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Abstract 
Paratextuality is a fundamental concept in the process of discovering the 
significations of literary texts, which, according to Gerard Genette, 
includes signs that guide the reader to the contents of the literary text. 
Among all types of paratext, titles as the most prominent one in terms of 
extensivity and variation of function, have a high potential for analysis 
based on Genette’s theories. This paper has analyzed the titles of the 
most famous classical works in Persian literature from the 5th to the 15th 
century AH, classifying their titles in five categories: genre, character, 
author, technique and direct titles. In this categorization, technical titles 
are subdivided into two types: rhyming and metaphorical. The 
metaphorical sub-category has also two kinds: discursive and extra 
discursive. In general, metaphorical titles are more complex and thus 
make more compact semantic signification in comparison with the 
rhyming type. In a stylistic perspective, the titles of the first period are 
simple and short, whereas in the periods that follow, we find more 
complex and difficult titles. Moreover, due to the literary capabilities of 
authors, generic evolutions and contents of the literary texts, other titles 
emerge which extend vertically, not horizontally, and induce semantic 
implications. Generic displacement and appearance and disappearance of 
various genres are another property which can be perceived from the 
titles. The present study shows that in comparison with elements relating 
to character and place, the element of time has a far less influence in the 
process of choosing a title. Moving toward atomistic views instead of 
holisticism, pursuing a kind of conflict between myth and history, absence 
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of the individuality of the author as an active identity, and removing 
history from the titles of literary works are among the other issues 
derived from the analysis of the titles of classical Persian literary works.   
 
Keywords: Paratexutality, Title, Gerard Genette, Persian Literature, 
Poetry and Prose 
 

Extended Abstract 
 

1. Introduction  
The title of a literary text is of essential importance in a literary work, as it 
shapes some of its signification and helps us discover meanings implied or 
hidden in the text. The present paper aims to understand the relationship 
between title (as paratext) in classical Persian texts and the text as a 
whole so as to uncover the criteria used by literary writers in choosing 
titles for their works. This paper also seeks to identify patterns followed in 
the titles of old literary texts and also discuss the changes in these 
patterns. The statistical population of the present study includes all 
classical Persian prose and poetry produced from the 5th to the 9th 
century AH. 
 
2. Theoretical Framework 
Gerard Genette’s ideas about paratext are drawn upon here to study the 
importance of the title in Persian poetry and literary prose over a period 
of about five centuries. Different elements of the paratext are examined 
here and titles are divided into five categories based on genre, character, 
author, technique and whether they are literal or figurative.  
  
3. Methodology 
To gather the data, the historical documentary methodology was used, 
while the descriptive-analytical approach, with an emphasis on 
Gennette’s ideas, was adopted to analyze the data. 
 
4. Discussion and Analysis 
Five types of titles have been identified in classical Persian prose and 
poetry: genre-centered titles, as in The Shahnameh, character-centered 
titles as in Layla and Mjanun, author-centered titles, such as in Qabus-
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Nameh, technique-centered titles, as in Kashful-Mahjub, and direct, 
theme-centered titles, as in the Chahar-Maqaleh. Each of these titles 
possesses specific characteristics, with some of them being more 
common. Different titles belong to specific periods in classical Persian 
literature, or are at least used more frequently.   
 
5. Conclusion 
The titles of classical Persian prose were divided into five categories. The 
technique-centered titles are of two types of rhyming and metaphorical. 
The metaphorical titles are more complex with more significations. In 
genre-centered titles a kind of struggle between mythology and history 
can be identified. Author-centered titles are quite rare and no 
individualized Iranian subject can be found in them. The titles in the first 
period of Persian literary style are simple and short, while in the 8th and 
9th centuries they become more complex. In this period, titles are mostly 
of the narrative type, indicating a transition from the epic to history and 
imagination. 
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 چکیده
داللتمنالد  تواند عالوه  بالر ف ال  ادبیات می همفهومی بنیادین در مطالعات ساختارگرایان همثابپیرامتنیت به
بند  اندی گانی نویسند  ه شاعر ه فضا  فرهنگی ه اجتمالاعی زیسالته هایی را درباب سازمانمتن ادبی، داد 

ترین پیالرامتن از نرالر در جایگا  شاخص« عنوان»ها  مختل  پیرامتنیت، در آن به دست دهد. از میان گونه
هالا  دارد. پژههش حاضر بالا نگالاهی باله نگر  گستردگی ه تنوع فارفرد، ظرفیت باالیی برا  تحلیل ه هافاه 
تالرین متالون منرالو  ه شالد را در شالناخته ژنت درباب پیرامتن ه به رهش توصیفی تحلیلی، پیرامتن عنالوان

ره در یال  اسالت. پالژههش پالیشمنثور سنت ادبی فارسی از قرن پالنم  تالا نهال  همالر  بازاندی الی فالرد 
محالور، شالگردگرا ، مؤل محوردر پنج گره  ژانرمحور، شخصیت ها  مورد مطالعه رابند  نسبی، عنوانصورت

مسالالمو ه  ههالا  شالالگردگرا دارا  ده گونالبنالالد ، عنواناسالت. در ایالالن دسالتهبنالد  فالالرد ه مسالتیی  ببیه
شالوند. بند  مالیگرا ه فراگفتمانی صورتها  گفتمانها  استعار  نیز به ده گره  عنواناند ه عنواناستعار 

تالر  را هالا  معنالایی پیدیالد داللالت هها  مسمو شالب ها  استعار  در میایسه با عنواننعا ، عنوابوربه
هالا  مسالمو دارنالد. از منرالر  فنند ه بنابراین، تراف  ه انباشت معنایی بی تر  نسبت باله عنالوانایماد می
هالا شالناختی، عنالوانسپسالین سالب   انالد امالا در دهرنخست ساد  ه فوتالا   ها  دهرشناختی، عنوانسب 

هالایی ها  ژانری  ه محتالوا  مالتن، عنالواناما، در پرتو توانایی مؤل ، دگرگ ت ؛شوندگسترد  ه دیریاب می
هالا  معنالایی مت ثالر  را الیالا جا  گسترش افیالی، گسالترش عمالود  یافتاله، داللالتیابند فه بهظهور می

نیالافتن ور  ه تالاری،، فردیتا  نالزاع اسالطگالرفتن گونالهگرایی، پیجا  فلیتنگر  بهفنند. میل به جزئیمی
تراهیالد  از هافالاه  زدایی از عنوان بخش دیگر  از دستاهردها  بالرهنمند ه تاری،هویتی فنش همثابمؤل  به
 .ها  آثار ادهار مورد مطالعه استعنوان
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   مقدمه -1

آهرد تالا را فراه  مالی شناختی بستر متون ادبی، خوانش ن انه هدر فرآیند پژههش ه مطالع

بنالد  پژهه گر بتواند عوه  بر ف   نرا  ن انگانی نهفته در آنها، باله شالناختی از سالازمان

دهنالد  باله میالراد ادبالی ه بخ ی از ارفان ش ل همثاببه-اندی گانی نویسندگان یا شاعران  

  متالون هالاهایی را بالرا  برخالی از پیدیالدگیحلدست یازد یا بتواند را  -ف ر  ه فرهنگی

نگر ه ادبی به دست دهد. گذار از این سطح فلی به سطحی جزئی ه فاربست رهی رد  جزئی

فسب شالناخت نسالبت  هها  ادبی الزمحال فارفردگرایانه در تعامل با متغیرها ه داد عیندر

تالوان بالا ت یاله بالر الگالویی مطالعالاتی اسالت. باله دیگالر سالخن، مالی  ی  ابژ همثاببه متن به

 هایی ملموس، به شناختی دقیق نیز دست یافت.از رهگذر داد شناختی ه رهش

ی ی از ارفان بنیادین مالتن، بخ الی از سالاختار  همثاببه« عنوان متن ادبی»در این میان، 

ا  را بالرا  ف الال  ه شالالناخت دهالد ه زمینالالههالالا  معنالایی آن را شالال ل میهار داللتشالب ه

فعالیالت ههنالی خواننالد  پال  از  صالوالًآهرد. چه، اها  ضمنی نهفته در آن فراه  میداللت

دهالد شود ه با ت یه بر عنوان، انترارات خود از متن را شال ل میخوانش عنوان متن آغاز می

تا سرانما ، به ی  شناخت دست یابد. بر این مبنا، عنوان، نیش اثرگذار  در هرهد به جهالان 

 اندی گانی مؤل  ه فضا  متن ادبی دارد.

بنیادین پژههش حاضر آن است فاله مؤلفالان در فرآینالد گالزینش  هلأمس با ت یه بر این انگار ،

تالوان دربالاب انالد  فمااین اله، مالیعنوان بالرا  مالتن ادبالی، تالابو چاله عوامالل ه معیارهالایی بود 

دادن یال  دستهایی را مطرح نمود. بهفارفردها  متنوع عنوان در سنت ادبی فارسی نیز پرسش

هالا  ها  متون فهن پارسالی ه شالناخت دگرگالونیز عنوانمنسم  ه فراگیر ا بند  نسبتاًصورت

 رهست.دیگر پژههش پیش هشناختی ه اندی گانی نهفته در آنها، دغدغژانری ، سب 

 

 روش مطالعاتی -1-1

اسالت ه در ها، رهش استناد  تاریخی بنیان ه اسالاس پالژههش بالود در سطح گردآهر  داد 

  هالا  ژرارصیفی تحلیلی ه با نگاهی باله اندی الهها نیز با اتخاه رهی رد  توسطح تحلیل داد 

هالا  متالون فوسالی  پرداز  ادبالی، عنالوانپرداز فرانسو  درباب عنوان ه عنوانژنت نرریه

پری الی شناسی راهیان، زمانها  دیگر ژنت درباب گونهاست. بنابراین، با نررگا هافاه  شد 

ترامتنیت سرهفار نخواهی  داشت.  هممموعبند  شد  در زیردر رهایت یا دیگر میوالت دسته
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ای  از محصالور مانالدن در چالارچوب ها  ژنالت نیالز فوشالید گیر  از اندی ههرچند در بهر 

محض ادبی فراتر رفته، موضوع را به سو  عوامل فرامتنالی سالود دهالی  تالا جسالتار  همطالع

 تر  بیابد. تر ه فاربرد تحلیلی هره سویپیش

دادن به افالق انترالارات مخابالب ه تعامالل اه بالا ید  در ش لها  متون ادبی نی ی فلعنوان

هایی دانست فه درآمد  بر مالتن متنها را شبهتوان عنوانفنند. از این نرر، میمتن ادبی ایفا می

هالایی درنرالر ها به مانند متون ادبی ساختارها ه چارچوبتوان برا  عنواناند. بنابراین، میمرفز 

