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چکیده
عنوان ،یکی از اصلیترین ارکان در اثر ادبی به شمار میرود؛ رکنی که اگر صحیح و متفکّرانه
گزینش شود ،تأثیرگذاری چشمگیری بر جلب و جذب مخاطب خواهد داشت .این اهمیت قطعاً در
حوزة ادبیات داستانی برجستهتر است .حسن انتخاب عنوان از منظر زیباییشناسی و ادبی میتواند
ساختار منسجم یک اثر داستانی را برجسته سازد .با این حال ،از این دست بررسیها بهصورت جامع
درخصوص عناوین داستانهای فارسی صورت نگرفته است .در این مقاله براساس منابع کتابخانهای،
کارکرد زیباییشناسی عناوین  60رمان فارسیِ نوشتهشده در سالهای  1332تا  ،1357در بخش
روساختِ دستوری ،آواها ،واژگان ،موسیقی و صور خیال مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
دستاورد پژوهش نشان میدهد از آنجایی که همنشینی واژگان در تداعی عواطف و معنی کالم نقش
مؤثرتری دارد ،بیشتر عناوین بهصورت ترکیبی انتخاب شدهاند و این ترکیبات یا بهصورت اضافی یا
معطوف با حرف «واو» هستند .از همنشینی آوایی حروف در عناوین ،حرکات موسیقیایی تولید
میشود که به نظر میرسد از سوی نویسندگان برای القای معانی خاص ایجاد شده است .از میان صنایع
لفظی ،واجآرایی ،واژهآرایی و از میان صنایع معنوی ،مراعاتالنظیر و تلمیح بیشتر به کار رفتهاند و
همچنین استفاده از کنایه و استعاره بیش از دیگر صنایع به چشم میخورد.
كلیدواژه :عنوان ،عنوانگذاری ،تحلیل زیباییشناسی ،رمان.
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی (نویسندة مسئول)
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه رازی
تاریخ وصول 1399/08/09 :ـ پذیرش نهایی1399/10/06 :

sousan.jabri@gmail.com
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 .1مقدّمه
نام یک اثر میتواند تصویری اوّلیه از مضمون و محتویات آن را به خواننده انتقال
دهد .عنوان یک اثر ادبی میتواند اوّلین عامل سنجش آن باشد که نظر موافق یا
مخالف خواننده را برای آشنا شدن با محتوای متن برانگیزاند .عنوان« ،مدخلی مهم
است که نمی توان آن را نادیده گرفت؛ چراکه بدون تردید ،خواننده میتواند از طریق
سوسن جبری و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

آن به عالم متن وارد شود و از آن برای فهم متن کمک گیرد» (رحیم.)323 :2010،
اهمیت عنوانگذاری بر آثار ادبی ،بهخصوص در ادبیات داستانی تا آنجاست که در
روزگار ما هیچ رمان و داستانی بدون عنوان عرضه نمیشود .از آنجا که نخستین
برخورد میان اثر و مخاطب ،عنوان آن اثر است ،نویسندگان معاصر غالباً به دنبال
نامهای پرمغز و مفهومی میگردند تا از خالل آن بخشی از بار معنایی و اهداف ذهنی
خود را به مخاطب القا کنند .عنوان یک اثر عالوه بر نشان دادن دورنمایی کلّی از متن
اثر ،میتواند نشان دهندة همة شرایط پیرامون خلق آن هم باشد؛ بنابراین تحلیل و
واکاوی در جنبههای مختلف آن ضروی به نظر میرسد .حوزة زیباییشناسی ،یکی از
میدانهای بررسی در این زمینه است .از آنجا که «کاربردهای علوم بالغی و
کارکردهای مختلف زبانی صرفاً منحصر به حوزة شعر نیست و در زمینههای دیگر نیز
نمود بسیار دارد ...این شیوههای بالغی و زبانی ،رسالت اصلی زبان را که همانا ایجاد
ارتباط است ،تقویت میکند و هدفمند میسازد تا سخن دقیقا بر مقتضای حال مخاطب
گفته شود» (صالحی مازندرانی و زکینژادیان .)224 :1396 ،با این حال ،در ادبیات
داستانی ،بخش عنوان کمتر مورد توجّه بوده و تحلیلی در این زمینه صورت نگرفته
است .این پژوهش تالشی است برای تحلیل زبانیِ عنوان رمانهای فارسی در بازة
زمانی  25سالة کودتای  1332تا .1357
رویکرد این پژوهش ،همان گونه که در چکیده و مقدّمه توضیح داده شد ،بررسی
زیباییشناسی زبانی و ادبی عناوین  60رمان فارسی است که همگی مورد توجّه
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بوده اند .در این تحقیق ،هم از نظریة معانی ،بیان و بدیع سنتّی و هم از نظریههای
تحلیلی زبانی معاصر استفاده شده است.
پرسش اصلی این پژوهش این است که ویژگیهای زیباییشناسانة عناوین
رمانهای فارسی خلقشده در سالهای بعد از کودتا تا  1357چگونه است؟

