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 چکیده
به منزلة دروازۀ ورود به  عنوان یک متن، گاهیشناخت جابرای 

 داللتی عنوان )دال( و متن )مدلول( معموالًة رابط متن است.
؛ زیرا عنوان به شکل طبیعی باید معرف متن باشد است هیدوسو

اما  باشد؛در راستای عنوان و شرح آن شکل گرفته نیز و متن 
عناوین آن  ،هادر نامگذاری یعوامل فرامتندخالت  لیلگاه به د

 رسایی و داللت دقیق بر محتوا را ندارند؛ به همین جهت
ها در عناوینی که با داللت نیحاکم بر ا یشناخت اصول و الگو

 نیداف ااز اه یکی استفاده از فنون ادبی شکل گرفته اند،
فنون و صنایع  لیو تحل یمقاله به بررس نیادر پژوهش است. 

 نظم و نثر کهن فارسی هایکتاب گذارینام در رفتهرکاادبی به
گردد در موارد زیادی کاربست شود و مشخص میپرداخته می

های اصلی عنوان، یکی از دغدغه ی و بالغیشناسیی بایزة جنب
های مختلف و اَشکال ر با انگیزهاست و این امصاحبان آثار بوده

 مقاله با انتخاب نیدر ااست.  متفاوت در عنوان بازتاب داشته
ها، با نگاه انتقادی کاررفته در عنوانهایی از صنایع ادبی بهنمونه

های پردازیم تا از این رهگذر به الیهگذاری آنها میبه ارزش
 هایآسیببه همچنین  ببریم.بالغی پنهان در برخی عناوین پی

صرف به کاربرد بالغت در عنوان بدون توجه به جه ناشی از تو
که کنیم و اینهای داللت و ارتباط عنوان با متن، اشاره میجنبه

است و یا عنوان در خدمت گرفته بالغت در خدمت عنوان قرار
های بالغی همچنین از نظر به کارگیری جنبه .استبالغت بوده

رفته در عنوان کارط نوع متن و گونة بالغت بهعنوان به ارتبا در
از این آثار  هریکهای بالغی پُربسامد در نامگذاری و الگو
 ایم.پرداخته

شناسی گذاری، زیباییبالغت، عنوان بالغی، نام :هاکلیدواژه
 شناسی عناوین.عنوان، آسیب
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Abstract 

For recognizing the position of a text, the title serves 

as the gate that leads us to the world of text. The 

relationship between the title (signifier) and text 

(signified) is a mutual signification; title should be a 

natural presentation of the text and the latter should 

have taken form in accordance to the title. However, 

sometimes it is not the case due to interference of 

extra-textual factors; therefore, investigating the 

principles and patterns governing these implications is 

one of the objectives of this study. This study analyzes 

the rhetoric used in titling of the ancient Persian prose 

and poetic works. In choosing a title, factors like 

subject, time conditions of production of the text, etc. 

are involved but the application of aesthetic and 

rhetorical aspects of title is mostly one of the key 

concerns of authors. Choosing samples from the 

rhetoric of the titles, we evaluate them based on a 

critical perspective to make our ways into hidden 

rhetorical layers of titles. Moreover, the damages 

resulted from mere attention to the application of 

rhetoric in the title neglecting the implicative aspects 

and its relationship with the text are dealt. We seek to 

make it clear whether the author has taken advantage 

of the rhetoric to cultivate the title or the other way 

round. Studying the titles of two works with different 

themes (mysticism and history), the relationship 

between the type of rhetoric used in the title, the 

content of a text, and frequent rhetorical patterns are 

investigated.  

Keywords: Rhetorics, Rhetorical Title, Titling, 

Aesthetics of Title, Title Pathology. 
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 مقدمه. 1
نوان یکی از ارکان مهم در عهاز گذشته نام اثر ب

از نظام  بخشیگیری و پیدایش یک متن و شکل
گونه که در هر است، همانمتن مورد توجه بوده

غالباً در برخورد اوّل و بر  اوتای اولین قضپدیده
افتد، اولین برخورد اساس ظاهر آن پدیده اتفاق می

و آشنایی با آثار مکتوب در هر زبان هم از طریق 
گیرد و اولین قضاوت مخاطب عنوان صورت می

در مورد هر اثر و متن بر اساس عنوان شکل 
گیرد؛ زیرا عنوان به منزلة ویترین یا شمایل و می

ر است و معموالً باید اثری از معنی )متن( چهرۀ اث
ای که برخی از شاعران در صورت دیده شود؛ نکته

نیز در اشعار خود به اهمیّت و جایگاه عنوان در 
اند؛ ارتباط با متن و تأثیر آن بر مخاطب اشاره کرده

هـ.ق.( در همین زمینه در  481ـ394ناصر خسرو )
و چندین بیت به ضرورت توجّه به عنوان 

 است:اثرگذاری آن بر مخاطب اشاره کرده 
 ای کرد خدا چون به خرد زی تونامه

 وانـنامه را نیست مگر صورت تو عن
 گوید: و در بیتی دیگر می

 نیک زین عنـوان بندیش و مراد او
 همه زین عنوان چون روز همی برخوان

 (377: 1372 )ناصرخسرو،
 تأکید بر عنوان و جایگاه آن، در شعر شماری

ست و اغلب بر اداشتهشاعران دیگر نیز بازتاب 
رابطة عنوان و متن و دریافت متن از طریق دقّت 

اند؛ در همین زمینه سعدی در عنوان اشاره کرده
هـ. ق.( به زیبایی به رابطة عنوانِ نیک  681ـ611)

 کند:و متن اشاره می
 حُسن عنوان چنان که معلوم است

 خبر خوش بود به نامه دَرَش
 (831: 1369عدی، )س

از بین شاعران دیگر ابو حنیفه اسکافی 
سازی خود هـ. ق.( نیز در ضمن مضمون492)ف

 کند:به جایگاه عنوان اشاره می
 نامة نعمت ز شکر عنوان دارد 

 بتوان دانست حشو نامه ز عنوان
 (.3/967: 1373)به نقل از بیهقی،
 عنوان آن می ترین رکن کتاب رابرخی اساسی

زیرا معموالً نویسنده با توجه به عنوان و در  دانند؛
عنوان  پردازد.زیر عنوان است که به تألیف می

کتاب در مقایسه با ارکان دیگر که درونی و نهان 
هستند، به منزلة رکن بیرونی و ظاهری کتاب 

(. از 113: 1369ر.ک: اسفدیاری، ) شودمی شمرده
برای  متنطرفی شناخت عنوان به عنوانِ یک خُرد

رسد؛ ورود به دنیای متن اصلی ضروری به نظر می
به طوری که دقّت در شناخت عنوان، گاه به 

مایة موجود در آن کمک شناخت متن و درون
هر کتاب »کند. با در نظر گرفتن این نکته که می

خوب یک جملة درخشان است که تا پایان 
 و : سی1388کدکنی، شفیعی) «یابدگسترش می

تواند چنین کارکردی داشته یک عنوان می سه(، گاه
باشد؛ زیرا عنوان در اغلب موارد فشرده و عصارۀ 

یافتة عنوان به متن است و متن، شکلِ گسترش
آید؛ از این رو عنوان از دیر باز برای حساب می

ای داشته عمدۀ پدیدآورندگان آثار جایگاه ویژه
 است. همچنان که در سنّت ادبی ما شاعران برای
جلب توجه و جذب مخاطب به پیگیری متن، در 

و در آغاز « حسن مطلع»ها بر شروع قصیده
تأکید « براعت استهالل» های منظوم برداستان

داشتند؛ انتخاب عنوانی متناسب با محتوا و در عین 
است؛ حال جذّاب، از اهمیّت زیادی برخوردار بوده

و  زیرا عنوان به منزلة دروازۀ ورود به متن است،
برای ورود به دنیای درون اثر باید از مسیر عنوان 

 طی طریق کرد.
یابیم که عنوان میبا توجه به آنچه گفته شد، در 

در حقیقت مرکز اندیشة شاعر و  در برخی از آثار
شود و گسترش نویسنده است که در متن تکثیر می
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شناساند از یابد و هویت اثر را به مخاطب میمی
کنندۀ فضای فرهنگی، سیاسی  طرف دیگر توصیف

 تواند باشد.و ادبی دورۀ نگارش متن نیز می
ها و عناوین در شناسان ناماز دیدگاه نشانه

شوند تا نوع داللت بررسی می« شناسینشانه»حوزۀ 
برای یک پدیده و  و چرایی انتخاب یک نشانه

محتوا مشخص شود؛ از این منظر پرداختن به 
تحلیل متن در  عنوان ابزار ها( بهنشانه) هاعنوان

: 1391مکاریک، ) حوزۀ مطالعات ادبی کاربرد دارد
هاست و (. از نظر سوسور، زبان، نظام نشانه326

واقعیت کلیدی در این میان همانی است که او آن 
نامد؛ مقصود دو چیز را ماهیتِ قراردادیِ زبان می

واژه( ترکیبی است از یک ) اول اینکه نشانه است:
مدلول( و رابطة صورت ) دال( و یک معنا) صورت

اساس قرارداد است نه شباهت ذاتی. از  و معنا بر
نیست که « گذارینظام نام»نظر سوسور زبان یک 

های خود را بر مقوالتی که بیرون از زبان هستند نام
گیرند نظامی از مفاهیم شکل می گذارد بلکه اولمی

ت بر آن نظامی از صور و بر اساس قراردادهایی،
نشانه »(. بر این اساس 78: 1389 کالر،) کشدمی

مند همه عواملی است که در شناسی مطالعه نظام
ها و یا در فرایند داللت، تولید و تفسیر نشانه

(. و از این رو 326: 1391 مکاریک،)« دارند شرکت
به منزله کُدی برای ورود » شناسی عناوین کهنشانه

: 1393 احمدی،) «ثر است.هر ا هایبه دنیای نشانه
و قوانین  ها و کُدهای مستتر در آن( و یافتن رمز11

ها، امری الزم و ضروری به نظر حاکم بر نشانه
موضوع اصلی »رسد؛ زیرا از نظر اکو می

شناسی، نشانه نیست بلکه تأویل نشانه
(. با توجه به نکات 365 همان:) «هاست.نشانه

دازان اهمیت پرمطرح شده در دیدگاه نظریه
پرداختن به عناوین به عنوان یک نشانة کلیدی 

 گردد.برای ورود به متن مشخص می

 گذر از عنوان به متن() لهئ. بیان مس2
گیری عنوان بر اساس ارتباط عنوان و متن و شکل

نوع صنعت ادبی و متن موضوع اصلی این پژوهش 
است زیرا نشانة زبانی رابطة یک چیز و یک نام 

ای است بین یک مفهوم و یک لکه رابطهنیست، ب
 نیستالگوی صوتی که الزاماً به معنی مادی بودن آن 

فردینان دو سوسور (. و از نظر 14:1391)سجودی، 
(Ferdinand Do Saussure/ 1857-1913.م ،)

داللت رابطة ایجابی است که یسی، ئشناس سوزبان

بین دال و مدلول برقرار است و رابطة دال )تصور 
تی( و مدلول )تصور ذهنی( را که به نشانه، هستی صو

: 1388نامند )سجودی، بخشد، داللت میو انسجام می
(. گاه داللت موجود بین دال و مدلول صریح و 51

است که تصوّر دوگانگی و  بسیار محکم و قوی
ها ها غیرممکن است؛ زیرا در این نمونهجدایی آن

گاه به دلیل نشانه، خارج از نظام متن نیست اما 
دخالت عواملی غیر از نظام طبیعی زبان، این داللت، 
رسایی الزم را برای معرفی متن ندارد. هرچند عناوین 
به عنوان یک نشانه که بخشی از نظام متن است مورد 

متنی گیرند اما حضور عوامل برونبررسی قرار می
. از این رو باشدگیری آن مؤثر تواند در شکلمی

زبانی و متنی و برونعوامل برونشناخت این 
مشخص نمودن میزان تأثیرگذاری و نفوذ هر کدام در 

 رسد.گیری عنوان آثار، ضروری به نظر میشکل
آثار  برای گذارو اثر زیباگزینش نام مناسب،  

از  نظم و نثر فارسی در موضوعات مختلف،
 بخشی از فرایند تولید متن بوده امروز گذشته تا به

بیعی است که بعد از آفرینش هر اثر و یا ست. طا
شاعر یا نویسنده برآن است تا  معموالًتولید متن 

گزیند در عین تناسب با محتوای عنوانی که برمی
فصاحت و ) اثر و برخورداری از زیبایی و رسایی

بالغت( در انتقال و داللت مخاطب به محتوای اثر 
و  موفق باشد. به طور حتم همیشه انتخاب عنوان
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نام برای یک اثر از یک الگو و شرایط واحد پیروی 
که عوامل و شرایط تولید آثار  طورهمان ؛کندنمی

آثار  گذارینامهای متفاوت هستند، عوامل و زمینه
نیز یکسان نیستند به همین سبب در انتخاب 
عناوین آثار نظم و نثر فارسی شاهد تنوع و 

 گستردگی زیادی هستیم.

