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 چکیده

شگردهایی كه در داستان پردازی با وجود اهمیت بسیار، در تحقیقات ادبی مورد یکی از 

گزینی برای عنوان داستانها و شخصیتهای داستانی است. غفلت واقع شده است، تکنیک نام

عنوان، آستانۀ ورود به متن و به مثابۀ پل ارتباطی میان متن و مخاطب است. همچنین 

ها یاری میرساند. ونه خواندن و درک معنای نمادین واژهكلیدی است كه خواننده را در چگ

ای هنرمندانه انتخاب شود كه بتواند با كمیت و محدودیت خود، كیفیت بنابراین باید بگونه

متن را به نمایش بگذارد. از طرف دیگر نام شخصیتهای داستانی نیز میتوانند در انتقال 

ری داشته باشند. در این مقاله به بررسی نقش مفاهیم و مضامین مورد نظر نویسنده نقش موث

های نامگزینی در عناوین و شخصیتهای داستانی داستانهای ایرج و اهمیت نام و شیوه

یق نشان ایم. نتایج تحقپزشکزاد، ابوالقاسم پاینده، خسرو شاهانی و فریدون تنکابنی پرداخته

، استفاده از نامهای با نامها میدهد كه نویسندگان مذكور از روشهای تضاد، ترادف، بازی

 اند.تاریخی و مشهور برای نامگذاری شخصیتهای داستانی خویش استفاده كرده

نامگذاری، عنوان داستان، ایرج پزشکزاد، ابوالقاسم پاینده، خسرو شاهانی، كلمات كلیدی: 

 فریدون تنکابنی.

 
                                                      

سال       -4 شور از ابتدای  شی ك ستور وزارت علوم به مجالت علمی تغییر نام    49تمام مجالت علمی پژوه به د

 .اندداده

 ایران، دانشگاه آزاد اسالمی. همدانواحد همدان، دانشجوی دكتری زبان و ادبیات فارسی،  -1
(Faribarashi@iauh.ac.ir) 

 ، ایراندانشگاه آزاد اسالمی. همدانواحد همدان، دانشیار زبان و ادبیات فارسی،  -3
(Reza.shahpar@iauh.ac.ir) 

mailto:Reza.shahpar@iauh.ac.ir


 4344/ مهر 53/ شماره پیاپی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(سبک شناسی / 491

 
Humorous Styles in Contemporary Humorous Short Stories 

Based on Fictional Titles and Characters 
(Case Study: Short Stories by Iraj Pezhkozad, Abolghasem 

Payandeh, Khosro Shahani, Fereydoon Tonekaboni) 

 

Fariba Rashidi4, Reza Sadeghi Shahpar1 (Corresponding Author) 

 
Abstract 

One technique that has been overlooked in literary research in humor, 

despite its importance, is the naming technique for storytelling and 

fictional characters. The title is the gateway to the text and as the bridge 

between the text and the audience. It is also key in helping the reader read 

and understand the symbolic meaning of words. So it has to be artistically 

selected so that it can display the quality of the text with its limitations. 

On the other hand, the names of fictional characters can play a role in 

conveying the author's concepts and themes in addition to making them 

laugh. In this article, we examine the role and importance of name and 

naming practices in the fictional characters and characters of Iraj 

Pezzkadar, Abolghasem Payandeh, Khosro Shahani, and Fereydoon 

Tonekaboni. The results show that the authors have used methods of 

contradiction, synonymy, game with names, the use of historical and 

famous names to name their fictional characters. 

 

Keywords:, naming, Iraj Pezhkazad, Abolghasem Payandeh, Khosro 

Shahani, Fereydoon Tonekaboni 

  

                                                      
1 - PhD student of Persian language and literature, Hamadan branch, Islamic Azad 

University, Hamadan, Iran (Faribarashi@iauh.ac.ir) 

2 - Associate Professor of Persian Language and Literature, Hamadan Branch, 

Islamic Azad University, Hamadan, Iran (Reza.shahpar@iauh.ac.ir) 

mailto:Reza.shahpar@iauh.ac.ir


 493/   ...های نامگذاری عنوانها و شخصیتهای داستانی در داستانهای  معاصرشیوه

 بیان مساله-9

آغاز و شروع متن، مختص عنوان است و اولین برخورد مخاطب و متن است. عنوان در 

ای هنرمندانه انتخاب شود كه راس قرار میگیرد و مدار متن بر دور آن میگردد، لذا باید بگونه

 حاكم بر متن و عنوانغالباً میان جریان »بتواند مضمون و محتوای متن را به نمایش بگذارد. 

رمان ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. بر این اساس عنوان اثر از آنجا كه صورت اجمالی و فشردۀ 

تمان های گفآن چیزی است كه جهان ذهنی نویسنده بر آن حاكم است، میتواند به كشف الیه

 اسیمعناشناختی رمانهای سی-پنهان حاكم بر یک دورۀ ادبی منجر شود.) تحلیل نشانه

 ( 495گرجی: ، 4391-4354فارسی از 

و برای یافتن عنوانی برازنده و زیبا برای اثر هنری و ادبی، موضوعی است كه از ججست 

های بسیار دور تا به امروز، ذهن هر نویسنده و شاعر و محققی را به خود مشغول گذشته

به شمار میرود و هر كرده است. در دوران معاصر نیز عنوان جزئی از ساختمان معنایی اثر 

ای سعی میکند عنوانی برای اثر خود انتخاب كند كه با مضمون و محتوای شاعر و نویسنده

انتخاب مبهم عنوان باعث پوشیدگی معنای متن میشود. عنوان »اثرش تناسب داشته باشد. 

و  داش ارائه میدهترین شکل، متن اثر را احاطه كرده است و توضیحاتی دربارهكه به نزدیک

گاه بی آن نمیتوان به متن اصلی دست یافت، نشانی از هویت متن را به همراه دارد و از 

موضوع درونمایۀ اثر اطالعاتی در اختیار مخاطب قرار میدهد.) مطالعۀ روابط یک متن با دیگر 

( به باور شفیعی كدكنی، نقش عنوان در متن تا حدی است كه 44-41متنها، نامور مطلق:

ت یک نویسنده و حاالت درونی وی، با توجه به عناوین آثار او ممکن است.) تحلیل ذهنی

 ( 165شعر معاصر عرب، شفیعی كدكنی:

از طرف دیگر، خلق نامهای مناسب برای شخصیتهای داستانی بر عهدۀ نویسندۀ داستان 

خاص،  م،است. نویسنده میتواند با توجه به فضا و درونمایۀ داستان، انواع نامها را به صورت عا

تركیبات وصفی و...برای شخصیتها درنظر بگیرد یا حتی میتواند برای شخصیتها نامی نیاورد 

 گذاری نقش مهمیدر داستان، نام»و یا از عالیم نگارشی و اسامی حروف الفبا استفاده كند. 

ای نیست كه نویسنده بر شخصیت بزند. برچسبی كه بتوان به عهده دارد، اسم برچسب ساده

ای عوض كرد. بارت معتقد است خواندن داستان عبارت است از نامیدن را با شمارهآن

شخصیتی. نویسنده برای شخصیت مورد نظر، نامی انتخاب میکند) ویا نمیکند( خواننده با 

های معنایی دست پیدا میکند. اسم ای از مشخصهاین اسم و توصیفهای نویسنده به مجموعه

وجود داشته باشد،  شهای معناییبیرون از مشخصهخاص باعث میشود كه شخصیت 

هایی كه مجموعۀ آنها كل شخصیت را میسازد. خواننده به كمک اسم خاص به مشخصه

های معنایی شخصیت، تنها سرآغاز راه هستی شخصیت داستان دست پیدا میکند. مشخصه
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جا خواهد بود ای است كه به معنا میرسد. شخصیت نمیداند كه انتهای جاده كاوست، جاده

 (  65ساختار و عناصر داستان، پارسی نژاد: گذاری در داستان مربوط است.)و این روند به نام

داستان پرداز خوب كسی است كه برای آفریدن یک اثر ماندگار، عالوه بر توجه به عبارات 

ونگی گو مفاهیم، كلمات و نامهای داستانش را با دقت انتخاب میکند و در انتخاب كلمات و چ

ذاری قهرمانان گهد بطوریکه برای نامها در عبارات وسواس به خرج میدگیری واژهجای

 داستان خود هیچ وقت از اسامی پركاربرد اجتماع و اسمهای عادی استفاده نمیکند.