 .2تحلیل زیباییشناختی عناوین رمانها
از آنجا که ادبیات داستانی ،شاخهای از هنر است و الزمة هنر ،زیبایی میباشد،
میتوان یک اثر داستانی را از نظر زیبایی بررسی کرد« .ارزیابی اثر ادبی از منظر زیبایی
بهمنزلة چیزی نیست که قابل اندازهگیری باشد و بتوان آن را با معیار خاصّی سنجید؛ امّا
می توانیم هر عنصری را در اثر ادبی فقط به این عنوان که توانسته اثر ادبی را در رسیدن
به هدف اصلیاش کمک کند ،ارزیابی کنیم» (رحمانی و زانوس .)86 :1395 ،حقیقت
این است که معیار این زیباییشناسیها بیشتر نسبی است و برپایة سالیق گوناگون
استوار است .برخی محقّقان زیبایی کالم را حاصل سازگاری ترکیبهای عناصر آن
میدانند؛ چنانکه کالریج1میگوید« :لذّتی که از کلّ اثر میبریم ،با لذّت حاصل از
یکایک اجزای ترکیب سازگار است و حتّی ناشی از آن است» (دیچز.)173: 1373 2،
بنابراین میتوانیم بگوییم زیبایی یک اثر عالوه بر زیباییهای معنایی و اندیشهای،
حاصل زیبایی واحدهای ساختاری آن در حوزة روساخت است.
برای تحلیل زیباییشناسی عناوین رمانهای ذکرشده ،به کمک واکاوی  60عنوان،
تالش کردیم مباحث را بهصورت تحلیلی و توصیفی ارائه دهیم.

 .3روساخت (زبان ،موسیقی و صورخیال)
 .1-3زبان
زیباییهای زبانی را میتوان در بخشهای دستوری ،واژگانی و آوایی تحلیل کرد.
1. Coleridge
2. Daiches
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 .1-1-3دستوری
بررسیها نشان میدهد درصد باالیی از عناوین ،از ترکیب دو گروه اسمی به وجود
آمدهاند و تعداد کمتری بهصورت تکّی یا چند گروه اسمی هستند:
* گروه یکجزئی :در میان عناوین 14 ،عنوان به این صورت آمده است که حدود
 23درصد کلّ عناوین را شامل میشود؛ مانند :طوطی ،کلیدر ،ملکوت.
سوسن جبری و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