هالا  آیالد فاله عنالوانبه صورت اهلیه بپذیری ، حال این پرسش پالیش مالیگرفت. اگر این اید  را 

هالا ه انالواعی را باله دسالت یافتگی ی  هسته در درهن آنها، چاله گونالهمتون ادبی از نرر مرفزیت

له معطالو  أشد ، توجه خود را باله ایالن مسالههش حاضر پ  از پاس، به پرسش یاددهند  پژمی

یالافتگی انسالان تاریخمند  ه فردیت  هایی را دربارداد  شد  چهبند  استخراجدارد فه صورتمی

ره همدنالین، دهالد  پالژههش پالیشیافته ن ان میی  عنصر زیستمند ه تاریخیت همثابایرانی به

ها  متون ادبالی شناختی را در عنوانظهور ه افول ژانرها  ادبی ه نیز تغییرات ه فراشدها  سب 

هافالاه   هرسالش خالود پاسال، دهالد فاله باله هاسالطفارسی دنبال خواهالد فالرد تالا باله سالومین پ

هالا  ژانریال  را در ادبیالات فوسالی  فارسالی ها ه دگرگ التجاییها، چه نوع جابهپرداز عنوان

هالا بنگالری ، عنالوان شناختی به دگرگالونیا  سب توان شناسایی فرد  همدنین، اگر از رهزنهمی

 اند  ها از این نرر چه فرآیند  را بی فرد عنوان

هنالرهرز  ه  همالتن عنالوان باله ماننالد مالتن مرفالز  دسالتماید  نیست فه گاهی شالبهتردی

گیالرد شناختی در خلق آن بهر  میشود ه مؤل  از فارابزارها  زبانی ه زیباییهنرنمایی مؤل  می

شناسانه(؛ از سو  دیگالر، مؤلال  در فرآینالد گالزینش عنالوان، متناسالب بالا اهالدا  ه )هجه زیبایی

 همثابالنالد تالا نالوعی رابطاله را میالان خالود بالهفبرا  متن مرفز  عمل میشد  انداز تعری چ  

ناسالانه(. بالا پالذیرش ایالن رهی الرد شگیرند  برقرار سازد )هجاله غایالت همثابفرستند  ه خوانند  به

ها  متون ادبی فارسالی از نرالر فمیالت، فیفیالت ه آید فه عنوانهجهی، این پرسش در پی میده

 سازند هایی را آش ار میبند ه الگوها ه صورتشناختی چتوجه به جوانب زیبایی

 

 هپیشین -1-2

هالایی پژههش اسالت غالبالاًانمالا  گرفته« پیرامتنیالت»آنده در سیاد مطالعات مرتبط با موضالوع 

شناسی متالون معاصالر اند یا درباب عنوانهستند فه یا به مبانی نرر  این رهی رد نیادانه پرداخته
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در شالمار  (1231)نالامور مطلالق، « هالامتن دیگر رهابط ی  متن با هالعترامتنیت؛ مط»اند. سخن گفته

 پایالدار  ادبیالات ها رمان در «عنوان» تطبییی بررسی»گیرد ه در میابل، نخست قرار می هدست

هالا  ده  پژههش هدر ممموعال (1231 فلخالوران، آقاجانیه  )ب یر « دا ه سعد اُ  ها رمان بر ت یه با

« معنالو  مثنالو  ه باقالدی  مثنو  در پیرامتنیت»شود. در این بین، بند  میپیرامتنی صورت

شناسی را در بالاب ده مالتن هایی است فه عنوانمعدهد پژههش جزءِ( 1233ه دیگران،  اقبال )خسره 

بنالد  ه ره فاله باله ببیالهرسد پالژههش پالیشترتیب، به نرر میاست. بدینفوسی  اعمال فرد 

 مطالعاتی باشد.  پردازد، رهی رد  نوین در این حوزی میها  متون فهن فارستحلیل عنوان

 
 پژوهش هآماری و حجم نمون هجامع -1-1

شد  از قرن چهار  تا نه  همالر ، توجاله خالود را پژههش حاضر از میان انبو  آثار ادبی خلق

شناسالالانه نرال  ه نثالر معطالالو  فالرد ، آنهالا را از منرالر  عنالوان  هالا در ده حالوزمتنباله ابر

است آثار  فاله در مطالعالات ادبالی چنالدان توش شد  است. در این میان  نمود بندصورت

رسد نه از سو  خالق آنها بل ه از سالو  محییالان اند ه آثار  فه به نرر میمورد توجه نبود 

بند  ه مطالعاله فنالار گذاشالته شالوند؛ اند، از ایالن صالورتادبی در ادهار بعد نامگذار  شالد 

 گیرد:، متون هیل را دربرمیپژههش  ترتیب، دایربدین

زاد ناماله، ، قالابوسالمحمالوبف  ، شاهنامه ال : آثار منثور ه منرو  قرن پنم  همر :
، نامالهگرشاسال ، هیال  ه رامالین، فیمیا  سعادت، نامهسیاست، الح متینجامو، المسافرین

 .نامهسعادته  نامهرهشنایی

میامالات ، ، چهالار میالالهاالبالرار االسالرار ه عالدف ال  ب: آثار منثور ه منرو  قرن ش ال :
السالالحر فالالی حدائق، فلیلالاله ه دمنالاله، سالالعیدسالالرارالتوحید فالالی حالالاالت ال الالی، ابوا، حمیالالد 
، االسالرارمخالزن، العراقینتحفه، العباد الی المعادسیر، الحیییهحدییه، سم  عیار، ال عردقائق

 .الطیرمنطقه  اس ندرنامه، پی رهفت، خسره ه شیرین، لیلی ه ممنون

، المعمالال  فالالی معالالاییر اشالالعارالعم ، نامالالهمرزبالالان : آثالالار منثالالور ه منرالالو  قالالرن هفالالت :ج

 ، شالرااالاخالود، االعصالاراالمصار ه تزجیهتمزیه، گلستان، العباد من المبدأ الی المعادمرصاد

، الرهایالاتالح ایالات ه لواموجوامالو، السالرهرالصالدهر ه آیالهراحاله، سالندبادنامه، دلگ الا هرسال

 .گل ن راز، بوستان، مثنو  معنو ، االهلیاءتذفر ، بااللبالباب

 .ال عراءتذفر ، االشعاراالف ار فی صنایوبدایو ها  ه ت  ه نه :د: آثار قرن
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 های نظری پژوهشنیانب -2

ه گیرنالد ن خواننالد  برقرار  ارتباط میالان فرسالتند ن نویسالند   هعنوان ی  متن نخستین نیط

ه خواندن عنوان، اهلین فعالیت ههنی خوانند  دربالاب مالتن رقال   دیگر، با دیدنعبارتاست. به

ا  بالر تالن مالتن انگاشالت فاله آن را توان عنالوان را همدالون جامالهخورد. از این منرر، میمی

هالا  مالتن هالا ه هابسالتگیهالا، هیژگالیپوشاند. اما، این جامه هموار  نمای گر تما  شاخصهمی

دارد ها  دیگر  را پنهان نگاله مالیسازد ه جنبهار میهایی از آن را آش بل ه تنها جنبه ،نیست

در حیییالت، »توان از جوانالب پنهالان آن آگالا  شالد. متن است فه می هه تنها با هرهد به اندرهن

توانالد بالا سالازهفارها  ا  اسالت فاله مالیترین پیرامتن آن، ن الانهمه  همنزلعنوان ی  متن به

ف ر  مؤلال  در ارتبالاط بالا مالتن را آشال ار ها  مختل  بر محتوا  متن داللت فرد ، شاخصه

 .(31: 1231)آلبوغبیش ه گل بابائی،  «سازد

فردینالان ده  هشناسالانپرداز ساختارگرا  فرانسو ، بر مبنا  رهی الرد ن انهنرریه 1ژرار ژُنت

متالالون پالالیش بالالرد ،   سوسالالور دربالالاب نسالالبت میالالان دال ه مالالدلول، مطالعالالات خالالود را دربالالار

است. ترامتنیت در نرا  ف ر  ژنت، مت  ل از عرضه فرد  2تن ترامتنیا  را با عنواگزار فون

متنیالت ه پیرامتنیالت اسالت فاله هرفالدا  سرمتنیت، بینامتنیت، فرامتنیت، زبر  گزارپنج خرد 

   ها ه هجو  گوناگونی دارند.بند تعاری ، صورت

باله  3«تفسالیر ها ، آسالتانههالاپیرامتن»را در قالب فتابی مستیل بالا عنالوان  2ژنت پیرامتنیت

 دهد: فوشد تعری  دقییی از پیرامتن به دست فند ه میا  تفصیلی تبیین میگونه
هالا ایمالاد هالا ه گفتمالانا  ناهمگون از تما  انواع شالیو تمربی، پیرامتن از ممموعهبوربه»

در زیالر  [آنها را]م ترک یا همگرایی تأثیرات،  بر سه  شد ، ه برگرفته از تما  ادهارند فه بنا

تالر از تنالوع نمالود مهال  [این موضوع] ا  ه از نگا  من،بند  فرد صورت« پیرامتن»اصطوح 

  .(Genette, 1997: 2)« آنهاست

هالا قلمالره گسالترد ، نالاهمگون ه توان چنین استنباط فرد فه عنواناین تعری ، می بنابر

اند ه   م الالترکا  فارفردهالالاار دهنالالد فالاله از نگالالا  ژنالالت، دارا  پالالمتنالالوعی را شالال ل می

شالان اهمیالت ه فارفردگرایانه محتوایی هحال، اثرگذار  آنها بر مخابب یا همان جنبدرعین

 شان دارد.  بی تر  نسبت به تنوع
                                                           
1. Gerard Genette 
2 . Transtextuality 
3. Paratextuality 
4. Paratexts, Thresholds of interpretation 
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بنالد  درهن ه ها  متنوعی را با صالورتها  دیگر اثر خویش، پیرامتنژرار ژنت در فصل

هالا در فصالل چهالار  باله پیالرامتن ی الی از همثابرا به1ناست. ه  عنوابرهن متن عرضه فرد 

تفصیل تبیین نمود ، در باب تعری ، موقعیت، دهر ، فرستند ، گیرند ، فارفردهالا ه ژانالر آن 

 تر نسبت به متن دارد:است. در دیدگا  ژنت، عنوان فارفرد  عا توضیح داد 
عمالو  مالرد  یالا حتالی « عنالوان» آن است، مخابالب یال   فیط خوانند« متن»اگر مخابب ی  »

چرخالد. گردد ه دست به دسالت میفه عنوان به تعداد افراد بی تر  بازمیتر از آن است چراسترد گ

