برآمد،تأویل همگانی یۀنظر بیان کردن درصدداولین کسی که . هرمنوتیک پرداخته شد

، »شازده کوچولو« نمادین  داستان کرد؛يزیر هیپا که هرمنوتیک مدرن را بود» ر ماخرشالی«
 به ارکان جمله و نحوه قرارگیري این ارکان یتوجه دارد و نویسنده هیچ يا رهیداساختار روایی 

 تا با خصوصی الزم است، داستان تخیلیهاي آن نمادبراي حلّ در جمله نداشته است،
  آنتوان آشنایی کامل داشتةو خانوادمحیط زندگی  ، روانی فکري،ۀمنظوم اخالقی، جسمانی،
 ارائهبینی نویسنده بتوان تفسیري دقیق از متن  لوژي و جهان آشنایی با ایدئوموجب بهتا اینکه 

 تحلیل رویدادهایی از قبیل سقوط ناگهانی هواپیما، .داد و از تمامی معانی پنهان رونمایی کرد
 شازده کوچولو با مالقات ،)آنتوان واقعی(داستان  بر خلبانحضور ناگهانی شازده کوچولو 

ها و   تلخ شازده کوچولو و خلبان، تحلیل صحنه، وداع)سفر ذهنی آنتوان (ها اخترك
 و ایما و اشارات  افکار، اعمال،ها سخن آنتوان، موجبات درك و فهم نینش دل يها يرپردازیتصو

کند یمر فراهم را براي تحلیل هرمنوتیکی مفسبوده نزدیک مؤلفر را به آنچه هدف  و مفس 
 که جستجوي ظاهر مؤلفت اصلی ان به نیبه عبارتی، پس از تحلیل هرمنوتیکی داست کند، می

 ، که به سبب تنهایی و ترس پرداختهییاهایرؤثبت  ،ل با واقعیت و تخیایرؤو باطن و مطابقت 
  و کامل دارد،مطابقت» شالیر ماخر «نظریه این داستان، با یطورکل به .شویم نائل می

  .است از نمادها ییرمزگشا  در فهم و درك صحیح و دقیق داستان وةرترین شیوهرمنوتیک موثّ
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  نابعم

شارات علمـی   تـ  شـرکت ان   ، تهـران  ،1 اپ چـ  ،ناصر موفقیـان   ،سنت اگزوپري  )1374(، لوك .اتان
  .فرهنگی

  . مرکز، تهران،1چاپ ،  متنتأویل و  ساختار، )1379( ، بابک،احمدي

  . تهران، گام نو،1 چاپ ،ساختار و هرمنوتیک )1380.(--------

 شـرکت  ، تهـران .2چ ،  بیبیح سروش   .ها  انسانزمین   ، )1393( ، ماري دوسنت   آنتوان ،اگزوپري
  .انتشارات علمی فرهنگی

  .نگاه،  تهران،1چاپ  ، احمد شاملو، کوچولو شازده، )1376( ،-------------------------

  . مرکز، تهران،1  چاپ، عباس مخبر، ادبیيها هینظر درآمدي بر شی پ، )1386( ، تري،ایگلتون

  . مرکز. تهران،1  چاپ. پیام یزدان جو، متن لذّت).1382( ، روالن،رتبا

قـران  (»ها تفسیر متـون مؤلـف محـور و مفـسران مـسلمان        نظریۀ«، )1387( ، علی اوسط  ،يباقر
  . شمارة دو، اول سال، )شناخت

ــرتنس ــانس ، ب ــمیدیوه ــانی  ، )1383 (ل ــهمب ــینظری ــا ، ادب ــمیمحمدرض ــاپ  ، ابوالقاس  ،1چ
  .ماهی،تهران

  .7شماره ، رودکینشریه  »نگاهی به کتاب شازده کوچولو« ،)1390( ،آفرین. یپنهان

  . هرمس. تهران.1 چاپ .عوامل فهم متن در دانش هرمنوتیک ).1389( ،درضای حم،حسنی

  نیلوفر، تهران ،2  چاپ، ادبیۀنام واژه ، )1375( ، صالح،حسینی

  .46شماره ). فصلنامه هنر.(»ده کوچولوي در شازنمادپردازنماد و «.)تا یب (، ناصر،یمیرح

 ،»ی شـازده کوچولـو    شناس  شناختی در   دارشناسیپدتحلیل نگرة   «، )1392( ، اکبر ، خانیانی سام
  .اول، شمارة یک ة  دور). معاصر جهاناتیادبپژوهش (
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 ، و نقـد ادبـی     نظریـه فرهنـگ    ، )1388( ،ینالـد   جالل ریم ،کزازي  و  سعید ،سبزیان مرادآبادي 
  . مروارید.هران ت،1چاپ 