متون نظم و نثر  عناوین با بررسی گذرای
با سبک  انتخاب نام ی یابیم که نوعمفارسی در

نگارش و جایگاه هنری یک متن ارتباط مستقیم 
ها انتظار ها و شعرطور که ما از اولین نثرهمان دارد،

 های دورۀ اوّلگذاریاثری متعالی را نداریم در نام
نیز با توجه به نبود پیشینة قبلی و وقوع گسست 

گی به واسطة تغییر خط و زبان، نویسندگان و فرهن
شاعران از عناوین ساده فارسی و یا غالباً عربی 

توان برای استفاده از ه میک کردنداستفاده می
دیگری نیز ذکر کرد. اما به  دالیلعناوین عربی 

موازات تعالی و رشد شعر و نثر و یا سستی، 
د نیز شاهها گذارینام ضعف و تقلید در آن، در

تعالی و گاهی ضعف، تکرار و تقلید هستیم و با 
ها نیز ابعاد گذاریمتون، نامگستردگی تنوع و 

کنند که برای بررسی و شناخت مختلفی پیدا می
ساس ا را بر هاآنها دقیق این تحوالت و تفاوت

ها و دالیل استفاده از فته در آنرکارنوع بالغت به
پردازیم تا در های بالغی خاص در هر متن میشیوه

های پنهان و احتمالی موجود حد امکان به انگیزه
ها و اشکاالت آسیب و یابیمدست در عناوین

موجود در برخی از عناوین را که ناشی از توجه 

 .صرف به کاربرد بالغت است بررسی کنیم

 . ضرورت پژوهش3
آثار نظم و نثر فارسی بیش از  گذاریناماز اولین 

در گذر زمان همانند تحوالت  و گذردهزار سال می
شعر و نثر فارسی، عناوین نیز بر اساس تحوالت 

اهل که  اندفرهنگی و سیاسی دچار تحول شده

عنوان اگر چـه تا به حال بهکتاب به آن آگاهند 
جدی  مورد توجّه موضوعی قابل تحقیق

 ست.اقرار نگرفته پژوهشگران
د رمز کلی منزلةبا در نظر گرفتن عنوان اثر به 

های ورود به دنیای یک متن و رمزگشایی از نشانه
درون آن، شناخت عنوان اثر در جایگاه یک نشانه 

گیری متن و کشف رابطة آن با جریان شکل
برای آگاهی کامل و  کند. همچنینضرورت پیدا می

دقیق از میراث گذشته ادبی و فرهنگی یک تمدن و 
رسی شود ابعاد آن موشکافانه برد همة فرهنگ بای

 تا بتواند در معرض قضاوت و نقد صحیح قرار
همیت بررسی عناوین متون گیرد. از طرف دیگر ا

در یک دوره و یا موضوع خاص از این جهت باید 
شناسی قرار گیرد که گاه بررسی جمال تأکیدمورد 

عنوان انتخابی برای یک اثر ذهنیت شاعر و 
ر د»که ای گونهدهد؛ به نویسنده را نشان می

ها در هر دوره، ساختارهای شناسی نام کتابجمال
ها و نحوی مورد عالقه شاعران و نویسندگان، تم

دهد و هیچ موتیوهای مورد توجه را نشان می
-های جمالضرورتی ندارد که برای تحلیل ساخت

های او خوانده شود، شناسی یک شاعر حتی دیوان
لیل ها ذهنیت او را تحتوان از روی نام کتابمی
(؛ زیرا طبق 442: 1386 ،شفیعی کدکنی) «کرد

بیان شناخت و معرفت  کالم،نظریة جرجانی وظیفة 
در نتیجه، آدمی  الضمیرفی انسان است و اظهار ما

دار بهترین کالم آن است که به نحو بهتری عهده
بر (. 318: 1391شفیعی کدکنی، ) این وظیفه شود

ار در همین اساس پرداختن به موضوع عنوان آث
یک زبان و بررسی سیر تحوالت بالغی و 

گرفته در آن و نشان دادن شناسی شکلزیبایی
تواند راهگشای عوامل موثر در این تحوالت می

 شناسیزبانهای اجتماعی، تاریخی، برخی پژوهش
 گیرد. این پژوهش در پی آنشناسی قرارو زیبایی

های الگو دادن نشان است که عالوه بر
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شناسی کاربرد به آسیب ،های عنوانشناسجمال
از این  بپردازد تا متون گذشته گذارینامبالغت در 

رهگذر آثار نظم و نثر، مورد نقد و ارزیابی دقیق 
 گذارینامها و تحوالت بررسی الگوگیرند.  قرار

آثار از آن جهت مهم است که ما را با ذائقه و 
 سلیقه نویسندگان و مخاطبان این آثار در هر

یافتن داللت »همچنین با  سازد.ای آشنا میدوره
های اثر هنری و دانستن مناسبات معنایی نشانه
آسان  ها درک ژرفای معانی اثردرونی نشانه

 (.12: 1393 احمدی،) «شودمی
در این پژوهش از بین سه الیة زبانی، بالغی و 

تنها به الیة بالغی  عنوان،معنایی موجود در هر 
شود تا بتوان تا آثار فارسی پرداخته میها در عنوان

های شکل گفته در حدودی به برخی از پرسش
برخی از  گذارینامچرایی ۀ ذهن مخاطب دربار

 آثار در حد توان پاسخ داد.

  .پیشینة پژوهش4
های های صورت گرفته پژوهشساس بررسیا بر

چندی نزدیک به موضوع و شیوۀ پژوهش در این 
ها به ست که ضمن معرفی آناحوزه انجام گرفته

 گردد.ها با پژوهش حاضر اشاره میهای آنتفاوت
ترین اثر پژوهشی در جهان اسالم که قدیم

پژوهی و توان آن را اثری در حوزۀ عنوانمی
ابن ندیم است  الفهرستشناسی دانست، کتاب کتاب

هـ .ق. به ضبط نام  385که اولین بار در سال 
 ها به مؤلّفان پرداختهاب آنها، موضوع و انتسکتاب

است. پس از نگارش این اثر است که جریان نگارش 
شود. هر چند نویسی در زبان عربی آغاز میفهرست

این اثر بیشتر در حوزۀ معرفی آثار بر اساس موضوع 
ها به نویسنده است اما از جهت معرفی و انتساب آن

ه و اشارۀ داللت عنوان به متن و همچنین اشاره ب
 ها ارزشمند است. گذاری برخی از کتابدالیل نام

های های اخیر با تأثیرپذیری از پژوهشدر دوره

شناسی صورت گرفته در غرب، شناسی و زباننشانه
گذاری آثار هایی در حوزۀ عناوین و نامپژوهش

های انجام است. از این بین پژوهشصورت گرفته
ر از نظر حوزۀ عناوین متون، که بیشت گرفته در

کلّیّت موضوع و نه محدودۀ زمانی و موضوعی به 
های زیر قابل این پژوهش نزدیک هستند، نمونه

 ذکر هستند:
های شناسی و بالغی عناوین کتاببررسی نشانه

نامة پایان 1341تا  1321شعر معاصر ایران از سال 
( که در آن 1391) کارشناسی ارشد مرتضی داوری

نه عناوین شعر معاصر در یک شناسابه تحلیل نشانه
 پردازد؛دورۀ زمانی خاص می

نقش عوامل فرامتن در نامگذاری اشعار شفیعی 
نامة کارشناسی ارشد پایان کدکنی و آدونیس

( به تأثیر عوامل 1392) صدیقه اکبری بیدگانی
فرامتنی مانند: دین، عرفان، زمان، طبیعت، 
رویدادهای سیاسی و میراث ادبی که در شکل 

اند، ری عناوین اشعار این دو شاعر مؤثر بودهگی
 پرداخته است؛

های زیبایی گزینی اشعار و کارکردعنوان»
افسانه رمضانی  ،«شناختی آن در شعر فروغ فرخزاد.

ای است که به ارتباط ( مقاله1396) ورو مجید بهره
عنوان شعرهای فروغ فرخزاد و روند تحول سبکی 

 ؛پردازدو محتوای شعر او می
عنوان شعر در  ینامگذار یچگونگ یبررس»

 ییبایز یو معاصر و کارکردها یسنت اتیادب
 ای( که مقاله1394) یدهرام یمهد، «آن یشناخت

نبة از ج نه مجموعه() است تنها به عنوان شعر
 ؛پردازدیم یشناسییبایز

محمد  ،«انتخاب آن نییعنوان کتاب و آ»
به اختصار  ( در چندین شماره و1396) اسفندیاری

اعم از  یآثار غالباً امروز یگذاربه مبحث نام
 ؛پرداخته است فیترجمه و تأل

در انتخاب  یشناسییبایز یارهایبه مع ینگاه»
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تنها در دو ( 1378) محمد مهیار، «هانام کتاب
نثر معاصر  یهاکتاب یگذارنام یهاوهیصفحه به ش

 اشاره کرده است. 
 بیشترشود گونه که مشاهده میهمان
های صورت گرفته در محدوده شعر و نثر پژوهش

معاصر است و در حوزه متون کهن پژوهشی 
 صورت نگرفته است.

 . کاربرد بالغت در عنوان5
 ترغیبی() نقش جلب کننده .5ـ1

های زبان، نقش ادبی است. در نقش ادبی یکی از نقش
گیری پیام به سوی خود پیام است. جهت

( دو فرایند زبانی را از formalistsگرایان )صورت
شناسند و بر این دو فرایند نام یگر باز میدیک

سازی ( و برجستهautomatisationخودکاری )
(foregroundingنهاده ).اند 

( فرایند B. Havranekهاورانک ) عقیدۀبه 
خودکاری زبان در اصل به کارگیری عناصر زبان 

ه کار ای که به قصد بیان موضوعی باست، به گونه
رود، بدون آن که شیوۀ بیان جلب نظر کند. اما شیوۀ 

عناصر زبان است به  کارگیریبهسازی برجسته
ای که شیوۀ بیان جلب نظر کند و غیر متعارف گونه

باشد و در مقابل فرایند خودکاری زبان غیرخودکار 
 چهآناساس  بر (.36ـ35: 1373باشد )صفوی، 

لی برای جلب گفته شد در این نقش، عنوان عام
به مثابه تابلو »توجه مخاطب و خواننده است و 

کند و در صورت استفاده صحیح تبلیغاتی عمل می
از این نقش، سبب کشش خواننده به انتخاب و 

(. در تمام 1392 )بخیت،« شودمطالعه متن می
ها از صنعت اغراق، مبالغه، استعاره عناوینی که در آن
ویسنده و شاعر شود، هدف نو... استفاده می

سازی عنوان در جهت ترغیب مخاطبین برجسته
ست. برای مثال اولین فرهنگ لغت فارسی با ابوده

گذاری آن از فرایند است که در نام لغت فرسعنوان 

گیری پیام است و جهتخودکاری زبان استفاده شده
عنوان نیز به سمت متن و در نهایت مخاطب است 

انیس دیگری همچون های عناوین فرهنگ اما در
پیام به صورت  گیریجهت دُّر دریو  الشعرا

شود و مخاطب خودکار به سمت عنوان متمرکز می
ابتدا باید از عنوان رمزگشایی کند و بعد به رابطة آن 

عنوان اخیر به جای  هر دوببرد؛ زیرا در با متن پی
فرایند خودکار زبان از نقش ادبی زبان )استعاره( 

 ست. ااستفاده شده
عناوین در نگاه اوّل به دو گروه تقسیم 

عناوینی خنثی و صریح و عناوین مدعی : شوندمی
و غیر صریح. عناوین صریح به سادگی مخاطب را 

 ،یتاریخ بیهق ماننددهند به محتوای اثر داللت می
انسان  ،نوروزنامه ،ترجمان القرآن ،خسرو و شیرین

 زبان که، در این عناوین فرایند خودکاری کامل
 کارگیری عناصر زبان بدون جلب نظرناشی از به

ست اما در گروه دوم عناوینی است، استفاده شدها
خاطر حضور عوامل فرامتنی و هستند که به

افزایی( و یا استفاده از شیوۀ بالغی قاعده) فرازبانی
صریح سازی و غیردر عنوان، به شیوۀ برجسته

کنند. هدف از میمخاطب را به محتوای متن داللت 
کاربست بالغت در عناوین از دیدگاه زبانشناسان، 

زدن  زدایی از قواعد عادی زبان و برهمآشنایی
شده در ساختار ارتباطی زبان های شناخته هنجار

است تا از این طریق توجه مخاطب را برانگیزد و 
 داللت غیر صریح را جایگزین داللت صریح سازد

ز دیدگاه بالغی هدف، ا (.1373ر.ک: صفوی، )
زیبایی و التذاذ هنری است که مخاطب از کاربرد 

کند. ها در خود احساس میمتفاوت زبان و نشانه
البتّه این کاربست شیوۀ بالغی در عناوین به روش 

گردد زدایی، پیوسته منجر به کالم بلیغ نمیآشنایی
و در موارد قابل توجهی به ابهام و گنگی و گاه 

مفهومی در عنوان و نشانه منجر و بیمعنایی بی
گردد؛ زیرا گاه نویسنده و شاعر تنها به دنبال می
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و از مبحث داللت  استبودهزدایی صرف آشنایی
و یا در انتقال داللت مورد نظر  استشدهغافل 

ای که نکته است.بودهخود به مخاطب ناتوان 
دارند که در  تأکیدحوزۀ بالغت بر آن  پردازاننظریه

خواننده عالوه »سازی زبان هنجارگریزی و برجسته
باید از لحاظ رسانگی و  شناسیجمالبر احساس 

کدکنی، شفیعی) «ایصال هم با اشکال مواجه نشود
(. نکتة دیگر در کاربرد فنون بالغی این 14: 1388

است که این امر از یک طرف نشان دهندۀ نوع 
شه تفکر صاحب اثر است و از طرف دیگر در اندی

گذارد و گاه او را به و تفکر مخاطب نیز اثر می
 Daniel) چندلردانیل  دارد؛ زیرا از نظرمیواکنش وا

Chandler /1952.شناس انگلیسی، فنون ، نشانه (م
ها سروکار بالغی صرفاً با چگونگی بیان اندیشه

ندارند، بلکه بر چگونگی اندیشیدن نیز تأثیر 
وجه مطلب نیز  گذارند و توجه جدی بر اینمی

ضرورت دارد زیرا فنون بالغی مختص آثار ادبی 
 شودای را شامل مینیست و سطح گسترده

 (.53: 1391سجودی، )
فنون ) ها از رمزگان هنریدر عناوینی که در آن

شناسی عناوین، است، نشانهادبی( استفاده شده
های زبانی، یعنی کلمات عبارت از گذر از نشانة

ها که مدلولی در ورای نشانه است و رسیدن به
ست. حلّ و ازبان، کلمات را برای آن وضع کرده

ها های متن زمینة این گذر از نشانهتوضیح دشواری
به عنوان دال و رسیدن به مدلول را در ورای 

کند. گاهی این گذر از نشانه به ها هموار مینشانه
شود؛ و این مدلول نشانه، یک مرحله دشوارتر می

است که عناوین به شکل استعاره از نوع وقتی 
 مصرّحه هستند و مشبّه در ذهن گوینده است و

شود، در این حالت به در کالم ذکر میتنها مشبّه  
گراید زیرا مشبّه که معنی مبتنی بر معنی به ابهام می

آن است در کالم مذکور نیست و در نتیجه مدلولِ 
گوینده اراده  به نیز، همان معنی و منظوری کهمشبه  

باشد و خواننده باید از مدلول است نمیکرده
به بگذرد و به مدلول ثانوی که نیّت نخستینِ مشبه 

: 1391ر.ک: پورنامداریان، ) گوینده است برسد
ها موکول (. در این موارد درک معنای نشانه197