* گروههای دوجزئی :تعداد این نوع  26مورد است که تقریباً  43درصد از کلّ
عناوین را دربر میگیرد؛ مانند :شوهر آهوخانم ،شریفجان شریفجان ،سگ کورهپز.
گروههای سهجزئی :تعداد عنوانهای سهجزئی  9مورد است و  15درصد عناوین را
شامل میشود؛ مانند :در آفاق نفس ،چاه به چاه.
* گروههای چهار جزئی :تنها در دو عنوان ،این مورد را مشاهده میکنیم؛ مانند:
ماشاءاهلل خان در بارگاه هارونالرشید ،حکایت هیجدهم اردیبهشت بیستوپنج.
* ساخت جمله :این مورد هم تنها در دو عنوان دیده میشود :شلغم میوة بهشته،
بعد از عروسی چه گذشت.
* ساخت پیوندی :در  7عنوان ساخت پیونـدی بـه کـار رفتـه اسـت کـه حـدود 11
درصد عنوانها را شامل میشود .در زبان فارسی ،حرف «واو» بیشتر برای عطف به کار
میرود« .مقصود از عطف ،مشارکت دو یا چند چیز در یک حکم است .مواردی چون
مشارکت چند مفرد با یکدیگر در امری و ...میتوان از مـوارد الـزام اسـتفاده از عطـف
دانست» (صفا .)31 :1377 ،تعدّد این مورد در عناوین آثار داسـتانی مـورد بحـث نشـان
میدهد از حرف «واو» برای پیوند دو کلمه استفاده شده که به نظـر مـیرسـد ایـن کـار
برای برجستهسازی ارتباط دو واژه و در عین حال تمایز آنها از یکـدیگر بـه کـار رفتـه
است و شگرد سادهای است جهت جلب توجّه مخاطب.
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از سوی دیگر ،با نگاهی به عناوین درمییابیم که نزدیک به نیمی از آنها
بهصورت ترکیب اضافی و وصفی هستند .از این میان 13 ،عنوان بهصورت ترکیب
اضافی و  13عنوان به شکل ترکیب وصفی آمدهاند:
* ترکیب وصفی :خواب زمستانی ،شراب خام ،دل کور ،شکر تلخ.
* ترکیب اضافی :شب هول ،شب گرگ ،مهرة مار ،اعتصاب پروانهها.

در بررسی انواع اضافه در ترکیبات اضافی ،سه نوع اضافه به کار رفته است:
تخصیصی ،تشبیهی و استعاری.
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* اضافة تخصیصی :بیشترین تعداد ( 9مورد) این ترکیبها مربوط به این نوع
است :مویة زال ،مهرة مار ،شب گرگ.
* اضافة استعاری 3( :مورد) قلم سرنوشت ،سفر شب.
* اضافة تشبیهی 1( :مورد) پر کاه.
سوسن جبری و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

دربارة ترکیبات وصفی باید گفت صفت در هر  13ترکیب ،بیانی است .در بررسی
انواع صفت بیانی درمییابیم که بیشترین نوع بهترتیب به شرح زیر است:
* صفت ساده :سنگ صبور ،شراب خام ،شکر تلخ.
* صفت نسبی :خواب زمستانی.
* صفت فاعلی :تاتار خندان.
* صفت مفعولی :برّة گمشدة راعی.
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 .2-1-3آواها
زیبایی یک کالم ادبی در گرو همنوایی عناصر آن است و یکی از راههای ایجاد
این همگونی ،ساختار آوایی است که هرگونه توازن و تناسب صوری را شامل میشود
که از طریق تکرار و مطابق قواعد زبان شکل میگیرد« .عوامل و متغیّرهای جغرافیایی،
تاریخی ،سنّی ،جنسیتی ،طبقاتی و فیزیولوژیک ،ازجمله عوامل و متغیّرهایی به شمار
میروند که بر نوع کاربرد آواها و همچنین تأثیرات زیباییشناسیک آنها تأثیرات
بسزایی دارند .این در حالی است که بخش عمدة زیبایی موسیقیایی کالم ،حاصل الیة
آوایی است (فتوحی .)248 :1391 ،از سوی دیگر ،برخی کارشناسان ادبی بر این
باورند که رابطة طبیعی میان آوا و مفهوم وجود دارد؛ یعنی عالوه بر واژگان ،آواها هم
میتوانند در انتقال معانی مؤثّر باشند .خالقان اثر گاه با افزودن تناسبات آوایی ،سعی در
انتقال مفهوم و همچنین برجستهسازی جهت جذب مخاطب دارند« .کاربرد تکراری
زبان ،به استفادة روزمرّه از عناصر زبان برای بیان و انتقال مفاهیم بدون اینکه جلب
توجّه کند ،مربوط است؛ امّا فرایند برجستهسازی ،بهکارگیری عناصر زبانی را شامل
میشود؛ به گونهای که جلب توجّه کند و غیرمتعارف باشد» (صفوی.)40 :1383 ،
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بنابراین توجّه به آواهای حروف و تکرار آنها در واژه و ساختهای دستوری
می تواند توازنی پدید آورد و سبب به وجودآمدن نوعی موسیقی شود که در
برجستهسازی و همچنین انتقال مفهوم نقش دارد .این توازن در اثر قرار گرفتن
صامتها و مصوّتها با تناسب و هماهنگی خاص به وجود میآید که باعث
برجستگی آوایی میشود و از این طریق سعی در پررنگ کردن مفهومی دارد که خالق
سوسن جبری و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