 (.Ibid: 75« )سوژ  یا موضوع آن متن است« عنوان»ی  ابژ  برا  مطالعه باشد، « متن»اگر 

 شمارد: نت سپ  در همین فصل، چهار فارفرد اصلی برا  عنوان برمیژ

عنالوان از نگالا  ژنالت،  هدگی: نخسالتین فالارفرد حتمالی ه بایسالتفنندگی یالا شناسالاننتعیین -1

 توان آن را از دیگر فارفردها تف ی  فرد.فنندگی یا شناسانندگی است فه نمیتعیین

گالذار(، بسالته باله این اله هالا  مالوردنرر فرسالتند  )عنالوان: با توجه به هیژگیفنندگیتوصی -2

)ها ( این توصی  انتخالاب فالرد  باشالد، املها را به عنوان حفرستند  فدا  م خصه یا م خصه

 ، ترفیبی یا مبه  باشد. 3گیر ش ل  ، براساس شیو2تواند مضمونیعنوان می

ژنت، این فارفرد با فارفرد پی ین در پیونالد اسالت ه عالوه  بالر  همبنا  اندی  براللتمند : د -2

 خود را دارد.   ناپذیر بودن، ماهیت ه سب  هیژاجتناب

گونه فه ژنت معتیدست چه آش ار باشد ه چه نهان، بالیش از آن اله ین فارفرد هماناانگیزشی: -3

تالوان فنندگی در پیوند باشد، با فارفرد داللتمند  در ارتباط است. بنابراین، میبا فارفرد توصی 

مخابالب همسالو   فرستند  دربار  گفت هموار  حضور دارد هلی بسته به گیرند  فه هموار  با اید

   .(Ibid: 93فدا  از این ده باشد. )ان دارد مثبت، منفی یا هیچنیست، ام 

اند. رهالن بالارت در اثالر پردازان دیگر  نیز به مبحث عنوان پرداختهعوه  بر ژنت، نرریه

، عنوان را آغالازگر یال  پرسالش «سارازین»ه در تحلیل رهایت  زد اسنمعره  خود با عنوان 

 (.23: 1233)بارت، دهد پاس، می داند فه متن در مراحل سپسین به آنمی

 

 

 

                                                           
1 . Title/Titre 
2. Thematic 
3. Rhematic 
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 پیرامتن عنوان در سنت ادبی فارسی -2-1

پالردازد. درنالد در سالنت چنان ه بیان شد، پیرامتنیت به ن انگان متنوع پیرامونی مالتن مالی

اسالت. پردازان ادبی نبود دهد مفهو  عنوان چندان مورد توجه ناقدان ه نرریهادبی ن ان می

شود فه مؤل  به عنوان ه ارتباط آن با محتوا  متن ون ادبی دید  میاما، گا  در برخی از مت

 نویسد:می المحموبف  است. همویر  در توجه داشته

مراد آن بود فاله تالا نالا  فتالاب  ،«المحجوب نام کردممر این کتاب را کشف»آنده گفت  فه: »

  فتاب ب نوند، دانند گرههی را فه بصیرت بود، چون نا نابق باشد بر آنده اندر فتاب است مر

 اهلیالا  بمالز انالدمحمالوب تحییالق هلطیف از عال  فه همه بدان است. هفه مراد از آن چه بود 

 فلمالات شرح ه بود حقّ را  اندر بیان فتاب این چون ه درگاهش، عزیزان ه -جلّ ه عز - خدا 

   .(1: 1231)همویر ، « نبود خور اندر را اه نا  این جز ب ریت، حمب ف   ه تحییق

گالذار  را شناسالایی فالرد: توان ساله عنصالر دخیالل در فراینالد نالا از سخن همویر  می

نالا  »متن. اه ابتدا ارتبالابی را میالان   متن، عنوان متن ه گیرند ن خوانند  فرستند ن نویسند

میالان دالن  هگیالرد )فاله در هاقالو، همالان رابطالدر نرر می« آنده اندر فتاب است»ه « فتاب

ا  بالرا  مخابالب ه سویه، نیالش هیالژ ن است(، سپ  در این فرآیند سهعنوان ه مدلولن مت

زنالد ه از میالان انبالو  شناسی مالیشود ه به تعبیر  دیگر، دست به مخاببخوانند  قائل می

گیرد ه با لحالا  مخاببان خود در نرر می همثاببه« مر گرههی را فه بصیرت بود»مخاببان، 

تالوان گفالت عنالوان بالرا  گزینالد. بنالابراین، مالیمالیفردن همین گره ، نا  اثر خالویش را بر

نگالالا  ژنالالت بالاله فالالارفرد عنالالوان  هاسالالت. اگالالر از رهزنالالهمالالویر  اهمیالالت دهچنالالدان داشالالته

بنگالالری ، همالالویر  عالالوه  بالالر فالالارفرد تحدیالالد ه شناسالالایی، فارفردهالالا   المحمالالوبف الال 

 گیرد.  گزینی در نرر میدیگر فارفردها  عنوان هداللتمند  ه انگیزشی را نیز به مثاب

ب الر سالرهد ، بند  فه در رثا  سعد ابالن ابالیسعد  نیز در قرن هفت  همر  در ترجیو

باله معنالا  سالخن ه مالتن « حدیث»بهر  گرفته، آن را در برابر « عنوان»  خاص از هاژبوربه

 است:قرار داد 
 دان  حدیالالث نامه چونسالتنمی

 

 بین  فه عنالالوانش به خونسالتهمی 
 (133: 1211 د ،)سع                  

اش، آن را درآمالد  بالر آگالاهی از گذارانهدر اینما، سعد  عوه  بر فاربرد عنوان در معنا  نا 

است ه در حیییت، نوعی رابطه دال ه مدلولی میان عنوان ه حالدیث برقالرار فضا  عا  متن دانسته

 است. فرد ، در نتیمه، عنوانْ دال بر محتوا ه مدلول متن معرفی شد 



 1044 بهار و تابستان، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی بابائی عبداهلل آلبوغبیش و فاطمه گل  23

 

ا  مستیل در سنت ادبی فارسالی ه عربالی نبایالد عنوان به گونه هره ، مطرح ن دن میولرهبه

فه این اندی ه در سنت ادبی ارهپایی نیز چنالدان ا  برا  گذشتگان تلیی شود، چرانییصه همثاببه

 گیرد. مطالعاتی قرار می  مورد توجه نبود  ه در دهران متأخرتر است فه در جایگا  ی  گستر

 

 و واکاوی بحث -1

متنوعی از عناهین متالون  هدهد ما با ممموعاین پژههش ن ان می هدرند در آثار مورد مطالع

تردید، دستیاز  به شناختی دقیق از رهنالد عالا  گالزینش عنالاهین در ادهار ادبی سرهفار داری . بی

ت، نالوعی نخسال هپذیرست. بر این مبنا، باید در ههلالبند  آنها ام انمختل ، تنها از بریق صورت

هالا  متالون منرالو  ه منثالور مالورد مطالعاله ن الان بند  از این متون به دست داد. عنوانصورت

اند فاله در چهالار دهند مؤلفان این متون، محورها  متنوعی را در انتخاب عنوان در نرر داشتهمی

ر بند  بالدهن در نرالر گالرفتن ادهاشوند؛ تردید  نیست فه این تیسی بند  میفلی پی ر  هدست

عنالاهین  -2 ؛عنالاهین ژانرمحالور -1اسالت: ها  آثار انمالا  گرفتالهبا ت یه بر عنوان تاریخی ه صرفاً

 گرا.عناهین مستیی  ه موضوع -1ه  ،عناهین شگردگرا -3 ؛محورعناهین مؤل  -2 ؛محورشخصیت

 
 نگریمحور و میل به جزئیای ژانرهعنوان -1-1

وان آنها در میا  ی  دال، مت ی بالر یال  ژانالر م الخص گیرند فه عندر این دسته، آثار  قرار می

هر ژانر انمالا    شدگذار  عموماً از بریق استفاد  از ن انگان قرارداد  ه شناختهاست. این عنوان

هایی از نرر تبیین فضا  فلی حاف  بر متن ه تحدید گالره  گیرد؛ از سو  دیگر، چنین عنوانمی

ا  ه ا  ه تالذفر حماسی، میاماله  شدرا در چهار ژانر شناخته اند. این آثارخوانندگان حائز اهمیت

رسد نویسالندگان ه شالاعران، فراتالر از ایالن چهالار نالوع بند  فرد. به نرر میتوان پی ر رهایی می

اند. شاید ی ی از علل ایالن پرداز  آثار خویش انتخاب ن رد ادبی، انواع ادبی دیگر  را برا  عنوان

نرر خواننالد  دانسالت. چاله، هالر مؤلفان در معرفی آثار خویش یا جلب هگاهانامر را بتوان رهی رد آ

چیز در بالرانگیختن خواننالد  ا  هستند فه هفر ژانر آنها بیش از همهگونهشد  بهچهار ژانر معرفی

توان به فارفرد انگیزشی مورد نرر ژرار ژنالت نزدیال  ه جلب نرر اه اثرگذار است. این مؤلفه را می

اگر بپذیری  فه ه  ایالن نالا  -فرهدسی،   در صدر سرهد« شاهنامه»  یییت، هفر هاژدانست. در ح

اسالابیر  ایالران ه  ها  فاله توجاله باله گذشالتهال  در دهر آن -اسالترا برا  اثر خویش برگزید 

آن اله میالزان اثرگالذار  آن را در آن رهزگالار است، درعالینها  ایرانی رهی رد  غالب بود حماسه
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اسالت. همالین شاخصاله را سالاختهاثر دهچندان می هخوانند  را برا  مطالع  گیزداد ، انافزایش می

ا  ( در دهر ال العراءاالهلیاء ه تذفر تذفر ها نیز بیان نمود. عنوان ده تذفر  )توان درباب تذفر می

خاص به هفر نا  عارفان ه اهلیاء یالا شالاعران پرداختاله باشالد، در بورگزینش شد  فه آثار  فه به

توانست خوانند  را باله سالو  خالود جالذب ها میاست. بنابراین، گزینش این عنواننبود  دسترس

نگاشالته شالد  امالا  ال العراءتالذفر در قرن هفت  ه پالیش از  االلبابلبابنماید. تردید  نیست فه 

ه  در قرن نه  همالر  فاله شالگردگرایی ه بیالان اسالتعار  آن ال عراءتذفر آش ارگی عنوان در 

ت بی التر توانسالاعران نسبت به ده قرن پیش از آن ره به فاهش گذاشته بود، مینویسندگان ه ش

انالد فاله در اداماله گالذار  نهفتهعوامل دیگر  نیز در هرا  ایالن عنوان رسانا  موضوع باشد. ببعاً