شود و به حرکتی است که از درون نشانه شروع می
های مذکور در مدلول نشانه به بیرون کلمات یعنی

 شود و این گذر از درون به بیرون باکالم ختم می
که جانشین  گذر از یک مانع، یعنی نشانة دوم ـ

به مدلول مورد نظر  ـ نشانة نخستین و اصلی است
تر است؛ نشانه تا مدلول طوالنیة انجامد و فاصمی

پردازان حوزۀ بالغت معتقدند زیرا برخی از نظریه
گرد هنر آن است که اشیاء را ناآشنا سازد تا از که ش

ها، طول ادراک افزایش طریق مشکل شدن صورت
 (. 3: 1371 ر.ک: قادری،) یابد

مدلول نهایی المسافر  زادبرای نمونه در عنوان 
آید که انسان ها به دست میها و قرینهبا این واسطه

که  گونههمانمسافر است و زندگی سفر است و 
ای الزم است برای سفر سفر آذوقه و توشهدر طول 

ای از حکمت الزم است در نتیجه زندگی نیز آذوقه
گونه فرایند انتقال از لفظ عنوان به مدلول نهایی این

 خواهد بود:
کلمه/ ) <ـ 2نشانة  <ـ( 1دال/ کلمه) 1نشانة 

 مدلول<ـ( 2دال

حکمت در  <ـ سفر آذوقه و توشه <ـ زادالمسافر
 وقه است.زندگی مثل آذ

 در عنوان  5.الیة بالغی3ـ1
در های قبل اشاره شد طور که در بخشهمان 

و موضوع  لیاز قب یعنوان، عوامل کیانتخاب 
در  دخالت دارند اما و ... متن دیتول یِزمان طیشرا

 ی و بالغیشناسییبایزة جنبموارد زیادی کاربست 
های اصلی صاحبان آثار عنوان، یکی از دغدغه

که به دالیل مختلف و اَشکال متفاوت در  تاسبوده
ها از دو نام»ست؛ زیرا اعنوان بازتاب داشته
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زبان و دوم :اول گیرندای میرمزگان، ارزش نشانه
گذاری متون هنری. در رمزگان هنری و قرارداد نام

های دیگر بار نشینی با الیهاین حالت نام هم در هم
ها ند و هم از آنکها منتقل میارزشی خود را به آن

(. در موارد 221: 1388سجودی،) «شودمتأثر می
گذاری متون در هر دوره یا نوع قابل توجهی در نام

گیرد که ادبی جریان هنری و ادبی خاصّی شکل می
توان های را میها و هم تأثیرپذیریهم تأثیرگذاری

مشاهده کرد. بر همین اساس در این بخش به نحوۀ 
ن هنری در عناوین هر دوره و گیری رمزگاشکل

 با انتخاب گردد. بر همین اساسنوع ادبی اشاره می
متون  عنوان کاررفته درهای بههایی از بالغتنمونه

گذاری آنها نظم ونثر، با نگاه انتقادی به ارزش
های بالغی به الیه پردازیم تا از این رهگذرمی

سیبهمچنین به آ ببریم.پنهان در برخی عناوین پی
های ناشی از توجه صرف به کاربرد بالغت در 

های داللت و ارتباط عنوان بدون توجه به جنبه
تا مشخص شود آیا  استشده عنوان با متن، اشاره

است قرار دادهنویسنده بالغت را در خدمت عنوان 
است؟ همچنین و یا عنوان در خدمت بالغت بوده

های در این بخش با بررسی عناوین سبک
های کارگیری جنبهموضوعی متفاوت از نظر به

رفته کاربالغی به ارتباط نوع متن و گونة بالغت به
گذاری های بالغی ُپربسامد در نامدر عنوان و الگو

 پردازیم.ک از این آثار مییهر
هایی از در این پژوهش با پرداختن به نمونه

رفته در عناوین مشخص کارهای بالغی بهشیوه
های در کاربرد شیوه دد که آیا صاحب اثرگرمی

است یا خیر. بر مورد نظر خود در عنوان موفق بوده
های بالغی هایی از شیوهاین اساس ابتدا به نمونه

اساس نوع بالغت استفاده  کاررفته در عنوان بربه
ناموفق را در  موفق و هاییپردازیم و نمونهشده می

های بالغی را ز شیوهگذاری آثار با استفاده انام
 کنیم.مشخص می

  2کاررفته در عناوینشگردهای بالغی به .6

 بدیع لفظی 5ـ3
افزایی در استفاده از صنایع لفظی در جهت بالغت

 گذارینامهای رایج در عنوان اثر، یکی از شیوه
که به جهت موسیقایی و داشتن  استبودهمتون 

ن متون آهنگ شعری بسیار مورد استقبال نویسندگا
. غالب استبودهفارسی در موضوعات مختلف 

کاررفته در این بخش سجع است ادبی به هایآرایه
اند. های موازنه و ترصیع بروز یافتهکه در شکل

به طوالنی شدن  سجع( منجر) کاربرد این شیوه
شود و به نویسنده این فرصت اطناب( می) عنوان
ثر خود به تر ادهد تا عالوه بر معرفی کاملرا می

نکات بالغی دیگر نیز در عنوان بپردازد. این شیوۀ 
عموماً به زبان عربی و به تقلید از  گذارینام

است و در های عربی انجام گرفتهعناوین کتاب
رغم داشتن چندین نکتة موارد قابل توجّهی علی

به واسطة استفاده از شیوۀ نثر متکلّفانه و  بالغی،
های غریب داللت استعارهمصنوع و یا استفاده از 

است که باید عنوان به متن دچار آشفتگی شده
خواننده از طریق چندین واسطه به رابطة متن و 

 عنوان دست یابد.

 . سجع5ـ5ـ3
 سازیهماهنگدر عناوین طوالنی، استفاده از روش 

ها و یا تسجیع که بر همسانی هر چه بیشتر صامت
سبک در  ها استوار است، به یک شیوه ومصوت

ای که به انتخاب عنوان متون تبدیل شده بود، به گونه
ندرت عنوان طوالنی بدون استفاده از این تناسب 

شود و با توجه به کاربرد سجع در نثر، میلفظی دیده 
بیشترین عناوین انتخابی در این شیوه آثار نثر هستند 
تا نظم. هر چند این نوع سجع و تناسب لفظی به 

ودن عناوین و محدودیت عبارت لحاظ عربی ب
کاررفته در عنوان با نوع سجعی که در درون به

 رود متفاوت است.های فارسی به کار میمتن
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 . عناوین مسجّع بلیغ5ـ5ـ5ـ3
سبب  سازی در عنوانداشتن تناسب لفظی و قرینه

پردازان شود. برخی از نظریهاحساس لذت می
راک معتقدند که تناسب، اساس اد حوزۀ بالغت

زیبایی است؛ زیرا به وحدت و انسجام متن کمک 
(. در این عناوین 95: 1388شفیعی کدکنی: ) کندمی

سجع به عنوان عامل ایجاد تناسب در خدمت 
عنوان و توصیف محتوای اثر است و به بلیغ بودن 

کند و سجع در خدمت توضیح عنوان کمک می
 ای که گویا به قولبیشتر موضوع متن است به گونه

جرجانی زیبایی آن از آن رو است که از آوردن آن 
(. در 5: 1374ر.ک جرجانی، ) گریزی نبوده است
اسرار التوحید فی مقامات شیخ عناوینی از قبیل 

بنیه عن حقایق االدویه، المُعجم فی ابوسعید، األ
مَعاییر االشعار العَجم، التفهیم الوایل الصناعه 

االشعار، اوراد  التنجیم، بدایع االفکار فی صنایع
االحباب و فُصوص اآلداب، حدایق السحر فی 
دقایق الشعر، حِرز االمان من ِفتن الزَمان، مفاتیح 

 االعجاز فی شرح گلشن راز. 

یابیم که بالغت در با توجه به این عناوین درمی
خدمت انتقال پیام و محتوای اثر قراردارد و 

وع در گری مصنها و الفاظ به دور از آرایشتناسب
روند طبیعی کالم و در خدمت معرفی متن هستند 
و خواننده را مستقیم به سوی موضوع متن داللت 

ای که نبود بخشی از عنوان اصل دهند به گونهمی
 سازد.رسانگی عنوان را دچار خدشه می

 . عناوین مسجّع غیر بلیغ3ـ5ـ5ـ3

ها به جهت تکلّف و تصنّع گذاریدر مواردی از نام
حد و یا گنجاندن عوامل فرامتن از قبیل بیش از 

اصرار بر گنجاندن نام حاکم یا نویسنده و یا 
های بعید و الفاظ غریب، عنوان استفاده از استعاره

ست و به همین جهت ااز داللت و بالغت دور شده
در برخی موارد مخاطبان و گاه خود مولّف به این 

بر امر واقف گشته و با گذشت زمان عنوان دیگری 
عنوان توضیحی  اند و یا غالباً در زیرآن برگزیده

زیر مصداق  عناوینگردد. برای معرفی اثر الزم می
 هستند:این نوع از کاربرد سجع 

تاریخ ) 3 تجزیه االَمصار و تزجیه االعصار
وصّاف( اثر عبداهلل شیرازی ملقب به وصّاف 

 الحضره

تاریخ ابن ) 4هوامر الْعَالئیّه فی الْاُمورِ الْعاَلئیّاالَ
 بی بی(

انموذج العلوم/ انبان مال ) 5دُره التاج لغُرّه الدباج
 اثر قطب الدین شیرازی قطب(

نوشتة کریم  6 االخیار هسایرمُ و خباراال هسامرمُ
 آقسرایی در تاریخ سالجقه

اثر منشی کرمانی در  7سَمط العُلی للحضره العُلیا
 ملوک قراختائیتاریخ کرمان و 

از مفتون دنبلی  ار و تسلیه االبرارتجربه االحر
 زند. خانکریمدر شرح حال برخی از علما و 

ونه که از عناوین ذکر شده در این بخش گهمان
های لفظی چنان به تناسبآید نویسندگان آنبرمی

اند که از اعم از سجع، جناس، ترصیع و ... پرداخته
بیان و اشاره به اصل موضوع و محتوای اثر غافل 

وّل، دستة ااند. در این نوع عناوین بر خالف هشد
چون اطناب آن در جهت توضیح و تفسیر محتوا و 

خود  ،گیرددر خدمت اطالع رسانی قرار نمی
مصداق اطناب مُمِل خواهد بود که خود به خود آن 

سازد که در حقیقت را از رسایی و رسانگی دور می
بالغت در خدمت عنوان نیست بلکه عنوان در 

و نویسنده توفیقی  استگرفتهمت بالغت قرار خد
در انتخاب عنوان هنری و مناسب به دست 

کسی که لفظ را بر »است. به قول جرجانی نیاورده
معنی چیره سازد زبان را از جهت طبیعی خود 

اند زیرا الفاظ خدمتگزاران معانی است؛کردهخارج 
و معانی زمام الفاظ را به کف گرفته و سزاوار 

(. 4: 1374جرجانی، ) «نروایی بر الفاظ هستندفرما
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ه منجر به تعقید کنها به سبب ایاین نوع عنوان
برای آن ناپسند است که مخاطب را »شود کالم می

بیش از آن اندازه که الزم است به فکر محتاج کرده 
 »استو او را در سوء داللت به زحمت انداخته

 (.83همان: )

یج از قرن پنجم به بعد تدربا توجه به این که به
نثر رو به دشواری نهاد، عناوین آثار نیز به پیروی 

حرکت  از نثر متکلّف و مصنوع به این سمت و سو
کردند. بیشتر این عناوین به سبب داشتن تکّلف و 
اطناب با گذشت زمان مشمول تغییر شدند تا 

یک نشانه و متن  منزلةداللتی که بین عنوان به 
بود، از این طریق  دچار خدشه شدهعنوان مدلول به

 بازسازی شود. 

 . ازدواج3ـ5ـ3
حوزۀ بدیع لفظی، ازدواج است  ها دریکی از شگرد

که استفاده از دو سجع متوازی یا مُطرّف در کنار هم 
(. برخی از 47: 1389یا نزدیک به هم است )کزازی، 

-نویسندگان در عناوین از این شیوۀ ادبی بهره برده

منشأ االنشاء، عتبه ، القافیه کافیهینی مانند اند. عناو
. در بیشتر نفایس االنفاس و الکتبه، لطایف الطوایف

عتبه این موارد عالوه بر جنبة بالغی ـ جز در عنوان 
که ساختار استعاری داردـ در ارتباط با  الکتبه

 موضوع متن و دارای داللت الزم هستند. 

