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Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 
The title of the story is the first window through which the writer and the 
reader communicate with each other. This type of short paratext, directly 
or indirectly implying the subject of the story, is the first factor that 
guides the reader to the world of the story, its meaning and choosing a 

specific approach to it; especially in the short story, because of its 
shortness, from the very beginning, each and every word is used 
sparingly and functionally. In the current research, the author seeks to 
explain and examine the functions of the titles of a number of short 
stories by prominent Iranian fiction writers with descriptive-analytical 
method. The results show that among the descriptive functions, the titles 
that are related to the content of the work have a much more significant 

use compared to the titles that are about the form or format of the work; 
also, among the thematic titles, metaphorical, thematic, ironic and 
descriptive titles have been worthy of attention of the authors. In terms 
of the evaluation function, referring to the author's moral and worldview, 
cultural issues such as the beliefs and beliefs of Iranians, political-social 
issues such as the westernization of Iranians and the domination of 
foreigners over them, and the failure and disappointment resulting from 

the August 28 coup incident, the issue of Intertextuality and finally 
climateism are among the most prominent implicit and hidden values in 
the titles, and based on this, they are placed in two opposite categories: 
unfavorable situation against favorable situation and Westernism against 
nationalism. they take finally, in terms of the function of attraction, 
content strategies such as universality, questioning, and norm-breaking 
have been worthy of the special attention of story writers, and based on 

their appearance, strategies such as brevity and admonition and referring 
to rhetorical issues have been widely used. 
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 چکیده اطالعات مقاله

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

آن بتا یکتدیگر اراطتار بررترار      ای است  کته نویستنده و خواننتده از  ریت      عنوان داستان، نخستتی  دریهته  
کنند. ای  نوع پیرامت  کوااه، با دالل  مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع داستتان، اولتی  عتاملی است  کته      می

ویتژه در  کنتد  بته  خواننده را به دنیای داستان، معنای آن و برگزیدن رویکردی ختا  بته آن راهنیتایی متی    
ات  واگگتان مقتاتدانه و کارکردگرایانته     هیتان آغتاز، ات     بتودنش، از داستان کوااه که به ستط  کواتاه  

احلیلتی، کارکردهتای    -شوند. نگارنده در پژوهش حاضر، به دنطال آن اس  اا با روش اوصیفیاستفاده می
های کوااه  نویسندگان شاخص حتوز  ادبیتات داستتانی ایتران را اطیتی  و بررستی       عناوی  اعدادی از داستان

د که از میان کارکرد اوصیفی، عناوینی که مربور بته محتتوای ا تر هستتند، کتاربرد      دهکند. نتایج نشان می
بسیار چشیگیراری در مقایسه با عناوینی که دربار  فرم یا رال  ا ر هستند، دارند  هیهنی  در میتان عنتاوی    

انتد.  بتوده ای و اعریضی شایان اوجه نویستندگان  های استعاری، موضوعی و کنایهمضیونی، به ارای  عنوان
بینی نویستنده، مستا ف فرهنگتی هیهتون اعتقتادات و      گذاری، اشاره به مرام و جهاناز لحاظ کارکرد ارزش

زدگی ایرانیان و سلطۀ بیگانگتان بتر آنتان و ناکتامی و     اجتیاعی نظیر غرب -باورهای ایرانیان، مسا ف سیاسی
گرایتتی، ازجیلتته در نهایتت  ارلتتیم متترداد، مستتبلۀ بینامتنیتت  و ۲8ستترخوردگی حاصتتف از وارعتتۀ کوداتتای  

روند و بر ای  اساس، آنها در دو دستتۀ اقتابلی   شیار میهای ضینی و نهفته در عناوی  بهاری  ارزشبرجسته
گیرنتد. سترانمام، از   گرایی ررار متی گرایی در برابر ملیوضعی  نامطلوب در برابر وضعی  مطلوب و غرب

انگیتزی و هنمارشتکنی   شتیولی، پرستش  وایی نظیتر جهتان  کنندگی، شتگردهای محتت  لحاظ کارکرد جذب
اند و بر اساس شکف ظاهری، شگردهایی هیهون اختاار و ا نتاب و  نویسان بودهدرخور اوجه ویژه داستان

 اند.اشاره به مسا ف بالغی کاربرد گسترده یافته

 ۱۵/0۶/۱۴00 :افتیدر خیتار

 ۲9/09/۱۴00 تاریخ بازنگری:
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 داستان کوااه،

 عنوان داستان،

 کارکردهای عنوان.
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 . پیشگفتار۱

ی هر نهای شوند و هدفها و حواد ی اس  که در آن خل  میهر داستان کوااه، دربرگیرند  شخای 

ده اه خواننکه ر مدخلیآور شود. نویسنده ای  اس  که خواننده ایایف پیدا کند وارد ای  دنیای شگف 

تان، ستانۀ داسآاس . « آستانۀ داستان»کند، شدن به ای  جهان خیالی و یگانه باز میرا برای ورود و جل 

ا ن و... رع داستامتنی هیهون جلد کتاب، دیطاچه، مطلمتنی و برونهای گوناگونی از عوامف درونبخش

 ه نقش فعالکاس  ه داستان اوجه شد« عنوان»نها به گیرد که در پژوهش حاضر از میان آنها، ادر بر می

 و مؤ ری در گسترش و افهیم معنای ی  داستان و جذب مخا   بر عهده دارد. 

اوان در و نیز بهی  نامورمطل  می ۲، گرار گن ۱با اوجه به نظریات پژوهشگرانی هیهون لئو هو  

 اعریف و ارزشیندی عنوان ا ر گف : 

شناختی است که در یک نظاا  کممای ارا اه    های زبانهنری، مجموعه نشانهعنوان یک اثر »
صورت نوشتار بوده، به منزلۀ یک عنصر پیرامتنی در کناار ماتا اصا ی    شوند و معموالً بهمی

نمایاد و دارای  تا و مخاطا  عمام مای   ما عناوان رابیای میاان    کناد و باه  حضور پیدا مای 

ابا   دهای و برراراری رو  اط، زی اشناسای، ارجاا   کارکردهایی ازجم ه شناسایی، ایجااد ارب ا  
 (. 8: 1395)سهی ی و مراثی، « بینامتنی است

ها عنوان داستان، برچسطی اس  که نویسنده به یاری آن داستان خود را از سایر داستاندر حقیق ، 

  حس کند و سط  برانگیختکند و ای  اولی  چیزی اس  که نظر خواننده را به خود جل  میمتیایز می

در شرایطی که ا الع دریقی از »شود. حتی کنمکاوی و اکاپوی او برای حف معیای داستانی می

گیریم. نویسند  مت  نداریم، در نهای  بر اساس عنوان اس  که ااییم به خواندن یا نخواندن داستان می

کنند، اعم  او را یرو مکنند، با چالش روبههایی هستند که خواننده را به اصطالح میخکوب میعنوان

 ________________________________________________________________      
۱ . Leo H. Hoek 

۲ . Gérard Genette 
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 (۴۱)پیاپی  ۱۴۰۱ زمستان، ۴، شمارة یازدهمپژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة  22
 

 

(. از ای  رو، عنوان داستان، ۵: ۱۳9۴)گوو، « شوندانگیزانند و موج  مسرت یا آزار ذه  او میبرمی

یافت  عنوان خوب برای داستان امری دشوار اس   ۱آنهنان اهیی  دارد که به رول پا وستوفسکی

  کدکنی معتقد اس :شفیعی(. در ای  زمینه، ۱08: ۱۳۷9)ر.ک: یونسی، 

او  هایشناسی یک شاعر حتماً دیوانهای جمالهیچ ضروربی ندارد که برای بح یم ساحت»
  (.442: 1386کدکنی، )شفیعی« ها ذهنیت او را بح یم کردبوان از روی نا  کتابخوانده شود، می

دالل  مستقیم یا نیادی  به موضوع داستان، اولی  عاملی اس  که »در حقیق ، عنوان داستان با 

 & Genette« )کنددهی به معنای مت  و حاول رویکردی خا  به آن هدای  میخواننده را در شکف

Maclean, 1991: 275.) 

 ، اازگی،کنندگیهای بسیاری داشته باشد  ازجیله گیرایی و ارغی اواند ویژگیعنوان داستان می

ی پیرنگ کارسازاستان، عدم آشبودن، اناس  و هیاهنگی با دبخشی، موزونبرانگیزندگی فکر و الهام

عوامف  -۱داستان. از  رف دیگر، در اعیی  و اشخیص عنوان، دو عامف را باید مدّ نظر داش : 

ضا و ای از عوامف که برگرفته از فمتنی، ممیوعهدرون متنی. در مطحثعوامف برون -۲متنی  درون

ات و ارکیط لیاتکی و زیطاشناسی بعضی مضیون داستان اس  )مانند عناصر داستان، اشیاء، ساختار بالغ

ز لی خارج اه ذه  نویسنده را به عواممتنی، ممیوعه عواملی کشوند و در مطحث برونو...( بررسی می

ی خا ، هاکانمای، مسا ف فرهنگی و سیاسی، دهد )مانند مسا ف ااریخی و اسطورهداستان پیوند می

ایر متون( تان با سم داس..( و نیز رابطۀ بینامتنی )اعامف ناهای رایج در عار نویسنده و.باورها و خرافه

وی   و از سار اسشود. بنابرای ، از ی  سو، عنوان با اید ولوگی و نگرش نویسنده در اراطبررسی می

 دیگر، با مخا   و محیط پیرامونی او.

نگاه کلی،  با اوجه به مطال  مذکور، در پژوهش حاضر، در پی پاسخ به ای  پرسش هستیم که در

نویسان برجستۀ حوز  ادبیات داستانی هیهون صادق هدای ، صادق چوب ، بزرگ علوی، داستان

احید، هوشنگ گلشیری، غالمحسی  ساعدی، ابراهیم گلستان و احید محیود با استفاده از جالل آل

اند. در ای  هایشان، در پی القای کدام نوع کارکرد به ذه  مخا   بودهعناوی  خا  برای داستان

ها و که دربرگیرند  اندیشهاس  راستا، از هر نویسنده، ی  ممیوعۀ شاخص و برجسته انتخاب شده 

مایۀ متنوع باشد  از ای  رو، عناوی  های مسلط بر ذهنی  وی و دارای فضا و دروناید ولوگی

 ________________________________________________________________      
۱ . Paustovsky 



 

 2۳ ویسان ...نکوتاهکوتاه ایرانی)با تکیه بر داستانهای کارکردهای عنوان داستان در داستان
 

 

برای درک بهتر اصف های درخشانی در حیطۀ داللتگری و راهنیایی خواننده هایش نیز، نیونهداستان

در گزینش ای   داستان و اراطار مؤ رار با آن اس  و از لحاظ کارکرد، دارای انوع و گوناگونی اس .