در این مقاله، پس از بیان اهمیت انتخاب نام داستان و شخصیتهای داستانی، به بررسی 

شخصیتهای داستانی در داستانهای ایرج پزشکزاد، ابوالقاسم پاینده، خسرو و تشریح عناوین و 

 ایم.شاهانی و فریدون تنکابنی پرداخته

 ضرورت و اهداف تحقیق-9-9

آید. عنوان در متن، یک نام و عنوان كلید ورود به دنیای پر از راز و رمز متن به شمار می

می متن نمیتوان آن را نادیده گرفت. ضرورت حتمی و مطلب اساسی است كه در ساختار عمو

رو میشود كه گاه ذهن مخاطب در مواجه شدن خواننده پیش از خواندن متن با عنوان روبه

گیز است. ای بحث برانبا عنوان درهم میشکند یا برعکس تایید میشود. بنابراین، عنوان مسئله

ت بسیاری مطرح شده بحث دربارۀ شگردهای داستان پردازی در كتابها و مجالت و مقاال

 در عناوین« نام» است اما آنچه در این مقاله مورد تاكید بوده، بررسی نقش و اهمیت عنصر 

داستانها و شخصیتهای داستانهای معاصر است و به شیوۀ گردآوری اطالعات به صورت 

 ای انجام شده است.كتابخانه

 پیشینۀ تحقیق-9-6

ستانهای معاصر، پژوهش مستقلی انجام در خصوص نقش و اهمیت نام و عنوان در دا

ی اند: معناشناسنشده است و تنها چند مقاله، به بحث و بررسی درمورد عنوان كتاب پرداخته

گزینی در روزگار سپری نام»از شفیعی كدكنی، « شعر معاصر عرب»ها در كتاب نام مجموعه

اثر محمد اسفندیاری، « نعنوان كتاب و آیین انتخاب آ»از قهرمان شیری، « شدۀ دولت آبادی

از مصطفی گرجی، «  4391-4354تحلیل نشانه معناشناختی رمانهای سیاسی فارسی از »

تحلیل تطبیقی عنوان در آثار » اثر بهمن نامور مطلق، « عنوان آثار هنری و ادبی ایرانی»

 از ابراهیم محمدی و همکاران.« صادق هدایت و زكریا تامر

 اسامی شخصیتهای داستانی اهمیت انتخاب عنوان و  -6

ترین اشکال در بیان موضوع و محتواست كه اگر همراه با كاركردهای عنوان یکی از خالصه

ادبی باشد، هنر آفریننده را نیز نشان میدهد. یکی از الگوهای تحلیل و تبیین متن، تحلیل 

ل روابط و ساختار متن یا انسجام متن با توجه به نام و عنوانهای اصلی آن است كه شام

مناسبات میان جمالت و عباراتی است كه در یک اثر آورده میشود تا آن را به یک ساختمان 
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منسجم و همبسته تبدیل كند، زیرا میان عنوان و مقدمات هر جزء هنری و ادبی و با شاكلۀ 

متن ارتباط تنگاتنگی وجود دارد كه كشف این ارتباط در محورهای زبانی، ساختاری و 

بها و شناسی كتامیتواند به تحلیل واقعی متن منجر شود.) نقب و نقدی بر عنوانمحتوایی 

( با توجه به این كه عنوان، دارای كاركردهای 11اشعار سلمان هراتی، گرجی و همکاران:

متفاوتی است و نشانی از هویت متن محسوب میشود، نویسندگان و شاعران در انتخاب آن 

کنند، آن را همچون نقابی بر چهرۀ متن میکشند تا حس بر اساس دالیل متعددی عمل می

كنجکاوی مخاطب را برانگیزند و او را به كاوش در متن وادارند. نوبرت بر این باور است كه 

عنوان، پرسشی را كه فقط متن میتواند به آن پاسخ دهد مطرح میکند. عنوان میگوید، در 

نادانی را طرح و میل به دانستن را خلق  عین حال پنهان میکندا مینمایاند و مخفی میکند،

شناسی هنر به انضمام مطالعات اندیشی نشانهمیکند.) مجموعه مقاالت چهارمین هم

ای هنرمندانه انتخاب شود كه بتواند با ( عنوان باید بگونه95كنگرانی: ، اندیشی سینماهم

همچون نوری به  كمیت و محدودیت خود، كیفیت متن را به نمایش بگذارد. گاهی عنوان

دنیای متن میتابد و محتوای آن را روشن میکندا گاهی نیز چون حجابی بر فراز دنیای متن 

قرار میگیرد كه نه تنها هیچ نشانی از آن را در اختیار خواننده قرار نمیدهد، بلکه در ذهن 

 هوی تنش ایجاد میکند و او را به سوی خواندن متن تشویق میکند یا نسبت به آن دلزد

میکند.) تحلیل تطبیقی عنوان داستان در آثار صادق هدایت و زكریا تامر، محمدی و 

 ( 444: 4343همکاران، 

عنوان هر كتاب، آن را از سایر -4دالیل اهمیت عنوان از دیدگاه ژنت عبارتند از:

هر عنوانی  -1بندی درست آن را ممکن میسازد.همنوعانش مشخص میسازد و كار طبقه

عنوان مناسب، خواننده را به محتوای اثر  -3از مضمون كتاب و یا داستانتوصیفی است 

گاه عنوان بیانگر سبک و شیوۀ روایت است.) خوانش هرمونتیکی نام  -1تشویق میکند. 

داستان در سه قطره خون صادق هدایت و ربیع فی الرماد زكریا تامر، محمدی و 

اهمیت زیادی برای رمان ندارد، زیرا  ( اما بیشاپ معتقد است كه اسم رمان454همکاران:

« موبی دیک» محتوای آن را برای خواننده مشخص نمیکند. مثالً كسی كه رمان مشهور

به  «موبی دیک» نوشتۀ هرمان ملویل را نمیشناسد و داستان آن را نمیداند، با شنیدن اسم

صید نهنگ خبری  آورد. زیرا در عنوان آن نه از مخاطراتهیچ وجه از محتوای آن سر درنمی

هست و نه از دیوانگی و روح جستجوگر اسماعیل. عنوان رمان وقتی برای مردم  معنی پیدا 

میکند كه كتاب را بخوانند و به انتهای آن برسند و مردم وقتی اثری را به خاطر میسپارند 

 است. فكه بپذیرند آن اثر به یاد ماندنی است. بنابراین رمان ضعیف با هر اسمی، باز هم ضعی

 ( 145-141)درسهایی دربارۀ داستان نویسی، بیشاپ: 
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نویسندگان در گزینش نام  اثر خود، به صورت خودآگاه و بر اساس عوامل گوناگون 

ساختی عمل میکنند و آن را به عنوان كلیدی در اختیار مخاطب قرار میدهند تا  -معنایی

گونه كه هویت پی ببرد. همان مخاطب بتواند به محتوای داستان و نیز دیدگاه نویسنده

اشخاص با نامشان مشخص میشود، با بررسی نام داستان نیز میتوان به محتوای اثر، عالقه، 

آرزوها، اعتقادات و اندیشۀ صاحب اثر، شرایط سیاسی، اجتماعی، محیطی و...پی برد. گاه 

قیم ن نمیتوان مستنویسنده در برخی عناوین از رمز و ابهام استفاده میکند كه با توجه به آ

 ذهنی برد و تنها با بررسی و تحلیل عناوین آثار میتوان پرده از جهانبه محتوای اثر پی

نویسنده برداشت و عواملی را كه سبب شده است وی از پوشیدگی معنایی استفاده كند، 

كشف كرد)خوانش هرمونتیکی نام داستان در سه قطره خون صادق هدایت و ربیع فی الرماد 

( یونسی مینویسد: عنوان داستان برچسبی است كه 456ریا تامر، محمدی و همکاران: زك

نویسنده آن را برای متمایز كردن داستان خود از سایر داستانها به كار میبرد. یافتن عنوان 

خوب امری ساده نیست. عنوان داستان در نظر اول باید توجه خواننده را جلب كند. برای 

 و بکر بدهد  تا خواننده فکر كند با« خبر از چیزهای نو»ری، عنوان بایددستیابی به چنین ام

-4ای روبرو خواهد شد. ویژگیهایی كه عنوان داستان باید داشته باشد عبارتند از:مطالب تازه

متناسب با مضمون  -3موزون و گیرا باشد. -1نو باشد، یعنی بوی كهنگی و پوسیدگی ندهد.