 ، تهـران ،1 چـاپ   جالل سخنور و سیما زمانی     ، ادبی و نقد عملی    نظریه ، )1375( ،رامان،  سلدن
  .پویندگان نور

 ،2  چـاپ  ،عبـاس مخبـر   ،   ادبی معاصـر   یۀنظر ي راهنما ).1377( ،بیتر. یدوسون ا  رامان و  ،سلدن
  . طرح نو،تهران

 اتیـ ادبهـاي زبـان و        پـژوهش ( ،»تحلیـل گفتمـانی شـازده کوچولـو       «، )1389( ، علـی  ،یعباس
  . شمارة اول،دوره اول، )تطبیقی

شـمارة  ). علـوم اجتمـاعی  .(»و نقدي بر روش تحقیق هرمنوتیک       ی  معرّق«، )1388( ، اسما ،يعلو
22.  

سمت، تهران،1  چاپ، نقد ادبی معاصريها هینظر ، )1377( ، مهیار،معلوي مقد .  

ی بـر  تأملز کالم محور تا هرمنوتیک کالسیک با        ا«، )1390( ، احمد ،خاتمی. محمد ،ییرضا  غالم
 ،4 شـمارة  ،سـال پـنجم  ، )ویـا گـوهر گ (پژوهشنامه زبان و ادب فارسی   ( ،»ناصرخسروآثار منثور   

  .2پیاپی 

  . ویستا مهر، تهران،1  چاپ،معناي معنا ، )1391( ، رضا،ادانقنّ

  . مرکز، تهران،1  چاپ، فرزانه طاهري،ادبی یۀنظر ، )1382( ، جاناتان،کالر

 چـاپ  . سعید حنایی کاشـانی محمد ،درآمدي بر علم هرمنوتیک فلسفی   ، )1391( ، ژان ،گرودن
  . خرديمنزو ، تهران.1

هـاي کتـاب شـازده        نقـد سـاختاري ترجمـه     «)1392( ، المیـرا  ، محمدرضا و رضا نواز    ،يگشمرد
سـال پـنجم،   ، ا علمی پژوهشی دانشگاه الزهـر نامه فصلدو  )»ی متنشناس زبان بر  هیتککوچولو با   

  .9شماره 
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  . انتشار، تهران،1چاپ  ،پرده درونراز  ، )1380( ،هرمز، یمالک

 ، ویراسـتار مرتـضی اسـعدي      ،ت کتاب و سـنّ    ،هرمنوتیک ، )1375( ،محمد ،مجتهدي شبستري 
  . طرح نو، تهران،2 چاپ

اه  پژوهـشگ  ، تهـران  ،1  چـاپ  . ادبی يها  هینظرفرهنگ توصیفی نقد و      ).1390( ، فاطمه ،سیمدر
  .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 تهیـه و تـدوین گـروه پژوهـشی          ،هرمنوتیک و نواندیـشی دینـی      ، )1390( ، جهانگیر ،مسعودي
  . پژوهشگاه اسالمی. قم،1 چاپ ،مانفلسفه و کالم دفتر تبلیغات اسالمی خرا

  . آگه، تهران،واژگان ادبیات و گفتمان ادبی ،)1388.(محمد ، نبوي ومهران، مهاجر

 ،2  چـاپ ،یسیـ نو داسـتان  هنـر  ۀنامـ  واژه ، )1388( ، میمنـت  ،ی صادق ریم  و  جمال ،ی صادق ریم
  . کتاب مهناز،تهران

  . آفتاب توسعه، تهران،1 چاپ، راز متن ،)1381( ،هللاعبدا، نصري

  . مرکز، تهران،1  چاپ، پیام یزدان جو،یشالوده شکن ، )1385( ، کریستوفر،نوریس

 فرهنگـی دانـش و      ۀموسـس  ، تهـران  ،1 چـاپ ،  ي بر هرمنوتیـک   درآمد ، )1380.( احمد ،واعظی
  .اندیشه معاصر

  . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. تهران.1چاپ  . تفسیر متنیۀنظر ).1390.(-----------

 ، تهـران ،1  چـاپ ،د و پرویز مهـاجر    ضیاء موح  ،اتیادب یۀنظر ).1381( ، آراستن ، ران رنه و ،  ولک
 . انتشارات علمی و فرهنگیشرکت

  