)پیش از انقالب  ۱۳۵۷اا  ۱۳00اس : نخس  اینکه، محدود  زمانی  افراد به معیارهایی اوجه شده

اند. دومی  معیار، ا ارا ه دادهاسالمی( مدّ نظر ررار گرف  که آنان در ای  دوره، کار جدی خود ر

ای از جدی ادبیات خواسته شود که عدهپذیرش عامه بود  یعنی اگر از خوانندگان جدی و نییه

نویسندگان را برشیارند، اسم اغل  افراد منتخ  در ای  پژوهش، در میان آنها خواهد بود. معیار دیگر، 

نویسان به داستان و در نتیمه، ییی و...( داستانرویکردهای مختلف )سیاسی، اجتیاعی، روانشناسی، ارل

ها بود. هیهنی ، سعی شده های گوناگون در حی  بررسی عنوان داستانانوع فضاها و حضور موضوع

نویسندگان منتخ ، از افرادی باشند که فضاها و ابعاد مختلفی از باز  زمانی مد نظر را درک کرده 

نویسان دیگری هیهون محیدعلی کوااهذعان کرد که داستانباشند. با وجود ای  اوضیحات، باید ا

اوانستند در ای  آبادی، اسیاعیف فایح و... نیز میزاده، سییی  دانشور، امی  فقیری، محیود دول جیال

های بررسی ررار گیرند. در وارع، پرداخت  به هیۀ نویسندگان برجستۀ پیش از انقالب و هیۀ ممیوعه

عنوان در پی  ۳8امری گسترده و مفاف اس   از ای  رو، ای  پژوهش، با بررسی آنان در ی  مقاله، 
 نویسان به انواع کارکردهای عنوان داستان اس .های داستانارا ۀ ااویری هرچند کلی و مختار از گرایش

م.( در کتاب ۱98۷از نخستی  کسانی که به کاربرد عنوان در ا ر ادبی اوجه کرد، گرار گن   )

روابط  الواح بازنوشتیبود. در ضی ، وی مطالعاای در زمینۀ روابط بینامتنی داشته که در کتاب  هاآستانه

بررسی و سپس به پنج نوع رابطۀ بینامتنی « ارامتنی »ای به نام ی  مت  با غیر خود را در نظام گسترده

ته پیش از او، مفهوم کند. الطمتنی ( اشاره می)بینامتنی ، پیرامتنی ، فرامتنی ، سرمتنی  و پیش

بار اوسط گولیا کریستوا برای اولی  -دهدکه شالود  مفهوم پیرامتنی  را اشکیف می-« بینامتنی »

اوان به  ور ضینی میکار برده شد و در ای  زمینه بهبه کالم، مکالیه و رمانه.ش.( در ا ر ۱۳8۱)

 نیز اشاره کرد.  های باختی ، گاک دریدا، روالن بارت و میکا یف ریفااراالش

اس   در ادبیات فارسی نیز در چند کتاب و مقاله به بحث و بررسی دربار  عنوان پرداخته شده 

کتاب و »( در پنج بخش با نام عنوان ۱۳۶9-۷0ازجیله: مقاالت متوالی و پیوستۀ محید اسفندیاری )

ا دربار  چگونگی انتخاب، ای رکه نویسنده در ای  ممیوعه مقاالت، نکات ارزنده« آیی  انتخاب آن

بینی و هنرمندی در حوز  انتخاب عناوی  و نیز آیی  و ها، باری کنندگی، نابسامانیاهیی ، جذب

های ها، پرهیز از استعیال واگهمعیارهای انتخاب عنوان هیهون رعای  زبان معیار، هیاهنگی واگه



 

 (۴۱)پیاپی  ۱۴۰۱ زمستان، ۴، شمارة یازدهمپژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة  2۴
 

 

نیایی، اشتیال، پرهیز از لغه و بزرگبیگانه، پرهیز از زبان رمز، رعای  ادب نفس، پرهیز از مطا

 های کلی، پرهیز از انتحال، رعای  ایماز و...  بیان کرده اس . عنوان

اا  ۱۳۵۱های سیاسی فارسی از معناشناختی رمان -احلیف نشانه»( در مقالۀ ۱۳90ماطفی گرجی )

ر، شناسایی کرده، آنها حدود صد عنوان از نوع ادبیات داستانی سیاسی را با اوجه به مآخذ معتط« ۱۳80

( و دهۀ ۱۳۷0-۱۳۶۱(، دهۀ دوم )۱۳۶0-۱۳۵۱را از نظر ارای  ااریخی در سه دهه، ازجیله دهۀ اول )

های ارکیطیِ دو و سه اس  و به ای  نتیمه دس  یافته که عنوان( بررسی کرده ۱۳80-۱۳۷۱سوم )

ابمتف نویستندگان در بر عالوه گیرند و ازجیله علف آن،ها را در بر میدرصد کف عنوان 8۶جز ی، 

و از لحاظ   لطتدخواننده، در بنیاد ای  نوع ادبی نهفته اس  که ایهتام و ابهتام را متی اشوی 

 شوند.درصد عناوی  به مفهوم درد و رنج انسان مربور می ۳0شناسی، معرف 

 سه رطره خونخوانش هرمونتیکی نام داستان در »( در مقالۀ ۱۳9۳ابراهیم محیدی و هیکارانش )

به اطیی  و احلیف اططیقی عنوان  ،خوانش هرمنوایکیبا « زکریا اامر ربیع فی الرمادصادق هدای  و 

نه دارند و جایگاه زبانی شاعرا   مذکور،دو نویسنداند که اند. آنان در پایان نتیمه گرفتهداستان پرداخته

 .اوان به معنای مت  پی بردعنوان و اراطار آن با مت  در دو ممیوعه اا جایی اس  که گاه بدون فهم آن نیی

اس  که در ادامه انها به ذکر  های متنوع دیگری نیز انمام شدهدر ای  زمینه مقاالت و پژوهش

های ادبیات پایداری با اکیه بر در رمان بررسی اططیقی عنوان»شود: مقالۀ مختار آنها پرداخته می

بررسی عنوان »(  مقالۀ ۱۳9۵ا ر محیود بشیری و سییّه آراجانی کلخوران )« سعد و داهای اُمّرمان

هوی  »(  مقالۀ ۱۳98از سیده ساره صالحی و هیکاران )« های جنگ حوز  کودک و نوجوانداستان

زاده و سعیده ا ر سیدعلی راسم« ز انقالب اسالمیهای نویسندگان زن پس ازنانه در عناوی  رمان

از علیرضا « بررسی عنوان بیس  رمان ااریخی فارسی و رابطۀ آن با مت »(  مقالۀ ۱۳9۲افشار )کرییی

( ۱۳88از بهی  نامورمطل  )« شناسی آ ار هنری و ادبی ایرانیعنوان»(  مقالۀ ۱۳9۶لو و مریم مهربان )نطی

از « ۱۳۵۷ -۱۳۳۲های فارسی از شناختی و ادبی عنوان داستاناحلیف جامعه»ن و رسالۀ دکتری با عنوا

  (.۱۳9۶حساب )ساناز خوش

 . روش پژوهش۱-۱

ا  اس . پس از مطالعۀ ا شده  احلیلی انمام -ای و به روش اوصیفیای  پژوهش به شیو  کتابخانه

)هف  داستان( بزرگ  چیدان)هش  داستان( صادق هدای ،  سگ ولگردهای  های ممیوعهداستان

)سه داستان( صادق  اش مرده بودانتری که لو یاحید، )پنج داستان( جالل آل پنج داستانعلوی، 
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)چهار  دندیف)سه داستان( ابراهیم گلستان،  مَدّ و مِه)چهار داستان( هوشنگ گلشیری،  خانهجطهچوب ، 

ستان( احید محیود، کارکردهای مختلف )چهار دا دریا هنوز آرام اس داستان( غالمحسی  ساعدی، 

 اس .بر اساس دیدگاه ونسان گوو بررسی و احلیف  شده عناوی  آنها 

 . چارچوب نظری پژوهش۱-2

هایی در ای  خاو  پژوهشگران و نویسندگان مختلفی به ارزش و کارکردهای عنوان پرداخته، احلیف

گوناگون عنوان، سه کارکرد اصلی آن  کارکردهایاند  برای مثال، بهی  نامورمطل  از میان ارا ه داده

 شیرد: را ای  چنی  برمی

ب  یغاابی:  ارب ااطی  -2بریا عنصر شناسایی و هویتی یک اثر است؛ شناسایی: عنوان مهم -1»
آساتانه: عناوان    -3رود؛ کاار مای  عنوان برای ایجاد ارب اط و برای ج   و جذب مخاط  به

 (.87-83: 1388)نامورمی ق، « اط  و متا استهمانند آستانه، رابیی میان مخ

 ابراهیم یونسی معتقد اس : 

های عنوان خوب برای داستان، بازگی و نوآوری، برانگیختگی بفکار، بحریاک   در شاخصه»
اشتهای خوانندگان و برغی  آنها به خواندن، گیرایی و بسخیر ذها و نگاه خوانناده، پرهیاز   

 (.130-110: 1379)یونسی، « بودن مؤثر استبخشهای درازداما و الها از عنوان

دهد، ای  چنی  احید اخوت برخی از سازوکارهایی که عنوان داستان را اح  اب یر خود ررار می

 بیان کرده اس : 

بواناد اشااره   عنوان داستان برچس ی بر داستان است با آن را از بقیه متمایز سازد؛ عنوان می»

ا  شخصیت داشته باشد؛ عنوان سرنخی است که غیرمستقیم باه  به مضمون و یا ماجرا و یا ن
گوید که باید متا را در چاه راساتایی )پ یسای، ر الیساتی و...( بخواناد؛ عناوان       خواننده می

ای از مضامون ماتا، ب کاه ک یاد اصا ی      بواند نمادیا و یا صریح باشد یا نه بنها خمصهمی
کنناد  حاک کنجکااوی    برانگیزناده و ج ا   بواناد  درک متا در آن نهفته باشد؛ عنوان مای 

 (.  226-224: 1371)اخوت، « خواننده باشد و یا هنجارشکا و آشنازدا باشد و...

در ممیوع، در عقید  اغل  پژوهشگران دربار  کارکرد و ارزشیندی عنوان داستان، نقار اشتراک 

  داشته باشیم، بر اساس ای در دسروش ساختارمند و یکپارچهمتعددی وجود دارد  اما برای اینکه 

های اس ، عناوی  داستان ( انمام شده۱0 -۶: ۱۳9۴گوو،  :)ر.ک بو یقای رمانبندی که در کتاب دسته

در کتاب مذکور، عنوان داستان دارای چهار کارکرد و نقش شوند. مورد نظر، بررسی و احلیف می
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 اساسی اس :

 اده مین استفاز عنوان، رطف از هر چیز برای اعیی  ی  کتاب یا نامیدن آ :کارکرد هویتیالف( 

 شود.شود و معیار کافی و مناسطی برای بازشناسایی ا ر محسوب می

بر اساس  دهد.عنوان، ا العاای در باب محتوا و یا رال  ا ر ارا ه می :کارکرد توصیفی ب(

ناوی  ع»، تنددستۀ اول را که در مورد محتوا هساس ، بندی لغوی که گرار گن  ارا ه کرده اقسیم

-ارهپورق یم  مثالًناممی «عناوی  صوری»و دستۀ دوم را که در مورد فرم یا رال  ا ر هستند،  «مضیونی

های هصورت پاراز بزرگ علوی، معرف ا ری اس  که در حقیق ِ مادی و ملیوس خود )به های زندان

ر ا ر نظ صادق هدای  به محتوای پرس میه شود و داستان ورق( بوده و عنوان صوری محسوب می

 دارد و مضیونی اس .

که محتوای مت  را  های استعاری:عنوان -۱ نیایند:های متعددی رخ میبه شیوه های مضیونیعنوان

 ور به ۱از لویی فردینان سِلی  سفر به انتهای ش دهند  مثالٌ داستان صورت سیطلی  ارا ه میاغل  به

 جواناحید به آل خونابۀ اناراستعاری به سیر و سلوک درونی رهرمان داستان اشاره دارد یا عنوان 

 بر خونش دینی -سیاسی لحاظ از ایران در جدید وضعی  با مخالف  سط  به که زراشتی اشاره دارد

جنگ و که به محتوای اصلی مت  اشاره دارند  مثالً  های موضوعی:عنوان -۲  اس  ریخته شده زمی 
شوند یا ای اس  که در آن آرامش و درگیری یکی پس از دیگری اکرار میاولستوی حیاسه صلح

از غالمحسی  ساعدی دربار  سه شخای  اصلی اس  که در درون  م  و کهف و کیکاووسعنوان 

 رزی ریشخندگونه به  که به های اعریضی:عنوان -۳زنند  داستان جای دارند و ورایع آن را ررم می

عنوان یکی از  شعف زندگیپردازند  مثالً آیند، میمعرفی ضد مطالطی که از محتوای مت  برمی

جش  کند یا عنوان وپنمه نرم میاری  آ ار زوالس  که رهرمان داستان هیواره با افکر مرگ دس سیاه

باری و سیاهی آن را متذکر ن جش  کشف حماب را، بلکه مایط نطودنه انها فرخندهاحید، آل فرخنده

های جنطی داستان اشاره که به ی  عنار  انوی یا به یکی از شخای  های کنایی:عنوان -۴ شود می

نیاک اس  و نه باباگوریو یا در عنوان بالزاک، رهرمان حقیقی داستان، راستی باباگوریودارند  مثالً در 

 اس .به عنار  انویۀ داستان )اخ  ابونار( اشاره شده  هدای ، صادق اخ  ابونار

ها شروع و به اری  عنوانگیرد که از دری ای از اسامی صورت میهای صوری بر گسترهعنوان

 ________________________________________________________________      
۱ . Louis Ferdinand Céline 
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( کیی  اِسکارون)مثالً رمان  ایهای گونهعنواناوان  ور خالصه، میشود. بهاری  آنها ختم میمطهم

)مثالً  ایهای فراگونهعنواندهد، از به گانر یا گونۀ خاصی از ادبیات نشان میرا که اعل  آنها را 

 کنند، ایییز داد.اری را اداعی میهای بسیار کلیبوکاچیو( که خال  دِکامرون

های صوری های مضیونی و هم دربرگیرند  عنوانزمان هم شامف عنوانکه هم های مختلطعنوان

که هم مضیونی اس   چرا که به محتوای کتاب   ۱از میالن کوندرا فراموشیخنده و  کتابهستند  مثالً 