 ها خواهی  پرداخت.بدان

 

 ژانر حماسی -1-1-1

فت فه رهی الرد فرهنگالی غالالب در ا  در ادبیات فارسی رهاج ه رهایی یانوع ادبی حماسه در دهر 

اسالت. در ایالن سرایی بالود فرهنگی ایرانی ه حماسه هسامانی، توجه به پی ین  آن دهر  یعنی دهر

با توجه به ساختار معنایی خالود فاله بیالانگر مفالاهی  خالدایگانی، پهلالوانی ه « شاهنامه»  بین، هاژ

ریالان فرهنگالی حالاف  در آن توانست همسو  بالا جاست، بیش از هر عنوان دیگر  میپادشاهی 

دهر  باشد ه مخابب را بی تر به سو  خود جذب نماید. افزهن بر این، فردهسی اثر خالویش را بالا 

گالذار  عنوان« شالاهنامه»  فه در ساختار منثور خود بالا هاژ ت یه بر آب خورهایی به نر  درآهرد 

 ابومنصالور  هبلخالی ه شالاهنامابوعلی احمالد  هابوالمؤید بلخی، شاهنام هشاهنامشد  بودند، نریر 

 اند. شان از ی دیگر متمایز شد ابن عبدالرزاد فه تنها با تفاهت نا  مؤل متعلق به محمد

 

 ایژانر مقامه -1-1-2

ی ی از ژانرها  فوسالی  تلیالی  همثاباگر مفهو  ژانر را در معنایی توسعی درنرر گیری ، میامه به

ره ، ژانالر هرارسی ظهور یافت اما، دها  چنالدانی نیافالت. بالها  از ادهار ادبی فشود فه در دهر می

قرن ش   در نثالر فارسالی آغالاز  هنویسی با الگوگیر  از میامات عربی، از میانمیامه ه سنت میامه

بن ر زبالان فارسالی قاضالی حمیدالالدین عمالره آغازگر این نوع ادبی د( 223 ن2: 1212بهار،  ن .)شد 

 اسالتتالألی  شد  میامات حریالر متأثر از  میامات حمید وان محمود بلخی است فه اثر اه با عن
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گیالر  دارد، ایالن اثالر را بالرا  بهالر فه خالود تصالریح مالیحمیدالدین چنان .(114: 1231)خطیبی، 

 است: اند، تألی  فرد نبود  میامات حریر مخاببان فارسی زبان فه قادر به استفاد  از 
عبارت تاز  ه لغت حمالاز  سالاخته ه پرداختاله  سابق ه الحق، فه به هفه این هر ده میام»

اهالل عمال ، از آن  [....]است، اگرچه بر هر ده مزید نیست اما عوا  عم  را مفید نیست؛ شد 

بلخیالان باله لغالت  هنصالاب؛ فسالاناند ه پارسیان از آن لغات عمیب، بالینصیبن ات غریب بی

 .(22ه21: 1211)بلخی، « یدازیان دل ش ننماعبارت ته فرخیان خوش نیاید ه سمر رازیان ب

ا  تألی  شد  فاله رهی الرد غالالب در دهر  میامات حمید شناختی، ها  سب داد  براساس

آهر  به شگردها  ادبی ه هنالر  در سالطوح مختلال  بالدیعی ه نگار  ه ره در آن دهر ، مصنوع

: 1232یالر ، ابراهیمی حرن . )شود دید  می میامات حمید بیانی است ه این خصوصیت آش ارا در 

جا  پردازش عنالوانی اسالتعار  یالا بالدیعی ه همسالو شالدن بالا با هجود این، مؤل  به به بعد(. 241

اسالت. بهالر  گرفتاله« حمیالد »ه « میامالات»  حالاف  در آن دهر ، از ده هاژ هجریان شالگردگرایان

ا شالود تالا نویسالند  بالپیدیدگی زبان ه بیان میامات ه دشوار بودن تألی  چنین آثار  باعالث مالی

ا ، دستی خود در خلق اثر  در ژانالر  میامالهضمن به رخ ف یدن چیر « میامات»  گزینش هاژ

گرانسنگی ه شاخص بودن این اثر را برا  مخاببان خاص خود ن ان دهد؛ از سو  دیگر، عنالوان 

ادبالی، جایگالا  ادبالی  هه متفالاهت ه خالاص بالودن ایالن گونال« میامات»  با ت یه بر هاژ« حمید »

سازد. تردید  نیست این موضوع هد  بنیالادین حمیالد  در در رهزگار ه  آش ار مینویسند  را 

چنالین اثالر   هایرانی آن رهزگالار باله مطالعال هاست، حتی اگر حمید  به نیاز جامعتألی  اثر بود 

مدخل ه درآمد  است بر هد  اصاللی فاله همالان  دانی  فه این هد  صرفاًفند اما، میاشار  می

هد  اصلی برا  آفریالدن شالعر  همثاباست؛ هدفی فه نرامی عرهضی آن را به شهرت ه نا  ه آهاز 

نیالز تعمالی   میامالات حمیالد توان آن را به متون منثور  نریالر ه می (31: 1211) فندمعرفی می

توانست ههن مخابالب آشالنا  می« حمید »  گراست. همدنین، هاژشدت نر داد؛ متنی فه به

سود دهد ه در نتیمه، آن را از نرر ارزش ادبالی ه  میامات حریر به ادبیات ه میامات را به سو  

ایالن امالر در نالوع خالود  شد  به زبان عربی قرار دهد؛ ببعاًتألی   میامات حریر هنر  در سطح 

 نبود. میامات حمید   دستاهرد اندفی برا  نویسند

 

 ایژانر روایی و تذکره -1-1-1

به علت محدهد بودن شمار آثار در فنار همالدیگر آهرد   ا در این ممموعه، ده ژانر رهایی ه تذفر 

محمد عوفی اشالار  فالرد.  هنوشت الرهایاتالح ایات ه لواموجواموتوان به اند. در ژانر رهایی، میشد 
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، نوع ادبی ه ماهیالت اثالر خالویش را بالر «رهایات»ه « ح ایات»  در این اثر، نویسند  با هفر ده هاژ

ا ، عالوه  بالر ا، این متن برخو  ده متن پی ین حماسالی ه میامالهاست. اممخابب عیان ساخته

است. این امر، برآیند رهی رد مسلط ادبالی اشار  به نوع ادبی، به سو  شگردها  ادبی ه  گرایید 

ه باعالث  -فه در امتداد رهی رد حاف  در قرن ش ال  اسالت-در قرن هفت  یعنی شگردگرایی بود  

دیگالر  از  هژانالر رهایالی، در ممموعال هر قرارگیالر  در ببیالشود تالا اثالر یالاد شالد  عالوه  بالمی

 ها قرار گیرد فه در سطور آتی بدان اشار  خواهی  فرد. بند ببیه

دهلت الا   ال العراءتالذفر عطالار نی الابور  ه  االهلیالاءتذفر توان از ا  نیز، میدر ژانر تذفر 

عات مطالعالاتی آنهالا را تالوان خالاص بالودن موضالوسمرقند  یاد فرد. درباب این ده اثر ه  می

های ان دانست. نبود آثار  شاخص ه مستیل درباب اهلیاء باله زبالان عاملی برا  گزینش عنوان

در  همدنالین (،3-1: 1232)عطالار، هالا  دیگالر عطالار نی الابور  در فنالار انگیالز   فارسی تا دهر

 (11: 1221)سمرقند ، دسترس نبودن اثر  مستیل درباب شاعران تا رهزگار دهلت ا  سمرقند  

)هرچنالد پالیش از دهلت الا ،  ا  گرایش یابندباعث شد  مؤلفان این ده اثر، به سو  ژانر تذفر 

اثالر  هدر میدمال االهلیالاءتذفر نیز تألی  شد  بود  اما دهلت ا  با هجود اشار  به نا   االلبابلباب

اشار  فرد فاله بالرخو  حال، باید به این ن ته نیز اینبا .فند(یاد  نمی االلبابلبابخویش، از 

با ات ا  به اعتبار ه جایگالا  نالوع ادبالی میامالات در « حمید »  فه در آن، هاژ میامات حمید 

، ایالن ال العراءتالذفر ه  االهلیالاءتالذفر است، در ترفیبات آمد « میامات»هسته یعنی   فنار هاژ

تذفر  بالرا  نویسالند    الیه یعنی االهلیاء ه ال عراء است فه بیش از هاژاهمیت ه جایگا  مضا 

شالود ه است. هفر این ده هاژ  باعث تحدید چارچوب ه قلمره ایالن ده تالذفر  مالیاهلویت داشته

دهالد. در اینمالا، فالارفرد توصالیفی ه مخابب مورد نرر نویسند  را باله سالو  آنهالا سالود مالی

یابالد، امالا، خاص، فارفرد مضالمونی عنالوان بالیش از فالارفرد انگیزشالی آن ت الخص میبوربه

فنند ه هالر ا  همگرا عمل میگونه فه در سخن ژنت نیز بیان شد، این فارفردها به گونهنهما

شناسالانه را توان هجاله غایتها میفدا  م مل دیگر  است. از سو  دیگر، در این نوع از عنوان

ها از نرر فمی محدهد ه شناسانه رجحان ه برتر  داد؛ به همین علت، این عنوانبر هجه زیبایی

 رسند.یاب ه ساد  به نرر میرر فیفی، آساناز ن

شالوند، بند  میها  ژانرمحور صورتعنوان هبینی ، آثار  فه در زیر ممموعفه میچنان

شالاهنامه، میامالات حمیالد ، شمارند ه این ببیه باله بالور م الخص، پالنج اثالر یعنالی اندک



 1044 بهار و تابستان، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی بابائی عبداهلل آلبوغبیش و فاطمه گل  32

 

گیرد ه همگالی باله می بر را در ال عراءاالهلیاء ه تذفر الرهایات، تذفر الح ایات ه لواموجوامو

 ، منثورند.شاهنامهاستثنا  

ههالن شالاعر  ن برآیند این امر دانست فه اساساًتواها را میشمار بودن این گره  از عنوانف 

نگر  میل دارد. محور باشد، به سو  نوعی جزئیگرا ه فلیتیا نویسند  ایرانی بیش از آن ه فل

هالا خالواهی  پرداخالت نیالز نمالود فاله در سالطور آتالی بالدانهالایی گزینیدر عنوان این هیژگی

گالذارد خصوصالیت است. مصداد دیگر  فه در تاری، ادبیات فارسی بر این مدعا صحه مییافته

شناسالی ن الان چه، درنالد در ایالن سالنت زیبایی ؛شناسی سخن فارسی استمحورِ زیباییبیت