اثر در ذهن داشته است .اگرچه توازن آوایی بیشتر در حوزة شعر برجسته است و
کاربردیتر مینماید ،از آنجا که آواها شامل کوچکترین واحدهای زبانی میشوند،
این قاعده میتواند بر واژگان و ترکیبات هم داللت کند .پس میتوان عناوین تکواژه
و ترکیبیِ رمانهای مورد بحث این پژوهش را هم از این منظر مورد بررسی قرار داد.
توازن آوایی از منظر ارزش موسیقیایی به زیرمجموعههایی قابل تقسیم است:
 .1-2-1-3تکرار صامت آغازین
در این نوع تکرار ،یک صامت (همخوان) در ابتدای چند واژه تکرار میشود.
شمیسا تکرار این نوع صامت را «همحروفی» مینامد (شمیسا .)79 :1381 ،با توجّه به
عناوین رمانها ،در  8عنوان ،همخوان آغازین تکرار شده است.

*کاف در کریستین و کید
*چ در چاه به چاه
* س ،ص در سنگ صبور
*ح ،ه در حکایت هیجدهم اردیبهشت
* میم در مهرة مار و مدیر مدرسه
*ش در شریفجان شریفجان
*ب در چشمباز و گوشباز
 .2-2-1-3تکرار مصوّت
این نوع تکرار با مکرّر آوردن یک مصوّت در چند واژه ایجاد میشود .شمیسا
برای تکرار مصوّتها اصطالح «همصدایی» را برگزیده است.

تحلیل زیباییشناختی عنوان داستانهای فارسی ( 1332-1357ه.ش) ـــــــــــــــــ 133

این مورد از تکرار در عناوین مورد بحث ما به تعداد بیشتری وجود دارد.

* بسامد مصوّت بلند «آ» در  11عنوان ،بیش از سایر مصوّتهاست :خواب
زمستانی ،تجربههای آزاد ،ماشاءاهلل خان در بارگاه هارونالرشید ،تاتار خندان.

* مصوّت کوتاه «ـِ» در  7عنوان :روزگار دوزخی آقای ایاز ،حکایت هیجدهم
اردیبهشت بیستوپنج ،برّة گمشدة راعی.

* مصوّت بلند «ای» در  3عنوان :کریستین و کید ،حکایت هیجدهم اردیبهشت
بیستوپنج ،سنگی بر گوری.
* مصوّت کوتاه «ـَ» در  2عنوان :مردی در قفس ،بعد از عروسی چه گذشت.
*مصوّت بلند «او» در  1عنوان :سووشون.

 .3-2-1-3تکرار صامت پایانی
این شیوه هنگامی است که یک صامت همخوان در پایان چند واژه تکرار شود .در
 10عنوان از عناوین رمانهای مورد بحث ،این مورد وجود دارد.
برای مثال:
* تکرار صامت «ن» در :ماشاءاهلل خان در بارگاه هارونالرشید ،داییجان ناپلئون،
شریفجان شریفجان ،نفرین زمین.
* تکرار صامت «ه» در :چاه به چاه.
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* تکرار صامت «ت» در :حکایت هیجدهم اردیبهشت بیستوپنج.
* تکرار صامت «ی» در :برّة گمشدة راعی (شایان ذکر است در این مثال به طرز
خوانش توجّه شده است).
* گفتنی است شیوه ای دیگر از تکرارآواها وجود دارد که از ترکیب یک مصوّت
و یک صامت در پایان واژه به وجود میآید .از آنجایی که این مورد فقط در دو
سوسن جبری و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