آن چیزی اس  که نویسنده در « کتاب»یعنی خنده و فراموشی اشاره دارد و هم جنطۀ صوری دارد  زیرا 

 اس .دس  آورده های فردی خود از خنده و فراموشی بهپی استنطار

ی ا ر، رف محتوادهند  جنطۀ صوری ا ر باشند و هم معاوانند بازاابکه هم می های مطهم:عنوان

ت  ظاهری م شکف هم به اعترافات روسوآنکه خواننده بتواند مرز میان آن دو را اشخیص دهد  مثالً بی

ه ه دارد کن اشارآشود و هم به محتوای نامه به خواننده عرضه میاشاره دارد که در رال  ی  اعتراف

 اس . سو بیان شدهاعترافات شخای گان گاک رو

ره ارزش ضینی، به کلیۀ معانی جانطی ی  عنوان که هیوا :گذاری ضمنیکارکرد ارزشج( 

 وری که هاند  بشوند، دالل  دارد. معانی ضینی بسیار گوناگونمستقف از کارکرد اوصیفی مطرح می

عکس  یز یا بهآماکریمای اواند به گونهاوان فهرس  جامعی از آنها عرضه کرد. ی  عنوان مینیی

د و   باشکنند  شیو  نوشتاری ی  نویسنده، ی  عار یا ی  گونۀ ادبی خاایسخرآمیز هم اداعی

 های ی  شاخۀ ادبی. هم معرف ویژگی

ساخت  عیوم خوانندگان، از سازی ا ر و ممذوببرجسته کنندگی:کارکرد جذبد( 

اار ا اختیهای آوایی، ا ناب )مثف بازی کارکردهای مهم عنوان اس  که یا از  ری  شکف ظاهری

ه و...( وانندخشیولی عنوان، هنمارشکنی و ایماد شوک در عنوان و...( یا محتوای ذاای )مثف جهان

 پذیر اس .امکان

ادی از اعد  بنا بر مطال  مذکور، هدف اصلی ای  پژوهش، بررسی انواع کارکرد عناوی  در

 شود.ادامه به آنها پرداخته می های کوااه ایرانی اس  که درداستان

 های کوتاه ایرانی. کارکردهای عنوان داستان در داستان2

 ________________________________________________________________      
۱ . Milan Kundera 
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در حوز  بررسی کارکرد عناوی  داستان، ابتدا انواع کارکرد اوصیفی )استعاری، موضوعی، اعریضی، 

 گذاری )مرام و اندیشۀ نویسنده، مسا ف فرهنگی وای و مختلط( و سپس، کارکردهای ارزشکنایه

گرایی( و در نهای ، کارکردهای سیاسی، بینامتنی  و ارلیم -باورها و آداب ایرانی، مسا ف اجتیاعی

 اند.های مذکور بررسی و احلیف شدهکنندگی )از لحاظ محتوایی و شکلی( عناوی  داستانجذب

 . کارکرد توصیفی2-۱

 . استعاری2-۱-۱

سرباز  اصلی داستان اشاره دارد. از ای  رو، عنواندر ای  کارکرد، عنوان به شیو  نیادی  به محتوای 
 های مختلف جنطۀ نیادی  دارد. از منظر روانشناسی، نیادی از نرینگی اس . از دیدگاه سربی

هایشاان باه ساالیان    دید که ریشاه های جنسی را میفروید همواره در رؤیا، بازبابی از عقده»
وبیش هر چیز درازی را که در رؤیاا  پیروانش کمگشت. از ایا روی، فروید و کودکی بازمی

هاایی رمازی   دیدند و هر چیز گرد یا گود را نشانهشد، نمادهایی از نَرَه )فالوس( میدیده می
 (. 82: 1385)کزازی، « از شر  زنانه

در اراطار با کوک ، نیادی از هیسر سربازش اس  )ر.ک: علوی،  سرباز سربیدر ای  راستا، 

(. از منظر ۶0و ۵9اس  )ر.ک: هیان:  در اراطار با آرای ف، نیادی از ضعف مردانگی( و ۵۶: ۱۳۵۷

اجتیاعی، سربازان ازجیله نیروها، اح  حکم فرماند  خود هستند )حال ای  سرباز از جنس فلز سرب 

ارادگی محض اس . به هیان شکف که آرای پذیری و بی، نیادی از ا اع سرباز سربینیز اس (. پس 

( ۵9کودکی و نوجوانی اح  احکم و فرمانطری پدر سختگیرش ررار گرفته اس  )ر.ک: هیان: ف در 

ناپذیری در خدم  عقاید خش  دینی یا به هیان صورت که پدر آرای ف، به  رز متعاطانه و انعطاف

ای به دور از مهر و عطوف  با پسر و هیسر خویش دارد )ر.ک: هیان: و رؤسای خویش اس  و رابطه

اواند نیادی از خرافات و باورهای کورکورانۀ جامعۀ ایرانی می سرباز سربیاز منظر فرهنگی،  (.۵9

ای  ]سرباز سربی[ ی  نظر رربونی بود که م  برای خودم »باشد  در ای  باره از زبان کوک  آمده: 

و اگر آن را  (۵8)هیان: « گرف شدن سرباز سربی را به فال بد میای  گم»( یا ۶۴)هیان: « خریده بودم

(. با ای  اوضیحات، عنوان ای  داستان، ۵۷)هیان: « آیدحتیاً ی  بالیی در راه به سر م  می»پیدا نکند 

 به شکف سیطولی  و استعاری داللتگرِ محتوای محوری آن اس .

باره، در و نیادی  دارد. در ای    انویه معنای داستان، ایثیلی جنطۀ هیانند خونابۀ انارهیهنی ، عنوان 

های انار اس  که اسفندیار به دس  زراش  نطی و در مراسم دینی با دانهمتون پهلوی و اوستایی آمده
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ای متطرک به اسفندیار، نیروی نامیرایی را به وی عنوان میوهاس  و زراش  با دادن انار بها  شده رو ی 

انار در درجۀ اول، نیاد »نیادشناسی، (. هیهنی ، از منظر ۵0: ۱۳۶9ندوش ، اسالمی: هدیه کرد )ر.ک

، مظهری از خونابه انار (. از ای  رو،۲۵0: ۱۳۷۷)شوالیه و گربران، « باروری، اوالد و اعقاب بسیار اس 

اوسط اندروان و افرا یون آیی  جدید در جامعه ایران بر زمی  اس  که پیروان آیی  زراشتی  خون

 گیرد.یرممیوعۀ عناوی  استعاری ررار می. بنابرای ، ای  عنوان در زشودریخته می

ماییل ، امکانات و عالمات ظاهری  روت ما و نیز »از نظر روانی، نیادی از  چیدانهیهنی ، 

ها، غرایز، استعدادها، رسند  از رطیف نیروها، ظرفی ای از عواملی هستند که به نظر ما الزم میممیوعه

)هیان: « هیراه داشت  چیدان به معنای ممهزبودن ذه  اس  ها و غیره. بهها، حیای عادات، وابستگی

ها و (. بر ای  اساس، هیراهی چیدان با پسر )شخای  اصلی(  یعنی اعل  و وابستگی او به ارزش۴۴۳

ویژه آن چیزهایی که راد دارد خود را از آنها آزاد سازد. او در ای  های زندگی خانوادگی بهسن 

کند  اما در وارع، اندیشه و عقید  پدر و اب و مایحتاج پدر را حیف میچیدان اگرچه در ظاهر، اسط

سازد و حیف چیدان  یعنی رطول دشواری نظام وابستگی خود را به خانواده با خود هیراه می

به شکف استعاری و نیادی  به محتوای آن اشاره  چیدانپدرساالری اس . بر ای  اساس، عنوان داستان 

 دارد.

های دیگری هیهون ه، معادلخانااری اوان مطاب  با مت  داستان، برای عنوان که میبر اینعالوه

ضییر اوان آن را نیادی از فرد و بدون منفذ شخای  اصلی و یا رحم مادر را ف شد، میاااق منحاربه

مظاهری  اوانندمی در ای  داستان روزنه یا پنمره آن، کلیاای نظیر که در برابر انسان دانس  ناخودآگاه

بر معنای اولیه ، عنکطوت عالوهخواهرم و عنکطوتهیهنی ، در عنوان داستان . از ضییر خودآگاه باشند

اس  کار رفته و اناس  با دیگر موجودات )مگس، موش، مورچه و...( غالطاً در معنای نیادی  و  انویه به

بدارکیطی،  در ای  معنا(. ۵9: ۱۳90احید، )ر.ک: آل بییاری مهل  سر ان اس  ،اری  آنمهمکه 

سر ان  بییاری اند، مظهری از غلطۀافتادهبه دام  شدر اارهایی مگسو اینکه  بزرگی عنکطوت سیاهی و

های ضعیف اس . هیهنی ، ار، سرنوش  شوم بر زندگی خواهر پسربهه و انسانبه عطارت کلی و

 و سالم خواهر عنکطوت شوم، هیانند نیز را اوزی مظهری از شوهرخواهر باشد اواند عنکطوت می

 برای احکیم ای  معنا، اس . کشانده و مایط  سختی از سرشار زندگی دام به را پسربهه اندرس 

بیزاری خود گوید، میاز شوهرخواهرش  اشانفر و بیزاری بار از جیالای که درپس پسربهه بالفاصله 

شود ذه  خواننده اشابه و نزدیکی، میان ای  دو برررار سط  می ای  امر .کندبیان مینیز را از عنکطوت 
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  (.۴8-۴۷سازد )ر.ک: هیان: 

رذایف اخالری و  ۀکه در نتیم اس جامعه ایران  رفتگیو پس فساد، مَدّ نیادی از مدّ و مهدر عنوان 

و استطداد  خفقان، مظهری از همِ( و ۱۶9: ۱۳۴8س  )ر.ک: گلستان، ا انفعال مردم ایران شکف گرفته

اگر بخواهیم به جای  (. بنابرای ،۱۷8-۱۷۷: ر.ک: هیان)  ایران عار پهلوی اس ۀحاکم بر فضای جامع

ل و فعاان»های اوان از واگهنیم، میک دو واگه متناس  با معنای نیادی  آن بیان، و مه عنار مدّ دو

القاگر ای   مه، سپس و مدّ آمده واگ  اول اینکه در عنوان داستان، استفاده کرد  در وارع،« استطداد

 اس .شده  آنان اوسط استثیارگران چپاول و ستم سط  ایران مردم و اطاهی انفعال معناس  که

دار و خوشایندی مرگ هدف»که درونیایۀ داستان  یعنی از آنما  ررص مرگهیهنی ، عنوان 

دهد، جزء صورت سیطولی  به خواننده ارا ه میرا به «نتیمههدف و بیفداکارانه در برابر زندگی بی

نیز از آنما که به شکف غیرمستقیم بیانگر  ها و فل گلدستهعناوی  استعاری اس . در ای  زمینه، عنوان 

نسف جوان و بلندپروازی )پسربهه( اس  که  ال  رهایی از اختناق حاکم بر شماع  و جسارت »

در  گیرد.، جزء عناوی  استعاری ررار می«هاس احیای دوبار  آنهای اصیف و شرایط و شناخ  ارزش

به شکف استعاری به زندگی )دریا( بدون اغییر، یکنواخ  و ایستای رشر  دریا هنوز آرام اس عنوان 

اواند مظهری از جامعۀ راکد، مستطد و ار میاس  که در دید کلیضعیف )کارگران( اشاره شده 

به  ی  چتول عرقعنوان زد  ایران عار پهلوی باشد که امید هیچ اغییر و احرکی در آن نیس . خفقان

چی( و ارادگی، یکنواختی و ابتذال شخای  اصلی )درشکهشکف نیادی  به درونیایۀ داستان  یعنی بی

عنوان  رد.زد  پهلوی اشاره داار، ایرانیان معتاد به الکلیسم و مواد مخدر در عار غربدر نگاه کلی

حاصف شخای  اصلی داستان )راوی( برای دستیابی های بیبه شکف استعاری بیانگر االش معطدداستان 

سال انهایی و جدایی از معشورۀ خود اس . عنوان به آرامش و  طات روحی )معطد( پس از احیف شش

ر اس  که امری پریش و رنموبه شکف استعاری بیانگر اوضاع و احوال شخایتی روان بخت داستان 

هایی باری گذشته به شکف کابوساس  و از ای  رو، الخی و اندوهساز را از دس  داده مهم و سرنوش 

مفهوم  ور ضینی، به سطز مثف  و ی  سیاه مثف کالغکند. عنوان اش جلوه میدا یی در زندگی کنونی