انالد ه در سالطح یال  بیتیدرهنبیانی ه بالدیعی   دهد اغلب شگردها  ادبی آن، در ده حوزمی

رهند ه به میزان اندفی گذار از بیت )جزء( به فلیالت شالعر فنند ه از آن فراتر نمیبیت عمل می

تالوان ها نیز تبلور یافته، به سالختی میشود. همین خصوصیت در گزینش عنوان)فل( دید  می

    ها جُست ه یافت.خصوصیت ژانر بودگی را در عنوان

 

 محور و نزاع اسطوره و تاریخصیتعناوین شخ -1-2

مرفز  عنالوان را  هگیرند فه نا  شخصیت اصلی رهایت، هستدر این ممموعه، آثار  قرار می

تالوان هالا مالیبا توجه به مرفز  بودن جایگا  شخصالیت در ایالن عنالوان دهد. ببعاًش ل می

 بینی فرد فه ژانر این نوع آثار، رهایی است. پیش

ا  متنی ه تماتی  است ه پیرند رهایت باله گونالهپیرامتن درهنمحور، ی  عنوان شخصیت

گردد. هر فن الی در رهایالت باله ه  هابسالته اش میعا  حول محور شخصیت ه اتفاقات زندگی

است ه تما  عناصر رهایت برا  تبیین موقعیت ه توضیح شخصیت اه تا رسیدن به پایان رهایالت 

، خسالره ه شالیرین، لیلالی ه ممنالون، هیال  ه رامالینهالایی همدالون فننالد. رهایالتعمل مالی

هالا مصادییی از ایالن عنالوان، نامه، فلیله ه دمنه، سم  عیار ه بختیارنامهاس ندرنامه، گرشاس 

گذار  ادبالی ها ه قهرمانان برا  عنوانهستند. ره  آهر  خالیان آثار ادبی به انتخاب شخصیت

بینی  فه مالیانست. چناناین دهر  د امر تاریخی بر امر اسابیر  در هتوان برخاسته از غلبرا می

پرداز  ه اسالطور   اند فه انسان ایرانالی از دهرا  خلق شد شد  در باال همگی در دهر آثار هفر

خالویش  ها  جدید از تاری، اندی الا  گذر فرد ، هارد برههسرایی ه پیوند با امر اسطور حماسه

تالوان در آثالار  ا  ه پی اتاریخی را میهایی از این امر اسطور است. هرچند همدنان رگهشد 

لم  فرد )نریر هجود موبد یا ازدهاج با محار  در هی   خسره ه شیرینیا  هی  ه رامیننریر 
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تالاریخی ه زمینالی شالد ، آن  ها عمالدتاًشالد  شخصالیتیاد همین(، با هجود ایالن، در مرحلاله را

اریخمند  چنالان نضالج نیافتاله دهند. اما، این تخصوصیت فرا انسانی یا ماهرایی را از دست می

ف  انالدفی پالیش از رهزگار خالق اثر ادبی یا دستفه بتواند در هجود ی  شخصیت تاریخی ه 

تاریخمنالد نیسالتند نریالر  ها  هارد شد  در این ممموعه یا اساساًاه بازتاب یابد، بل ه اغلب نا 

تاریخمنالد  در آنهالا  یا این ه باله دهران باسالتانی ه فهنالی فاله هنالوز بختیارنامهه  سم  عیار

ا  توان گوناله. از همین ره ، میخسره ه شیرینچندان قو  ه سترگ نیست تعلق دارند نریر 

 ها پی گرفت.گذار نزاع پنهان میان اسطور  ه تاری، را در بطن این عنوان

از سو  دیگر، آثار  هجود دارند فه عنوان آنها برگرفته از نا  ی  شخصالیت اسالت امالا، ایالن 

بیش از آن ه نیش ه فن ی در بافتار رهایت داشته باشد، صرفاً راه  داستان ه یا عالاملی شخصیت 

گیرنالد. در در همالین سالیاد قالرار مالی نامهسندبادنامه ه بوبیگیر  فلیت آن است. برا  ش ل

گیالر  هاسالت ه خالود، نی الی در رهنالد شال ل، سندباد نه قهرمان بل ه راه  ح ایالتسندبادنامه

در عنوان را برخاسالته از جایگالا  ایالن « سندباد»توان محوریت بخ یدن به نا  رهیدادها ندارد. می

تردیالد، مالرد  دانسالت. بالی هبعد در میان عامال هه در ههل شبی هزارهها  شخصیت در ح ایت

اسالت؛  سالندبادنامههالا  موجالود در شهرت ه آهاز  رهایی این شخصیت بسی بالیش از شخصالیت

توان باله متن دارد. در اینما، می هاین نا  قدرت بی تر  در برانگیختن مخابب به مطالع بنابراین،

گالذار  ن الانگر ارزش ه جایگالا  راه  ه حتالی برتالر  این ن ته نیز اشار  فرد فه این نالوع عنوان

 ها  داستانی در این نوع ادبی است.دادن فنش اه نسبت به فنش شخصیت

آثار این ممموعه، الگو  ساختواژ  آنهاست فه مرفالب از ده  ها  بارز عناهینی ی از شاخصه

پ  از نا  شخصیت، ن ان از مرفالز  بالودن « نامه»است. آمدن « نامه»  قسمت نا  قهرمان ه هاژ

 شخصیت اصلی در ساختار عا  رهایت است. 

  بینی ، با حرفت ره به جلو ه تدریمی در تاری، ادبی ایالران، آثالار رهایالی متعالددفه میچنان

ها  متنالوعی هسالتند. بنالابراین، از شوند فه شامل موضوعات ه عنوانپ  از قرن پنم  خلق می

نخسالت یعنالی  همنرر حم  ه شمار نیز، شمار آثار قرار گرفته در این ببیه بسی بیش از آثار ببی

گرایالی در ادب فارسالی ه افول حماسه  دهندبعد ن ان هها  ژانرمحور است. این امر در ههلعنوان

)گسسالت از اسالطور  ه حماساله ه قالرار  گرایش به سو  تاری، در قالب قصه ه ح ایت ه داسالتان

 گرفتن در تاری، ه پیوندگیر  با رهیدادها  تاریخی( است. 
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 نیافتهمحور و فردیت تحققعناوین مؤلف  -1-1

ینش عنصالر فالانونی گالز همثابگیرند فه نا  مؤل  آنها بههایی قرار میدر این ممموعه عنوان

 اند.از این قبیل نامهنامه ه مرزبانقابوساست. عناهین آثار  همدون شد 

نالد. از میالان انبالو  آثالار اها  دیگر اندکاین عناهین از منرر شمار ه تعداد در میایسه با عنوان

اسالت ه آمالد  نامالهنامه ه قابوسمرزبانشد  در ادهار مختل ، نا  مؤلفان تنها در ده اثر یعنی خلق

را نه مرزبان بالن رسالت  )مؤلال  اصاللی مالتن( بل اله سالعدالدین  نامهمرزباندانی  نا  فه میانچن

هال  بالیش از آن اله ناماله قالابوساست ه از سالو  دیگالر، هراهینی در زبان فارسی برا  آن برگزید 

میامالات اسالت. تنهالا در عنالوان دار  نگاشالته شالد ممل الت  ماهیتی ادبی داشته باشد، با انگیالز
است. در اینمالا نیالز، بالرخو  ده عنالوان پی الین، نالا  فه نا  مؤل  در عنوان آمد  است حمید 

اسالت ه آمالد « میامالات»نا  اصلی یعنالی  همرفز  عنوان بل ه در زیر سای ههست همثابمؤل  نه به

رسالد قاضالی حمیدالالدین از ایالن بریالق گونه فه در سطور پی ین بیان شد، باله نرالر مالیهمان

 عتبار  دهچندان برا  خود فراه  سازد. است جایگا  ه افوشید 

توان محصول این امر دانست فه انسالان ایرانالی هایی را میشمار بودن چنین عنوان گزینیف 

یافتاله نیسالت فاله بتوانالد فردیالت خالود را درهنالی ه در این مرحله از تاری، هنوز آن انسان فردیت

ش متبلور سازد. در حیییت، انسان ایرانالی بعد، آن را در قالب اثر ادبی خوی هتمربه نماید ه در ههل

خویش در درهن سنت اخوقی، فرهنگی ه اجتماعی، خودشال نی فالرد ،  همتناسب با تمربه زیست

گالرا قالرار تر  به نا  جمو ه اجتمالاع اخودگسترد  هنهد تا در زمینمتواضعانه خوی تن را فرهمی

رگونه خالودبرتربینی ه ت بالر ه خالدمت باله گیرد. فرهتنی، رهایی از حمابی به نا  خود، پرهیز از ه

شوند فالرد ضالمن فرهنهالادن اند فه باعث میحاف  یا خلق بخ ی از این سنت اخوقی ه فرهنگی

بسالا بتالوان جمو یا ی  عنصر فراتر از خویش باله خوی التن بنگالرد. چه هفردیت خویش، از درید

بطالن رفتارهالا  فالرد  ه  گفت، این خصوصیت با توجه به این ه همدون گفتمانی نفوه یافتاله در

اسالت، فرد ا  عمالل میاسالت ه چونالان قالرارداد اجتمالاعی نیالض ناشالدنیاجتماعی تثبیت شد 

ا  فاله در مراحالل بعالدتر نیالز ن الانی از گونالهتوانسته بر فلیت تاری، ادبی فارسی سایه اف ند، به

رانالی در دهران حاف  بر زیسالت ه زنالدگی انسالان ای هیابی . سلطمحور نمیها  مؤل گذار عنوان

بار  باشد. شاید به همین علت ه  باشد فه تنهالا این تواند عامل دیگر  درمختل  تاریخی نیز می

توان گفالت اشرا  ه حافمان است فه می هاثر  فه در آن نا  مؤل  آمد ، متعلق به فرد  از ببی

 است. ید یافتگی ه خودآگاهی فرد  دست یازدر پرتو این برتر  ببیاتی به نوعی فردیت
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 زدایی از عنوانگردگرا و تاریخهای شعنوان  -1-5

ها  شگردگرا هسالتند فاله عنصالر فالر  بالیش از ها  مورد مطالعه، عنوانچهارمین گره  از عنوان

هالا شالگردها  ادبالی عناصر دیگر در خلق آنها اثرگذار است. به بیانی دیگر، در این نالوع از عنالوان

تحدید ژانر متن دارند. در ایالن دسالته از عنالاهین گالاهی تنهالا  نیش اثرگذار  در معرفی محتوا یا

شالود ه گالاهی تعالابیر اسالتعار  ه ها  آهایی همدون سمو ه جناس دید  میبدیو لفری ه باز 

ها  هالا  ملفالو  ه ممالاز  ه مالدلولاینماست فاله تمالایز اصاللی میالان دالصنایو بدیو معنو . 