عنوان وجود داشت ،جداگانه به آن نپرداختیم:
* تکرار مصوّت «ای» و صامت «ن» :نفرین زمین.
* تکرار مصوّت «آ» و صامت «ه» :چاه به چاه.
 .3-1-3واژگان

در یک اثر ادبی ،آفرینش زیبایی با واژگان صورت میگیرد« .واژهها عالوه
بر انتقال معنی و ایدهها حامل نشانههای متمایزکننده هستند ...انواع واژهها
براساس خصوصیات صوری و معنایی از هم تفکیک میشوند .هر طیف
واژگانی ،تناسب خاصّی با نوع اندیشه و سبک دارد .اندیشیدن انتزاعی یا حسّی،
سخن عامیانه یا رسمی ،کهنگرایی یا نوواژهسازی ،هرکدام بیانگر شکلی از
تفکّر هستند .افزون بر این ،واژهها دارای شاخصهای عقیدتی و ایدئولوژیک نیز
هستند (فتوحی.)266 :1391 ،
چیدمان این واژهها در زنجیرهای منظّم و هدفمند ،به مهارت خالق اثر بستگی
دارد و از سویی دیگر« ،یاکوبسن 1آفرینش زیبایی در توالی آهنگین واژهها را
براساس ترکیب آنها بر منش موازنه و تشابه در ضربآهنگی خاص جستوجو
میکند و مانند تیتیانوف 2بر این باور است که معنای واژگان با آواها تعدیل
مییابد» (احمدی.)76 :1380 ،
1. Jakobson
2. Tynyanov
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اگرچه واژگان موضوع مورد بحث ما بهدلیل ماهیت خاصّ خود در مقام
عنوان یک اثر داستانی ،بهصورت تکواژه یا نهایتاً چند واژة ترکیبشده هستند
و نمیتوان آنها را در زنجیرههای طویل کالمی مورد بررسی قرار داد ،امکان
تحلیل آنها در معیارهای ذکرشده وجود دارد.
 .1-3-1-3واژگان ذهنی یا انتزاعی
وجود این دسته از واژگان در کالم میتواند تأثیرگذاری آن را بیشتر کند .ساختن
تصاویر تلفیقی از واژگان حسّی و انتزاعی ،شکل هنریتری در صورت کالم به وجود
میآورد و خواننده را بهمنظور درک هرچه بهتر معنا به تالش وامیدارد؛ زیرا
«واژههای ذهنی ،واژههایی تیرهاند که تصویر روشنی از مدلول خود در ذهن خواننده
ایجاد نمیکنند» (فتوحی.)251 :1391 ،
وجود چنین واژگانی در عناوین مورد بررسی نشان میدهد آفرینندگان اثر در
انتخاب نام برای آثار خود ،از کاربرد اینگونه واژگان بیاطّالع نبودهاند .در عناوین
 10رمان با واژههایی که مفهومی ذهنی دارند روبهرو میشویم که حدوداً  16/6درصد
کل عناوین را دربر میگیرد؛ مانند :شب هول ،ملکوت ،در آفاق نفس ،نفرین زمین.
 .2-3-1-3واژگان كهن (آركائیسم)
استفاده از چنین واژگانی سبب برجستهسازی کالم میشود و مفهوم مورد نظر
خالق اثر را بهتر به خواننده ارائه میدهد؛ بنابراین خالق اثر «از پسزمینههای این نوع
ازکلمات بهمنظور ارائة حسّ نوستالوژیک یا تحکیم بنیانهای خاصّ فرهنگی و دینی
یا ملّی و تاریخی به مخاطب خود استفاده میکند» (همان.)254 :
این مورد خاص را در  5عنوان از رمانها میبینیم که تنها  8/3درصد از کل عناوین
را شامل میشود:

زنبق ناچین (ناچین شکلی کمکاربرد است برای مفهوم ناچیده یا چیدهنشده) ،تاتار
خندان (آنگونه که در لغتنامة دهخدا آمده است ،این واژه نخست در کتیبهای ترکی
به نام ارخون مربوط به قرن دوم هجری آمده و نام طایفهای از مغوالن است .از آنجا
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که پس از حملة چنگیزخان ،قبایل تابع او مغول نامیده شدند ،استعمال این واژه در