طرح داستان -1ین صورت خواننده فکر میکند فریب خورده است. داستان باشد. چون در غیر ا

را آشکار نکند. زیرا در غیر این صورت اوجی را كه با صرف وقت و زحمت فراهم شده است 

عبارات كهنه و پیش پا افتاده و ضرب المثلهای ساده نباشد. عبارات  -5از پیش لو خواهد داد. 

ی باشند. ضعیفترین عنوان، عنوانی است كه نام دو یا چند پهلو میتوانند عنوانهای خوب

شخصیت اصلی داستان باشد. اگر نویسنده میخواهد از اسم شخصیت داستان برای عنوان 

ه كار ب« عنوان داستان» را به عنوان جزئی از « اسم» داستانش استفاده كند، بهتر است كه 

وان داستان هرقدر ساده و عن« اچ. جی. ولز» نوشتۀ« شامعشق و آقای لوی»برد. مانند: 

كوتاهتر باشد، بهتر است. زیرا عنوانهای طوالنی تاثیری در انتخاب خواننده ندارد. گاه ارزش 

ر روح بیشتیک كلمۀ واحد كه لطف و معنای خاصی داشته باشد از چند كلمۀ سست و بی

های ونهنوشتۀ كلمنس دین، نم« افسانه» اثر جوزف كنراد و « جوانی» و « توفان» است. 

ای هستند. از عنوانهای مناسب دیگر، عنوانهای پرسشی هستند. خوب عنوانهای یک كلمه

هنر داستان نویسی، «) حرف آخر را كی زد » یا « چه كسی آخر از همه صحبت كرد »مانند:

كه از نظر ساخت صوری غالباً از یک اسم و متمم « به كی سالم كنم » (یا443-419یونسی: 

 »روه اسمی كه شامل یک هسته و چند وابسته است تشکیل میشود. مانند:و یا از یک گ

( گاهی نامهایی كه برای عنوان 51: 4319اثر گلی ترقی.) مهیار، « بزرگ بانوی روح من

كتابها انتخاب میشود، به قدری معنادار است كه گویی همۀ خطوط فکری یا زندگی شاعران 
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نامها گنجانیده شده است.)  وار در درون آنرستو نویسندگان به صورت بسیار فشرده و فه

 ( 444آبادی، شیری:گزینی در روزگار سپری شدۀ دولتنام

در اوائل قرن بیستم، نویسندگان و شاعران سمبولیست متوجه ارتباط شکل ظاهری 

آمیزی توام با آن شدند. مارسل پروست، معتقد كلمات و بار عاطفی آنها، آهنگ كلمه و حس

به « در جستجوی زمان از دست رفته» اسم خاص دارای جادوست و در رمانبود كه 

شناسان و منتقدان ادبی نیز به آمیزی و بار عاطفی اسم شخصیتها توجه داشت. زبانحس

اند. آهنگ و شکل ظاهری اسمهای داستانی و رابطۀ نامها با مضمون داستان توجه كرده

اثر گوگول انجام داد « شنل» ی دربارۀ داستانبوریس آیخن باوم، منتقد بزرگ روس، پژوهش

و به این نتیجه رسید كه میان آوا و طنین اسمهای خاص این داستان با مضمون مورد نظر 

 ( 461دستور زبان داستان،  اخوت:  گوگول ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.)

ص خیلی اآلدوس هاكسلی یکی از نویسندگانی بود كه معتقد بود: در داستان، اسامی اشخ

مهم است. و حواس نویسنده باید جمع باشد كه از اسمهای مناسب و معنادار در داستانهای 

های خود در انتخاب نام برای شخصیتهای رمانهایش خود استفاده كند. او بیشتر به تجربه

گزینی در روزگار سپری شدۀ استناد میکند تا اهمیت انتخاب نام را نشان دهد.) نام

( بالزاک معتقد بود كه اسم باید با خصوصیات روحی، فکری و اخالقی 441شیری:آبادی، دولت

بازیگر مناسب باشد و نمودار شخصی باشد كه آن اسم را دارد. وی مانند بسیاری از 

كرد و در مورد اسامی آنها سخت نویسندگان، شخصیتهای اطرافش را در داستان داخل می

( دیوید الج 111پردازی در داستان، عبداللهیان: تداد.) داستان و شخصیبه خود زحمت می

مینویسد: در رمانها، نامها هرگز خنثی نیستند. همیشه دال بر چیزی هستند، حتی اگر عادی 

ریها گذابودن و معمولی بودن را برسانند. نویسندگان كمیک یا اندرزگو ممکن است در نام

 ( 94-91یسی، الج: هنر داستان نو گرا باشند.)بسیار مبتکر یا تمثیل

 بررسی نام داستانها-3

 نحوی عنوان داستانها -ساختار صرفی-3-9

عنوان داستان، گاه از یک واژه، گاه تركیب چند جزئی و گاه از جمله تشکیل میشود كه 

دهندۀ تاكید و عالقۀ نویسنده به مطلب خاصی است. زمانی بسیط یا جمله بودن آن، نشان

كه عنوان به صورت جمله آورده میشود، به نظر میرسد نویسنده تمایل دارد بیشتر دربارۀ 

های متناقض استفاده دهد یا گاهی به منظور پوشاندن متن از واژهرخدادهای متن توضیح 

ها در جمله، نسبت نماید. فتوحی معتقد است ساخت نحوی یک گزاره و كیفیت نظم واژه

ها، حامل ها را تعیین میکند و هر نوع نظمی از یک گروه واژهمیان ایدۀ نویسنده و پدیده

ۀ عناصر زبان را ارتقا و تنزل میدهد. معموالً یک معنایی متفاوت است، تغییر نظم كالم رتب
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 عنصر زبانی كه در آغاز جمله قرار میگیرد، جایگاه آن واالتر میشود و مورد تاكید قرار میگیرد.)
 ( 111ها، رویکردها و روشها، فتوحی:شناسی، نظریهسبک

شاره كرد: از جمله عنوانهای بسیط در داستانهای مورد مطالعه میتوان به موارد زیر ا

، «باد»)در داستانهای ایرج پزشکزاد(ا « مموش»، «خاخا»، «انگور»، «موشی»، «بوبول»

در «)هاهم قسم«» مال شمعون»،«زندانی» ،«اندازبرف»، «همسفر» ،«كوچ» ، «ربابه»

 داستانهای خسرو شاهانی(.