ها  بوغی زبالان باله صالورت ممالاز، یر  از ظرفیتگشود ه مؤل  با بهر مستیی  ه ضمنی عیان می

ه خلالق رمزگالانی متفالاهت ه زیبالایی 1استعار ، بنز ه موارد دیگر در محور جان ینی، به رمزگالذار 

پردازد تا مخابب با توش ه ت الاپو  بی التر ه در خالول مالتن باله شناسانه برا  عنوان اثر خود می

 بپردازد.  2رمزگردانی

مسالمو ه  هتوان باله ده دسالتها  زبانی موجود در آنها میبا ت یه بر شگردها  شگردگرا را عنوان

 بند  نمود. استعار  تیسی 

 

 های مسجععنوان -1-5-1

 نال .) خواجه عبداهلل انصالار  تالداهل یافالتنثر مصنوع در ادب پارسی از قرن ش   ه پ  از آثار 

انالد،  حون از سمو ه سالخن متمان است آثار این دهر  فه م ببیعی .(333تالا  331 ن2: 2121صفا، 

دهند. در آثالار  همدالون میشناختی این عصر را بازتاب ها  سب گا  در عنوان خود نیز هیژگی

التوحید باد من المبدأ الالی المعالاد، اسالرارالعاالبرار، مرصاداالسرار ه عد ، ف  المعاد یالعباد الریس
المعم  فالی  السرهر،آیه ه الصدهرالرهایات، راحهاموالح ایات ه لوسعید، جواموفی میامات ال ی، ابو

االعصار )تاری، هصالا ( ه االمصار ه تزجیهال عر، تمزیهالسحر فی دقائقمعاییر اشعار العم ، حدائق

نمایالد. سمو ه تمنالی  رخ مالی هها به هاسطآهنگین شدن عنوان، االشعاراالف ار فی صنایوبدایو

آفرین در عنالوان، بالر قالدرت فوشد با فاربسالت شالگردها  موسالیییمیگونه از آثار، مؤل  در این

شالدن ترتیب، فارفرد انگیزشی عنوان تحیق یابد. از سو  دیگر، با بوالنیتأثیر آن بیفزاید ه بدین

بعد باعث جلب نرالر بی التر  هافتد؛ این امر در ههلعنوان، فرآیند درک ه دریافت نیز به تعویق می

تالوان هالا مالیشود. هرچند در بطالن برخالی از ایالن عنالوانادن متن میمخابب ه دیریاب جلو  د

                                                           
1. Encoding  
2. Decoding 
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؛ اما، شگرد بالدیعی بالر العباداالبرار ه مرصاداالسرار ه عد ف  نمودهایی استعار  نیز یافت؛ نریر 

شگرد بیانی غالب است. از سو  دیگر، بوالنی بالودن عنالوان فاله عمالدتاً در ده بخالش متنالاظر ه 

سالب ی   هالا  فوتالا  رایالج در دهرها از عنواناین عنوان  ز هجو  ممیزیابد، ی ی اموزهن نمود می

ها  مسالمو ن الانگر نالوعی نخست ادب فارسی است. همدنین، نباید از نرر دهر داشت فه عنوان

هالا بالرخو  پرداز برا  اظهار فضل ه فرهیختگی ه  هسالتند. در ایالن نالوع از عنوانتوش عنوان

یابالد ه خواننالد  بالا شالناختی برتالر  میشناختی بر هجاله غایتیها  ژانر محور، هجه زیبایعنوان

هالا  دسالته آتالی، شود، هرچند از نرر فیفی در میایسه بالا عنواننوعی گسترش فمی مواجه می

 عمق ه ژرفا  فمتر  دارند.

 

 های استعاری عنوان -1-5-2

عبالارتی دیگالر،  شگرد استعار  در بیان غیرمسالتیی  یال  مفهالو  ه باله  عنوان استعار  دربردارند

ا  ه دیریاب خالود خواننالد  را باله ها  استعار  با ساختار الیهدارا  مماز  گفتار  است. عنوان

تالوان گفالت در میایساله بالا انگیزانند؛ از این منرر، میگذار  آن برمیاثر ه ف   علت نا  همطالع

نالد. در هاقالو، عنالاهین ها تأثیرگذار  ه ماندگار  بی تر  در ههالن خواننالد  داردیگر انواع عنوان

شناختی نیز دارنالد. گذار ، فارفرد ه هجهی زیباییاستعار  عوه  بر فارفرد هاتی عنوان یعنی نا 

آنهالا  ههالایی قلمالداد فالرد فاله مؤلال  باله هاسالطتوان ی الی از گسالتر ها  استعار  را میعنوان

بسالا بتالوان چنالین ر، چالهسازد؛ از ی  منردستی ه توانایی ادبی خود را بر خوانند  عیان میچیر 

پردازان بوغی یا سنت ادبی آن رهزگالار باله بالور هایی را پاس، به الزاماتی دانست فه نرریهعنوان

نرالامی عرهضالی،  نال .)فردند عا  برا  اثبات صوحیت ه توانایی مؤل  در خلق متن ادبی تعیین می

خواننالالد  ه فارفردهالالا   از سالالو  دیگالالر، بالالاالبردن میالالزان التالالذاه هنالالر  (.33-31 ه 22-1: 1211

هالا دانسالت. فارفردها  دیگر این قبیالل عنوان همثابتوان بهداللتمندانه ه الیا  معانی ثانو  را می

تالوان عا ، مالیبورتنیالد  دارنالد. بالههایی فارفردهایی متنالوع ه درهال از این منرر، چنین عنوان

 ر گرفت: فارفردها  زیر را برا  عناهین شگردگرا  مسمو ه استعار  در نر

 گذار فارفرد تحدید ه نا  -ال 

 نمایانه )نمایاندن فضل ه دانش مؤل (فارفرد دانش -ب

 فارفردها  داللتمندانه ه الیا  معانی ثانو  -ج

 بردن میزان التذاه هنر . باال  -د
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ها  مسمو ه استعار  را در این خصوصالیت دانسالت فاله عنوان  توان ی ی از هجو  ممیزمی

ما با ن و ه نمالا ه گسالترش افیالی  -چنان فه در سطور آتی خواهی  خواند-مسمو  ها در عنوان

شالود هالا  اسالتعار ، گسالترش عمالود  عنالوان مطالرح مالیعنوان سرهفار داری  اما، در عنالوان

گالردد. نریالر هالا  معنالایی مالیا  از داللتگسترد  هتنهایی حامل شب ا  فه ی  هاژ  بهگونهبه

هالا فه پیش از ایالن نیالز بیالان شالد، در ایالن عنوانچنانالطیر. منطقگلستان، فیمیا  سعادت یا 

حالال، ایالن فالارفرد یابالد ه درعالینشالناختی برتالر  میغایت شناختی بر فالارفردفارفرد زیبایی

 پی ین دارد. هها  دستشناختی از نرر فیفی، عمق ه نفوه بی تر  در میایسه با عنوانزیبایی
جملاله ادبیالات عرفالانی ه ادبیالات ها  مختل  ادب فارسی ازز در حو ها  استعار فاربرد عنوان

 شود. گرا ه عناهین فراگفتمانی میتعلیمی موجب تیسی  این زیرگزار  به ده بخش عناهین گفتمان
 

 گرا های استعاری گفتمانعنوان -1-5-2-1

بالر  اسالاًفننالد ه اسهایی هستند فه گفتمان م خصی را تالرهیج مالیگرا عنوانها  گفتمانعنوان

شوند؛ نریر گفتمان عرفانی، گفتمان فلسالفی ا  خلق میمبنا  هنمارها ه الگوها  گفتمانی هیژ 

 ه یا گفتمان دینی. 

دانی ، مضامین متون عرفانی عمق ه پیدیدگی بی تر  نسالبت باله متالون رهایالی فه میچنان

بعالالد، نالالوعی  ههلالالبرآمالالد  از تمربیالالات رهحالالی صالالوفیان ه عارفالالان هسالالتند ه در ه دارنالالد ه افثالالراً

فالرد  تالا شود. این امر، ایماب میها  دینی ه باهرشناختی در آنها دید  میاز سنت هنمارگریز 

هالا بیالان ها ه رمزپرداز ا  از اسالتعار هار ه در لفافالهشد  بالا زبالانی اشالارتگفتارها ه مضامین یاد

ود فه معمالوالً بالا گالذار از ششوند؛ اهلین نمودگار این فرآیند در عناهین متون عرفانی منع   می

گرایند ه در نتیماله، نالوعی پیدیالدگی سطح معنایی نخستینِ دال، به سطوح معنایی دیگر آن می

ها، مناقالب ه آثالار  همدالون تالذفر   ، این خصوصالیت دربالارشود. ببعاًمعنایی بر آنها حاف  می

 فند. ممموعه تعلیمات صوفیه فمتر صدد می

معنالا ستعار  متون عرفانی، مبنا  گفتمانی آنهاسالت. بالدینهجه شاخص بسیار  از عناهین ا

بیان مؤل  ه گره  مخاببان، به نالوعی متفالاهت   فدا  از این عناهین به تناسب محتوا، شیوفه هر

تر خود با ارائه رمزگان خاصی اشار  دارنالد. تفسیر بود ، غالباً به مضمون نهفته ه سطوح عمیققابل

المحمالوب ه گل الن االسرار، ف ال االبرار، مخزناالسرار ه عد ف   مثال، در آثار  همدونبرا 
همگی داللت بالر مفالاهیمی رمزگوناله دارنالد فاله  «ف  ، محموب، راز ه اسرار» گره  هاژگانی راز

برانگیز خالود از درک آنها نیازمند تعمق ه م اشفه است. این عنالاهین بالا ت یاله بالر ماهیالت سالؤال
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ا  رمزگونه در ادبیالات عرفالانی، باله مالدلولی ضالمنی اشالار  رهگذر فاربست دال مماز  به شیو 

تخیل را به فعالیت هاداشت. خاسالتگا  ایالن موضالوع   فه برا  درک آنها باید قوبور فنند بهمی

هالا ه متون عرفانی اسالت ه در سالیاد پرهیالز از فژفهمی هگونه فه بیان شد، ساختار چندالیهمان

نیز با ت یاله بالر  الطیرالحیییه ه منطقحدییهها  گرفت. عنوانرهایی از اتهامات اعتیاد  انما  می

ا  بینالامتنی حال، با متن قرآنی ه  رابطهفنند ه درعینشگرد استعار ، به مدلول خود اشار  می

ا  از عنالوان توان نمونالهناصرخسره را می هنوشت المسافرینزادسازند. در این بین، فتاب برقرار می

توان مصداد ی  عنوان اسالتعار  را می فیمیا  سعادتفلسفی ه  -فومی گرا استعار  گفتمان

 گرا  دینی قلمداد فرد. گفتمان
 

 گفتمانیهای استعاری فراعنوان -1-5-2-2

تالر ه عمومیالت بی التر  دارنالد ه باله امالر  عالا  ه ها  فراگفتمانی، مخاببانی گسترد عنوان

عنوان اثر سالعد   گلستانپردازند. جتماعی میفراگفتمانی نریر مفاهی  انسانی، اخود ه امور ا

ا  از گیرد. این اثر در قالب ه ت بالاب، ممموعالهها قرار میگونه از عنوانشیراز  در شمار این

 نویسد: این متن می هتسمیگیرد. سعد  درباب هجهح ایات پندآموز را دربرمی
انالد ایی نباشد؛ ه ح مالا گفتالهفه دانی بیایی، ه عهد گلستان را هفگفت  گل بستان را چنان»

هرچه نپاید، دلبستگی را ن اید. گفتا بریق چیست  گفت  بالرا  نزهالت نالاظران ه فسالحت 

حاضران فتاب گلستان توان  تصنی  فردن فه باد خزان را بر هرد اه دست تطاهل نباشالد ه 

 گردش زمان، عیش ربیعش را به بیش خری  مبدل ن ند. 