دورههای بعد کمرنگ شد و در ساختار زبان امروز ،شکلی کهن دارد) ،مویة زال،
بادیه ،مقتل.
 .3-3-1-3واژههای نشاندار
این دسته از واژگان میتوانند شمّهای از نظام فکری و رویکرد خاص خالق اثر را
سوسن جبری و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

منعکس کنند .این رویکرد میتواند اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی باشد .واژگان
نشانهدارِ یک اثر« ،مبیّن انعکاس فردیت و دیدگاه شاعر نسبت به آنچه بیان میکند،
است» (همان .)261 :وجود چنین واژگانی را در عناوین رمانهای مورد بررسی ،بیشتر
با پسزمینهای سیاسی یا واژگان مرتبط با مظاهر طبیعی میبینیم.
* واژگان با رویکرد سیاسی :تعدّد انتخاب چنین واژگانی از سوی داستاننویسان
این سالها میتواند نشان از اهمیت مسائل و وضعیت خاصّ سیاسی آن دوران باشد:
شب هول ،مردی در قفس ،شازده احتجاب ،آواز کشتگان ،مقتل ،اعتصاب پروانهها.
* واژگان مرتبط با طبیعت :وجود واژگان مرتبط با تصویرهای طبیعی در عناوین
مورد بحث ،خبر از خالقیت در آفرینش تصویرهای زیبایی میدهند که در جذب
مخاطب مؤثّرند :خواب زمستانی ،بعد از تابستان ،سفر شب ،چراغانی در باد.
 .4-3-1-3واژگان بیگانه
در میان عنوانهای  7رمان ،اسمهای خاص یا عام غیرفارسی به کار رفته است که
در مجموع حدود  11درصد عناوین را شامل میشود.
این واژگان مربوط به زبانهای مختلفی هستند؛ برای مثال:
* کریستین و کید :نامهایی انگلیسی هستند و ریشة التین دارند.
* یکلیا و تنهایی او :یکلیا ریشة عبری دارد.
* نامهایی با ریشة عربی :ماشاءاهلل خان در بارگاه هارونالرشید.
 .5-3-1-3اسمهای خاص
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در میان عنوانها تعدادی بهتنهایی یک اسم خاصاند یا یک اسم خاص در ترکیب

آنها به کار رفته است .از این تعداد ،درصدی اسم خاص انسانی است (کریستین و
کید ،یکلیا و تنهایی او ،شریفجان شریفجان ،سالهای اصغر) و تعداد کمی ،نام خاص
مکان (کبودان ،کلیدر ،شادکامان درّة قرهسو).
 .6-3-1-3اسامی حیوانات و گیاهان
در عنوان  13رمان از مجموع رمانها ،به اسامی عام حیوانات یا گیاهان برمیخوریم
که حدود  21/6درصد از کل عناوین را شامل میشود .برخی بهتنهایی ،عنوان یک
رمان هستند (طوطی) و برخی با واژگان دیگر ترکیب شدهاند (سگ و زمستان بلند،
غوّاص و ماهی ،شب گرگ ،شلغم میوة بهشته).

 .2-3موسیقی
برای کیفیت ایجاد توازن و تناسب در موسیقی کالم ،تقسیمبندیهایی وجود دارد؛
مثالً شفیعی کدکنی برخی از انواع شناختهشدة آن را بهویژه در حوزة شعر چنین
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معرفی میکند« :موسیقی بیرونی (عروض) ،موسیقی کناری (قافیه و ردیف) ،موسیقی
درونی (جناسها و همخوانی مصوّتها و صامتها) و موسیقی معنوی (انواع
هماهنگیهای معنوی درونی ،مثل :تضاد ،طباق ،مراعاتالنظیر و( »...شفیعی کدکنی،
.)271 :1370
در نثر ،به ویژه در حوزة این پژوهش که بیشتر بر محور ترکیبات واژگانی استوار
سوسن جبری و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

است ،موسیقی کناری و بیرونی نداریم؛ بنابراین تنها به تحلیل موسیقی درونی و
موسیقی معنوی در عناوین مورد بحث میپردازیم.
 .1-2-3موسیقی درونی
در بررسی عناوین رمانهای مورد بحث ،همخوانی صامتها و مصوّتها تنها
بهصورت «واجآرایی» قابل بررسی است .بیشترین بسامد این آرایه در حرف «الف»
است و در مراتب بعدی ،تکرار چند حرف دیگر نظیر ز ،س ،ص ،ط و ی دیده
میشوند.