خورده( را بیان شنفکران شکس لوح )یا روهای زودباور و سادهنسانا شدنخوردگی و بازیههفری 

در بار شوند. عنوان داستان کنند و دچار خسران میروش و منش دیگران رفتار میکه مطاب  با  کندمی
هایی )مسافران( اس  که ارادگی و انفعال انسانبه شکف استعاری و سیطلی  بیانگر بی ی  فرودگاه

ییا( باید هیرنگ دیگران شوند و در زندگی نیاندن از زندگی مقیدانه و ماشینی )هواپبرای عق 
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شدن دریا،  وفانی، چرا دریا  وفانی شده بود؟روح و یکنواخ  خود فرو روند )فرودگاه(. در عنوان بی

دهنده برای انسان در هایی اس  که ردرت برار و پرورشگرفت  مینوعی مظهری از اخطی و نادیده

زندگی که نیادی اس  از  بس ب اس  و از ای  رو، جزء عناوی  استعاری اس . عنوان نظر گرفته 

. ها غلطه داردبر زندگی انسان شوم مرگ و سرنوش و  چیز در آن با محدودی  و اجطار هیراه اس هیه

در ضییر  )آنییا و آنییوس( آلبازااب معشوق آرمانی و ایده به شکف استعاری بیانگر املیعنوان 

اس  و صوفیا، معشورۀ  معشوق آرمانی هاسیی  اس  که در ای  داستان سورن،اخودآگاه انسان ن

در و جامعه دس  و محروم پایی منا   به  رز نیادی  بازگوکنند   دندیفاس . عنوان  واسیلیچآل ایده

)مانند بیگانگان  چپاول و سلطه اح  که اس  عار پهلویایرانِ  کشور از نیادیار، افسیری کلی

نیادی از دنیای سرشار از محدودی  و نیز  رفسدر نهای ، عنوان اس . شته اد ررار انگلیس و آمریکا(

 مرگی اس  که بر موجودات سایه افکنده اس .

 . موضوعی2-۱-2

مایۀ اصلی داستان به شکف مستقیم اشاره دارند و گاهی به ی  یا عناوی  موضوعی به محتوا و درون

 رربانیکنند. از ای  رو، عنوان رهرمان داستان که درون آن جای دارند، اشاره می /چند شخای  اصلی

اس  که در آن، شخایتی مانند خسرو برخالف مردم جامعۀ خویش برای داستانی در نظر گرفته شده 

 کشد و اولی  رربانیفهید، بیشتر زجر میکند و به جرم اینکه بیشتر از هیه میاندیشد و رفتار میمی

 مایۀ محوری آن اشاره دارد.آید. از ای  رو، عنوان ای  داستان، به درونشیار میبه

)آسایش  با وجود داشت  شغف و درآمد در شهر (آرای کاف) عافیتگاه شخای  اصلی داستان

مطاب  با  از ی  سو، یابد کهو آرامش دس  می عافی  هزمانی ب . اوندارددرونی آرامش  مادّی(،

)آزادی و رهایی( و  کندریدوبندهای زندگی شهری رفتار میبه دور از  و گیری(غف ماهیاش )شرهعال

گذارد می کنار اش اس ،و شهرنشینی کردگیگرفته از احایفتب  خود را که نشمنیّاز سوی دیگر، 

 (. بنابرای ،۶8: ۱۳۴۵گرایی( )ر.ک: ساعدی، شود ) طیع با  طیع  یکی می گیرانو هیانند ماهی

.  ط  ای  اوضیحات، عنوان داستان در ای  داستان مشاهده کردرا ها هایی از القی رمانتی اوان رگهمی

 داللتگرِ محتوا و مضیون آن و جزء عناوی  موضوعی اس .

 اش مرده بودانتری که لو یدر عنوان  آموز برای لو یانتخاب انتر از میان حیوانات مختلف دس 

از ای   اس  و انتر حیوانی مقلد ،اول اینکه :اشاره دارد ،داستان اس  ۀمایبا دروننکته که متناس   دوبه 

 آموز،دس  انتر ،دوم اینکه( و 9۲و  8۱، ۷9: ۱۳۵۵)ر.ک: چوب ، از خود ندارد آزادی اختیار و  ،رو
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از  (.۱0۳)ر.ک: هیان:  ندارد ارادی و دلخواهاوان برآوردن غرایز و نیازهای اولیه خودش را به شکف 

، رحم خودبار و بیخشون  ۀهای وابسته و منفعف اس  که در جامعبیانگر انسان، عنوان داستانای  رو، 

   بنابرای ، ای  عنوان به محتوای محوری خود داللتیند اس .پشتیطانی ندارند حامی و

نیایی و ازویر ی، فضفباختگمایۀ آن  یعنی هوی به محتوا و درون پوششی هیهنی ، عنوان 

گرای ای از روشنفکران متمدد و سطحیشخای  اصلی داستان )آرای نواپور( اشاره دارد که نیونه

نیز، از آنما که به شخای  اصلی و مضیون داستان   سگ ولگردعار پهلوی اس . عنوان داستان 

   موضوعی اس .یعنی آوارگی و سرنوش  شوم سگی اصیف و اسکاالندی اشاره دارد، جز عناوی

گری شخای  اصلی وفایی و هرزهبیانگر محتوای اصلی داستان  یعنی بی عروس هزار دامادعنوان 

به سط  اینکه در آن به مسبلۀ مرگ و زندگی )بودن و  بود و نطودداستان )سوس ( اس . عنوان داستان 

اس ، در زیرممیوعۀ عناوی  موضوعی  و نگرش شخای  اصلی نگریسته شده نطودن( از زاویه دید

به شخای  اصلی داستان و محتوای محوری آن  یعنی جستموی زن آرمانی  اایاکعنوان  گیرد.ررار می

م  و کهف و یا آنییا اشاره دارد که ای  امر، متناس  با معنای اسم شخای  اصلی داستان اس . عنوان 
اایای که متناس  با هر کدام از آنها در جریان های اصلی آن اشاره دارد و خبه شخای  کیکاووس

مایه و محتوای داستان اس  دهنده به درونهایی، شکفاس  و رویارویی چنی  ویژگیداستان ذکر شده 

 شود.و از ای  رو، در زیرممیوعۀ عناوی  موضوعی بررسی می

 . تعریضی2-۱-۳

ردازند که برخالف سطح ظاهری داستان پعناوی  اعریضی، به شکف استهزاآمیزی به بیان مطالطی می

 نوع به اشخا  ای  داستان، هیهون پرس میه ۀ ساختگی و متیلقانوان عن اس . در ای  راستا، انتساب

از  اگرچه ای  عنوان، دارد. در وارع، معکوس و استهزایی آمیز، عنه لتیحا داستان، روای  شیو  و زبان

عاری از هرگونه حقیق  و  ،یبا ن لحاظ از اما اس   باشکوه و مقدس مثط ، ایواگه ظاهری، لحاظ

. هیهنی ، خواننده با نگاه ای فارسی اس   اما حقیقتاً ضد ایرانی اس ظاهر کلیهمعناس  و اگرچه به

در آن، رویدادی مییون  که شودای  عنوان رهنیود می به زمان اقوییی ، در آغازجش  فرخندهعنوان به

به مناسط  »شود: رو میبا ای  جیله روبه اس   اما در بخش میانی داستان،افتادهبخش اافاق و شادی

( و از ای  ۲۶: ۱۳90احید، )آل...« بنده  مملس جشنی در منزل ،دی و آزادی بانوان۱۷جش  فرخنده 

برد. از ای  رو، ای  عنوان به شکف  ری ، به شومی و نحوس  آن، برخالف ظاهر خوشایندش پی می

گرایی و مظاهر فسادانگیز آن را آبرویی و شومی سلطۀ غربدگونه و  نزی گزنده و الخ، بیریشخن
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جزء عناوی  مضیونی اس  که به شکف  به خدا م  فاحشه نیستمهیهنی ، عنوان داستان  سازد.برمال می

ن، پردازد  به عطارت دیگر، برخالف ظاهر عنوامعکوس و ریشخندگونه به معرفی محتوای داستان می

های ای  داستان را به خواننده نشان شدن و انفعال( شخای راوی/ نویسنده راد دارد فاحشگی )بازیهه

 دهد و از ای  منظر، ای  عنوان جنطۀ اعریضی دارد.

 ای. کنایه2-۱-۴

ای، با محوری  رراردادن ی  عنار یا شخای   انویه که یاریگر نویسنده در پردازش عنوان کنایه

شی اشاره به آا ،آاششخای  و وارعۀ اصلی داستان اس ، رابف شناسایی اس . بنابرای ، عنوان داستان 

 سوخت  بهشود و منمر ور می، در خانۀ محیدعلی، شعلههیسایه حسادت و بغض مردِسط   دارد که به

 و مرد از نامرد سط  ایایزآاش بودن . از سویی نیز، سوزندگی و مهل شودمیه و خود محیدعلی انخ

گناه گر سن  ایرانیان که  در اشخیص انسان گناهکار از بیشود که ای  امر، اداعیمی شماع از بزدل

اراستی اظهار دوستی و گیری از ای  باور، درستی یا ننویسنده با بهرهراوی/  اس .« وَر»به وسیلۀ آزمون 

کند. در نتیمه، ار )محیدعلی( برای مخا   خویش  اب  میمحط  برادران را نسط  به برادر بزرگ

عنوان ای  داستان در زمر  عناوی  مضیونی اس  و از آنما که به یکی از عناصر جنطی و  انویۀ داستان 

 شیار آورد.ای بهاوان آن را جزء عناوی  کنایه)آاش( اشاره دارد، می

به شخای   انویه و جنطی داستان اشاره دارد، در  دن گوان کرجهیهنی ، از آنما که عنوان داستان 

ای محسوب نیز، جزء عناوی  کنایه اخ  ابونارعنوان  گیرد.ای ررار میزیرممیوعۀ عناوی  کنایه

واسطۀ آن، ورایع نویسنده بهشود  زیرا به عنار  انویۀ داستان )اخ  ابونار( اشاره دارد که راوی/ می

هیهنی ، از آنما که  دهد.مایه را شکف میزند و درونهای آن را به هم پیوند میداستان و شخای 

شود و شخای  های فرعی و جانطی داستان محسوب میازجیله شخای « شوهر آمریکایی»شخای  

استان از لحاظ کارکرد اوصیفی، اوان گف  عنوان ای  داصلی راوی )زن ایرانی( اس ، بنابرای  می

در زمر  عناوی  مضیونی  خانهجطهعنوان داستان  ای اس .متعل  به عناوی  مضیونی با رویکرد کنایه

ای بیاوریم، اندکی به در  و رود  اما اینکه آن را در زیربخش عنوان استعاری یا کنایهشیار میبه

در دیطاچه و نیز در حی  داستان، به چنی  اااق و ساختیانی  بینی نیاز دارد. با ای  حال، از آنما کهباری 

و ای  ساختیان و اااق، جزء اجزای جنطی و  انویۀ داستان و  که سرشار از لوازم عتیقه اس ، اشاره شده

 شیار آورد.ای بهاوان آن را در زیربخش عناوی  کنایهدادن حوادث داستان اس ، میمحف روی
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 . مختلط2-۱-5

ااریخهۀ اااق زمان، نشانگر محتوا و رال  داستان اس . در ای  باره، در عنوان داستان مختلط، همعنوان 
کند که ررار اس  در ای  داستان با عقاید ، خواننده را به ای  موضوع رهنیود می«م »، ذکر واگ  م 

اشاره به مکان و حتی « م »کردن اااق با واگ  از سویی، مقیدرو شود. شخای  اصلی داستان روبه

های )آرشاویر و ای هیهون اااق، القاگر روابط پنهانی و شخای میان شخای محدود و سرپوشیده

به محتوا و هم به رال  ا ر اشاره دارد  در عنوان، هم « ااریخهه»بنابرای ، ذکر  کاچا( ای  داستان اس .