 . جناس 2ـ5ـ3
در عناوین به گستردگی  بسامد این شیوۀ بدیعی

 بیشترسجع و ترصیع نیست و نوع جناس هم در 
موارد از نوع جناس اشتقاق است. این شگرد 
بالغی نسبت به سجع و ترصیع بسامد بسیار پایینی 

 کهالْعَالئیّه  فی الْاُمورِ الْعَالئیّهوامر االَ  دارد. مانند
قه اول اشاره به عالءالدین کیقباد از سالج الْعَالئیّه
دوم در معنی امور بزرگ و مهم باهم  الْعَالئیّهروم و 

که فاقد جنبة هنری و رسایی  سازندجناس تام می
در کاررفته های اشتقاقی بهاست و نمونة جناس

سلک  ،مفید للمستفید ،ناظر و منظورمانند  عنوان
 ناظر و منظور عنوان منظومة عاشقانة السلوک. در

اشق و معشوق است و که عنوان برگرفته از نام ع
است، داللت شده گذارینامبه شیوۀ جناس اشتقاق 
مفید  در عنوانست اما ادهعنوان به متن رعایت ش

به واسطة ایجاز و عدم اشاره به موضوع  للمستفید
 است.از داللت دور شده

 های بدیع معنویشگرد .3ـ3
 اتّفاق() . ایهام5ـ3ـ3

گونه است  اینکاربرد این آرایه در نام آثار معموالً
شود که ابتدا می ای آوردهبه شیوه واژه در عنوان که

معنی لغوی آن به ذهن متبادر شود و در مرحلة بعد 
یابیم که با نام صاحب اثر و یا ممدوح و میدر

(. 86: 1387 شریفی،) حامی اثر نیز تناسب دارد
برخی از نویسندگان از این صنعت بدیعی به شیوۀ 

ای اند به گونهاستفاده کرده گذارینام هنرمندانه در
عنوان با نام نویسنده یا حاکم و  که یک واژه از

حامی اثر نیز تناسب دارد و غیرمستقیم هر دو 
شود و ذهن بر سر دو جانب موضوع رعایت می

 .8گیردراهی انتخاب قرار می
کاربست ایهام به عنوان یک صنعت ادبی بیشتر 

ندمعنایی است و کاربرد آفرینی و چدر جهت ابهام
آن در عنوان اثر که بیشتر جنبه معرفی و اطالع 
رسانی دارد، به ویژه در متون غیرادبی نوعی نقض 

 از صنایع گردد با این حال یکیغرض محسوب می
پرکاربرد در عناوین، ایهام و ایهام تناسب است زیرا 
نویسندگان اغلب برای گنجاندن نام خود یا 

کردند تا با در نظر وه استفاده میممدوح از این شی
گرفتن هر دو وجه معنا به اهداف خود در عنوان 

در عناوین ایهامی نوع رابطة دال و  .9یابددست
مدلول رابطه یک به یک نیست و یک نشانه به دو 

یکی از  کنند که در ایهام تناسبمدلول داللت می
 ها جنبة انحرافی دارد.مدلول
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 . ایهام هنری5ـ5ـ3ـ3
ای واژه گونهها شاعر و نویسنده بهدر این نمونه

رسانی عنوان اطالع جنبةبرد که ایهام را به کار می
شود و ذهن مخاطب به شکل هنرمندانه حفظ می

رود و در مرتبه دوم با دقت ابتدا به محتوای اثر می
بیشتر در نام نویسنده و یا حامی اثر و ممدوح به 

است متمایل پنهان شدهوجه دوم معنا که در عنوان 
گردد؛ این چند پهلویی اگر در رسانگی عنوان می

خللی ایجاد نکند ابزار زیبایی آفرینی مناسبی برای 
 مانند:هایی عنوان خواهد بود نمونه

-: این کتاب مجموعه دعااحسن الدعوات 

آوری و ترجمه ست که صاحب اثر جمعهایی
 هوم بهترینست. در نگاه اول این عنوان در مفاکرده

دعاهاست که با محتوای متن مطابقت کامل دارد اما 
است که این کار به دستور کتاب آمده مقدمةدر 

و  استشدهاحسن اهلل ملقب به ظفرخان ترجمه 
مولّف با ذوق ادبی خود هم نام ممدوح و حامی را 

ت و هم جنبه داللتی عنوان حفظ اسحفظ کرده
 .استگردیده

ی است عرفانی در بیان رموز : کتابرمز الحقایق
حقایق عرفانی اثر رمزی کاشانی که جدای از 
ارزش محتوایی کتاب به خوبی از اسم نویسنده در 

 است.عنوان بهره برده

نوشتة حسن روملّو نویسنده نام  احسن التواریخ
-خود را به صورت هوشمندانه در عنوان قرار داده

ها معرفی است و محتوای اثر خود را بهترین تاریخ
است. البته این نوع ایهام از نوع تناسب است کرده

و برای دریافت  استکاررفته و بسیار هنرمندانه به
 .11آن دقت زیادی الزم است

: عنوان کتاب در نگاه اول اخالق محتشمی
داللت بر معرفی اخالق محتشمی داشتن است اما 
از آن جا که خواجه نصیر، این کتاب را برای 

اصرالدین عبدالرحیم بن ابی منصور خواجه ن
شهرت  این نامکرده، به  تألیفمحتشم قهستان 

اخالق . اما در مقایسه با کتاب دیگرش استیافته
بار معنایی ایهامی نیز دارد که در مفهوم  ناصری

 است.مصدری واژه محتشمی نهفته

: کتابی به اختصار در تاریخ نوشتة مختصر مفید
نام خود را هنرمندانه با محمد مفید که نویسنده 

ساختار متن که اختصاری بودن آن است و نه 
ای است و تناسب هنرمندانهمحتوا هماهنگ کرده

 است.بین نام خود و عنوان اثرش ایجاد کرده

در این  : کتابی در شرح حال وزرادستور الوزراء
معنی وزیر با وزرا تناسب عنوان واژه دستور هم به

معنی اصول و قواعد وزارت دارد و هم در معنی 
 با محتوای اثر هماهنگ است. 

 نریه. ایهام غیر3ـ5ـ3ـ3
 در برخی از عناوین به واسطة کاربرد غیرهنری

ای که شود به گونهایهام بر ابهام عنوان افزوده می
شود. در هیج تناسبی با محتوای اثر در آن دیده نمی

 های زیر نویسنده به دنبال انتخاب عنواننمونه
اما به واسطة آسیب دیدن رابطه  استبودهبدیعی 

گونه است. در ایندال و مدلول توفیقی کسب نکرده
در مفهومی بسیار  قراردادیهای از عناوین نشانه

هایی غریب به مدلول ختم دورتر و با واسطه
شوند و ذهن مخاطب در عین شگفتی این نوع می

 پذیرد. ارتباط را نمی
و  ن عنوان در نشانة قراردادی: ایصُحُف ابراهیم

شناخته شدۀ خود بر یک کتاب دینی داللت دارد 
اما در موضوع بحث ما عنوانِ اثری است در تذکرۀ 
شاعران و بین عنوان و محتوای اثر تناسبی 

و این از آن جهت است که صاحب اثر  میابینمی
ها که به آن استبودهها تنها به دنبال ایجاد تناسب

ود؛ تناسب اول این که مولّف اثر علی شاشاره می
ابراهیم خان خلیل است که نام ابراهیم ابتدا به خود 

گردد؛ حالت دوم این کتاب در زمان یاو برم
ابراهیم شاه، والی بیچاپور، نوشته شده و به او 
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است؛ در حالت سوم کلمه صُحُف عمداً تقدیم شده
ع( انتخاب ) به جهت تناسب با حضرت ابراهیم

و است شدهاست که در قرآن نیز به آن اشاره شده
شود معرفی نمیای که در عنوان دیده تنها نشانه
 متن است.

: این عنوان نیز مربوط به کتابی از گلزار ابراهیم
عادل ابراهیم خان خلیل است که در تاریخ ابراهیم 

گلزار در  کلمة. آوردن استشدهثانی نوشته  شاه
ع( ) حضرت ابراهیم عنوان به جهت تناسب با
به  توان از واژه ایراهیماست که مانند عنوان قبل می

دلیل تناسبش با نام نویسنده، حاکم دوران و واژه 
گلزار سه رابطة تناسبی دریافت کرد جز اشاره به 

 محتوای اثر.

: کتابی است با موضوع تذکره شاعران سرو آزاد
تألیف « سرو»آزاد بلگرامی متخلص به  که

. آن چه از این عنوان مشخص است این ستاکرده
-ای بودهتنها به دنبال یافتن واژه نویسندهاست که 

است تا با تخّلص خود تناسب داشته باشد تا در 
عنوان قرار دهد و تنها لفظ در دسترس و متناسب 

مخاطب داللتی  استبا واژه سرو صفت آزاد بوده
 یابد.نشانة عنوان و متن نمیبی

ثری در قالب مثنوی در باب خلقت ا فوز عظیم:
و طبیعت انسان نوشته عظیمای نیشابوری که این 

که یک وجه آن  ترکیب قرآنی به شکل ایهامی
سورۀ نساء است، که این  13جنبة تلمیح به آیة 

است انتخاب صرفاً به جهت نام شاعر انتخاب شده
 و ارتباطی به موضوع اثر ندارد.

حکمت نوشتة  : کتابی در اخالق وشاهد صادق
میرزا محمد صادق اصفهانی که قرار گرفتن واژۀ 

متناسب بودن با نام  شاهد در عنوان، تنها به دلیل
این عنوان  است و ازنویسنده، به عنوان اضافه شده

 رسیم.به دلیل داللت ضعیف به محتوای اثر نمی

کاشفی سبزواری عنوانِ متنی  اثرسهیلی: انوار 
است به  کلیله و دمنه هاینبازنویسی شده از داستا

شیخ احمد سهیلی از امرای عهد سلطان حسین 
است و واژه انوار تنها برای بایقرا تقدیم شده

سهیل( در ) تناسب ظاهری با نام امیر مورد نظر
 است.شدهعنوان گنجانده 

: کتاب تاریخی مطلع السعدین و مجمع البحرین
نبة ج عبد الرزّاق که عالوه بر الدینکمالاز 

استعاری عنوان آن، در لفظ سعدین عالوه بر 
تناسب با مطلع، به لفظ سعید نیز که لقب هر دو 
امیر، ابوسعید بهادرخان و ابوسعید گورکانی، توجه 

ابهام بیشتر عنوان  ها بهاست. این تناسبداشته
 است.منجر شده

ای است از بینش کشمیری : تذکرهبینش ابصار
ردن نام خود در عنوان، نویسنده بر آو تأکیدکه 

ست و ادر عنوان شده آمدن واژه ابصار منجر به
ای از تذکره بودن عنوان نشانه هیچ نشانه عنوان به
 اثر ندارد.

: انتخاب این عنوان برای یک آتشکدۀ آذر
ای تذکره ناشی از تأکید نویسنده برای گزینش واژه

آذر بیگدلی( تناسب ) لفؤاست که با اسم مبوده
ه باشد. در حقیقت نویسنده به نوعی به بازی داشت

-در فصل گذارینامست که این ابا الفاظ پرداخته

 های کتاب هم اعمال شده مانند شعله، شراره و ... .

: عنوان این فرهنگ نیز به جهت برهان قاطع
برهان که نام  واژۀرعایت تناسب لفظ قاطع با 

 است وبرهان خلف تبریزی( انتخاب شده) مؤلّف
ابتدا یک ترکیب  عنوان در لفظ ظاهر ترکیب

در حقیقت ارجاع نشانه  رسد اماوصفی به نظر می
 به نام نویسنده است.

عنوان کتابی است در  :تحفه المؤمنین
 داروسازی اثر حکیم مؤمن. تأکید نویسنده بر

در عنوان، داللت عنوان را از  گنجاندن نام خود
جنبة هنری آن و تنها بر  استکردهموضوع اثر دور 

 .استشدهتوجّه 

ناظر : نام اصلی منظومة عاشقانة مجمع البحرین
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از کاتبی ترشیزی است که به واسطة  و منظور
این عنوان به خوانده شدن در دو بحر رمل و سریع، 

لفظ مجمع در نگاه  واسطةکه به  استشدهانتخاب 
 رسد منظور ترکیب دو دریا است.اول به نظر می

 بیشتردر این بخش مشاهده شد  که گونههمان
عناوین داللتی به متن ندارند اما شاعر و یا نویسنده 
این عناوین را هنری و ادبی و به زعم خود دارای 

سازی اند. این شیوۀ عنوانشمردهداللت مناسب می
ویژه در هندوستان رواج در دورۀ سبک هندی به

 است. بیشتری داشته

 . مبالغه و اغراق3ـ3ـ3
فاده از صنعت بدیعی مبالغه و اغراق یکی دیگر است

های هنری کردن عناوین است که برخی از از شیوه
نمایی در معرفی نویسندگان و شاعران برای بزرگ
این  کنند تا ازمی اثر خود از آن در عنوان استفاده

د و یا نطریق مخاطب را به سوی اثر خود جذب کن
ترغیب کنند.  صاحبان قدرت را برای حمایت از اثر

ها بسامد قابل این شیوۀ ادبی در عناوین کتاب
زیرا صاحبان اثر به جنبه  است،داشتهتوجهی 

اند. البته باید تبلیغی این روش اعتقاد زیادی داشته
از باشیم که برخی  این نکته را در نظر داشته

 نظر آمیز بهکه امروز از نظر مخاطب اغراق عناوین
برخی از مولّفان و یا شاعران، رسند از دیدگاه می

و اثر  استبودهنامی مطابق با واقعیت برای اثرشان 
اند و یا کردهآثار دیگران تصور میاز خود را فراتر 

ها از جهان و علوم، بسیار متفاوت از تصور آن
است. اکثر عناوین های امروزی بودهتصورات انسان

ب و زیر به جهت ادعایی که فراتر از جایگاه کتا
است، در ردیف توان و مهارت نویسنده بوده

 گیرند.ای و یا دارای اغراق قرار میعناوین مبالغه
: کتابی حدود العالم من المغرب الی المشرق ـ
شناس که تنها در معرفی جغرافیای لفی ناؤاز م

اما عنوان  استشدههای اسالمی نوشته سرزمین

مبالغه  فراتر از موضوع کتاب است زیرا در عنوان
 شود.آمیزش جغرافیای همه کرۀ زمین را شامل می

: کتابی از محمد تقی سپهر، ناسخ التواریخ ـ
مورّخ عصر ناصری، که اثرگذاری و جایگاهش در 

 نیا یکه برخ نیاز ا یجداحد عنوانش نیست و 
به  یدانند و برخیرا سترگ و ارزشمند م کتاب

فاحش آن را منسوخ  هایلغزش یسبب برخ
(. 36:1383 ان،یجعفر ر.ک.) نامندیم خیوارالت

همچنین محتوای این کتاب ما را از منابع تاریخی 
نیاز اند بیدیگر که پیش از این تاریخ نوشته شده

 سازد.نمی
: کتابی در قواعد نگارش از اعجاز خسروی ـ

امیر خسرو دهلوی که امروزه فاقد جایگاه ادعایی 
 نویسنده است.

احمد بن  :11رّه النُّفوستاج الرُّؤس و غُ ـ
در علم دستور  قیصری( آن را) اسحاق قیسری

 نوشته است.
با نگاه نقادانة امروزی به محتوای این آثار و 

هم ردیف خود  در بین آثار همچنین جایگاه آنان
آمیز بودن و وجود اغراق در نمایی و مبالغهبه بزرگ

 کهحالیبریم از طرف دیگر در می این عناوین پی
این آثار جنبة علمی و آموزشی دارند. کاربرد مبالغه 

ها گذاری این آثار، محتوای علمی آنو اغراق در نام
  کند.را در نگاه مخاطب با چالش روبرو می

 . تناسب2ـ3ـ3
ها و ساختار عنوان یک اثر و متن تناسب بین سازه

آن اثر، امری الزم و ضروری بوده است. همچنان 
ها و طراحی آن ادبی، خارج از سازهلة انواع ئکه مس

متصوّر نیست؛ از این رو توجّه به تناسب عنوان با 
دیگر متن و همچنین تناسب اجزای عنوان با یک

کند. هر چند در موارد زیادی در ضرورت پیدا می
گذاری عناوین، شاعران بیشتر به دنبال شیوۀ نام

باط اند تا ارتهای عنوان بودهرعایت تناسب در واژه
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وتناسب عنوان با موضوع و محتوای اثر. از این رو 
برخی عناوین این بخش فاقد نشانگی الزم برای 

 معرفی متن هستند.