 به چه فالار آیالدت ز گالل ببالالالالیی

 گل همالین پالنج رهز ه شالش باشالد

 

 از گلسالالالالالتان مالالالن ببالالالالالر هرقالالالالالالی 

 هیالالن گلسالالتان همی الاله خالالوش باشالالد
 (23ه21: 1211)سعد ،                   

اسالت فاله داللتالی بالر محتالوا  ترتیب، نویسند  اگرچه برا  متن خود نامی برگزیالد دینب

ت بیه ه حسن تعلیالل، رد   هاقعی ه ح ایات فتاب ندارد اما، از بریق شگردها  ادبی همدون

گذارد تا به پرسش مخابب دربالاب مالدلول آن از عنوان گلستان در آغازین صفحات دیباچه می

ا  از به الت باشالد فاله توانالد اسالتعار می گلستانپاس، دهد. از سو  دیگر، ه ت باب بودن 

شالار  داشالته تواند به ده معنا  اسالتعار  امی« گلستان»  دارا  ه ت باب است. بنابراین، هاژ

بخش اسالت؛ ایالن باشد: این اثر همدون ی  باغ پر از گل، سرشار از گفتارها  جذاب ه سعادت

 اثر نمودگار باغ به ت است ه هرهد به آن، هرهد به ه ت باغ به ت است.
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المصالدهر ه بهارسالتان العالراقین، نفثالهالغرایب یا همان تحفهگلستان، بوستان، خت افزهن بر 
محالدهد  از  ههالا متوجاله ممموعالاهیتی دارنالد. در حیییالت، ایالن عنواننیز چنالین مال جامی

گرا دارنالد ه بالر همالین ها  گفتمالانتر  نسبت به عنوانمخاببان نیستند، بل ه مخاببان عا 

 تر است.اساس، میزان اثرگذار  ه نفوه آنها بی تر ه گسترد 

شگردگرا در ده سطح مسالمو ه  ها با توجه به آنده آمد، ما در این مرحله با انبوهی از عنوان

 هها  گره  اهل بالر برهنالها در تأفید عنواناستعار  سرهفار داری . هجه تمایز این ده نوع از عنوان

شدگی زبان( اسالت. امالا، در ایالن زبان )چندالیه هها  زبانی( ه تأفید گره  ده  بر درهنزبان )باز 

ا  بیرهنالی دیالد  هستند  همثابیا انسان به اند فه در هر ده، نمود  از امر تاریخیهیژگی م ترک

ههنی انسان ایرانالی دانسالت فاله  هها را نمودگار تمربتوان این نوع از عنوانشود. در هاقو، مینمی

یالابی انسالان در یافتگی یالا هویتدهد ه در پی آن، هرگونه فردیتزدایی رخ میدر آن نوعی تاری،

دهالد فاله از آن هالا ن الان مید. درنالد در عنوانشالومیا  عنصر  فن مند به فنالار  نهالاد  می

محور تبلالور یافتاله بالود، در اینمالا ها  شخصیتها  تاریخی یا گا  تخیلی فه در عنوانشخصیت

فننالد ه سالخن از راز، گرایالی میالل میها به سو  نوعی درهنخبر  نیست، بل ه برع  ، عنوان

امالر درهنالی، جالا  انسالان تاریخمنالد ه  فلیبورها  استعار  ه چندالیاله ه بالهسر، اسرار یا بیان

تالالوان در قالالوت گالالرفتن گیالالرد. تردیالالد  نیسالالت عوامالالل ایالالن چالالرخش را مییافتالاله را میفردیت

بودن فرد در برابر حافمان، یورش مغالوالن ه نیالز گسالترش ها  صوفیانه ه اشراقی، تسلی اندی ه

 است. ایران رخ داد  بیش در ادهار مختل  تاریخیهن ینی دانست فه ف ها ه خانیا خانیا 

 

 گراهای مستقیم و موضوععنوان -1-4

ا  مسالتیی  ه دال ه مالدلول رابطاله هگیرند فه در آنهالا رابطالهایی قرار میدر این ممموعه، عنوان

هالا بالر محتالوا  مالتن نیالز مسالتیی  اسالت. آثالار  نریالر آش ارست؛ بنابراین، داللت این عنالوان

 پی الردلگ الا ه هفالت هاالشرا ، رسال متین، چهارمیاله، اخودالحااللباب، جامونامه، لبابسیاست

بالرانگیختن خواننالد  باله  هگیرند. مؤلفان این متون بالیش از آن اله دغدغالدر این ممموعه قرار می

بالا  انالد مخابالب را مسالتییماًمتون خود از رهگذر بیان شگردگرا را داشته باشند، فوشید  همطالع

چه در معنالا  آمالوزش  ؛انداین آثار ماهیتی آموزشگرانه داشته  محتوا  متون مواجه سازند. عمد

ی  حرفه ه چه در معنا  آموزش رفتارها ه تعاموت اجتماعی یا اخوقی. بنابراین، ببیعالی اسالت 
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ها یا مؤلفان در گزینش چنالین فه نویسند  یا شاعر از هرگونه باز  لفری یا گزینش نا  شخصیت

 فند. هایی پرهیز میعنوان

 
 شناختی در پردازش عنوانتحوالت سبک -1-6

گالرفتن مراحالل فه بالدهن درنرر–شناسی عناهین آثار منثور ه منرو  ادبیات فارسی در فنار گونه

ها به دستاهردها  دیگر  نیز دست یازید. باله بیالانی توان از رهگذر عنوانمی -زمانی انما  گرفت

توانالد در شالناخت تحالوالت ادبالی ه مالی ها  ایماد شد  در عناهین آثالاردیگر، شناخت دگرگونی

 ها  بیانی مؤلفان در ادهار مختل  ادبیات فارسی ه  سهی  باشد.دگرگونی

چه از قرن پنم  باله توان گفت هرها  آثار مورد مطالعه در این پژههش، میبراساس عنوان

ی ه ها  ش   تا نه  حرفت فنالی ، عنالاهین آثالار از منرالر ادبالسو  ادهار متأخرتر یعنی قرن

ا  فه اگر در آثار نخسالتین نریالر گونهگیرند، بهتر  به خود میتر ه ادبیبیانی، ماهیت پیدید 

یا میامه، عنوان ماهیتی مستیی  ه عار  از هرگونه خصوصالیت ادبالی داشالت ه نالوعی  شاهنامه

تر  باله خالود هسو  پیدید گرایی در آن م هود بود، در ادهار متأخرتر این رهی رد سمتساد 

فارگیر  شالگردها  ادبالی در ده سالطح بالدیو ه ها  ادبی شدن عنوان ه بهگیرد ه شاخصهیم

تر  بالا هیژ  درباب آثار عرفانی فه پیونالد مسالتح  یابند. این موضوع بهبیان نمود بی تر  می

بالیش از آن اله عنالوانی  المحمالوبف  فند. برا  نمونه، بیان استعار  دارند، بی تر صدد می

آمیز، حیییالت الهالی را راز عنوانی با ماهیت استعار  دارد ه در ی  نگا  استعار  مستیی  باشد،

نیز چنین است ه در همین سالیاد  فیمیا  سعادتفند فه باید آن را گ ود. ا  تلیی مینهفته

هیژ  سمو ه جناس نیز در قرن ش ال  ها  بدیعی ه بهحال، فاربست گونهگیرد. درعینقرار می

الح ایالات ه جوامالویابد ه برا  نمونه، آثار  بالا عنالاهینی نریالر هز فراهانی میه هفت  نمود ه بر
تالوان گفالت از قالرن اساس، میشوند. براینتدهین می االبراراالسرار ه عد ف   یا  الرهایاتلوامو

ش   ه به موازات فراشدها  ادبی ه گذار از بیان ساد  به پیدیالدگی بیالانی، عنالاهین آثالار نیالز 

 گیرند. تر  به خود مییماهیت ادب

فه در سطور پی ین بیان شد، از قرن ش   به بعد شاهد نالوعی حضالور از سو  دیگر ه چنان

ژانری  قرن پالنم  قلمالداد  هشاخص همثابه غیاب ژانرها هستی . بدین معنا فه اگر ژانر حماسی به

الگوهالا  ژانریال  جالا  آن گرایالد ه بالهها  ش   ه هفت  این ژانر به افالول مالیشد، در قرنمی

غالب در این الگوهالا  ژانریال ،  هیابند. هرچند شاخصا  رهاج میدیگر  نریر ژانر رهایی ه میامه
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شالود تخیل ه بیان هنر  است، اما نوعی گرایش ه حرفت به سو  تاری، هال  در آنهالا دیالد  مالی

در عنالوان جالا  ها  تاریخی نریر اسال ندر هیژ  در ژانر رهایی، شخصیتا  فه گاهی ه بهگونهبه

شالوی  ه سالنت در ده قرن ه ت  ه نه  نیز ما با نوعی چرخش از هنر به تاری، مواجه مالیگیرند. می

شالوند بنالابراین، بالیش از آن اله بتالوان از یابد ه متون شاخص فمتر  خلق مالینگار  رهاج میتاری،

 سخن بگویی .تر ها  ژانری  سخن گفت، باید از نوعی تیلید از ژانرها  ادهار قبلدگرگ ت

فالرهغ ها  مورد مطالعه دانسالت، فال توان آن را نیطه توقی تمامی عنوانهمه، آنده میاین با