کند و ذکر پسوند ااغیر ار میگونۀ آن را علناً آشکواری و سرگذش یعنی از ی  سو، حال  خا ره

اناسطی با نوع ادبی داستان کوااه دارد و از سوی دیگر، به محتوای داستان که دربار  شرح حوادث « چه»

  شود.افتاده در اااق اس ، اشاره دارد و از ای  رو، جزء عناوی  مختلط محسوب میاافاق

 حال یعنی   اس  آنماهی    کنندبیان، از روزگار رفته حکای هیهنی ، عنوان داستان 

 هیان از را خوانش ررارداد و دارد رسانیا الع کارکرد رو، ای  از و کندمی افشا را آن نگاریخا ره

  واگ بر «از روزگار رفته» گروه متیییشدن مقدمدر ای  راستا،  سازد.می منعقد خواننده با آغاز

اس  کودکی خود  به دورانآمیز راوی/ نویسنده و حسرت نوعی احساس نوستالژی  بیانگر« حکای »

شود  بنابرای ، ای  های روحی انمام میبه هدف التیام زخم« رویواپس»که از  ری  مکانیزم دفاعی 

گونگی( و هم شامف محتوا و واری و خا رهعنوان، هم دربردارند  فرم و رال  داستان )جنطۀ حکای 

 دوران گذشته( اس .مایۀ آن )بیان خا رات و ورایع درون

 گذاری. کارکرد ارزش2-2

شده، آنها در پنج دستۀ شده از عناوی  بررسیهای ضینی دریاف ار ارزشار و منسممبرای درک دری 

، «سیاسی -مسا ف اجتیاعی»، «مسا ف فرهنگی و باورها و آداب ایرانی»، «مرام و اندیشۀ نویسنده»

-خود به زیرممیوعه« سیاسی -مسا ف اجتیاعی»اند که دستۀ ی شدهبند طقه« گراییارلیم»و « بینامتنی »

سرخوردگی پس از »و « اسلط بیگانگان بر ایرانیان»، «پرستی ایرانیانگرایی و بیگانهغرب»هایی نظیر 

 شوند.اقسیم شده اس . در ادامه، موارد مذکور بررسی می« ۱۳۳۲مرداد  ۲8وارعۀ کوداای 

 نده. مرام و اندیشة نویس2-2-۱

های اش و  ی مطالعات و آزمودگیواسطۀ امارب و شرایط زندگی شخایای بههر نویسنده

اس ، به اعدادی از رلیروهایی اندیشگانی و سطکی اش ایماد شده فکری که در فراز و فرود زندگانی
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رهنیود شود که خوانند  آگاه، با مشاهد  نخستی  نیودهایش، به آن رلیروها دلطسته و وابسته می

سگ  عنوان داستاننیز  و عنوان شخای  اصلیسگ بهحیوانی هیهون شود. از ای  رو، اینکه می

باشد  به حیوانات و  طیع   صادق هدای  دلطستگی  دهندنشاناواند اس ، می انتخاب شده ولگرد

با  طیع  و  ۀ مردم شهرآمیز رفتار وحشیانداستان به شکف انتقادی و  عنهای   ور که در مت  هیان

 سعی حیوان و انسان رسالۀ کتاب درباید گف  صادق هدای   ،در ای  باره اس . شدهحیوانات بیان 

و  ۵۲: ۱۳8۱هدای ، ر.ک: )کند  محکوم برضد حیوانات  را هاانسان زورگویی و اا ستم اس کرده 

بینی معرف جهانگذاری ضینی، از دیدگاه کارکرد ارزش خانهااری و  بس ب . هیهنی ، عناوی  (8۲

و نیز  گراییگیری و درونو اندیشۀ مسلط صادق هدای ، هیهون پوچی و سیاهی زندگی، گوشه

ما بهه مرگ هستیم و »گوید: میبوف کور در ای  باره، هدای  در اب یرپذیری از نظریات فروید اس . 

عنوان (. ۱۴۷: ۱۳9۱)هاشیی و پورنامداریان، « دهدهای زندگی نمات میمرگ اس  که ما را از فری 

و مظاهر فرهنگ و ایدن ایران پیش از اسالم  پاسداش  ابنیه بیانگر دلطستگی هدای  بهنیز  اخ  ابونار

 ستیز او رهنیود شد.اید ولوگی آریا یسم و عرباوان به هایش میاس  که در شیاری از عناوی  داستان
 های شهودی صادق هدای  و نگرش خا  او به مقولۀ عش  اس .گر گرایشاداعینیز   املیعنوان داستان 

)نویسنده( احید و خانواد  پسربهه دینی جالل آل و اندیشۀ با ذهنی  ها و فل گلدستهعنوان 

هیهنی ، صادق چوب  با  س .ا ای روحانی و مذهطی پرورش یافتهدر خانوادهاو  زیرا  اناس  دارد

بیان  رفسدر عنوان  جامعه رازجرکشید  محروم و  ۀ طقمنفی و نااورالیستی خود، نوع زندگی  نگرش

کنندگی دارد و هم بار احدیدکنندگی که متناس  با رفس هم بار معنایی اعیی بنابرای ،  .اس  کرده

 نگرش خا  چوب  اس .

های اوجه به اندیشههای سیاسی خود )حزب اوده( و با ها و گرایشعلوی به اب یر از مرام

پلیسی، عناوینی  -های معیاییهایش به شیو  داستاناش، سعی کرده در اعدادی از داستانمارکسیستی

برگزیند اا با ایماد فضایی نامطیئ  و مطهم، ذه  خواننده را  چیداندربسته و ناشناخته هیهون 

 سرباز سربیو  رربانیهیهنی ، عنوان گرانه، به دنطال فهییدن وارعۀ محوری داستان معطوف کند. کاوش

گرایی بزرگ علوی اس  که دربار  عنوان اول، رؤسا و اعضای های سیاسی و حزبگر اندیشهاداعی

شان با حزب، نه انها خود را، شدن رابطهشدند و یا با فاشبینی و اعتقادات خود میآن، یا رربانی جهان

ار  عنوان دوم، آنان به ا اع  کورکورانه از رؤسا و کردند و درببلکه دیگران را هم رربانی می

 پرداختند و ملعطه و بازیهۀ دس  آنان بودند.روشنفکران سیاسی می
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شناس . او در جایگاه آسی پزش  اس نویس و پیش از آن روانغالمحسی  ساعدی، داستان

های متوسط در  طقه های زندگیاس  رنج و کاستی شناس دردآگاه، االش کردهاجتیاعی و ی  روان

ها، عنوان داستان اس . بر ای  اساس، گاهو پایی  جامعه ایرانی را به ااویر بکشد که یکی از ای  جلوه

م  و کهف و و  عافیتگاههای داستان هیهون انتخاب عناوی  متناس  با موضوع و خاایص شخای 
از روزگار رفته و  معطد، عناوی  هیهنی ، نشانگر آشنایی و مهارت او در روانشناسی اس . کیکاووس

خورده به امور شهودی و ماوراءالططیعه و گرایش نویسندگان و روشنفکران شکس دهند  نشان حکای 

های درونی خود آمیز آنان به دوران گذشته و کودکی اس  اا از ای   ری ، آالم و زخمالتمای حسرت

-کنند  شیو  خودزندگیاداعی ااریخهۀ اااق م و  خواهرم و عنکطوترا التیام دهند. هیهنی ، عناوی  

 نگاری علوی و زندگی مستقالنۀ او از خانواده اس .نویسی و ورایعاحید و خا رهنویسی آلنامه

 باورها و آداب و رسوم ایرانیان(. مسائل فرهنگی )2-2-2

سزایی دارند و ازجیله ها و رسوم و باورهای ملی و مذهطی نقش بدر معرفی هویّ  ملی ایرانیان، آ ی 

گونه مسا ف هستند  الطته غالطاً نویسندگان روشنفکر شده ای های ضینی برگرفته از عناوی  بررسیارزش

ای  آداب و باورها با خرافات، جهف و احمر، با رویکردی انتقادی به  و پیشتاز به سط  درآمیختگی

و  هااز باوربه یکی  چرا دریا  وفانی شده بود؟ عنوان پرسشی اند. در ای  راستا،چنی  مسا لی پرداخته

تی که ررآن یا بهه رگاهی و» گوید:ر در پاسخ آن میزیواشاره دارد که  مردم جنوب کشور اتاعتقاد

شدن دریا و  وفانی ،ر اساس ای  اعتقادب (.۵۷: ۱۳۵۵)چوب : « اوش میندازن دیوونه میشهحرومزاده 

به دنیا آوردن بهه نامشروع  و با مردان مختلف زیوراراطار نامشروع گرفته از نشبت ،خشون   طیع 

. آب در اس  انداختهکه زیور برای اطر ۀ خود و دور از چشم شوهرش )کهزاد( آن را به دریا  اس 

اس   از ای  رو، رراردادن  آ ار فروید غالطاً به نیادی از مادینگی اعطیر شده و الهۀ آب نیز زن بوده

 اس .اش شده گانه در دامان دریا )مادر( منمر به پریشانی و ناآرامیای بیبهه

به مرجع ااریخی و فرهنگ و آداب  جش  فرخندهگذاری ضینی،  عنوان هیهنی ، از دیدگاه ارزش

های گوناگون، به دنطال شکرگزاری از ایرانی پیش/ پس از اسالم اشاره دارد که با برپایی اعیاد و جش 

نیز بیانگر اعتقاد و باور مردم ایران دربار   رربانیهای الهی هستند. در ای  راستا، عنوان مواه  و نعی 

ها و وظایف عطادی و دینی اس . منظور رفع حوا ج و انمام مراسمدادن بهکردن و نذر و صدرهرربانی

و معرف آداب  خواهرم و عنکطوتو  اش مرده بودانتری که لو ی، سگ ولگردعناوینی هیهون 

به باور  خونابۀ انارگرایی اس . هیهنی ، عنوان آزاری و خرافهباورهای نادرس  ایرانی، هیهون حیوان
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های گوناگون اشاره دارد. سرانمام عنوان ها و آ ی و اعتقاد زراشتیان در استفاده از ای  میوه در مراسم

 لتزامات آن اس .بیانگر عقیده و باور ایرانیان دربار  ازدواج و ا عروس هزار داماد

 . مسائل اجتماعی و سیاسی2-2-۳

خود دارد و آ ار هر دوره،  ااریخیبا شرایط اجتیاعی و  انگاانگی اراطا یادبیات، انسان، عرصۀ در 

 مختلف هایمؤلفه کشفدر و مطیئنی  زیطاشناختی و هنری، نقش آشکار ضی  اشاره به مسا ف

نویسندگان، اح  هیانند دیگر نویسان نیز نگرش داستان . از ای  رو،جامعه دارند سیاسیاجتیاعی و 

از آ ارشان  ایبه رسی  عیده دهیکه سط  شکف ن اس شا طقاای و اجتیاعی هایدریاف  اب یر

سیاسی  -ها که برگرفته از مسا ف اجتیاعیهای عناوی  داستانشود. در ادامه به اعدادی از ارزشمی

 شود.ه میاند، اشارروزگار نویسندگان بوده

های ه.ش.  رح۱۳۱0از اوایف دهۀ »در ای  زمینه باید گف   پرستی ایرانیان:گرایی و بیگانهغرب -

سازی مراطط با الگوهای غربی اوسط اشکیالت سیاسی مطرح شدند. در ای  عار، مطانی هویتی مدرنیزه

غربی اس  اا به گیان گردد و رضاخان به دنطال مدرنیسم و اصالحات به شکف جدید وارد میدان می

(. نیود ای  وضعی  ۱۴: ۱۳88نژاد، )ساداای« خود، ی  انسمام ملی بر اساس الگوی غربی فراهم نیاید

زدگی و امددگرایی ایرانیانی بیانگر غربمشاهده کرد. ای  عنوان،  پوششی عنوان اوان در را می

احید( در دور  رضاشاه و )آل شوهر آمریکاییهیهون آرای نواپور و نیز شخای  اصلی داستان 

حضور پررنگ مظاهر فرهنگ و ایدن اروپایی در جامعۀ ایران اس . در وارع، در دور  رضاشاه، اراطار 

گسترد  ایرانیان با فرانسه و ارجیۀ بسیاری از آ ار ادبی فرانسه )مانند آ ار رمطو، ماالرمه و...( و 

لغات و زبان فرانسوی در میان ایرانیان شد که نیود عینی اب یرپذیری هنرمندان ایرانی از آنها سط  رواج 

اینکه چرا هیهنی ، آن هیمواری دو کلیۀ فارسی )پوش( و فرانسوی )شی ( در عنوان داستان اس . 