 . تناسب هنری5ـ2ـ3ـ3
این صنعت بدیعی  در میان عناوین متون نظم و نثر

های عاشقانه عنوان منظومه بیشترین بسامد را در
ها ه شخصیتدارد؛ زیرا بیشتر این عناوین با توجه ب

های داستان و در و تناسب با ویژگی شخصیت
شوند. هرچند به یگر انتخاب میدتناسب با یک

واسطة تکرار این مضامین در آثار ادبی بعدی، آن 
-اثرگذاری و جذابیّت هنری اوّلیه را ندارند. نمونه

اساس رعایت تناسب بین اجزای  های زیر بر
انتخاب  عنوان و همچنین تناسب با اجزای متن

 اند.شده
هـ ق.( 968ف) : اثر نثاری تونیسرو و تذرو

 سرو خادم پادشاه یمن و تذرو پسر پادشاه است.
هـ. 752ف) : اثر خواجوی کرمانیگل و نوروز

ای به نام نوروز و ق.( در توصیف عشق شاهزاده
 گل دختر پادشاه روم.

 : اثر سلمان ساوجیجمشید و خورشید
د پسر خاقان چین و هـ ق.( داستان جمشی778ف)

 خورشید دختر قیصر روم. 
هـ. 1119ف) : اثر نوعی خبوشانیسوز و گداز

ق.( در سرگذشت زنی هندو که پس از مرگ 
 سوزانند.شوهر، او را نیز در آتش می

مثنوی عرفانی سرودۀ زاللی  :و سمندر آذر
هـ. ق.( به شیوۀ لیلی و 1124ف) خوانساری

 مجنون.
قانه از شفایی منظومة عاش :مهر و محبت

 اصفهانی که به تأثیر محبت در عشق اشاره دارد.
هـ. 1114ف) : سرودۀ فیضی فیاضینل و دمن

ای از مهابهارات هندوان است ق.(، این اثر ترجمه
و به تقلید از لیلی و مجنون نظامی سروده 

 است نل نام عاشق و دمن نام معشوق است.شده
 منظومة از میر معصوم نامی :حسن و ناز

ق.( که به شیوۀ یوسف و زلیخا سروده هـ.1114ف)
 .استشده

 . تناسب غیرهنری 3ـ2ـ3ـ3
عناوین رعایت تناسب صرف بین اجزای  گاهی در

عنوان بدون توجه به ارتباط اجزا با محتوای اثر، 
است و در مواردی نیز عنوان را از داللت دور کرده
 ها ارتباطگذاری مثنویخارج شدن از الگوی نام

 است.ساختاری عنوان با متن را دچار آسیب کرده
هـ. ق.( 811ف) اثر عالء منجم :و اثمار اشجار

شجره و هر  بر اساس فصل بندیدر علم نجوم 
است این تناسب شجره به چند ثمره تقسیم شده

بین اجزا نسبتی با محتوای اثر ندارد و فقط معرف 
 ساختار اثر است.

با پیکرۀ  12ظومه: نام حدود بیست منقدر قضا و
عاشقانه است اما به جای معرفی متن از طریق 

است به  ها که شیوۀ رایج در این آثارشخصیت
 ها توجه دارد.حوادث و نوع نگاه اعتقادی به آن

: هر دو سرودۀ بینش رشتة گوهرو  خیال شور
هـ. ق.( که اولی به تقلید از 1185ف) کشمیری

هفت از  نظامی و دومی به تقلید خسرو و شیرین
 .استشدهنظامی سروده  پیکر

 . تضاد3ـ3ـ3
استفاده از آرایة تضاد در متون ادب فارسی گسترده 

ها برای نیست و اغلب از این شیوه در منظومه
نشان دادن تقابل دو شخصیت و یا دو مضمون 

 است. متضاد استفاده شده

 . تضاد هنری5ـ3ـ3ـ3
وجه به ها با تاز تضاد در عنوان منظومه استفاده

ها و یا فضای منظومه تناسب دارد، تقابل شخصیت
زیرا از این طریق ما با فضای کلّی داستان و 
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 شویم.ها آشنا میهمچنین نوع تقابل
هـ. 973ف) : سرودۀ ضمیری اصفهانیناز و نیاز

ق.( که از نام دو شخصیّت اصلی منظومه و 
 متناسب با رفتار عاشق و معشوق انتخاب شده

 است.
 : اثر زاللی خوانساریخورشید ذره و

 جامی. سبحه االبرارهـ. ق.( در برابر 1125ف)
 ای از میرزا نصیر اصفهانیمنظومه :پیر و جوان

 .هـ. ق.(1192ف)

 تضاد غیرهنری .3ـ3ـ3ـ3 
فاقد  گاهی انتخاب واژگان متضاد برای عناوین

است. در این  رسانیاطالعهنری و حتی  جنبة
ه به واسطه کلی بودن، فاقد رفتکارعناوین تضاد به

جذابیّت هنری است و توجیهی هم برای انتخاب 
 رسد.عنوان به نظر نمی

: منظومه عاشقانه از ضمیری خزان و بهار ـ
ها اصفهانی که هیچ اطالعی حتی از نام شخصیت

 دهد. به مخاطب نمی
-اثری در :چهل ناموس() کلیّات و جُزویات ـ

هـ. ق.( 8ق) خشبیباره جسم انسان نوشتة ضیاء ن
به دلیل کلّی بودن عنوان این نسبت تضادی در 

 کند.عنوان به محتوا ارتباطی پیدا نمی

 . تلمیح1ـ3ـ3
اشاراتی است در  ستادر تعریف تلمیح گفته شده

های تاریخی، اساطیری و متن به بخشی از دانسته
: 1388شفیعی کدکنی، ) فرهنگی و ادبی خواننده

شاعر یا  ز این شیوۀ بدیعی(. در استفاده ا311
کند که می هایی استفادهنویسنده در عنوان از واژه

 به موضوعی از مباحث فوق اشاره دارد.
کاررفته در عناوین به بیشترین تلمیحات به

( 1اند. ترتیب از این سه حوزۀ زیر انتخاب شده
( تلمیح به عناصر 2دینی(؛ ) تلمیح قرآنی و حدیثی

 تلمیح به شعرهای شاخص. (3باستانی و ملی؛ 

 . تلمیح هنری5ـ1ـ3ـ3
ها با متن هماهنگ و عناوینی که اشارات تلمیحی آن

سازگار است. بیشتر این تلمیحات اشاره به مضامین 
های بعدی اشاره به در مرتبه است وقرآنی و دینی 

عناصر باستانی و شعر است. در این عناوین 
تی ارجاع نویسندگان و شاعران مخاطب را به نکا

اند تا از دهند که در نزد اهل مطالعه شناخته شدهمی
آگاهی خوانندگان از پیش گرفتناین طریق و کمک 

ها را به سوی متن جلب کنند. بیشترین توجّه آن
عرفانی  کاربرد تلمیح مربوط به عناوین متون دینی و

است و بیشترین ارجاعات نیز مربوط به آیات قرآن. 
هایی از کاربست هنری تلمیح در نههای زیر نمونام

 عناوین هستند.
تفسیر قرآن نوشتة  در :ملتقی البحرین

هـ. ق.( که 831عالءالدین شاهرودی بسطامی )ت
( 19)الرحمن:« مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیَانِ»برگرفته از آیة 

 است.
 : اثری عرفانی از احمد رومیام الکتاب

هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَیْکَ » هـ. ق.( به آیه 675ت)
یَت  مُّحْکَمَت  هُنَّ أُمُّ الْکِتَِب وَ أُخَرُ آالْکِتَبَ مِنْهُ 

 (. 7سورۀ آل عمران:) .«... مُتَشَبِهَت 
با  13: عنوان چندین کتاباحسن القصص

موضوع تفسیر سورۀ یوسف )ع( با اشاره به آیة 
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ »
« الْقُرْآنَ وَإِنْ کُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِینَ ذَاهَ

  (.3)یوسف:
: متنی عرفانی اد من المبدإ الی المعادمرصادالعب

إِنَّ »اشاره به آیة  با هـ. ق.(654از نجم رازی )ف
 (.14)فجر:«  رَبَّکَ لَبِالْمِرْصَادِ

عنوان منظومة رمزی، تمثیلی و  :14عرفتطور م
هـ. ق.( که عنوان 1133ف) عرفانی از بیدل دهلوی

انتخابی با اشاره به واقعة کوه طور و گفتگوی خدا 
ع( که در عرفان اشارات زیادی ) با حضرت موسی
است. همچنین گیرد، انتخاب شدهبه آن صورت می

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_19_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_19_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_14_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AC%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_14_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AC%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_14_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AC%D8%B1
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  (.3التین:) «وَطُورِ سِینِینَ»به آیة
ای است عرفانی از شهاب : رسالهلغت موران

هـ. ق.( با اشاره به سورۀ 587ف) الدین سهروردی
 نمل.

 الدینشهاب: متن عرفانی از سیمرغ صفیر
هـ. ق.( با اشاره به حضور 587ف) سهروردی

 شاهنامه. سیمرغ در اساطیر باستان و
 ای: مثنوی عرفانی از اوحدی مراغهجام جم

اساطیر باستان و  هـ. ق.( با اشاره به738ف)
 گذاری شده است.شاهنامه نام

 . تلمیح غیرهنری3ـ1ـ3ـ3
از تلمیح استفاده  گاه در عناوینی که نویسندگان

 دال( و متن) بین عنواناند یافتن داللت کرده
مدلول( دشوار و گاه غیر ممکن است و جز )

ای ندارد. حیرت و سرگردانی مخاطب نتیجه
عناوین زیر به دلیل استفادۀ نامناسب از تلمیح فاقد 

 هستن:زیبایی هنری 
: کتابی در موضوع تذکرۀ شاعران از ید بیضا

اگر از این تلمیح  هـ. ق.(1211ف) آزاد بلگرامی
باشد باز هم فاقد ره وم استعاری برای تذکحتی مفه

شناسانه است و نوعی ترک ادب جنبة زیبایی
رسد اثر شود زیرا به نظر میشرعی محسوب می

ع( ) خود را در حد اعجاز حضرت موسی
  ست و عنوان تناسبی با موضوع ندارد.اانستهد

از  اثری در قالب مثنویعنوان  :مطلع الفجر
آیه  ق.( با اشاره به هـ.1111ف) بدری کشمیری

 (.7قدر:) قرآن
عنوان اثری اخالقی از مال  :15آیینة شاهی

هـ. ق.(که با تلمیح 1191ف) محسن فیض کاشانی
 به بیت حافظ:

 دل که آیینة شاهی است غباری دارد
 طلبم صحبت روشن راییاز خدا می

  .16ستا شده گذارینام (671: 1371حافظ،)

 بدری کشمیریعنوان اثری از  :افروزدل شمع
 هـ. ق.( با تلمیح به بیت حافظ:1111ف)

 افروز ز کاشانه کیستیارب این شمع دل
 جان ما سوخت بپرسید که جانانة کیست

 (94 همان:)
عنوان مثنوی عرفانی از مال شیدای  :دولت بیدار

هـ.ق.( که عنوان آن با تلمیح 1126ف) فتحپوری
 به بیت حافظ: 

 د سحرم دولت بیدار به بالین آم
 گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

 است.انتخاب شده (237همان:)
 ای از اهلی شیرازیعنوان منظومهحالل:  سحر

انَّ »ص( ) هـ. ق.( که تلمیح به سخن پیامبر942ف)
 دارد.« مِن البیانِ لِسحرا

ای از عبدی بیگ عنوان منظومه :جام جمشیدی
تلمیحی به بخش  هـ. ق.( که با988ف) شیرازی

 . استشدهاطیری شاهنامه انتخاب اس
 در نعت پیامبر ایمثنویعنوان : فوز عظیم

و  ع() ص( و ستایش امیرالمؤمنین و ائمه اطهار)
 تنها به واسطة نام مؤلف که و سروده خلقت انسان

هـ. ق.( است و به 1111ف) عظیمای نیشابوری
 »سورۀ احزاب  71واسطة شباهت لفظی به آیة 

عْمالَکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ مَنْ یُطِعِ یُصْلِحْ لَکُمْ أَ
 .استشدهتلمیح « فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِیماًاللَّهَ وَ رَسُولَهُ 

 : کتابی نوشتة ابراهیم خان خلیلابراهیم گلزار
هـ. ق.( در تاریخ ابراهیم عادل شاه که 1218ف)

یم عنوان آن با تلمیح به واقعة در آتش افکندن ابراه
 است. و گلستان شدن آتش بر او انتخاب شده

 . کاربست بیان در عناوین2ـ3
 . تشبیه5ـ2ـ3

ها تنها از گذاری کتابدر استفاده از تشبیه برای نام
 الگوی تشبیه بلیغ اضافی استفاده شده است؛ با ذکر

ای هم این تفاوت که این ساختار تشبیهی استعاره

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%DB%8C%D9%86


 113 یمتون نظم و نثر کهن فارس نیکاربست بالغت در عناو یبررس غ؛یاز بالغت در عنوان تا عنوان بل

تشبیهی نقش  در درون خود دارد و مجموع اضافه
کند؛ زیرا عنوان استعاری برای کتاب ایفا می

ای از محتوا و متن کتاب است. انتخابی استعاره
دو بخش ترکیب  رابطةیعنی هنگامی که به 

شود اما ها رابطة تشبیهی دیده میم بین آنیپردازمی
وقتی به رابطة عنوان و متن توجه کنیم مجموع 

خواهد بود که متن  ای از متن اثررهتعااس ترکیب،
 به است.به منزلة مشبه و عنوان به منزلة مشبّه

 از بیدل دهلوی طور معرفتعناوینی از قبیل 
تفسیر ( المثانیسبع) بحر االسرار ،هـ. ق.(1133ف)

 از حمد، در قالب مثنوی سورۀمنظوم عرفانی 
، کنوز است هـ. ق.(1215 ف) علیشاه کرمانیمظفر

منظومة  بحرالحقایق ،تنکلوشای بابلی اثر 17حکمت
 هـ ق.(.1321) تعلیمی عرفانی اثر صفی علیشاه

در این نوع از عناوین که بیشتر در حوزۀ 
های عرفانی هستند، داللت عنوان به متن ابتدا کتاب

ستعاری از رهگذر تشبیه و سپس از مسیر مفهوم ا
قابل دریافت است و رابطة دال و مدلول رابطة چند 

  وجهی است.