* الف :تجربههای آزاد ،اعتصاب پروانهها ،ساالریها ،تاتار خندان
* ز :روزگار دوزخی آقای ایاز
* ط :طیف باطل
* ی :حکایت هیجدهم اردیبهشت بیستوپنج
* س ،ص :سنگ صبور
نوع آرایه

تعداد

درصد

واجآرایی

15

25

 .2-2-3موسیقی معنوی
کاربرد صنایعی چون مراعاتالنظیر ،تضاد ،طباق و ...باعث خلق موسیقی معنوی
میشود .در بررسی دادهها باید گفت موسیقی معنوی در عنوان رمانها به شکل تضاد،
تکرار ،مراعاتالنظیر ،تلمیح و تتابع اضافات آمده است.
 .1-2-2-3تلمیح

تحلیل زیباییشناختی عنوان داستانهای فارسی ( 1332-1357ه.ش) ـــــــــــــــــ 139

از این آرایه برای زیباتر کردن سخن و تأثیرگذاری بیشتر آن استفاده میشود .در
بررسی عناوین ،بیشترین بسامد مربوط به این آرایه است؛ مانند :سووشون ،نون والقلم،
مویة زال ،شلغم میوة بهشته.
 2-2-2-3مراعاتالنظیر
تناسب ،یکی از مهمترین آرایهها در حوزة بدیع لفظی است .واژگان متناسب
میتوانند در «تقویت محور معنایی ،پیوند میان اجزا و استحکام فرم درونی» (شفیعی
کدکنی )97 :1387 ،کالم تأثیری بسزا داشته باشند .در عناوین داستانهای مورد

بررسی ،این آرایه دیده میشود :غوّاص و ماهی ،برّة گمشدة راعی ،ماشاءاهلل خان در
بارگاه هارونالرشید ،شلغم میوة بهشته.
 .3-2-2-3تتابع اضافات
این آرایه ،بهویژه در دوران معاصر به عاملی برای ایجاد و تقویت موسیقی در
کالم تبدیل شده است« .این بحث در قواعد ششگانه در عیوب کالم در معانی و بیان
قدمایی مطرح شده و علمای این علم ،پرهیز از [نوع ناپسند] آن را یکی از شرطهای
فصاحت و بالغت در کالم دانستهاند و شاعران را از کاربرد آن برحذر داشتهاند»
(سالجقه)103 :1387 ،؛ امّا در دوران معاصر ،وجود این شگرد نهتنها آسیبی به اثر
نمیرساند ،بلکه سبب تقویت محورهای موسیقی آن میشود .در بررسی عنوانها در

چهار مورد به این آرایه برمیخوریم :حکایت هیجدهم اردیبهشت بیستوپنج ،روزگار
دوزخی آقای ایاز ،شادکامان درّة قرهسو ،برّة گمشدة راعی.
 .4-2-2-3تضاد و تناقض
این آرایه همانند تناسب ،در تقویت محور معنایی نقش دارد.
حرف و سکوت ،شکر تلخ ،تاتار خندان (از آنجا که نام تاتار در ذهنیت تاریخی
ایرانیان ،تنها غضب و خشم و وحشیگری را زنده میکند ،به نظر میرسد آوردن
صفت خندان برای این اسم ،حالتی از تناقض ایجاد میکند).
 .5-2-2-3تکرار
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آرایة تکرار هم نوعی دیگر از بدیع لفظی است که بر موسیقی کالم تأثیر
می گذارد .تکرار معموالً برای تأکید یک موضوع و همچنین برجستهسازی به کار

میرود .در عناوین ،در دو مورد با این آرایه برخورد میکنیم :چاه به چاه ،شریفجان
شریفجان.