 سازیبرجستهه منظور باس ،  را به جای زن آمریکایی انتخاب کرده شوهر آمریکاییعنوان  احید،آل

کامالً با  ، ور که زن ایرانی ای  داستانهیان اس . ایرانیان از بیگانگان یرپذیری اب کردنو ملیوس

اش پیش و پس از و سط  زندگی گیرد و رفتاراش خو مییآمریکای شوهر هایخال ها و عادت

 .یابداغییر میازدواج 
صادق بسیاری از دوستان  اشغال ایران اوسط متفقی  و بازشدن فضای سیاسی ایران، در دوران

های خود و نشس  و برخاس ند پیوست حزب اوده علوی و عطدالحسی  نوشی  به نظیر بزرگ ،هدای 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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، که اسم زنانۀ روسی کاایااوان گف  عنوان داستان می. شده بود گذشتهر از ها بیشتایبا اوده او نیز

های روشنفکران عار پهلوی در کشور هیسایه یعنی روسیه اندیشیها و آرماناس ، نشانگر دلطستگی

 ور که کاایا، حکم زن آرمانی برای مهندس ااریشی دارد، روسیه نیز حکم اس . در وارع، هیان

ای روشنفکران و فعاالن سیاسی ای  دوره داش   هیهنان که در آ ار نییا و دیگر آل برسرزمینی ایده

ای در وارع، اگر بپذیریم که هر زمانه اوان به ای  نوع نگاه رسید.شاعران و نویسندگان ای  دوره نیز می

ل، ها امیاانسان» لطد و به فراخور حال خود و باورهای ذهنی موجود، ی  نوع رهرمان خا  را می

ها، مکانیسیی کنند و وجود آنوجو میشان را در ای  رهرمانان جس شدهآرزوها و امیدهای سرکوب

پنداری با ای  رهرمانان، خود را بافی و هیذاتروانی اس  اا افراد )به شکف فردی یا جیعی( با خیال

کنند و الگویی هم میای فراها دور سازند و از  رف دیگر، ای  رهرمانان انگیزهبرای مدای از انش

اوان به عل  (، می۲: ۱۳9۴)راودراد و رحییی، « هستند برای عیف مردم و اغییر وضعی  موجودشان

به زنان و  چیدانهای نویسندگانی هیهون هدای  یا علوی در داستان های اصلی داستانارطال شخای 

 اطار رهنیود شد.معشوران روسی

باید گف  رواج فساد و فحشا در میان زنان  خدا م  فاحشه نیستمبه هیهنی ، دربار  عنوان داستان 

های بحران هویتی که در سال»مدرنیسم پهلوی روندی شتابان داش   زیرا های شطهایران بر ا ر سیاس 

های اازه ایماد شد، زنان را بیش های سنتی و جایگزینی ارزشریختگی ارزشبه سط  درهم ۱۳۴0دهۀ 

ر ررار داد. در شرایط اشت  فرهنگی، فقدان دموکراسی و چیرگی مناسطات از مردان اح  اب ی

بخشیدن به شخای  و هوی  فردی خود را یافتند و پدرساالرانه، زنان کیتر از مردان فرص  احق 

نیز،  ی  چتول عرقعنوان داستان (. ۶0۶: ۱۳۷۷)میرعابدینی، « بیش از آنان سردرگم و خودباخته شدند

نوشی و ها و فرهنگ غربی در عار پهلوی و خودباختگی ایرانیان اس  که به شرابمعرف رواج ارزش

، گوان کرجدندر کنار هم در عنوان « کرج»و « گواندن»اعتیاد به آن گرفتار شدند. ررارگیری دو کلیۀ 

آمیزی فرهنگ و هوی  ایران با غرب و دلطستگی سطحی و کورکورانۀ ایرانیان گر درهماداعی

ی  چتول هیهنی ، عنوان  س  شطگرد، زن آرایس ( به مظاهر فرهنگ و ایدن غرب اس .)دوس  ح
ها و فرهنگ غربی در جامعۀ ایران و خودباختگی ایرانیان نیز به سط  اینکه بیانگر رواج ارزش عرق

 اس ، القاگر چنی  موضوعی اس .

)از پیش از اسالم اا صفویه و های مختلف در دوره یران هیوارهکشور ا تسلط بیگانگان بر ایران: -

با روی کار آمدن سلسلۀ »اما   اس دارای اصول مشخای در اعامف با سایر کشورها بوده حتی زندیه(
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سیاس  خارجی جای خود را به نشاند  بیگانگان بود(، و سپس خاندان پهلوی )که خود دس  راجاریه

اجتیاعی  -اری  احوالت سیاسیررشتۀ عادیو مردم ایران س داد روابط خارجی، آن هم از نوع انفعالی

: ۱۳8۳زایی، )ر.ک: ل « دیدند یا آمریکا انگلیس ،روس بیگانگانی نظیرو ارتاادی کشور را در دس  

فتار گدر بخش پیش ای  عنوان  درباراس . در وارع،  بازااب یافته خانهجطه(. ای  امر در عنوان ۲۶

  :اس  کتاب آمده

اما ماا   ؛استهم زومات متع ق به آن بود ۀخانه و همراجار به معنی اس حهخانه در عصر ج ه»
  (.5: 1362)گ شیری، « گوییم که از ال سه و اشیای عتیقه پر باشددر اصفهان به جایی می

میلو از لوازم که شود مواجه می خانمبا اااق شازده داستان ۀدر میان ،با ای  اعریفمتناس  خواننده 

به مظاهر ایدن  (،بیگانگان)جانی  شوهر او، عالره شدید( و عل  آن، ۵۷-۵۶)ر.ک: هیان:  اس  عتیقه

هیسری از میان و حتی  ی ایرانی اس آداب و رسوم و باورها اس   جانی دلطستۀ و فرهنگ ایران

بیگانگان ارزش آ ار زدگی ایرانیان، برخالف غرببرگزیده اس . از ای  رو،  شاهزادگان راجاری

( و ۵۷نند )ر.ک: هیان: کمی و از آنها نگهداریدرک  آنان ایران را بیش از خود و ردییی نیباستا

به   ، رار یا رلعۀ ابونار کهاخ شود.نیز دیده می ابونار اخ هایی از ای  موضوع، در داستان نشانه

 شدهاستفاده ساسانی هم   و در دور شده اشکانی ساخته  در دوراس ،  اخ  مادر سلییان معروف بوده

 کند.می گذارینام ابونار پسرش نام به و ارمیم را رلعه ای  دیلیی عضدالدولۀ چهارم، ررن اس . در

 اخ  هایسنگ رو، ای  از و بسازد مند بود اا بنایی مانند اخ  جیشیدشدت عالرهدوله بهعضدال

که نام  اخ  ابونارکرد. از ای  رو، از عنوان  استفاده ساختیانی برای ای  بنا ماالح عنوانبه را جیشید

نابودی اصال  و و  غارتبه  انتقادی نویسنده نگاه اوان بهجعلی و اغییریافتۀ مکان دیگر اس ، می

ها آن ۀو ابنی ءکه حتی اشیاشناسی آمریکایی( پی برد اوسط بیگانگان )گروه باستان ااریخهۀ که  ایران

 اس . انتقال یافته به سرر  رفته و یا به محف دیگری نیز

 که خود نسف دربار  گلستان ابراهیم :۱۳۳2مرداد  28سرخوردگی پس از واقعة کودتای  -

 : گویدمی کودااس ، از پس ایرانیان ماداق

 را آن چاون  بیناد؛ نمای  را فاردایش  و اسات  کارده  گمش چون شناسد؛نمی را دیروزش او»
 «یأسی آینده از و دارد حزنی گذشته از که بنگنایی در است بنهایی اکنون و اندزدوده برایش

  (.12: 1337 گ ستان،)

مرداد  ۲8شرح احوال روشنفکران و فعاالن سیاسی پس از وارعه کوداای  ،بخت بنابرای ، عنوان 



 

 (۴۱)پیاپی  ۱۴۰۱ زمستان، ۴، شمارة یازدهمپژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة  ۴۰
 

 

در زندگی گذشته  شان،با انکار وضعی  کنونیو  ندارندرا  حیی  خویشاوان بازیابی اراده و که  اس 

 های فلج خواب یا بخت ویژگی   در نتیمه،بینندکنند و هر ش  خواب آن دوران را میخود سیر می

در سطح  و یابدالسادات( که فرزندش را گم کرده معنا می)اشرف شخای  اصلی برای در سطح اولیه،

 اند.هایشان را از دس  دادهکه آرمان کوداا ۀفعاالن سیاسی و روشنفکران پس از وارع انویه، برای 
لوحانۀ شخای  اصلی به روش و منش ساده سطز مثف  و ی  سیاه مثف کالغهیهنی ، عنوان 

بار کالغی را در ظاهر  و ی به او آرا )نیاد ردرت سیاسی( چندی حسی  آرا( اشاره دارد که)حس 

. از اس خواهد باور کند که فری  خورده فروشد  ولی باز هم نییخورده( می)نیاد روشنفکران فری 

های سیاسی ها و چرخششدن روشنفکران و فراموشی دسیسهوارع بازیههاجتیاعی،  -جنطۀ سیاسی

اوان می نگاه اول،در اس . هیهنی ، ااب یافته دوران گذشته به  رز نیادی  در ای  عنوان داستان باز

ز بامردان هوس ۀبازیهکه  اس  ن شخای  اختر بیان شدهاز زبا ،به خدا م  فاحشه نیستم عنوان  گف

های دیگر سخ  شخای ای  جیله، اما  ( ۳0۲و  ۲8۵، ۲۷8: ۱۳۶۲اس  )ر.ک: گلشیری، ررار گرفته

های سیاسی و حزبی ررار مرام ۀملعط ،آنان نیز مانند اختر   زیرااس  ...مقدسی و ،مقداد ،مانند مقاودی

آنهه اکنون برایشان بروز یافته، خودباختگی و  اندمنفعالنه برخورد کرده ،در برابر آن و نداهگرفت

 شخایتی اس .

 . بینامتنیت2-2-۴

بینامتنیت در معنای خاص ک مه، به معنی حضور عینی یک متا در درون متا دیگر اسات.  »
شود و با ساررت ادبای   های گوناگون دارد و از نقم رول و اشاره شرو  میایا حضور شکم

 (. 141: 1394)ژوو، « یابدامتداد می نیز

اس . ای  عنوان در ادبیات  عروس هزار دامادازجیله عناوینی که چنی  ارزشی در آن نیایان اس  

کس ها خواهان دستیابی به آن هستند  ولی او به هیچای از دنیاس  که هیۀ انسانکه  ایران، استعاره

ممو درستی »اس : ان از زبان سوس  خطاب به ساززن آمده ور که در ای  داستماند  هیانوفادار نیی

. در ای  باره (90: ۱۳۶۲)حافظ، « عهد از جهان سس  نهاد/ که ای  عموزه عروس هزار داماد اس 

)سعدی، « ینطرد عهد شوهرهیی با کس به سر   /ولی دلستان و دهس  عشوهدنیا زنی»سعدی نیز گفته: 

 الیثفاواند برگرفته از حکایتی باشد که اطدیف به ضربمی داماد رعروس هزا(. هیهنی ، ۶0: ۱۳۷۲

 شود در  اگر چنانهه .باشد درآمده شکف ای  به اغراق به که  نز یا هزل وارعیتی از برگرفته یا شده

 و فارسی هاینیایش و کیدی کار به بسیار و دارد مشهودی نیایشی –داستانی بار عطارت ای 
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و ای  حال  نیایشی و عینی در ای  داستان نیز کامالً مشهود اس  و اب یر حواس  وردخمی روحوضی

ویژه حس شنوایی و بینایی )آواز و رنگ( که در هنر نیایشی بسیار کارآمد هستند، در ای  داستان نیز به

 نیود یافته اس .

  یعنی نیایشنامۀ  یرگذاراری  بندهای ادبی جهانبگر یکی از ااداعی بود و نطودهیهنی ، عنوان 

نقار  ،لقی و رفتاری شخای  اصلیهای خُمحتوا و ویژگیاس  که از لحاظ ویلیام شکسپیر  ، ا رهیل 

و  ای از مت  شاهکارروای  اازه و خالرانهدر حقیق ، ای  داستان،  .دارد ی میان آنها وجوداشتراک

بار و مرگ را ارزشیندار از زندگی نکط  ،هیل ۀ در نیایشنام ،. شکسپیرجهان اس  کالسی  ادبی

بودن عالم مرگ و ماورای زندگی را دلیلی بر ناشناختگی و مطهم ،و از  رفی داندمیو فشار  اح  ظلم

نگاه  .داندوردن به آن و رهایی از دنیای زش  و سیاه پیرامون مینیاانسان برای روی   سستی اراد

موضوع مرگ و زندگی هیانند نگاهی اس  که شاهزاده به  نیز بود و نطودداستان  شخای  اصلی

 ،خود دلزده شدهپیرامونی  عا فگی محیطو بیستم  اجطار،او که از  ،در وارع  اس  به آن داشته هیل 

(  ۷۵: ۱۳۳9دهد )ر.ک: محیود، ارجیح میبر زندگی بدون آرزو و امید  دن رارمُو اندیشد به مرگ می

ها او ارس از ناشناخته ،هیل هیانند شاهزاده  ،شودافتد و محکوم به مرگ میبه زندان می زمانی کهاما 

اش را بهتر و بیشتر های معیولی و پیش پاافتاد  زندگیسازد و ردر خوشیبند میدنیا پایای  را به 

 (. ۵۶)ر.ک: هیان:  یابددرمی

سازی ولفگانگ آماد وس ای با آهنگپرایی دو پردهبرگرفته از اُ ،گوان کرجدنعنوان داستان 

به  ایشخای  افسانه مطنایپرا بر داستان ای  اُ .پرانامه را لُرِ نزودا پونته نوشته اس که اُ مواسارت اس 

مشترک نقار . بندوبار در امور جنسی و اغواگر زنان اس شکف گرفته که جوانی بی «یدن گوان» نام

اند از: فری  زنان با مورد از آنها، عطارتوجود دارد که چند او و  گوان کرجدنمیان بسیاری 

گویی، رراصی و عیاشی، اطختر و کاری، رابطۀ نامشروع با زنان شوهردار، یاوهزبانی و دغفچرب

 فخرفروشی و... . 