جمله  هاست. ازدهندۀ اهمیت این واژهها،نشاندر عناوین تركیبی، تقدم برخی واژه

بیل س» عنوانهای تركیبی)اضافی( در داستانهای مورد مطالعه میتوان به موارد زیر اشاره كرد:

ج در داستانهای ایر«)پولی، ننگ بی«اسم رمانتیک»،«هدیۀ فرشتگان» ،«آخرین آرزو»،«منوچ

مفتش » ، «ماموران دفع ملخ» ،« پول بانک استقراضی»،« مرده كشان جوزان»پزشکزاد(ا

م حاك»،«قاضی بلخ» ،«مفتی حلب» ،« كارت طالیی حضرت اشرف»، «عجزۀ مسیحم»،،«شاه

راز مگوی حمال » ،«هنر و هاضمۀ ارباب»،«غیبگویی خان مغول» ،«تنوین غلط» ،« قنسرین

سد  »در داستانهای ابوالقاسم پاینده(«)نشان علمی فیلپور میرزا»،«كیمیاگر سبزوار»،«قوزی

قصۀ دختر »،«ساعت گل» ،«آخرین مشتری»،«اس عیدلب»،«159431بخشنامۀ » ،«بالرود

، «موقعیت مناسب» ،«كتاب انسان»،«زندگی قسطی» در داستانهای خسرو شاهانی(«)فقیر

 ،)در داستانهای فریدون تنکابنی(«زندگی خوش دلپذیر ما» 

)در داستانهای ایرج  ،«نسل بیچاره»،«بنیادفرهاد بی»و از عناوین تركیبی وصفی: 

)در  ،«تلفن سرگردان»  ،«كمیتۀ مخفی»، «كنجکاوی دربارۀ مزۀ شراب»  پزشکزاد(ا

ای هستاره» )در داستانهای خسرو شاهانی( ،«كمدی افتضاح» داستانهای ابوالقاسم پاینده(

 )در داستانهای فریدون تنکابنی(« یک محفل بسیار بسیار هنری» ،«شب تیره

رسد نویسنده تمایل دارد بیشتر آید، به نظر میزمانی كه عنوان به صورت جمله می

های متناقض درمورد رخدادهای متن توضیح دهد و یا گاه به منظور پوشاندن متن از واژه

)خوانش هرمونتیکی نام داستان در سه قطره خون صادق هدایت و ربیع فی  استفاده میکند.

ابنی و خسرو ( تنها در داستانهای فریدون تنک451الرماد زكریا تامر، محمدی و همکاران: 

مردی كه »شاهانی عنوان داستان به صورت جمله دیده میشود. در داستانهای تنکابنی: 

)از مجموعۀ  «.زندگی یعنی مبارزه» از مجموعۀ اسیر خاک(ا «)مادربزرگ خواب نبود»،«مرد

افسر را ترجیح » ،«وزنتو امتحان كن» ، «آموزگاری كشته شد...»های شب تیره( ستاره

ای كه راننده» ،«فقط همینش مانده بود» ،«( یاداشتهای شهر شلوغ»ز مجموعۀ)ا« دهم می

)از مجموعۀ سرزمین خوشبختی( و در « شعار بده، شعار نده» ،«غلط كردی»  ،«عاشق بود

از مجموعۀ پهلوان «)چی فکر میکردم چی شد» ،«بگو چهل و چهار» داستانهای شاهانی:   

 محله(
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داستانها دارای وجه اخباری هستند و وجه انشایی بندرت از منظر وجوه افعال، بیشتر 

توسط این نویسندگان استفاده شده است، چنانکه در عناوین داستانها، وجه پرسشی دیده 

وجه اخباری، بیانگر وقوع یا عدم وقوع قطعی یک رخداد است » نمیشود. با توجه به این كه

ی بیانگر ارتباط نزدیک گوینده با رخداد و در متن داستانی یا شعر، بسامد باالی وجه اخبار

( میتوان گفت وجه اخباری 491رویکردها و روشها، فتوحی: ، هاشناسی، نظریهسبک«) است

از خوانش جدید مخاطب میکاهد ولی جمالت انشایی، مخاطب را در درک پیام و خوانش 

د و صرفاً اصی هستنآزاد میگذارند.البته گاه جمالت خبری نشانگر تاكید نویسنده بر مطلب خ

 برای انتقال خبر به كار نمیروند.

 عناوینی كه دارای بار معنایی عامیانه هستند-3-6

 ،«مرتاض هی هندی هه»،«خاخا»،«موشی»،«رودل كامی»،«شوشوجان»،«بوبول»

)از مجموعه « لولو عینکی»، «زبان پلوخوری»  ،«بازیآرتیست» ،«سبیل منوچ»، «مموش»

)از مجموعۀ  «مرد خیاالتی و سوسمار» ، «زندگی قسطی» پزشکزاد(ا داستان بوبول ایرج 

)از  «آزماییخدا، شیطان و بلیط بخت» ،«تخم مرغ دزد» های شب تیره اثر تنکابنی(ا ستاره

از مجموعۀ كمدی افتضاح «)مال شمعون»، ،«كمدی افتتاح»مجموعۀ اسیر خاک اثر تنکابنی(ا 

، «ماموران دفع ملخ» ،« پول بانک استقراضی»،« نمرده كشان جوزا»اثر خسرو شاهانی(ا 

كیمیاگر »،«راز مگوی حمال قوزی» ،«هنر و هاضمۀ ارباب»،« كارت طالیی حضرت اشرف»

،)از مجموعۀ مرده كشان جوزان اثر «تلفن سرگردان» ،«نشان علمی فیلپور میرزا»،«سبزوار

 ابوالقاسم پاینده( دارای معنایی عامیانه هستند.

 عناوین مركب از دو قطب معنایی متضاد  -3-3

ای است با معنای مثبت و روشن، كه با عدالت واژه، «ظلمات عدالت» در نام داستان

ای است منفی و تاریک همراه شده است و تركیبی پارادوكسی ایجاد كرده ظلمات كه واژه

 است. 

دو واژه با دو قطب  از خسرو شاهانی بر اثر همنشینی« پنجۀ عدالت» در نام داستان

كدخدای خجالت » ای همعنایی متضاد) پنجه و عدالت( تضاد به وجود آمده است. در داستان

از شاهانی نیز براساس تضاد انتخاب شده « صندوق سعادت» و « زوج خوشبخت» ، «آباد

 است.

 اسامی شخصیتها-6

شده كه  دربارۀ ارتباط میان اسم و شخصیتهای داستانی كوششهای معدودی انجام

» شناس فرانسوی است. هامون در مقالۀ شاخصترین آنها پژوهش فلیپ هامون، نشانه

مینویسد كه یک شخصیت میتواند به چهار صورت، « شناسی شخصیتهای داستانینشانه

انگلیسی را   Iو    oباره دو حرف ارتباط بصری: هامون دراین-4ویژگیهای او را بیان كند:
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یتواند در اسم شخصیتی كه چاق است به كار رود و دومی برای افرادی مثال میزند كه اولی م

ارتباط آوایی: در این مورد میتوان به نام آواها اشاره كرد -1كه قد بلند هستند مناسب است. 

كه ارتباط دال و مدلول شفاف است و به اصطالح معنی كلمه از معنای اجزای سازندۀ آن) 

تاپ، گرومپ گرومپ صوت آن( مشخص میشود، مانند: تاپ در این مورد خاص معنای كلمه با

ارتباط از نظر تولید آوا:  گاهی نویسندۀ داستان به علل مختلف، نامی برای  -3و نظایر آنها.

شخصیت مورد نظر خود انتخاب میکند كه آن را مشکل میتوان تلفظ كرد. مثالً قسطنطنیه 

برخی از خصوصیات شخصیت مورد نظر خود را و مانند اینها، با این شگرد نویسنده میتواند 

استفاده از اسامی نمادی: اسمهایی از  قبیل آقای اسبقی، -1غیر مستقیم به خواننده القا كند.