سوسن جبری و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

 .3-3صور خیال
صنایع بدیع معنوی نیز همانند بدیع لفظی ،سعی در زیبا ساختن کالم دارند؛ امّا در
بدیع معنوی ،غلبه با خیالانگیزی است و خالق اثر سعی دارد با بهرهگیری از آن به
سحرآفرینی بپردازد« .خیال عبارت است از کوششی که ذهن هنرمند در کشف روابط
پنهانی اشیا دارد .به تعبیر دیگر ،تخیّل نیرویی است که به شاعر امکان میدهد میان
مفاهیم و اشیا ارتباط برقرار کند» (شفیعی کدکنی .)89 :1380 ،تشبیه ،استعاره ،مجاز و
کنایه از اقسام صور خیال هستند .بررسی عناوین مورد بحث ،نشان میدهد خالقان اثر
در انتخاب عنوان اثر داستانی خود اگرچه نه به فراوانی بدیع لفظی ،امّا به این نوع آرایه
نیز نظر داشتهاند.
 .1-3-3استعاره
پس از تشبیه ،استعاره پرکاربردترین صنعت در بدیع معنوی است که بهواسطة
مشخّص نبودن یکی از اجزای تشبیه ،خیالانگیزی بیشتری دارد .باالترین بسامد صنایع
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معنوی در عناوین مورد بحث ،مربوط به استعاره بوده ،تقریباً همة آنها از نوع استعارة
مکنیه است :قلم سرنوشت ،اعتصاب پروانهها.
 .2-3-3كنایه

کنایه بهعنوان صنعت دیگری از این دسته ،در عنوان رمانها دیده میشود:
چشمباز و گوشباز ،سنگ صبور ،پر کاه.

نتیجهگیری
از بررسی عنوانهای  60رمان فارسی نوشتهشده در سالهای  1332تا 1357
درمییابیم که این عناوین از منظر زیباییشناسی قابل بررسی هستند .بررسی انواع
صنایع زبانی نشان میدهد عناوین بیشتر بهصورت ترکیبی آورده شدهاند و درصد
کمی از آنها بهصورت تکواژه هستند .در بررسی الیة آوایی این عناوین درمییابیم
که نویسندگان به ساختار آوایی کالم توجّه داشته و انواع مختلف توازن آوایی ،نحوی
و واژگانی را در انتخاب خود مدّ نظر قرار دادهاند و از عناصر درونزبانی برای تقویت
و موسیقیایی کردن ترکیبات بهره بردهاند .کاربرد صامتها و مصوّتها در عناوین،
زمانی سرعت و حرکت توأم با موسیقی میآفریند که گاه با آرامش همراه است و گاه
نیز خشونت و درشتی را به ذهن متبادر میکند.
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تنوّع واج و واژگان و ترکیب آنها در تداعی معانی مؤثّر است و همچنین برای
تحقّق اندیشه و ایجاد زمینهای تصویری و متنوّع استفاده میشود .واجآرایی تنها نمونة
بهکاررفته از انواع آرایههایی است که در ایجاد موسیقی درونی نقش دارند .تکرار
واج ها در برخی عناوین عالوه بر ایجاد موسیقی ،در پی انتقال پیام است .از نظر
موسیقی معنوی ،تناسب و تلمیح باالترین بسامد را در میان عناوین دارند و سپس تتابع
سوسن جبری و همکاران  -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

اضافات در خیالانگیزی تصاویر مؤثر است .استعاره و کنایه تنها آرایههای بهکاررفته
در بخش بدیع معنوی هستند که نقشی بسزا را در خیالانگیز ساختن عناوین بازی
میکنند .بهطور کلّی میتوان گفت این عناوین ،کارکرد زیباییشناسانه دارند و خالقان
اثر در انتخاب عنوان قطعاً به این عوامل زیباسازی توجّه داشته و از آن برای انتقال
هرچه بهتر مفهوم و همچنین برجستهسازی جهت جذب مخاطب ،بهره بردهاند.
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