اس . ساس  فرانسوی انظیم شدهیادآور نوعی آواز سیفونی اس  که اوسط س  ررص مرگعنوان 

بر اساس ای  فسانۀ رایج ررون وسطی در میان مردم فرانسه دارد که ای به خرافه و اهیهنی ، اشاره

ای را اجرا شود و با ویولنی در دس ، رطعهش  هالووی  حاضر میخرافه، مرگ هر سال در نییه

ش  اا رطف از گردد و آنها از نییهشدن و بیداری مردگان از رطرهایشان میکند که سط  فراخواندهمی

یابند و به شکرانۀ نعی  آزادی و برابری به صطح، از ریدوبندهای دنیوی رهایی میدمیدن نور و آغاز 
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شوند و به رطرهایشان آورند و پس آغاز صطح، دوباره اسیر خاک میپایکوبی و ررص روی می

 .گردند اا سال بعد باز هم مرگ به سراغشان بیایدبرمی

کردن و به گنمش  را رنگ» فارسیِ الیثفضرب یادآور سطز مثف  و ی سیاه مثف کالغعنوان 

)ر.ک: گلشیری، اس   اشاره شدهآن یز به داستان ن ۀ ور که در میانهیان  اس  «جای رناری فروخت 

م  و های عنوان داستان ای میان شخای اوان مقایسهاز لحاظ بینامتنی  میهیهنی ،  (.۱۱۷: ۱۳۶۲

 )رهطر گروه مستندسازی( کیکاووس ای  داستانفردوسی انمام داد.  شاهنامۀبا  کهف و کیکاووس

و  بدون هیچ نقشو هیهون او،  سری پر از آرزو و امید دارد)رهطر ایران(  شاهنامههیهون کیکاووس 

در کند. زند و ا رافیانش را گرفتار میمستندسازی )اارف مازندران( میبه  دس  ایاندیشۀ سنمیده

کهف سط   ،شود و در ای  داستانسپید میدیو نگال رستم سط  آزادی کیکاووس از چ ،شاهنامه

  .شودهنگ و فرماندار میسررهایی کیکاووس و راوی از دس  

 گرایی. اقلیم2-2-5

بخشی ا ر وی و استحکام اسلوب نوشتۀ او نقش بسزایی دارد  از ای  خاستگاه ارلییی نویسنده در شالوده

جغرافیایی خا  و با ررارگرفت  در شعاع مؤ رهایی چون ای به صرف اعل  به منطقۀ هر نویسنده»رو، 

کند و خواه ناخواه، در وفاف میمحیط پدیداری و جغرافیایی، آنها را در ذه  و ضییر خود حف

ارلیم خود های مشابهی با دیگر نویسندگان همساخ  آ ار هنری خویش، کنشصورت ظاهری و گرف

های دهۀ (. سال۱۵: ۱۳8۷)شیری، « شوداز ارلیم دیگر میدهد و سط  ایایز سط  ی  ارلیم بروز می

های وارعی پیدایش ادبیات ارلییی و روستایی دانس  که اوان سالسی و چهف در ایران را می

مشهود اس . هیهنی  گلستان در  دریا هنوز آرام اس ها ازجیله عنوان نیودهایش در عنوان داستان

برد. در وارع، راوی/ نویسند  ای  داستان هیهون بهره می لی کشوراز عناصر  طیع  ساح مدّ و مهعنوان 

عناصری خل  کرده محیط و رویدادهای داستانش را در بط  چنی   چرا دریا  وفانی شده بود؟داستان 

هیهون پیروان مکت  خل  کند. از ای  رو، او سنگی  و نامطیئ   ،آورهول و سعی دارد فضایی

اوضاع و شرایط  در پیوند باتیسم اجتیاعی سعی کرده عناصر  طیع  را رمان ۀرمانتیسم آن هم شاخ

داستان را به شکف غیرمستقیم و  ۀمایدروناز ای   ری ،  وکار بطرد بهاجتیاعی سیاسی عار خویش 

 آه  اس در نزدیکی ایستگاه راه و نام مکانی دورافتاده از شهر ،یفدندعنوان داستان  .نیادی  بیان کند

و مردم آن در فقر و محرومی  زندگی می کنند. از ای  رو،  اس  خندری از شهر جدا شده اب که

نویسی غالمحسی  ساعدی  یعنی اوجه به منا   دورافتاده معرف شیو  داستان اوان گف  ای  عنوان،می
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 و روستایی اس .

 کنندگی. کارکرد جذب2-۳

شوند. در حوز  مقولۀ محتوا و شکف بررسی می ها بر اساس دوبر اساس ای  کارکرد، عناوی  داستان

شیولی بررسی اناسطی و جهانبرانگیزی، بیهایی نظیر هنمارشکنی، پرسشمحتوایی، زیرممیوعه

 شود.شوند و بر اساس شکف و صورت، به مواردی نظیر اختاار و ا ناب و مسا ف بالغی اشاره میمی

 . بر اساس محتوا2-۳-۱

به لحاظ هنمارشکنی و نوآوری در محتوا و حتی ظاهرش، سط   گوان کرجدنعنوان  هنجارشکنی: -

های دو سرزمی ، سط  ایماد شود  در وارع، ای  عنوان با پیوند فرهنگ و ارزشجذب مخا   می

اس  که ای  امر برای عناوی  دیگری  های ایران اسالمی شدههنمارشکنی در حدود فرهنگ و ارزش

کند  نیز صدق می شوهر آمریکایی، ی  چتول عرق، به خدا م  فاحشه نیستم، عروس هزار دامادمانند 

ویژه در دور  پس از پیروزی انقالب اسالمی، پس از مشاهد  به عطارت دیگر، خوانندگان ایرانی، به

شوند. بنابرای ، صراح  های دینی و عرفی در چنی  عناوینی، دچار شوک و برانگیختگی میمینوعی 

ای نظر مخا   را جل  در هر دوره« نوشی، خیان  و...فاحشگی، شراب»ی هیهون در بیان امور

 کند که شدت و حدّت آن، میک  اس  بر اساس مقتضیات زمان و مسا ف ااریخی، اغییر کند.می

در کنار کاربرد زمان ماضی بعید  چرا دریا  وفانی شده بود؟حال  پرسشی عنوان  انگیزی:پرسش -

در آن، ابکیدی مضاعف بر عدم رعطی  و اردید نهفته در مت  و جریان داستان اس . در وارع، خواننده 

در مواجهه با ای  داستان، در پایان آن ذهنش هنوز مشغول حف ای  پرسش و ابهام اس  که وارعاً چرا 

وگوهای میان هایی از میان گف کشیدن دالل ها و بیروندریا  وفانی شده؟ و با کنار هم گذاشت  نشانه

به  خانهااری و  بس ب برد. هیهنی ، عناوی  کم ذهنش به عل  ای  موضوع پی میزیور و کهزاد، کم

کنند، نگاه مخا   را به خود ووال و ابهامی که به ذه  انسان القاء میسط  حس پوشیدگی، هول

شده در ذهنشان، به خوانش های برانگیختهاوانه در پی پاسخ به پرسشسازند و آنان، کنمکممذوب می

بودن و عدم به سط  مطهم خانهجطهو  ااریخهۀ اااق م آورند. در نهای ، عناوی  داستان روی می

شوند و اوجه او را انگیزی در وجود خواننده میوضوح معنا، سط  انگیزش حس کنمکاوی و پرسش

 انگیزند.برمی

واسطۀ ناسازگاری که میان دو واگ  به خواهرم و عنکطوتدر عنوان  :تناسبی و ناسازگاریبی -
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م  و کهف و شود  هیهنی ، در عنوان وجود دارد، نظر خواننده جل  می« عنکطوت»و « خواهر»
ررارگیری  که سط  در کنار هم« کیکاووس» و «کهف»دو واگ   بودننامتناس  به سط   کیکاووس

اس ، نظر خواننده شده کهف  لق در کنار حال  مضحکانه و  نزآمیز  اسم کیکاووس به شکوه و اُ

 شود. به آن جل  می

، پوششی ، رربانیشده در ای  پژوهش، عناوینی هیهون در میان عناوی  بررسی :شمولیجهان -

دارند که به شیول مفهومی فراگیر و جهان عافیتگاهو  جش  فرخنده، پرس میه ، بس ب ، سگ ولگرد

 کنند.ای  سط ، اوجه بسیاری از خوانندگان را به خود جل  می

 . بر اساس شکل ظاهری2-۳-2

شده از لحاظ ار ای  نوع کارکرد، عناوی  بررسیار و منسممبرای درک عینی :اختصار  و اطناب -

های وهساخ  گر»، «های دو جز یساخ  گروه»، «ایواگهساخ »سطح ساختاری، در چهار سطح 

های ساده، اند. منظور از واگه در مورد اول، کلیهاقسیم شده« جیله ساخ »و « نحوی سه جز ی یا بیشتر

های پسی  و اسم با وابسته»صورت کاررفت  دو جزء بهاشتقاری و ااریفی هستند. منظور از مورد دوم، به

هسته و »صورت هایی اس  که بهو منظور از مورد سوم، عنوان« اسم با حروف اضافه»و یا « پیشی 

روند و در مورد کار میبه« های اضافهها و حرفمتیم»و هیهنی  هیراه با « های پیشی  و پسی وابسته

ای مورد نظر اس . بر ای  اساس، منظور از عناوینی که به سط  اختاار سط  های جیلهآخر، عنوان

و منظور از عناوینی که به عل  ا ناب اوجه  هستند« ایواگهساخ »شوند، عناوی  جذب مخا   می

 هستند.« ساخ  گروه نحوی سه جز ی یا بیشتر»یا « ایجیله»کنند، عناوی  خواننده را به خود جل  می

و  بخت ، معطد، آاش، دندیف، املی، کاایا، چیدانشده، عناوینی نظیر در میان عناوی  انتخاب

ختارشان، سط  جل  نظر خواننده و ارغی  او به خوانش بودن سا«واگهساخ »به سط  اختاار و  رفس

، چرا دریا  وفانی شده بود؟، دریا هنوز آرام اس شوند. در مقابف، عناوینی هیهون مت  داستان می

بودن و و کشیده« ایجیله»به سط  ساختار  به خدا م  فاحشه نیستم، اش مرده بودانتری که لو ی

به ارای  به  ،سطز مثف  و ی سیاه مثف کالغ، بار ی  فرودگاه در، م  و کهف و کیکاووسعناوی  

سط  داشت  ساختاری با گروه نحوی سه جز ی، چهار جز ی و شش جز ی سط  جل  اوجه خواننده 

اوان آن را وجود اینکه می با - «م » واگ  ، ذکربه خدا م  فاحشه نیستمدر عنوان داستان شوند. می

برای  کید مضاعفی اس  بر ا طات چنی  ویژگیبا -نهاد جیله پی بردو از شناسۀ فعف به  حذف کرد
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 ءاواند ای  معنا را القامی اس ، ای بیان شدهجیله شکف به ای  عنوان اختر. هیهنی ، اینکه شخای 

 و اوضیحات کوشندمیخود  ۀهای دیگر ای  داستان برای اوجیه و اطر کند که اختر و یا شخای 

مستتر  نیز  ور که ای  لح  عاجزانه در عنوان داستانهیان دهند  ارا ه خواننده به بیشتری افایالت

شدن و پوچی( برای هیهنی ، کاربرد زمان حال در ای  عنوان، بیانگر رطعی  فاحشگی )بازیهه. اس 

 آنان اس . 