 . استعاره3ـ2ـ3
گذاری غالباً در حالت کاربست استعاره در نام

و کلّیت اثر  محتویاتای از عناوین انتخابی، استعاره
داللت ضمنی که معنای »هستند. و این امر از طریق 

ان یک مرتبة دومی است که از ساخت واژه به عنو
 (،127: 1385 مکاریک،) «شودنشانه حاصل می

اغلب همگی  هاپذیرد. این استعارهصورت می
شناسانه هستند. از دارای بار معنایی مثبت و زیبایی

حاالت و  انیمناسب ب یسبک استعار»که جا آن
که  یکسساست. برا یلیو تخ یشخصهای دریافت

کند، یم انیب یفراتر از عادات زبان یاتازهة تجرب
قطب  رایاست؛ ز ریتوسل به استعاره و رمز ناگز

و  الیامکان حرکت ذهن را در عوالم خ استعاری
کند. هرچه یآماده م یعاطف یهاجانیو ه ایرؤ

 رهیچ شتریبر احوال مؤلف ب جانیشور و ه و الیخ
 زانیشود و میتر ممتن گسترده استعاریشود، نظام 

 ،یفتوح) «ابدییم شیافزا یصناعات بالغ کاربرد
1389 :49.) 

انتخاب جانشین استعاری »در انتخاب عناوین 
مبتنی بر اصل تشابه یا هم ارزی است که خود 

ای است که هم حاوی بار عاطفی و ارزشی غنی
بیان و هم دریافت آن، متأثر از بافت فرهنگی 

(. استعاره 56: 1391 سجودی،) «کاربرد زبان است.
ویژه فردیّت هنری  رکن اساسی خالقیت و نمود

مولّف است و با هدف انگیزش و اقناع و 
 گیرداستفاده قرارمی برانگیختن مخاطب مورد

 (.343و339: 1392فتوحی، )
در کاربرد استعاره در عنوان معموالً قرینه 

ای جز محتوای اثر نداریم یعنی پس از تورّق و صارفه
بریم یعنی بررسی متن پی به داللت عنوان می

های غیراستعاری که مخاطب ف کارکرد عنوانبرخال
دهد در این گونه عناوین متن را به متن ارجاع می

دهد؛ مگر است که ما را به مضمون عنوان داللت می
در مواردی که به علت کاربرد فراوان یک استعاره 
ذهن مخاطب به شیوۀ خودکارِ زبان به مفهوم 

 شود همانند آنچه دراستعاری داللت داده می
 شود.می های عرفانی یا مضامین عاشقانه دیدهاستعاره

ها های استعاری و تأثیر آندر باب اهمیت عنوان 
 /Paul Ricœur) ها پُل ریکوربر فهم متن

، فیلسوف و ادیب فرانسوی (،م.2115ـ1913
های بزرگتر فهم استعاره کلید فهم متن»گوید: می

د استعاره است و فهم اثر به شکل کّلی است که کلی
ها متنها از نوع خردهدهد. استعارهرا به دست می

ها ها نیز از انواع کالن متنهستند چنان که متن
« ، هدف یا فرصتی است برای فهمهستند و استعاره

(. با توجه به این نکته که 317: 1391)واینسهایمر، 
کاررفته در عنوان آثار دینی و های بهنوع استعاره
بینی خاص و بینش نویسنده را ع جهانعرفانی، نو

http://www.lib.ir/search/author/از%20تنکلوشای%20بابلی/
http://www.lib.ir/search/author/از%20تنکلوشای%20بابلی/


 5211ستان زمو  پاییز، 1 یاپی، پدومچهارم، شمارة  سال، یو نقد بالغ یبالغت کاربردعلمی دوفصلنامة  553

: 1392کند )ر.ک: شمیسا، به مخاطب معرفی می
های ( و یا در عناوین متون تاریخی از واژه162

استعاری از قبیل دُر، سمط )رشته مروارید(، جواهر، 
تواند می است کهاکسیر، خزاین و معدن استفاده شده

ها و بیانگر ضمیر ناخودآگاه نویسندگان آن
ها به دریافت پاداش و جوایز از آن داشتچشم

قدرت وقت باشد و این که این اثر دقیقًا ارزش 
 شود دارد. ای را که بابت آن پرداخت میهزینه

 های بالغی. استعاره5ـ3ـ2ـ3
در عناوین استعاری یک نشانه به صورت اختیاری 

شود در این و یا قراردادی جایگزین نشانة دیگر می
ناوین، انتخاب خالقانه و هنری نویسنده گونه از ع

رابطة تشبیهی ظریفی بین متن و عنوان برقرار 
کند و مخاطب پس از نگاه به فهرست محتوا به می

 پی استبودهکه مورد نظر پدیدآورنده  ارتباطاین 
به موجود و متن مشبه برد. بر این اساس عنوانمی

  مشبه محذوف در ساختار استعاری است.
ف.. ق.( ) : از نظر غزّالیی سعادتکیمیا

محتوای اثر همچون کیمیایی است جهت سعادت 
 انسان.

بر  اییبا مسمّ نامعنوان  نیا: نفثه المصدور
در لغت  رایاست، ز هـ. ق.(647ف.) کتاب نسوی

 نهیدرد، از سنهیاست که مبتال به س یخلط یبه معن
 را شیتنفس خو گونهاینو به  افکندیم رونیب

که  شودیگفته م یو به سخنان سازد،یر متراحت
با  ندهیو گو است یدردها و تألّمات درون انگریب

 یگرو شکوه ییگودلو درد عقده گشاییبه  هاآن
 یهااندوه درون و عقده هاآن انیو با ب پردازد،یم

. و موضوع کتاب دهدیرا کاهش م شیدل خو
و  هاییعقده گشا نیهم شتریب المصدور هنفث
 حملةی حاصل از هاگریو شکوه هاییگوددلدر

یک قهرمان از دید  رفتةهای از دسته مغول و تالش
 است. نویسنده

: سعدی در دیباچه اثر خود به خوبی به گلستان
و خوانندگان  استکردهگذاری اشاره علت این نام

اند. آن را مطابق با ارزش و محتوای اثر یافته
نامه( اثر دیگر سعدی )سعدیای که حتی نام گونهبه

 اند. تغییر دادهبوستان را به قرینه و تناسب این اثر به 
هـ.ق( عنوان 741ف) شبستری: گلشن راز

استعاری زیبایی بر محتوای کتاب که توضیح 
ست، انتخاب نمادها و اصطالحات نمادین عرفانی ا

 است.کرده 
: از نظر عزالدین مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه

هـ. ق.( محتوا چون چراغی 735 حمود کاشانی )فم
 مندان عرفان است.و کلیدی در خدمت عالقه

: کتابی در حکمت اسماعیلی از زاد المسافر
ناصر خسرو که دو استعاره در خود دارد یکی 
 مسافر که نگاهی استعاری به انسان است و دومی

ای زاد استعاره از کتاب که مطالب آن همچون توشه
 در این جهان است.راه او 

کتابی تاریخی که از دیدگاه معدن اخبار: 
نویسنده، احمد بن بهبل، در حکم معدنی ارزشمند 

 است.
این  خسرو درروی دین( اثر ناصر ) :وجه دین

عنوان برای دین صورت انسانی در نظر گرفته 
 . استشده

 1138 ف) : اثر حکیم شفایینمکدان حقیقت
دیقه سنایی که در نظر در وزن ح ایمثنوی .(ق ـ.ه

 شاعر لطافتش از حدیقه سنایی بیشتر است.

 های غیرهنری. استعاره3ـ3ـ2ـ3
در مواردی نویسنده در انتخاب لفظ استعاری برای 

های عجیب و یا تقلید یابیعنوان به واسطة مضمون
از یک عنوان موفّق، از جنبه ارتباط و داللت غافل 

ان به چشم متفاوت بودن عنو صرفاً شود ومی
آید که یافتن شباهت بین لفظ استعاره و محتوا می

 دشوار است و یا داللت ضعیفی بر متن دارد.
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زیر عناوینی هستند که به خاطر  هاینمونه
های نامرتبط با موضوع متن فاقد انتخاب استعاره

 زیبایی هنری هستند.
در موضوع فرهنگ لغت اثر  :18سرمة سلیمانی

وان برای یک فرهنگ لغت که عن، که اوحدی بلیانی
عنوان آن هیچ تناسبی با محتوای آن ندارد و فاقد 

 رسانگی الزم است.
ای از محمد صادق اختر : تذکرهآفتاب عالمتاب 

 .در معرفی حدود چهار هزار شاعر
بیت از شاعران پیشین  61111: انتخاب بتخانه 

 .از صوفی آملی
ذکره زنان ت محتشم شروانی بهوپالی : اثر اختر تابان

 سخنور. 

: از هالکو میرزای قاجار در تذکره خرابات
 هجری.  11تا  9شاعران قرن 

: اثر فخری هروی در معرفی جواهر العجایب
 تن از زنان شاعر. 25

اثر مهدی خان استرآبادی فرهنگ  :سنگالخ
 لغت ترکی به فارسی.

مولوی تذکرۀ مثنوی سرایان اثر هفت آسمان: 
 .آغا احمد علی

 الدینسراجاز  اینامه: عنوان لغتهدایتچراغ 
 علی خان آرزو.

: اثر محمد مصباح الخزاین و مفتاح الدفاین
 هاشم طبیب در علم داروشناسی.

به سال  ،19شفیق اورنگ آبادی: اثر شام غریبان
نگاشته است. در این تذکره،  هـ.ق. 1197
شاعر ذکر شده که بنا به نوشتة مؤلّف،  474اسامی

 .اندبه هند رفتهاز ایران 
: اثر جامی به تقلید از گلستان که بهارستان 

 عنوان تقلیدی است. استعارۀحتی ساختار و نوع 
: از مهدی خان استرآبادی کتابی در نادره دُرّۀ 

استعاری  جنبةحوادٍث عصر نادرشاه که عالوه بر 
 ایهامی هم دارد.  جنبة

به تقلید از  : متنی از مجد خوافیروضة خلد
عربی از عبارتی از  ترجمةتان که عنوان آن نیز گلس

دیباچه گلستان است جایی که سعدی گلستان خود 
 داند.را همیشگی می

بینیم ایجاد و یا کشف ارتباط گونه که میهمان
بین عنوان استعاری و محتوای اثر در موارد زیادی 

نیست و عنوان را از داللت  پذیرامکانبه سادگی 
 .استساختهدور 

 رمز() . نماد2ـ2ـ3
رمز چیزی »شود در تعریف نماد یا رمز گفته می

است از جهان شناخته شده و قابل دریافت از 
طریق حواس که به چیزی از جهان ناشناخته و 

و  متعارف غیرمحسوس و یا به مفهومی جز مفهوم
(. 23: 1389 پورنامداریان،) «مستقیم خود اشاره کند

ه از نمادها در متن آثار بر استفادهمین رو عالوه از
ۀ برخی شاعران و نویسندگان از این شیو عرفانی،

آثار خود نیز استفاده  گذارینامبیان هنری برای 
ها، بر فارسی بودن واژگان نماداند و عالوهکرده

استفاده از واژگان متعلق به اساطیر ملی به پیوند و 
هماهنگی میان عناصر اساطیری ایرانی و اسالمی 

( که 194 همان:) حکمت اشراق اشاره دارد در
بر نشان دادن ظرفیت زبان فارسی در بیان عالوه

نمادین مفاهیم عرفانی به پیشینة کهن این نمادها 
 نیز اشاره دارد. 

در متون کهن، عناوین نمادین غالباً در متون 
زیرا قابلیت  ؛گیرندمی عرفانی مورد استفاده قرار

دارند و در بیان حاالت و  تأویل مضامین عرفانی را
توضیح مفاهیم عرفانی، روشی پذیرفته شده برای 

 انتقال این مضامین به مخاطبان این مفاهیم است. 

 . نمادهای هنری5ـ2ـ2ـ3
های استفاده در عناوین متون عرفانی اغلب نماد

شده هنری وظیفة داللت و رسانگی خود را به 
اسطة تکرار کنند؛ این امر شاید به وخوبی ایفا می
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های مختلف این مفاهیم در متون عرفانی و در دوره
 و انس گرفتن ذهن مخاطبان با این واژگان باشد.

هـ. ق.( 738ف) ای: اثر اوحدی مراغهجم جام
در عرفان نماد دل و قلب عارف است که محل 

 تابش و مشاهده انوار جمال الهی است.

 این کتاب هـ. ق.( در618: عطار )فمنطق الطیر
اجتماعی قرار  طبقةهریک از پرندگان را نماد یک 

 دهد.می

هـ.ق.( طیر 549: سهروردی )فرساله الطیر
)پرنده( را نماد روح زندانی در قفس جسم معرفی 

 کند.می

 یذوق هنر نشانةعنوان  نی: اخانهیم ۀتذکر
 هـ.ق.(1141ف) لنبی فخرالزمانیاعبد مؤلف آن

 انسراینامهیساق ۀکه تذکر یکتاب یبرا رایز است؛
با محتوا  اربسی که استبرده استفاده ایاست از واژه
 یساق گاهیجا رایآثار تناسب دارد ز یو ظاهر لفظ

 است.بوده خانهیدر م

 . نماد غیر هنری 3ـ2ـ2ـ3
نمادها متناسب با محتوا و  از عناویندر برخی 

اند و داللت عنوان به متن موضوع انتخاب نشده
آن شاید عدم استقبال از این ضعیف است و دلیل 

نمادها در متون بعدی باشد و یا انتخاب نماد از 
ابتدا متناسب با پیام و داللت آن صورت 

بهرام و  است. در عنوان آثار مانند مانندنگرفته
که بهرام  هـ. ق.(1298ف) از وقار شیرازیبهروز 

سالمان و ابسال  نماد شر و بهروز نماد خیر است،
که سالمان نماد نفس  یگ شیرازیبعبدیسرودۀ 

گوی  ناطقه و ابسال نماد تن شهوت پرست است،
هـ. 853ف) ( اثر عارفی هرویحالنامه) و چوگان

هـ. 982ف) همچنین اثری از قاسمی گنابادی ق.( و
چوگان نماد  گوی نماد عاشق و ق.( که در آن

معشوق است. با توجه عناوین و محتوای این آثار 
هر سه مورد نمادها رسانگی  رسد دربه نظر می

 الزم را ندارند.