آقای كاربر، طاووس خانم، ملوس خانم، آقای مساوات، آقای وجدانی و.. كه بیشتر برای طنز 

  (431-431به كار میروند.) دستور زبان داستان،  اخوت: 

شناس آمریکایی معتقد است كه ارجاع در داستان به چهار شکل انجام جورج لیکاف، زبان

ضمیر كه میتوان به این چهار -1اسم عام) یا نوع و جنس(-3توصیف-1اسم خاص-4میشود:

شکل لقب، عنوان شغلی و عبارت توصیفی همراه با اسم عام را اضافه كرد. اخوت در دستور 

نام. ب( زاویۀ دید. ی اسمهای داستانی را در چهار محور: الف(نام/بیشناسزبان داستان، شکل

 (463-464ج( اسم خاص/ اسم عام د( خطاب، مطرح كرده است. )همان، 

 ای به نویسندۀ دیگر متفاوتنامگذاری در داستان، مانند سبک نویسندگی از نویسنده

كه هدف نویسنده از آوردن  است و نویسندگان در آن آزادی عمل دارند. آگاهی از این نکته

و حتی خلق هر نام چه بوده است، میتواند مخاطب را در درک بهتر معانی پنهانی و رمزهای 

گذاری شخصیتها تعمدی اگر به داستانها بنگریم، همیشه در نام»نهفته در آن یاری دهد. 

ا یکدیگر گان بگذاری نویسندبوده است تا نام، متناسب با ویژگیهای فرد باشد، ولی سبک نام

ابوالعبر شاعر هاشمی عباسی) ( »69پردازی، عبداللهیان: های شخصیتمتفاوت است. )شیوه

داد، میگوید: كرد و شاگرد پرورش میه.ق( كه از راه طنزپردازی ارتزاق می 151درگذشته 

اولین درسی كه در هزل گویی)طنزپردازی( باید یاد بگیرید، قلب اشیاء یا دگرگون كردن 

( نویسندگان دورۀ 11طبعی در ایران، حلبی: ای بر طنز و شوخ)مقدمه مها و چیزهاست.نا

رمانس و افسانه نیز از اهمیت نامگذاری آگاه بودند. در ادبیات كهن فارسی، داستانهای 

بسیاری مشاهده میشود كه نام قهرمانان آنها خیر و شر است و هركدام از آنها متناسب با نام 

د، مانند هزار و یک شب و هفت پیکر. در كمدی قرن هجدهم، نامهای خود عمل میکنن

تمثیلی یا شبه تمثیلی مشاهده میشود كه به جای نامگذاری مستقیم، عناوین و القاب به كار 

كه  شد، به حدیكرد و در آثار دیگر نیز تکرار میبردند و این عنوانها، حالت كلی پیدا میمی

نویسی، تر شدن داستانفت. اما با گذشت زمان، با توجه به پیچیدهیانام، خود جنبۀ نمادین می



 444/   ...های نامگذاری عنوانها و شخصیتهای داستانی در داستانهای  معاصرشیوه

كه گاه هیچ ارتباطی بین نام و شخصیت نمیتوان تر شدند، به طورینامگذاریها نیز پیچیده

 ( 69پردازی، عبداللهیان:  های شخصیتیافت.) شیوه

، زادهای نامگذاری شخصیتها در  داستانهای كوتاه ایرج پزشکبررسی شیوه-6-9

 ابوالقاسم پاینده، خسرو شاهانی و فریدون تنکابنی

 كه با شخصیت داستانی در تضاد هستند:   یانتخاب اسامی-6-9-9

اند و حالت تحقیر و تمسخر دارند. یعنی نامهایی كه براساس صنعت تضاد شکل گرفته

رداشت بگاه نویسنده از پدیده یا شخصیتی شروع به تعریف میکند، اما همین كه خواننده 

اش مواجه مثبتی میپروراند، ناگهان روند متن تغییر میکند و با جمالتی خالف اندیشۀ اولیه

ی با توصیف مفصل« امتحان حضور»ابتدا « دفاع از مالنصر الدین» شود. مثالً در داستانمی

ه آید كگیر از آب درمیفردی متدین معرفی میشود، اما ناگهان همین شخصیت، فردی رشوه

ه ك حضورامتحانآن مرد خوب شریف امین یعنی » شارۀ غیر مستقیم مشخص میشود:با ا

و هر شب جمعه تا حضرت  همیشه تسبیح صد دانه به كف داشت و ذكر خدا میگفت

ه گفت غضبی است و نباید برفت و پانصد متری حرم از مركوب دولتی كه میعبدالعظیم می

نامۀ مفصل عربی را با رفت و زیارتشد و با گردن كج تا حرم میحرم نزدیک شود پیاده می

یخت، های اشک میرواند و اگر با آشنایی در حرم بود هایخخضوع كامل و تجوید دقیق می

دفاع از مالنصرالدین، پاینده: .«) گرفتمگر این آقای خوب با این همه تقوا، رشوه می

56) 

در داستان قاضی بلخ، با وجود قضاوت نادرست قاضی، شاكی او را عدالت پناه خطاب 

  من از دعوی گذشتم. قضای خدا میخواست فرزند چشم به عدالت پناهیجناب »میکند:

 ( 443كشان جوزان،پاینده: مرده«) كند. دنیا نگشودۀ مرا نابود

كشان جوزان، سیدی كه مدام دروغ میگوید، عنوان راستگو مییابد: در داستان مرده

كشان مرده«) هنری خارق العاده داشت. سید راستگودركار افزودن حواد  نیز »

 (461جوزان،پاینده: 

از  آنها میدهد كه برخی، عناوینی به شپاینده برای برجسته كردن شخصیتهای داستانی

 برداشت معکوس، اسامی بیان كنندۀ ویژگی بارزی در آن اشخاص است، اما در بیشتر موارد

طنز و گیرایی كالم او را دوچندان كرده ، مورد توجه نویسنده بوده است كه همین شگرد

ر بصی...نام من شوخ بود، اما هنر شوخی خاص دیگرانمیگفت:  الدولۀ كوچکشوخ» است: 

و  الملک داللعفیفو  الملک شلركنو  عمادالملک قوزیو  السلطنۀ كور

نبیرۀ ، شعورالدولۀ ثانی، فرزند شعوری( 411) دفاع از مالنصرالدین: الملک رقاصشیخ

، ركابدار شاه شهید در سفر طالقان و صاحب نشانهای مکرر از كل دول شعورالدولۀ بزرگ
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.) دفاع از مالنصرالدین، رار بودقدنیا گشود، عاشق بیاز آن روزی كه چشم به خارجه و توابع، 

 ( 69، از نام خود نشانی نداشت) همان: شعوریبیچاره (»51پاینده: 

های منفی نامهایی متضاد میبخشدا هایش به شخصیتخسرو شاهانی برای تاثیر گفته

كه از دست زنش  اندامخوش آقایگو است( )كه شخصی دروغ پیشهصداقت آقایمانند 

 »،در داستان  نوازیتیم آقای، نوازپاک آقای،«فرشتۀ نجات» ورد،در داستانخكتک می

فر س» ، در داستانلطیف المله، حبیب المله، وجیه المله، شریف المله، «جلسۀ معارفه

 آقای، «صندوق سعادت» ،در داستانخانانصاف ارباب، درستکار آقای، «به فضا

یا « تصفیۀ حزبی» ،در داستان دامنپاكیزه آقای، پوراقتصد آقای، زادهدرست

، زادهدكتر صداقت، نوازدكتر بیچاره، پوردكتر درست، علیشرم، خانمعفیفه

، هنپسینهآمیزی مانند ، و یا نامهایی صادقانه و مترادف و سرزنشالملهخادم، فامیلپاک

راد ای را كه افهای بیهودهالقاب و مقام، . شاهانی با صراحت بسیارپرستشکم، دامنپاكیزه

 از« كدخدای خجالت آباد» محترم شهر بر خود میگذارند را به تمسخر میگیرد: در داستان

با توجه به مهمانی آمدن مدام خود، از صنعت تضاد « شرم علی» خسرو شاهانی، نام كدخدا

ان و عنوان روستا و رفتار در انتخاب این نام بهره گرفته شده است. انتخاب نام افراد داست

الب مربوط به اوایل انق، نیز« گرۀ كور» ها براساس تضاد صورت گرفته است.داستانشخصیت

ایی كه به شاه ختم میشد را تغییر میدادند و هها و خیابانها و تمام ناماست كه نامهای كوچه