ندگارار ار و مااوانس  آن را کوااهبا رعای  ایماز، می از روزگار رفته حکای گلستان در عنوان 

 شود: سازد  زیرا انتخاب عنوان  والنی سط  می

رود؛ ساو  اینکاه،   ماناد؛ دیگار اینکاه، زود از خااطر مای     نخست اینکه، زود در خاطر نمی»
، عنوان دراز را نشانۀ درازگویی نویسانده  "الظاهر عنوان ال اطا"خوانندگان بسیاری به حکم 

کنناد؛ چهاار  اینکاه عناوان دراز،     اعتنایی به آن نمیکنند و به همیا دلیم در اثر، ر مداد می
هاایی  دهد و نافذ نخواهد باود؛ پانجم اینکاه، چنایا عناوان     خواننده را بحت بأثیر ررار نمی

 (.  129: 1370)اسفندیاری، « شودبوس  خوانندگان، کوباه و به اختصار از آنها یاد می

هیی  « از روزگار رفته»عطارت « حکای »اگ  با حذف و از روزگار رفته حکای بنابرای ، در عنوان 

کند و ذکر آشکار آن، چندان مناس  و هنری گونۀ داستان را گوشزد میوار و خا رهخال  حکای 

خللی در آن ایماد نشود  « ی »رسد با حذف واگ  نظر میبه در بار ی  فرودگاه یا در عنواننیس . 

عرصۀ زندگی در  هیدمی شخای  اصلیهایی و بیاشاره ضینی به اناواند می «ی »عدد اگرچه 

، محیود با برگزیدن زمان حال و نیز دریا هنوز آرام اس در عنوان داستان  از  رف دیگر، داشته باشد.

در پی القای  ،ها و هماهای کوااهها و هماهای بلند بر ماوتو نیز غلطۀ ماوت« هنوز»بیان رید 

حال  ار انفعال شدید و بدون اغییر مردم ایران در برابر سلطه و استطداد رگیم پهلوی اس . ملیوس

استیرار یکنواختی و ایستایی زندگی مردمان   دهندنشان ،ودن عنوان داستانبایاسنادی و جیله

  .جامعۀ آنان اس  ،آن دنطال فرودس  و به

 کند.ارسیم می را غم و شادی دوگانه فهوم، مررص مرگپارادوکسیکال  ارکی  بدیع و بالغی: -

انگیز و غم ایپدیده مرگ، اما دارد  مثط  بارمعنایی و دهدمی رخ شادی حال  در ررص، معیوالً

آور و در حال  عادی، دارای بارمعنایی منفی اس  و ارکی  ای  دو امر نامتناس ، نظر خواننده را ارس

 ،از ی  سو :ایهام اس  صنع  دارای« فل » ، واگ ها و فل گلدستهدر عنوان کند. به خود جل  می

ها و فل  رابطه و پلی هستند میان عالم زمینی و عالم گلدستهدر ای  معنا،  که در معنای آسیان اس 
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 رسیدن و گلدسته هایپله از باالرفت  و مسمد بام بر پسربهه برآمدن یعنی که با روال داستان  آسیانی

 ای  اس . دربوده  آموزاندانش ممازات و انطیه برای ابزاری فل  دوم، معنای در دارد. اناس  اوج به

و اااال به عالم  ءنیودی از اراقا ،گلدسته چرا که  کنندپیدا می یمفهوم متقابل فل  و گلدسته معنا،

گرایی گلدسته سط  ارویج معنوی   ی اس یمظهری از رنج و آزار دنیا ،اما فل   س ا ینآسیا

واسطۀ چندمعنایی حاصف از صنع  ایهام، ای  ددمنشی. به خشون  و ارویج سط  فل  اما گردد می

 کند.عنوان نظر خواننده را جل  می

اس   کار رفتهبه، چهار نیاد و دو اقابف معنایی دو اشطیه سطز مثف  و ی سیاه مثف کالغدر عنوان 

 ،وارع در  داستان و اقابف دو ایپ شخایتی نیز اشاره دارد مت  نیادی  و اشطیهی ساختارکه ای  امر، به 

هستند  بینش مستقفو  شخای  فارد، منفعف ،مقلد  و ی هیهون دوستانش و آراحس  مانند اشخاصی

در  .برندپی می ماجرا به حقیق  اند وف کالغ ایزهوش و زیرکمث ،آرامانند هیسر حس  و اشخاصی

 ،هوش خود با . ای  پرنده،نیاد هوش و فراس  اس  ،گاه شرریو غربی  هایکالغ در راه ،وارع

: ۴، ج۱۳۷۷شوالیه و گربران، ) «اس  شدهدهنده از آینده و پی  ایزدان محسوب میآور و خطرپیغام»

اسارت را دربار   آزادی وی مفهوم، اقابف پرندگان  ا از حوزهبهمشطه انتخاب در هیی  زمینه،(. ۵8۳

و اسارت به  ای اس  که غالطاً در رفس و ی پرنده ،در وارع کند.های ای  داستان برجسته میشخای 

اقابف  ،و در ای  معناس  ای آزاد و رهاپرنده ،اما کالغ ( ۱۱۶: ۱۳۶۲برد )ر.ک: گلشیری، سر می

( با ۱۱8اند )ر.ک: هیان: خویش ارادگیبیگرفتار زودباوری و  آرا( کههایی )حس انسان ۀاندیش

رنگ سطز و سیاه در اقابف با یکدیگر شود. هیهنی ،  ل  آشکار میهای مستقف و آزادیاندیشۀ انسان

جوانی و امید و شادی، بهش ، صلح، فراوانی، کامیابی و اعتیاد »، القاگر چرا که رنگ سطز  ررار دارند

 در مقابف،اما (  ۱۷۱: ۱۳8۶)کوپر، « نگی در اراطار اس و در اراطار با اسطوره، هییشه با بهار جاودا

اکرار  ،هیهنی . شودجدی  و ردرت می ،مرگ و نیستی ،ارس ،رنگ سیاه سط  ایماد حس اضطراب

 وسکنات بیانگر اکرار و یکنواختی  دات(استفاده از دو اشطیه مفاف با ذکر ا)ساختاری عنوان داستان 

 اس . اصلی داستان شخای  ویژهبه هاشخای  اعیال

مندی از آرایۀ اشخیص و ارا ۀ ااویری بدیع و خالرانه، به سط  بهره خونابۀ انارهیهنی ، عنوان 

واسطۀ اناس  نیز به سرباز سربیسازد. عنوان داستان خوانندگان بسیاری را به سوی خود ممذوب می

کنند  اس ، جل آن شده  که سط  ایماد موسیقی و آهنگ در« ب»و « ر»، «س»های آوایی در واج

اوجه اوجه مخا   اس . عنوان بود و نطود به سط  داشت  اضاد واگگانی و اناس  آوایی، رابلی  جل 
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هایی هیهون اناس  آوایی و رلیرویی، اوانایی آن را واسطۀ ویژگیبه مدّ و مهعنوان خواننده را دارد. 

 دارد که خواننده را به سی  خود جذب کند.

 گیری. نتیجه۳

، عناوینی که مربور به محتوای ا ر کارکرد توصیفیاز میان  دهد کهنتایج پژوهش حاضر نشان می

-هستند، کاربرد بسیار چشیگیراری در مقایسه با عناوینی که دربار  فرم یا رال  ا ر هستند، دارند  به

( هم به ریخهۀ اااق م اا، از روزگار رفته حکای عنوان مذکور انها دو عنوان ) ۳8 وری که از میان 

محتوا و هم به رال  ا ر اشاره دارند. از  رفی، در میان عناوی  مضیونی، بیشتری  کاربرد به ارای ، 

ای و در نهای  اعریضی اس . در حقیق ، از ی  سو، های استعاری، موضوعی و کنایهعنوان متعل  به

مایۀ داستان پی اوان به جریان و درونراحتی نییان بهاند و از روی عنوها غالطاً دارای ابهام و ایهامعنوان

که گاهی ای  چندپهلویی و « و... خانهااری ، املّی، مَدّ و مِه»هایی چون برد )استعاری(  مثالً عنوان

و از « و... خونابۀ انار، ررص مرگ»گردد  مثالً عنوان ابهام به ساختار صرفی و نحوی انتزاعی عنوان برمی

اواند اند و خواننده با شنیدن آنها میکننده به فضای حاکم بر جریان داستانها دالل عنوان سوی دیگر،

از روزگار ، پرس میه »هایی هیهون خط سیر حاکم بر داستان را حدس بزند )موضوعی(  مثالً عنوان

 «.و... سگ ولگرد، اخ  ابونار، رفته حکای 

بررسی شدند که اشاره به امربیات و  گذاریکارکرد ارزشهیهنی ، عناوی  از لحاظ 

بینی خود نویسنده، مسا ف فرهنگی و عقیدای هیهون اعتقادات و باورهای ایرانیان عار پهلوی، جهان

زدگی ایرانیان و سلطۀ بیگانگان بر آنها و ناکامی و شکس  حاصف اجتیاعی نظیر غرب -مسا ف سیاسی

های گرایی، ازجیله پرکاربرداری  ارزشنی  و در نهای  ارلیممرداد، مسبلۀ بینامت ۲8از وارعۀ کوداای 

ها را اوان اغل  عنوانهایی، میروند. بر اساس چنی  ارزششیار میضینی و نهفته در عناوی  مذکور به

اند که به ی  وارعۀ اراگی ، الخ و نامطلوب دالل  هاییعنوان دستۀ اول،در چهار دسته جای داد: 

، سگ ولگرد، خونابۀ انار، رفس، آاش، بس ب ، ررص مرگ، رربانی»ایی هیهون هدارند  عنوان

« اش مرده بودانتری که لو ی، چرا دریا  وفانی شده بود؟، مَدّ و مِه، خواهرم و عنکطوت، خانهااری 

های های شخای ها و ناسازگاریها و سرخوردگی ور ضینی، نشانگر رنجاواند بهکه ای  امر می

زدگی و اند که نشان از غربهاییعنوان دستۀ دوم،ها در وضعی  موجود جامعه باشد  داستان

، شوهر آمریکایی، کاایا، گوان کرجدن، پوششی »هایی هیهون مآبی ایرانیان دارند  عنوانفرنگی
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اند که برخالف دستۀ دوم به هایی، عنواندستۀ سوم  «به خدا م  فاحشه نیستم، ی  چتول عرق

، جش  فرخنده، پرس میه ، اخ  ابونار»هایی هیهون دوستی دالل  دارند  عنوانرایی و ایرانگملی

که معنایی برخالف دستۀ اول را به ذه  القاء  دستۀ چهارم،  «سطز مثف  و ی  سیاه مثف کالغ، خانهجطه

، عافیتگاه، املی»هایی هیهون کنند و نشان از آرامش و آسودگی و وضعی  مطلوب دارند  عنوانمی

بنابرای  در کف، «. از روزگار رفته حکای ، چیدان، ها و فل گلدسته، معطد، دریا هنوز آرام اس 

گیرند: وضعی  نامطلوب در برابر وضعی  مطلوب و های مذکور در دو دستۀ اقابلی ررار میعنوان

ها و ند نشانگر اقابفاوا ور ضینی میگرایی و ای  دو وضعی  متقابف بهگرایی در برابر ملیغرب

ها هیهون سیاسی، اجتیاعی و اضادهای حاکم بر جامعۀ ایران پیش از انقالب اسالمی در اغل  زمینه

 ارتاادی و فرهنگی باشد. 

ها در دو مقولۀ محتوایی و شکلی ، عناوی  داستانکنندگیکارکرد جذبهیهنی ، از لحاظ 

انگیزی و هنمارشکنی شیولی، پرسشارفندهایی نظیر جهانبررسی شدند. بر اساس محتوای عناوی ، 

نویسان بودند و بر اساس شکف ظاهری، شگردهایی هیهون اختاار و شایان اوجه و نگاه ویژه داستان

در  اند.ا ناب و اشاره به مسا ف بالغی )مانند اشطیه، اضاد، ایهام، اشخیص و...( کاربرد گسترده یافته

ختار مختار و مطن ) والنی( عناوی ، آنها در چهار دسته ررار گرفتند که حیطۀ بررسی و اطیی  سا

در مقایسه با دیگر « گروه دو جز یساخ »و « ایواگهساخ »نتایج حاکی از آن بود عناوی  

اند با نویسان مذکور سعی داشته. از ای  رو، داستانانداری یافتههای نحوی کاربرد گستردهساخ 

نویسی و پردازی، هنر کوااهبانی و ایماز کالمی و از  ری  نیادگرایی و استعارهرعای  ارتااد ز

های خود را به واسطۀ شرایط روزگارشان، منویات و اندیشهجذابی  داستان را رعای  کنند و ضیناً به

 شکف کوااه و غیرمستقیم بیان کنند. 
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