  (Irony) . آیرونی3ـ2ـ3
های اربعه آیرونی را برخی از پژوهشگران از مجاز

دانند. کالمی که ظاهرش در بالغت اروپایی می
جدی است و معنایی دارد که خالف مقصود 

بندی بالغت گوینده است. از این شیوه در تقسیم
 هکُّمیّه و عنادیّه اثری دیدههای تَسنتی در استعاره

ترین شگرد بیانی در برخورد با شود و مؤثرمی
ر.ک: فتوحی، ) شودهای سنگین قلمداد میواقعیت
(. از این شیوۀ بالغی که شاید آن 312و311: 1392

وارونه( ) را بتوان نوعی مجاز به عالقة عکس
گذاری آثار طنز استفاده محسوب کرد، بیشتر در نام

ترین نوع آن را در عناوین آثار که استادانه ستاشده
کنیم. هـ. ق.( مشاهده می772ف) عبید زاکانی

تضاد بین یک حالت تقریر شده و  لفظی، آیرونیِ 
در مورد  .ستامعنایی که برای آن تعیین شده

سطحی گفته  الیةچیزی که در آیرونی باید گفت: 
های زیرین گفته شود با چیزی که در الیهمی
آیرونی ؛ به این ترتیب شود نباید یکسان باشدمی

. بیان چیزی است که در تقابل با معنای آن است
آیرونی در حقیقت »همچنین گفته شده است: 

نوعی مجاز وارونگی یا وارونه گویی در واژه، 
عبارت، جمله یا کل متن است به طوری که معنای 

مند، بهره) «رسدکالم عکس ظاهر آن به نظر می
1389 :21.) 

صدپند، اخالق با نگاه به عناوینی مانند 
از عبید زاکانی  رساله تعریفات و 21االشراف

بینیم، محتوای آثار برخالف تصوّری است که می
در برخورد اوّل با این عناوین به ذهن مخاطب 

های مطالب این آثار ضدپند و توصیه رسد ومی
های شناخته غیراخالقی است و برخالف تعریف

است و مطابق تعریف آیرونی بالغی، نظر و  شده
لحن عبید در این عناوین، عکس چیزی است که 

 (.9: 1391ر.ک: داد،) استبر زبان آورده
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 . کاربست معانی در عناوین3ـ3
 . اطناب 5ـ3ـ3

در شیوۀ اطناب معموالً نویسنده عنوانی مفصّل و 
گزیند تا اثر خود را طوالنی برای اثر خود برمی

جا و در معرفی کند. اگر این معرفی به تردقیق
خدمت معرفی محتوا صورت بگیرد، کارکردی 

های امروزی خواهد داشت اما گاهی شبیه چکیده
هدف نویسنده از این اطناب تنها استفاده از 

گاه  های لفظی و آهنگین کردن عنوان وتناسب
هدف اصلی  فضل فروشی است که عنوان را از

 . شودعنوان دور می

 . اطناب مفید5ـ5ـ3ـ3
 این عناوین هدف معرفی دقیق محتوای اثر در

است و هرچند گاهی فاقد تناسب لفظی رایج 
مخاطب با دقت در عنوان دقیقاً پی به  است،

برد. اطناب در عناوین زیر الزم محتوای اثر می
رسد و نبود هر بخش از عنوان وضروری به نظر می

 زند.به داللت آن لطمه می
اثر جامی،  صوص فی شرح الفُصوصنقدالنُ

از اخوینی بخارایی،  هدایه المتعلمین فی الطب
اثر هندو شاه  دستورالکاتب فی تعیین المراتب

 افضل التذکار فی ذکر الشعرا و االشعارنخجوانی، 
 تذکره افضل( از افضل مخدوم پیرمستی.)

 ندر عناوین فوق بخش اول به واسطة کلّی بود
ا با آمدن بخش دوم، ابهام دارای ابهام است ام
 رود.بخش اول از بین می

 اطناب مُمِل( ) . اطناب غیرمفید3ـ5ـ3ـ3
ها نویسنده گاه صرفاً به دنبال اظهار در این نمونه

فضل و نشان دادن مهارت خود در فنون ادبی است 
و یا در ذهن خود رابطة هنری جالب با محتوا 

هنری  است اما به واسطة عدم صراحتتصور کرده
است و و فقدان رسانگی در این امر ناموفق بوده

طوالنی بودن عنوان به سبب این است که معانی 
« والمِکثارُ مِهذار»است و مصداق تابع الفاظ افتاده

(. به 21: 1381ر.ک: نظامی عروضی، ) استگردیده
همین جهت گاه در ذیل عنوان اضافه کردن 

ین از توضیحی الزم است و یا عنوانی جایگز
 شود.جانب نویسنده و یا مخاطبین انتخاب می
اثر شمس  نفایس الفنون فی العرایس العیون

 علوم مختلف. الدین محمد آملی دایره المعارفی در
اثر خطیب  وسیله المقاصد ال احسن المَراصد

 رستم الموالی در لغت و دستور زبان فارسی.
)تاریخ  تجزیه االمصار و تزجیه االعصار

 مغوالن.در تاریخ  وصّاف(

)تاریخ ابن  وامر الْعَالئیّه فی الْاُمورِ الْعَالئیّهالَا
 ملقب به ابن بی بی. امیر ناصرالدیناثر  بی(بی

دُره التاج لغُرّه الدباج )انموذج العلوم/ انبان مال 
 اثر مال قطب شیرازی. قطب(

 تألیف االخیار هسایرمُ و خباراال هسامرمُ
 در تاریخ سالجقه. محمودبن محمد آقسرائی

سید اثر  تبصره العوام فی معرفه مقاالت االنام
 در معرفی فرق اسالمی. مرتضی بن داعی حسنی رازی

 . ایجاز3ـ3ـ3
ایجاز کوتاهی سخن است در حالی که معانی بسیار 

عناوین آثار از این  در خود داشته باشد. از این نظر
رت توانند در صونظر که معرّف معانی متن هستند می

 کوتاه و گویا بودن از مقوله ایجاز محسوب شوند. 

 . ایجاز هنری5ـ3ـ3ـ3
در ایجاز هنری عناوین در عین کوتاه بودن، داللت 
کامل و دقیق به متن دارند و از این نظر بالغت و 

اند و مصداق سخن رسانگی خود را حفظ کرده
هستند. اکثر متون حماسی  «َدلَّ خَیُر الکالِم ما قَلَّ و »

و پهلوانی از این ویژگی بالغی برخوردار هستند که 
مضمون و محتوای اثر را معرفی  ،با کمترین واژه
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 کنند و نیازی به معرفی بیشتر متن ندارند.می
، نامهنوروزهای عناوین ایجاز هنری مانند نمونه

، نامهگرشاسب ،نامهفتوت ،فرسنامه، بازنامه
 و... .  نامهبهمن

اوین از شیوۀ ایجاز قصر در این نوع از عن
 است.استفاده شده

 . ایجاز مُخل3ـ3ـ3ـ3
گاهی در انتخاب عنوان از جانب نویسندگان 
وشاعران، عنوان از شدت ایجاز و یا نوع واژگان 
انتخاب شده برای عنوان، رابطة دال و مدلول بسیار 

ای که عنوان نارسا و فاقد داللت الزم است به گونه
عناوین  اینن ناتوان است. در در معرفی محتوای مت

به واسطة کلی بودن عنوان و یا استفاده از ایجاز 
 است.حذف عنوان از رسایی خارج شده

موضوع که در لدین محمد شفیع ارضی: اثر مطلع
امّا است شدهعروض و قافیه و صنایع شعری نوشته 

رسد در متن تنها ای است که به نظر میعنوان به گونه
 است.شعرها پرداخته شدهبه بحث مطلع 

: اثر ابن همام شیرازی در تفسیر سورۀ فتح نامهفتح
های به واسطة انتخاب عنوانی بر اساس الگوی کتاب

تاریخ و حماسی و نداشتن توضیح فرعی در عنوان، 
 در داللت بر موضوع متن نارسا است. 

حال پنج تن از ای در شرحتذکرهنامه: سعادت
 عرفا.

بیدل دهلوی در شرح مقامات و  : اثری ازنکات
 75مدارج سلوک و بعضی از حقایق عرفانی در 

 است.نکته. حذف عرفان از عنوان سبب ابهام شده

 ( Archaism/ گراییباستان ) یسمئ. آرکا1ـ3

وجود اصطالحات مربوط به ایران پیش از اسالم  
در ادبیات به ویژه در متون عرفانی اعم از شعر و 

ست که فرهنگ و عرفان اسالمی در نثر نشانه آن ا
بهره  ایران از دو آبشخور اسالمی و ایرانی

های قرآنی و سیرۀ است؛ یعنی عالوه بر آموزهبرده

بزرگان دین، از حکمت خسروانی که میراث ادیان 
است، این پیش از اسالم در ایران است تغذیه کرده

نکته به وضوح در متن آثار بزرگانی چون شیخ 
عطار، مولوی، حافظ و دیگر  وزبهان،اشراق، ر

ر.ک: ) شودبزرگان ادب عرفانی فارسی دیده می
رسد استفاده (. به نظر می422و437: 1379 رضی،
های پیش از ها و اصطالحات مربوط به آییناز واژه

سهم  نشانةاسالم در ایران در عناوین کتب فارسی، 
معارف ایران باستان در عرفان اسالمی است و از 

متون  گذارینامرفی نوعی مقابله با سنّت رایج ط
است که شکل ابتذال به هفارسی به زبان عربی بود

از  یهایتوان وجود نامخود گرفته بود. بنابراین می
زدایی از الگوهای های زیر را نوعی آشنایینوع نام

شناخته شده و هنجارگریزی زبان در گزینش عنوان 
نثر صوفیانه، طور که در تعبیر کرد. همان

 دانسته ابتذال از گرایی یکی از وجوه پرهیزباستان
(. این 371: 1392 شفیعی کدکنی، ر.ک:) استشده

زدایی آگاهانه در عناوین را هم باید یکی از آشنایی
های پرهیز از ابنذال رایج در انتخاب عناوین جنبه

زدایی این آشنایی»بدانیم.  عربی برای متون فارسی
مقاصد  ف افزایش زمان ادراک حسی وگاه با هد

(. 39: 1392 فتوحی،) زیبایی شناختی همراه است
یرا خواننده برای کشف رابطه و داللت بین عنوان 

 و محتوا تأمل بیشتری باید داشته باشد. 
هستند  گراییباستاندر عناوینی که دارای نشانه 

واژگان انتخابی بیشتر از عناصر دین زرتشتی و 
عناوینی همچون  اند.تخاب شدهاساطیری ان

 نما،گیتیجام  ،22جام جم، صفیر سیمرغ ،21کارنامه
 ،24جام جمشیدی ،23جام کیخسرو طاقدیس،

 .25جهان بینآتشکده، جام 

 . سبک بالغی در عناوین متون مختلف1
در این بخش بر اساس موضوع و نوع ادبی به 

 و نثربررسی عناوین دو نوع از متون کهن نظم 
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 رفته درکارهای بالغی بهدازیم تا الگوپرفارسی می
عناوین موضوعی را به طور ویژه بررسی کنیم تا از 
این رهگذر به ارتباط نوع متن و صنایع ادبی 

 گونههمانببریم؛ زیرا عنوان آثار پی استفاده شده در
ل ئتوانیم قاکه در نوع انتخاب واژگان عناوین می

عناصر  سبک موضوعی باشیم در نوع انتخاب به
تواند تا حدود زیادی زیبایی سخن نیز این امر می

صادق باشد زیرا با بررسی دو نمونه موضوعی از 
آثار، این سبک بالغی متفاوت را مشاهده کنیم. در 
این بخش در قالب جدول آمار به بسامد سبک 
بالغی رایج در هریک از متون با موضوع تاریخ و 

 . پردازیممیعرفان با نشان دادن بسامد هر یک 

 بسامد بالغت در عناوین عرفانی ـ5جدول 

 بسامد صنعت ادبی

 %18 استعاره

 %12 نماد

 %11 سجع

 %11 تشبیه

 %9 تلمیح

 %4 تضمین مزدوج

 %3 ایهام/ایهام تناسب

 های تاریخ( بسامد بالغت در عناوین کتاب3) جدول
 بسامد آرایه

 %21 سجع و ترصیع
 %21 استعاره
 %15 هام تناسبایهام/ ای

 %12 اغراق و مبالغه
 %3 تلمیح
 %1 جناس

 . نتایج پژوهش در بخش بالغت8
 عناوین متون نظم و نثر با بررسی صورت گرفته در

 کهن فارسی مشخص گردید که در متون کهن
های بالغی در اکثر متون نظم و نثر استفاده از شیوه

است هدف مورد اقبال و توجه صاحبان آثار بوده
است تا از این زدایی از عنوان بودهصلی آشناییا

طریق بتوانند توجه مخاطبان را به محتوای اثر و 
های بالغی جایگاه آن جلب کنند. در بین شیوه

عناوین در بخش بدیع لفظی  مورد استفاده در
های لفظی همانند سجع و ترصیع رعایت تناسب

بسامد بیشتر دارند و در بدیع معنوی تناسب و 
اند. دراستفاده یهام تناسب بیشتر مورد توجّه بودها

از فنون علم بیان استفاده ازاستعاره به لحاظ 
تر بودن، بسامد باالیی دارد و در حوزۀ علم هنری

معانی ایجاز به نسبت اطناب فراگیری بیشتر دارد. 
کاربرد بالغت در عنوان همواره منجر به هنری 

ایز ساختن عنوان شود و گویا گاه تنها متمشدن نمی
است که در دیگر مدنظر بوده عناویننسبت به 

صحیح و انتخاب موارد قابل توجهی به استفاده نا
است که نامناسب نوع بالغت در عنوان منجر شده

خود عاملی برای ایجاد ابهام و عدم تناسب در 
است. مانند داللت بین متن و عنوان انتخابی گردیده

عنوان  ر مزمورات داودیمرموزات اسدی دعنوان 
ای این کتاب از نظر بالغت در نوع خود پدیده

های زیرا شاعر انواع تناسب است؛منحصر به فرد 
است اما از این لفظی و معنوی را در آن گنجانده