اط را داشتن ارتبدرواقع انتقادی است بر جهل مردم كه داشتن پسوند یا پیشوند شاه و شه 

 نقد شاهانی بر نام خود است. ، با خانوادۀ سلطنتی میدانستند. درواقع این داستان

ها و سازمانها،مقامها خانهشاهانی با ساختن اسامی و عناوین وزارت« هاملخ» در داستان

دفع  ،رئیس فالحت آقایو پستها، این شغلها و عناوین بیهوده را به تمسخر میگیرد: جناب 

و  «مرتضی بیچاره»در داستان « وزیر توزیع باد»الهای آسمانی و آفتهای زمینی.  یا ب

 «.فرشتۀ نجات» ،در داستانادارۀ كل تصفیۀ باد

با شییغل      -6-9-6 ناسییب  ها و      انتخاب اسییامی مت با ویژگی طابق  یا مترادف و م

 خصوصیات اخالقی، روانی و جسمانی

، این ترادف یا به جهت شغل شخصیتها یعنی نامهایی كه با مسمای خود مترادف هستند

انتخاب نام و نام خانوادگی یا اعطای »و یا به علت ویژگیهای شخصیتی آنها نهاده شده است. 

نشان و لقب و عنوان، تا حد زیادی گویای تعلقات بالفعل و یا بالقوۀ دارندۀ آن است، بطوری 

مانی، نام خانوادگی و احیاناً كه یک پژوهشگر صاحب نظر میتواند براساس تامل در نام زاد

لقب و عنوان هر فرد، طبقۀ اجتماعی او را تشخیص دهد. در اروپا بیشتر شاهان، امیران و 

ر در انگلیس، پس« ریچارد شیردل»نخبگان جامعه، دارای لقب بودند. از نمونۀ آن میتوان به 
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از اسالم بعضی از و جانشین هانری دوم در جنگهای صلیبی اشاره كرد. در ایران نیز پیش 

اسکندر » ،«یزدگرد بزهکار» ،«انوشیروان دادگر» ، «اردشیر دراز دست» شاهان مانند:

اند. استفاده از القاب و عناوین، نمایشی از فرهنگ اشرافی است كه و...لقب داشته« گجسته

گاه در یک داستان به روایت عینی گذاشته میشود و یا آنکه خود از بین رفته است و در 

های فرهنگ حاكم بر روح بر جای مانده است. از نمونهبازماندگان آن، تنها الفاظ و اداهای بی

نده آمیز و تحقیر كنطبقات پایین اجتماع در نامهایی كه بر آنها صفتهای نامناسب و توهین

زینی گاشاره كرد.) نام« اصغر ریزه» ،«حسن شعله»، «شمسی كوره»اضافه میشود میتوان به 

 ( 431آبادی، شیری:زگار سپری شدۀ دولتدر رو

در داستانهای مورد مطالعه،برخی اسامی و القاب به اقتضای شغل افراد در داستان، 

در بیان انتخاب نام « هنر و ارباب هاضمه» استفاده شده است. ابوالقاسم پاینده در داستان

ه به مقامات معتبر دولتی ك» شخصیتها، متناسب با شغل و ویژگیهای شخصیتها مینویسد: 

اند اند، در كار خود چندان دقت و بصیرت داشتهعناوین را توزیع كرده روزگاران پیش القاب و

ب لقب ، صاححضورالدولهنیز مانند  الملکبرهاننکنند.... حضورالدولهكه بیهوده كسی را 

و عنوان و منصب و نشان است. من او را خوب میشناسم اما اطمینان دارم مردی معتبر است. 

اور كنید كه این كلمات شکوهمند طبل میان تهی نیست شما نیز كوشش كنید همانند من ب

واگر عقلتان به ضالل افتاده و میپندارید كه عنوان و لقب و نشان را عبث میدهند باید یک 

تسبیح هزار دانه بسازید و هر شب ده دوره تسبیح استغفار كنید كه خطاهایی از این گونه 

بود من و شما هم یکی داشتیم. شما ارزان تمام نمیشود، عواقب بدی دارد. اگر چنین 

روز كه چشم خود را در كار و این حروفچین سیه الممالکكاتببودید و من  الدولهقاری

 الملک.رصافردیف كردن حروف كور میکند تا این سطور را برای خواندن شما آماده كند، 

است  وایی كلماتاما میبینید كه چنین نیست.به یاد داشته باشید كه جهان ما عرصۀ فرمانر

و هر كه از ارزش كلمات میان تهی غافل است، به زحمت ممکن است سر سالم به گور ببرد. 

 (114-111...)مرده كشان جوزان، پاینده:

 ،همراه است. میتوان گفت پاینده« دوله»سازیها در داستانهای پاینده با پسوند اكثر اسم

جد بزرگ من، » میشود، انتقاد میکند:جهت به اشخاص داده شماری كه بیبه القاب بی

كرد) مرده كشان بزرگ در جنگ هندوستان، اسب خاص نادرشاه را قشو می الدولۀتیمار

برای پنجشنبۀ هفتۀ بعد مرا برای ناهار دعوت كرده كه  فیلپور» (،91جوزان،پاینده: 

نده: زان،پاینیز حضور دارند. )مرده كشان جوالملک بغبغو الدوله تملقو  السلطنهدغدغ

است.)مرده كشان جوزان،پاینده: العموم محبوب...به تمام معنی محبوب العموم(» 111

عبوس »است. و « فضول حضور»كه « هنر و ارباب هاضمه» ( یا نام آشپز در داستان111
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 املح الشعرا، الدولهحماقت حماقت شعار،(، 411)دفاع از مالنصرالدین،پاینده: الدوله

 عدالت ( )پاینده: ظلمات

های خسرو شاهانی نیز انتخاب نام شخصیتها براساس شغل یا صفات در برخی داستان

)كه از كثرت اوالد این نام به وی داده  اقای اوالدآبادیاشخاص صورت گرفته است، مانند 

 )كه كلکسیون تمبر دارد(« آقای تمبر دوست»ا  «جلسۀ معارفه» شده است.(در داستان

ر استاد سمند، كشبابا كالغ كوت، خوردنبه بابا قرشاقا  «هاالکی خوش» در داستان

 ،استاد نحویا«تاجرپشم» ، در داستانبراتعلی پشمیا «نفر اول» در داستان ، پزآهک

ا « هالو دوقبضه» در داستان« محبوب علی» ا «تنوین غلط»، در داستان شیخ غنمی

علی اصغر ، روزنامۀ دمدمۀ سحر، دوستآقای فوتبال ، گوشتچلوكبابی خوش

شهرستان ، پوراردک ا «قهرمان ملی» در داستان الساعه،روزنامۀ خلق، فدایی نسب

علیل  ا «پوراردک» در داستان بخشدار اردک شهر،، آقای گوش به فرمان، غاز بندان

 »در داستاناختیار الدوله،  ،قدرت الدیوان، مفتخور الدیوان، خادم المملکت، الدوله

ردن گ خشکیده روده، نفس بریده، تکیده صورت،، اشتهابی، پرستشکما «مردنکونام

مدیر انستیتوی ، جانابراهیم سختا «كشور خوش باوران»در داستان  اورآمده

 ،حبیب المله وجیه المله، حزب درهم فشردگان،ا «بازنشسته» در داستان شمار،ساعت

 «كمدی ناتمام» داستاندر  شهر رنج آباد، عزیز المله،

حضور و غیاب عملیها،نشان میدهد كه نامگذاری اسمی با     « ورزش سوئدی » در داستان 

 توجه به خصوصیات روحی و ویژگیهای شخصیتی آنها صورت گرفته است:

 بفرمایید...مبصر كالس حاضر و غایب كن آقا-معلم

 باقر حاضر... ...غالم خركچی...حاضر...رجب ننه...حاضر...اصغر مامانی -مبصر

 ) ...علی شاعر ...حاضر...دارحسین تخته) معلم میزند روی میز(  جمالتو عشقه ...صابونی

 ( 11پزشکزاد:  ،بوبول

میگذارد چون به تازگی از «  فرزانه» در داستان زندگی قسطی، راوی نام فرزندش را 

 (61های شب تیره، تنکابنی :فروشگاه فرزانه بازگشته است ) ستاره

 