شالد ، عنصالر هالا  هافالاه فدا  از عنوانپرداز  است. در هیچبودن عنصر زمان در فرآیند عنوان

زمان را شناسالایی هایی از مفهو  توان ن انهزمان سه  ه نی ی بنیادین نداشت. تنها در ده اثر می

فرهغالی از مفهالو  توانالد الیالاگر فال به معنا  حرفت می« سیر»  هاژ العباد الی المعادسیرفرد. در 

انسالان سالیر ه حرفالت خالود را در درهن  فه حرفت مفهومی زمانی است ه اساسالاًزمان باشد؛ چرا

نهفتاله ه قابالل « رسی»  ا  غیرمستیی  در بطن هاژگونهاین مفهو  فه به سازد. امازمان محیق می

گالر شود. دهمین عنوان اشار سرعت به حاشیه راند  میبه« المعاد» استنباط است، با عنصر م انی

نالا  باله مع« عصالر» هاز ری « اعصار»  است فه هاژ االعصاراالمصار ه تزجیهتمزیهبه مفهو  زمان، 

ارد: گذراندن هقت. همدنالین، به مفهومی عا  ه فلی از زمان اشار  د ادهار ه رهزگاران است ه صرفاً

را نبایالد در گالزینش ایالن هاژ  از نرالر « االعصار»ه « االمصار»میان  ها  لفری ه تیابلنیش باز 

پالرداز  متالون ادبالی فارسالی، فرهغ بودن یا غیاب عنصر زمان در عنالواندهر داشت. به موازات ف 

هدمنه، سالندبادنامه، فلیلهیابد. یپرداز  متر  در فرآیند عنوانپررند شخصیت نمود نسبتاً همؤلف
گیرند. عنصالر م الان هال  در در این سیاد قرار می خسره ه شیرین، اس ندرنامه یا لیلی ه ممنون

العباد مالن مرصاده  العباد الی المعادسیربارزتر  دارد. این شاخصه در   میایسه با عنصر زمان، جلو
االعصالار االمصار ه تزجیهتمزیهیا  ،مفعل هستند( مبدأ ه معاد فه بر هزن  )ده هاژ المبدأ الی المعاد

شالود. همالین فنالد، دیالد  مالیعنصر  م انی عمل می همثاببه« شهر»به معنا  « مصر»  فه هاژ

شمار بودن عنصالر م الان دیگر، ههنی ه متافیزی ی بودن زمان ه حتی ف  غیاب زمان یا به عبارت

نوان، هیزگی دیگر  است فاله ناتاریخمنالد  را دهند  به ساختار عدر میایسه با دیگر عناصر ش ل

گفتاله دربالاب دهد ه بر ادعا  پیشدر قلمره زیست ه زندگی انسان دهران گذشته ایران ن ان می

 گذارد. فرهغ بودن فردیت انسان ایرانی صحه میف 
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 های کاهشی و افزایشیعنوان -1-7

ش یا فاهش هاژگالانی نیالز باله عنالاهین گستر هتوان از دریدبند  ادبی عناهین، میدر فنار صورت

 هها  سب ی در ادهار نخستین ادبیات فارسی، عناهین نیالز ده شاخصالنگریست. به مانند دگرگونی

هالا  پالنم  ه یابند. به عبارتی دیگر، در ادهار نخستین ادبیات فارسی )قرنفاه ی یا افزای ی می

انالد ه باله سالطح عبالارت ی  یالا ده هاژ اند، به این معنا فه در سطح فاه ی ش  ( عناهین عمدتاً

ا  افزای الی شالناختی در ادهار بعالد، عنالاهین شاخصالهها  سب رسند اما، در پرتو پیدیدگینمی

العباد مالن مرصالادآیند نریر گیرند ه بنابراین، گا  ده عبارت متیابل یا متناظر در عنوان اثر میمی
فاله اشالار  شالد برآینالد . ایالن امالر چنالانالمعمال  فالی معالاییر اشالعار العمال  هالمبدأ الی المعاد 

آهر  نویسالندگان باله شالگردها  بالدیعی شناختی ه پیدیدگی بیالانی ه ره ها  سب دگرگونی

هالا  )سب  مصنوع( است. اما، این ن ته را نیز باید ملحو  داشت فه ژانر، محتوا  متن یا توانایی

اسالت. بالرا  نموناله، در د تالأثیر نبالوادبی مؤل  در خصوصیت فاه ی یالا افزای الی عنالاهین بالی

بالا هجالود  هدمنه، خسره ه شیرین یا لیلی ه ممنالونفلیلهمحور ه رهایی نریر ها  شخصیتعنوان

اسالت بالر متن توانسته هشناساناند، اما هجه غایتاستیو  سب  مصنوع تدهین شد   آن ه در دهر

سالاز    یعنی برجستهشناختی آن غلبه فند ه به همین علت، برا  تحیق غایت مؤلهجه زیبایی

اسالت ه ها بسند  شد به نا  شخصیت دادن به ساختار عا  رهایت، صرفاًها در ش لنیش شخصیت

متنالالی نریالالر   شالالود. امالالا، همالالین خصوصالالیت دربالالارهالالا دیالالد  نمالالیپالالردازش هنالالر  در عنالالوان

صالدد گیالرد، الگو  ژانریال  رهایالی قالرار مالی هممموعفه در زیر الرهایاتالح ایات ه لواموجوامو

سالاز  ح ایالت ه رهایالت اسالت ه ناله فه در این عنالوان، هالد  نویسالند  برجسالتهفند، چرانمی

ها  موجود در بطن آنها. بنابراین، عنوان به سمت نوعی پردازش هنر  از نالوع مسالمو شخصیت

شناختی در پردازش عنالوان باعالث شناختی بر هجه غایتاست. در میابل، غلبه هجه زیباییگرایید 

الطیالر، منطالقا  اما با قدرت تأثیرگذار  باال خلق شوند نریر هاژ هایی فوتا  یا ت وانشد  تا عن
. باله بیالانی دیگالر، االسالرار، گلسالتان، بوسالتان ه گل الن رازالحیییه، مخالزنالعراقین، حدییهتحفه

هالا  هنما  عنوان افیی نیست بل اله گسترشالی عمالود  دارد ه یال  هاژ  داللالتگسترش ه ن و

 پردازانه ه مسمو دارد. رتر  نسبت به هاژگان ی  عنوان لفظمعنایی مت ث
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 گیرییجهنت -5

پیرامتن عنوان عنصر  فلید  در برقرار  ارتباط با متن ادبی ه شناخت جهان ف الر  نویسالند  

شالناختی ه تواند آش ارساز تحوالتی ف الر ، سالب است ه تحلیل آن در ادهار مختل  تاریخی می

مالدخلی بالرا   همثابالهالا  ژرار ژنالت بالهپژههش حاضر با نگاهی به اندی ه شناختی باشد.زیبایی

ها  متون منرو  ه منثور فارسالی از قالرن پالنم  تالا قالرن نهال  را بالازخوانی تحلیل عنوان، عنوان

هالالا  ژانریالال ، نمالالود ، پالالنج نالالوع عنالالوان را در متالالون مالالورد مطالعالاله شناسالالایی فالالرد: عنالالوان

ها  شالگردگرا بنالا ها  مستیی . در این بین، عنواننوانمحور، شگردگرا ه عمحور، مؤل شخصیت

هالا  دیگالر، باله ده گالره  مسالمو ه اسالتعار  خود در میایساله بالا عنالوان  به خصوصیت پیدید

ها  استعار  گفتمالانی ها  استعار  نیز در قالب ده ممموعه عنوانشوند. عنوانبند  میصورت

هالا رقال  تر  را نسالبت باله دیگالر عنالوانپیدید  هگیرند ه شب ه داللتمندانه فراگفتمانی قرار می

تر  را آشال ار هالا  عمیالقهالا  ادبالی فارسالی داد بند  عنوانزنند. از سو  دیگالر، صالورتمی

یافتاله چنالدان ها  مورد مطالعه، تاری، ه انسان تاریخمند ه فردیتسازد. در بخش اعر  عنوانمی

توان نوعی نزاع اسطور  ه تالاری، را لمال  فالرد. ها  ژانرمحور مینمود ه تبلور  ندارند. در عنوان

محور، آن تاریخمنالد  عینیالت ها  شخصیتها  ژانر محور به سو  عنوانبه رغ  گذار از عنوان

هالا  یابالد. عنوانیافته تحیالق نمیشالود ه تالاری، در معنالایی نضالجمورد انترالار دیالد  نمی هیافت

شالود. یافتگی انسان ایرانی در آنهالا دیالد  نمیتشمار بود ، ن انی از فردیمحور نیز بسیار ف مؤل 

دهالد ه ناله تنهالا ها  شگردگرا باله میالزان زیالاد  رخ میزدایی از عنوان در عنوانفمااین ه، تاری،

انالد ه زبان هها درگیر برهنه یالا درهنالشود بل ه عنوانیافتگی ه تاریخیت دید  نمینمود  از فردیت

دهالد ها ن ان مالیشناختی عنوانشوند. تحلیل تحول سب انسان ه فردیت اه به فنار  نهاد  می

هالا  ش ال  ه هفالت  ه باله اند اما در قالرنمستیی  نخست فارسی، فوتا  ه عمدتاً  ها در دهرعنوان

شوند. از سو  دیگالر، در ایالن ده قالرن ه در شناختی، پیدید  ه دیریاب میموازات تحوالت سب 

گرایند فه ن انگر گذار از حماسه باله تالاری، رهایی میها به سو  ژانر ی  چرخش ژانری ، عنوان

پالرداز  ی الی رند بودن نیش زمان ه بارز بودن عنصر شخصیت ه م ان در عنالواناند. ف ه تخیل

باله مالوازات فراشالدها     متالون ادبالی فارسالی اسالت. فمااین الههالاهالا  عنالواندیگر از هیژگی

نخست به سالو  بالوالنی شالدن در ادهار ها از خصوصیت فوتا  بودن دهر  شناختی، عنوانسب 

دهنالد. امالا باله مالوازات فه ده عبارت متناظر عنوان ی  متن را ش ل مالیبور گرایند، بهبعد می

ها  گسترشی ه بوالنی ه در پرتو قوت گرفتن بیان ادبی مؤلفان ه متناسب با محتوا ه ژانالر عنوان
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نما  آنهالا شوند فاله ن الوهی خلق میهایگیرند ه عنوانها خصوصیتی فاه ی ه  میمتن، عنوان

ا  بالودن، هاژ باله رغال  تال  گلسالتانا  نریالر ا  فاله هاژ گونالهنه افیی بل ه عمالود  اسالت باله

 یابد.  می الرهایاتالح ایات ه لواموجواموها  معنایی مت ثر  نسبت به داللت
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