کار برده در عنوان به های لفظی و معنویآرایش
خود به سبب آرایش زیاد کالم مقصود اصلی را که 

است. سعی در آوردن گم کردهمعرفی کتاب است 
اسدی( در عنوان و ) داود( و نویسنده) نام ممدوح

ای که با آن اسم ممدوح، تناسب آوردن واژه
باشد از قبیل مزمور و زبور بر ابهام  ظاهری داشته
کتاب را در شهر  نی، ااست. نویسندهعنوان افزوده

 بن داودشاه براى ق، 621 ارزنجان و به سال 
است. وى، کرده فتألی منکوچک، آل زا شاهبهرام

 نیچون سخن ا: »دیگوکتاب مى هیوجه تسم دربارۀ
مبتنى بر مرموزات باشد، خواست تا اسم  فیضع

حضرت داودى  ةبود و چون تحف مسمّیمطابق 
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زبور داودى  موراتساخت، خواست تا با مزمى
مجموعه را بر ده مزمور بنا  نیمناسبتى دارد، ا
مرموزات »مناسبات،  نیتاب بدافتاد... و نام ک

 نجم رازی،) «نهاده آمد« اسدى در مزمورات داودى
ای از تزاحم عنوان این کتاب نمونه 26(.35: 1386

تصویرهاست که نشان دهندۀ توجه ویژۀ نویسنده 
است که هم نام نویسنده و حاکم زمان را توأمان 

ای از با خود دارد و در ساخت آن از مجموعه
، تلمیح، جناس، سجع) است.فاده شدهها استآرایه

ترصیع(. در حالیکه در مقایسه با ، ایهام تناسب
مرصاد العباد من المبدا الی عنوان اثر دیگرش یعنی 

 فاقد بالغت و رسانگی در مورد متن است. المعاد

عوامل فرامتنی نظیر قرار دادن نام حاکمان، 
تکرار و تقلید از آثار گذشته نیز در شکل گیری 

اند که صاحب اثر الگوی بالغی اوین مؤثر بودهعن
است. در بردهمیکار خود را بر اساس این عوامل به

های بالغی، نوع ادبی و محتوای استفاده از شیوه
کاررفته در عناوین ارتباط متن با نوع بالغت به

ای که گونه ( به2و 1جدول شماره ) مستقیم دارد.
ی بالغی بسامد در هر نوع ادبی یک یا چند الگو

باالیی دارند و سبک موضوعی متفاوت در متن 
 گردد.منجر به سبک متفاوت بالغی در عنوان می

 هانوشتپی
 

منظور از لفظ بالغی و بالغت در این متن کاربست  .1
بدیع، بیان و ها و فنون ادبی شامل مباحث تمام شیوه

و جلب  است که با هدف هنری ساختن متن معانی
 شوند.به کار گرفته می مخاطب

منابع متعدد بیشترین  در انتخاب عناوین عالوه بر. 2
اهلل صفا، ذبیح: تاس مراجعه و انتخاب از منابع زیر بوده

جلد. تهران: انتشارات 5. تاریخ ادبیات ایران(. 1386)
 یهاتذکره خیتار .(1363احمد ) ،یمعاننیگلچفردوس؛ 

 ،یمدبّر؛ ییسنا ةکتابخان :تهران .دو جلد .یفارس
جلد  کی .یفارس هایفرهنگ کتاب .(1364محمود )
 .سیتهران: نشر و .دو بخش

 نابودی شهرها و گردش روزگار. .3
 

 
 دستورات حاکم عالءالدین کیقباد در امور مهم. .4
ای دانشنامه درة التاجبا نام کوتاه  دّرة التاج لغرة الَدباج .5

الدین قطبدست  بهاست و  به زبان فارسی فلسفی
( به نام و خواهش یک امیر هـ. ق.711ـ634) شیرازی
 امیر دّباج بن فیلشاه بن رستم بن دبّاجبه نام  فومنی
 .استهشد تألیف

 .باهم قصّه گفتن و با هم رفتن اخیار. 6
 .گردنبد مروارید عالی برای پیشگاه بزرگ .7
مانند مولوی و ابتهاج از  گونه که برخی از شاعران. همان8

اند که واژه این شیوه در کاربرد تخلّص خود نیز بهره برده
 تخلص در موارد زیادی معنی لغوی خود را هم دارد.

در مواردی هر دو معنا به راحتی از عنوان دریافت  .9
توان نوع ابهام را ذووجهین شود که در این موارد میمی
 ر نظر گرفت.د

یافت در مورد ارتباط عنوان کتاب و این نکته و در .11
از آن جهت تقویت  احسن التواریخنام نویسنده در 

شود که اثر دیگری با همین نام وجود دارد که نام می
 نویسنده آن نیز حسن بن محمد الخکی است.

 ها.تاج سرها و روشنی )سفیدی( جان .11
سرایندگان برخی از این منظومه عبارتند از: سلیم  .12

هـ. ق.(، 1135)ف هـ. ق.(، طالب آملی1157)ف تهرانی
 ق.(، اشرف مازندرانیهـ.1166)ف کلیم رکنا مسیح

هـ. ق.( و میر 11)ق هـ. ق.(، سلیم یزدی1116)ف
 هـ. ق.(.1164یحیی کاشی)ف

هـ. ق.(، شیخ االسالم 783)ف ین جوینیالداز معین .13
ق.( )شریفی، 1351) ق.( و محمد تقی هروی1333)

1387 :88.) 
نام دیگر آن گلگشت حقیقت است در آن سیر  .14

 :1387)شریفی،  گرددآفاقی به سیر انفسی رهنمون می
977.) 
 ترجمة عربی آن ضیاء القلب است. .15
با  مرصاد العبادکه حافظ نیز این تعبیر را از رباعی  .16

ای نسخة نامة الهی که تویی وی آینة جمال »مطلع 
 است. اقتباس کرده(، 3: 1387)رازی،  «شاهی که تویی

نام تفسیر عرفانی از شیخ احمد جام  الحکمه کنوز .17
 باشد.هـ. ق.( نیز می535)ف
که چون به چشم کشند مخفیات عالم عیناً  ایسرمه .18

 .و عیاناً معاینه کنند
 نام اصلی نویسندۀ هندی لچهمی ناراین است. .19

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%91%D8%A8%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%A8%D9%91%D8%A7%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%91%D8%A8%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%A8%D9%91%D8%A7%D8%AC&action=edit&redlink=1
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بدون در نظر گرفتن جنبه نقیضه بودن آن که در  .21

 بعد خواهد آمد خود عنوان آیرونی دارد. قسمت
. وجود چندین اثر با این نام در متون پهلوی مانند 21

انوشیروان گواه  کارنامهاردشیر بابکان و  کارنامهو  کارنامج
بر تأثیر پذیری و گرایش به عهد باستان در نامگذاری 

 (. 264ـ261، 1378ها است )ر.ک: تفضلی، کتاب
از سهروردی با تأثیرپذیری  اثری عرفانی و حکمی .22
 .شاهنامهاز 
 آذر کیوان اثر خداجوی نامدار. شرح مکاشفاتدر  .23
 شیرین خسرو واثر عبدی بیگ شیرازی در برابر  .24

 است.شدهنظامی سروده 
 . در علم توحید و مراتب وجود اثر عزالدین شیرازی.25

کتاب از نظر بالغت در نوع خود  نیعنوان ا. 26
شاعر انواع  رایبه فرد است ز منحصر ایدهیپد

 از اما است را در آن گنجانده یو معنو یلفظ هایتناسب
 سبب به خود عنوان در برده کاربه هایبالغت نای

کتاب است  یرا که معرف یکالم مقصود اصل ادیز شآرای
در  یو حام ممدوحدر آوردن نام  یاست. سع گم کرده

ن اسم، تناسب که با آ ایعنوان )داود( و آوردن واژه
کتاب  نیا سنده،نوی(. زبور/ مزمور) باشد داشته یظاهر

 بن داودشاه براى ق، 621 را در شهر ارزنجان و به سال 
 ۀاست. وى، دربارکرده فتألی منکوچک، آل از شاهبهرام

 فیعض نیچون سخن ا: »دیگوکتاب مى هیوجه تسم
مبتنى بر مرموزات باشد، خواست تا اسم مطابق مسمّى 

ساخت، خواست حضرت داودى مى ةود و چون تحفب
مجموعه را  نیتا با مزمورات زبور داودى مناسبتى دارد، ا

مناسبات،  نیبر ده مزمور بنا افتاد... و نام کتاب بد
)نجم « نهاده آمد مرموزات اسدى در مزمورات داودى

تزاحم  ایکتاب نمونه نی(. عنوان ا35: 1386 ،یراز
( و ی)اسد سندهیعنوان هم نام نو رایاست ز یادب عیصنا

( را توأمان با خود دارد و در یهم حاکم زمان )داود
استفاده  یادب عیاز صنا یاساخت آن از مجموعه

 هامیا ح،یمانند سجع، جناس، تلم یعیاست. صناشده
 گریعنوان اثر د با سهیهمه در مقا نی. با اعیتناسب و ترص

فاقد  المعاد یا المرصاد العباد من المبد ؛یعنی سندهینو
 در مورد متن است. یبالغت و رسانگ

 منابع
 .قرآن کریم

. چاپ ساختار و تأویل متن(. 1393) احمدی، بابک
 مرکز. تهران: نشر .شانزدهم

 

 
عنوان کتاب و آیین (. »1369) اسفندیاری، محمد

 .2. ش1. دآیینة پژوهش بخش اول«. انتخاب آن
 .16ـ4صص

داللت عنوان در  یقیطبت یبررس(. 1392) فاطمه ت،یبخ
 نامهانیپا .معاصر یو عرب یشعر شش شاعر فارس

  مدرس. تیدانشگاه ترب یدکتر

و تفاوت آن با طنز و  یرونآی» (.1389).زهرا مند،بهره
 .14. دیادب یمتن پژوه .«مشابه یبالغ عیصنا
  .36ـ9صص. 45ش

. به کوشش یهقیب خیتار(. 1373) ابوالفضل ،یهقیب
 تهران: انتشارات مهتاب. .رهبر بیخط لیخل

های رمزی در رمز و داستان(. 1389) پورنامداریان، تقی
چاپ هفتم. تهران: انتشارات علمی و  .ادب فارسی

 فرهنگی.

. تهران: انتشارات است ابری امخانه(. 1391) ـــــــــ.
 .دیمروار

. ترجمه اسرار البالغه(. 1374جرجانی، عبدالقاهر )
 تهران: دانشگاه تهران.. 4جلیل تجلیل. چاپ 

حیات فکری و سیاسی (. 1383) جعفریان، رسول
 .انصاریانانتشارات  :قم . چاپ اول.امامان شیعه

به  .دیوان غزلیات( 1371) الدین محمدحافظ، شمس
 تهران: صفی علیشاه. .کوشش خلیل خطیب رهبر

. چاپ یفرهنگ اصطالحات ادب(. 1391) مایداد، س
 .دیمروار پنجم. تهران: انتشارات

مرموزات اسدی در (. 1386) الدینرازی، نجم
 رضا شفیعی. تصحیح محمدمزمورات داودی

 تهران: سخن. .کدکنی

 .. چاپ اولحکمت خسروانی(. 1379) رضی، هاشم
 تهران: انتشارات بهجت.

. شناسی: نظریه و عملنشانه(. 1388سجودی، فرزان )
 تهران: نشر علم.. چاپ اول

ویرایش  .یکاربرد شناسینشانه(. 1391) ـــــــــ.
 .علم تهران: نشر .چاپ دوم .دوم

به اهتمام  .یسعد اتیّکل(. 1369) نیالدمصلح ،یسعد
 .ریرکبی. تهران: امیفروغ یمحمدعل

چاپ  .فرهنگ ادبیّات فارسی(. 1387) محمد شریفی،
 تهران: نشر نو و معین.. دوم

ی زمینه اجتماع(. 1386) شفیعی کدکنی، محمّدرضا
 تهران: نشر اختران. .. چاپ اولشعر فارسی

تهران:  .. چاپ یازدهمموسیقی شعر(. 1388) ـــــــــ.
 انتشارات آگاه.
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تهران:  .. چاپ دومرستاخیز کلمات(. 1391) ـــــــــ.

 انتشارات سخن.

چاپ  .زبان شعر در نثر صوفیانه(. 1392) ـــــــــ.
 تهران: انتشارات سخن. .اول

چاپ .ویراست چهارمبیان. (. 1392) شمیسا، سیروس
 تهران انتشارات میترا. .دوم

جلد. 5. تاریخ ادبیات ایران(. 1381) اهللصفا، ذبیح
  تهران: انتشارات فردوس.

جلد  .شناسی به ادبیاتاز زبان(. 1373) صفوی، کورش
 تهران: نشر چشمه. .چاپ اول .نظم :اول

کالم از کالم متمکّن تا »(. 1389) فتوحی، محمود
 .62ـ35. صص 11. شنقد ادبی «.مغلوب
ها و ها، رویکردنظریه سبک شناسی(. 1392) ـــــــــ.
  انتشارات سخن. تهران: .. چاپ اولهاروش

به عنوان زبان  یزبان ادب(. »1371) بهزاد ،یقادر
  .21ـ2صص .2ش .9. سیزبانشناس مجلة. «هانشانه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ترجمه فرزانه  .های ادبینظریه(. 1389) کالر، جاناتان

 تهران: نشرمرکز. .طاهری. چاپ سوم

 . تهران: کتاب ماد.بدیع( 1389) الدینکزازی، میرجالل

. یفارس یهاتذکره خیتار .(1363) احمد ،معانینیگلچ
 .ییسنا ةکتابخان: تهران .دو جلد

 کی .یفارس هایفرهنگ کتاب( 1364) محمود ،یمدبّر
 .سیتهران: نشر و .شجلد دو بخ

های ادبی دانشنامة نظریه(. 1391مکاریک، ایرنا ریما )
 . ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی. تهران: آگه.معاصر

 یمجتب حیتصح اشعار. وانید (1372) ناصرخسرو
 کتاب. یایتهران: دن .محقق یو مهد ینویم

به کوشش  .مقاله چهار( 1371) احمد ،نظامی عروضی
 هران: انتشارات ارمغان.ت. محمد معین

«. استعاره به مثابه استعاره فهم(. »1391واینسهایمر، جویل )
استعاره مبنای  مجموعة مقاالتبرگردان فرهاد ساسانی. 

 . تهران: سورۀ مهر.تفکر و زیبایی آفرینی