 :  ساخت اسامی با تركیب نام حیوان با انسان-6-9-3

نامهایی كه با آمیختن قطبهای زبانی و تركیب انسان و حیوان تشکیل شده و دارای تلخی 

 (95)مرده كشان جوزان،پاینده: تیمارالدوله، الدولهشغالو گزندگی بسیار است. مانند: 

 (31،) ظلمات عدالت، پاینده: سوسمارالدوله (،441)دفاع مالنصرالدین، پاینده:  عنترالدوله
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 استفاده از اسامی مخفف و شکستن اسامی -6-9-6

ابوالحسن خان پس از آمدن میهمانان، فرزندان خود را چنین معرفی « شوشو» در داستان

اما همسرش قمر فرزندان را طوری صدا میزند «. بزرگه كامران، كوچیکه شباهنگ» میکند: 

هم همین  كامیكه خوابیده،  شوشوواهلل  -قمرجون» میشود:  كه سبب ایجاد طنز

 ( 46...یک دقیقه بیا اینجا.)بوبول، پزشکزاد: جانكامی جان، كامیجاهاست)صدا میکند( 

مخفف مهوشی یکی از شخصیتهای داستان «  موشی»انتخاب نام« موشی»در داستان

ئیس دادگاه پس از ورق زدن پرونده، است، اما برای شنونده، نامی كودكانه را متبادر میسازد. ر

 ند و میگوید: کاسم و رسم شاكی و طفل را پیدا می

 هستید  موشی) به خانم( شما مادر -رئیس

 ( 34هستم )همان:  موشینخیر آقا...بنده  -خانم

» انتخاب است:« آرزو»نیز به جای « زوزو» انتخاب نام« هدیۀ فرشتگان» در داستان

ت دوری دارد ولی هنوز به عادت بچگی مرا داداش صدا میکند.) یا آرزو با من نسب زوزو

 (49است. ) همان:« مموش»نام شوهر سابق مهین ، نیز« مموش» ( در داستان411همان:

صدای سیروس: «: » داستان ماشااهلل در بارگاه هارون الرشید»در  ممدیو  جفو اسامی: 

زاد: پزشکان در بارگاه هارون الرشید، ماشااهلل خگفتم درو باز كن میدانم خانه هستی )، جف

11 ) 

 حاجی : سالم عرض میکنم 

 (43:  همان  نمیشود بعدا زنگ بزنی ) ممدیچیه تویی -

های فامیل خودش آره این بچه«: » خانوادۀ نیک اختر» در داستان مملو  ففرو اسامی: 

شما چه ربطی به پسر و آن داداش خل و چل منیر  مملما و  ففرمقایسه میکند،  ففررا 

 (63پزشکزاد: خانوادۀ نیک اختر، خانم دارند   )

و شررریرین او را « شییوشییو جان»، فرهاد، شررریرین را «بنیادفرهاد بی»در داسرررتان 

 صدا میکند.   « ففرجان»

 استفاده از تلفظ نادرست اسامی توسط برخی شخصیتها -6-9-5

ادب مرد به ز دولت » اشخاص دقت فراوان دارد. در نمایشنامۀ پزشکزاد در انتخاب نام 

گوش است. پزشکزاد با توجه به این پیرزنی عامی و گران« عمه خانم» شخصیت« اوست

و « فروشپورآب»،«آقای پرنگ»ند:کخانم، شخصیت ها را نامگذاری میویژگی عمه

ود اینگونه جایگزین میکند: گوشی خعمه خانم این اسامی را با توجه به گران«. كارآتیش»

 «:خوارآجیل» و « فروشجوراب» ،«آقای پلنگ»
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بده، چرا داد میزنی  مگر من گوشرررم كره  فهمیدم دیگر... خوش      عمه - خانم: خدا مرگم 

 ها آدم میشنود )با خود( وا، خدا مرگم بده  چه اسم آقای پلنگ!آمدید، بفرمایید 

پورعلیزاده: ها  ماشاءاهلل خوب فهمیدی  بازهم جای شکرش باقی است، تا پلنگ رسید خودش 

خیلی است، ممکن بود بال نسبت خرس و كرگردن بشود.) ادب مرد به ز دولت اوست، 

 ( 19پزشکزاد: 

 فروش.آقای جورابوقتم پرنگ: خیلی خوش-

نده را میکنید، آقا اسمشان جوراب پورعلیزاده) خنده( جنابعالی هم همان اشتباه خانوادۀ ب

 ( 19فروش نیست، پورآبفروش است، پورآبفروش لنگرودی) همان: 

، چطوره احوال آقای پلنگخان، نفهمیدید ملیحه كجا رفت  ده  سالم عمه خانم: میتی -

 خان شما مهمان دارید  ...باید ببخشید ها من...سالمتی شما  اوا، میتی

 در داد نزن، میتی. گوشم كر كه نیست.قعمه خانم: فهمیدم: این

 چسبد.ها به شما نمیپور علیزاده: نخیر شکر خدا این وصله

 خواردكتر آجیل آقایعمه خانم: فهمیدم 

 ( 415پورعلیزاده: ها ماشاءاهلل  اتفاقاً ایشان اهل آجیل هم هستند.) همان:

نت داستان به دلیل لکیکی از شخصیتهای اصلی « جعفر« » پسر حاجی باباخان» در داستان

شروع میشود بخوبی ادا كند، بنابراین پزشکزاد، « می»زبان نمیتواند كلماتی را كه با هجای 

را انتخاب میکند تا جعفر هنگام « حاجی میرزا» و « میس ناتالی»، «مینو» نامهایی همچو

 تلفط آنها با مشکل مواجه شود:

 خواهر تورج...بله نومیمی...نومیمیم به جف: اما یک پاكت خیلی فوری دارم، باید برسان-

میخواهم خواهش كنم عصری، وقتی كارتان تمام شد، سر راه منزل تشریف بیاورید اینجا، می

 ( 4پزشکزاد: پسر حاجی باباجان، میگذارم روی میز)این پاكت را می

سیروس - شود نمرۀ تلفن  خان حاال میجف:   )  ریدرا برای من ازش بگی میس ناتالیمیمی

 ( 41همان: 

نیز مد حسین خان دارای لکنت زبان است و نمیتواند با مادرزنش كه «  خاخا»در داستان 

زن هر بار كه به علت بارداری زودهنگام دخترش از دست او عصبانی است، صحبت كند، مادر

 سخنان دیگری را تصور میکند:، تلفظ خا...خا...خا...را از وی میشنود

 ..خا...خا...خا.مد حسین خان: 

خدا نصیب نکنه، توی خانۀ من ساس باشه....اگر زودتر  خانۀ ما ساس داره عشرت الملوک: 

 كردم.آمده بودید یک خاكی به سرم می

 خا...خا...خا...مد حسین خان: 
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بعله خواستی بیاریش وسیله نبود.خواستی دور از جون     خواستی بیاریش   -عشرت الملوک 

شدی.اینم از       سی ن شتت كه منتظر عرو سه پای مرگ آنوقت بیاریش...این از اون حركت ز بر

 دستۀ گل دومت

 خا...خا...خا...مد حسین خان: 

شرت الملوک:   شم ع ست.بچۀ من نباید ناله كنه. آبرو    خاطر جمع با شان نی .بعله آقا كه باكی

 مهم نیست كه بعد از چهار ماه عروسی، این مادرمرده نه ماهه حامله است. ریزیش هم

 خا...خا...خا...مد حسین خان)با فشار( 

 میخواستم هفتاد سال خاطرخواه نباشی...خاطرخواه بودی  -عشرت الملوک

 در پایان بعد از چند صفحه، در پایان مدحسین خان سرانجام با فشار میتواند صحبت كند:

 (41-95عصبانی نشوید.)  بوبول،پزشکزاد: خا...خا...خا...خانم جونمد حسین خان: 

،از پزشکزاد، از اسامی برای موضوع ترساندن كودكان استفاده شده «لولو عینکی»در داستان 

است، راوی كه عینکی است برای بغل كردن كودكی اقدام میکند، ولی كودک میترسد زیرا 

میترسانند. در همین داستان، مهری، دختركی « لولو عینکی»را از  مادر و پدرش به تازگی او

در حالی كه پشم در دست داشته ترسیده است و « اسداهلل» كه در كودكی از رنگرزی به نام

از این ترس دختر برای مطیع كردن او استفاده « اسداهلل پشمی»پدر و مادرش با واژۀ

باقی میماند.  پس ازعقد مهری متوجه میشود میکنند و این ترس تا زمان ازدواج با مهری 

» كه نام اصلی داماد)مسعود( اسداهلل است. مهری هر شب از خواب پریده و فریاد كنان نام

 را صدا میزند.« اسداهلل پشمی

( بخاطر بلد نبودن ژانیناز خسرو شاهانی، عروس فرنگی) « عروس فرنگی» در داستان

جناب گوید. همانی معارفۀ او با اهل فامیل اشتباه میزبان فارسی، اسامی و القاب را در م

مادام ، «دایی احمق»را  دایی احمد، «بارون خره»، را مستطاب امیر برهان افتخار الخروار

داداش ، «ممازل درازگوش»را  مادمازل فرازنوش ،«مادام نمک به حرام»را  بانو كبک خرام

، «گوخاله دروغ»را  روخاله فروغ، «طرهعمه قا»را  عمه خاطره، «داداش پفیوز»را  پرویز

همشیره زادۀ مسیو »را   همشیره زادۀ آقای بوالغه، «پسرعمو رقاص»را  پسر عمو عباس

 خواند. می «مسیو شارالتان»را  مسیو مژدهو  «االغه

 استفاده از اسامی شبیه به هم-6-9-4

م، اسامی تکراری نزدیک به هتنکابنی با به كار بردن « های شب تیرهستاره» در داستان 

هدفی زندگی حرفهای تکراری و كارهای تکراری، به ابتذال و پوچی و بی، افراد تکراری

 انگیزه بودن آنها را به تمسخر میگیرد.كارمندان نیشخند میزند و بی

 میگوید: امروز اتوبوس افتضاحتر از هر روز بود. محمدیآقای -
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 ندۀ تاكسی دعوام شد.میگوید: باز با ران محمدیانآقای 

 (  43شدنی نیست..) اسیر خاک،  تنکابنی:میگوید: نخیر، این وضع اصالحمحمدزاده آقای 

از خسرو شاهانی، مخابرات در وصل تلفن به خاطر تشابه « یک اشتباه جزئی» در داستان

 دچار اشتباه شده است. «عطا صد آفرین»و  «عطا ده آفرین»اسمی 

 بین نامهای جدید و قدیم استفاده از تضاد -6-9-4

سید ابوطالب خان، با وجود رسیدن به چهل سالگی، به اصرار « اسم رمانتیک» در داستان

را قبول و تحمل كند،به عالوه دخترش هم با توجه به ناتوانی « ففر»زنش مجبور میشود نام

ركن بشود، فک "ففر"حاال وقتی اسم من » تغییر نام داده است: « ماریانا»در امر تحصیل، به 

اند. باز اسم جدید من فارسی است. دخترم آفاق بعد از سالها تحصیل و سه ها چه شدهبچه

تغییر نام داده است.) بوبل،  "ماریانا"سال درجا زدن در كالس سوم متوسطه اخیراً به 

 ( 436پزشکزاد: 

ت عشر»، بین او و زنش خانیداهللدر همین داستان، پس از متولد شدن فرزندان 

افتد. نامهای انتخابی این دو برای بر سر نامگذاری دختران دوقلو اختالف می« السادات

ا ر "معصومه"و  "سکینه"فرزندانشان با هم تناسب ندارد. یداهلل خان برای آنها نامهای 

بگذارد. تالش هیات حل  "ویدا "و  "ریتا"انتخاب كرده ولی زنش اصرار دارد بر آنها نامهای 

 هر كدام، نتیجه نمیدهد. باالخره بر اثر فشار ادارۀ آمار و وساطت ریش سفیداناختالف هم 

ام ن "ربابه"یداهلل خان دختر سهم خودش را » از دختران را یکی از والدین نامگذاری میکند:

نامید. اما چند روز پس از تحقیقات  "ویرجینا "گذاشت و عشرت السادات سهم خود را 

د این است كه علیرغم عهد و پیمان عدم تعرض، عشرت السادات، معلوم شد علت اختالف جدی

مینامد و یداهلل خان هم از لج زنش ویرجینای طفل معصوم چند  "باربارا"ربابۀ یداهلل خان را 

 ( 439صدا میکند.) بوبل،پزشکزاد: "فخر الحاجیه "ماهه را 

ی قدیمی و سنتی نامهای« قمر»و مادر« خانابوالحسن»نیز پدر « شوشوجان»در داستان

و « كامی»به « شباهنگ»و « كامران»دارند ولی اصرار قمر برای نامیدن فرزندانش، 

 ، بین نامهای سنتی و جدید) در نحوۀ تلفظ( تضاد ایجاد كرده است.«شوشو»

 استفاده از اسامی مشهور و تاریخی  -6-9-1

ه می مشهور استفادبعضی از نویسندگان برای نامگذاری كتاب و قهرمانان داستان از اسا

كرده و با این روش به ناهنماهنگی و تضاد بین شخصیت اصلی داستان و فرد مشهور اشاره 

گونه نامها، متوجۀ تفاوتها شده و ذهنش از یک نام و میکنند. خواننده هنگام رویارویی با این

 دار كشیده میشود.عنوان جدی و معروف به یک مطلب شوخی و خنده
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اتم حاگر »با اشاره به اسامی تاریخی مینویسد: « آسمون ریسمون» انپزشکزاد در داست

را در خواب دیدید،  پس ازبیدار شدن دقت فرمایید ممکن است گرسنه باشید.اگر  طایی

را  انوشیروان عادلرا در خواب دیدید، به خوردن سیب احتیاج فراوان دارید. اگر  نیوتن

 گردان مفیدكرده باشید، خوردن تخم آفتابدر خواب دیدید، ممکن است در حق كسی ظلم 

را در خواب دیدید، ممکن است میکروبی در بدن شما پیدا شده باشد.)  پاستوراست.اگر 

 ( 13: 1536پزشکزاد، 

 را در داستانفرهاد و شیرین ، شخصیت اصلی «بنیادفرهاد بی» پزشکزاد در داستان

شاند و اتفاقاتی كه برایشان رخ میدهد را خود به خدمت میگیرد و آنها را به زمان معاصر میک

ا ب آدم و حوادو شخصیت « اولین گفتگوی آدم و حوا»گزارش میکند. به عالوه در داستان 

 نامهای اصلی خودشان در داستان حضور دارند.

 استفاده از اسامی مشهور تاریخی همراه با تضاد-6-9-1

نشان دادن شباهت ظاهری و درواقع برای « خان عمو« » خانوادۀ نیک اختر» در داستان

استفاده « بچه بغل آن آدم»تضاد بین شخصیت مورد نظر و اشخاص معروف، از اصطالح 

 كند: می

 ببینم  تو اسم هماورد به گوشت آشنا نیست  جایی نشنیده ای  -نیک اختر

 ام.چرا در شاهنامه خیلی دیده -خان عمو

شور هیچ خبر    شود از  فقط  پس معلوم می -اخترنیک سیون خارج از ك مبارزات اوپوزو

 نداری 

ادۀ خانو بغل یاسر عرفات!)به  بچه ای  بهمیخواهی بگویی تو مشغول مبارزه -خان عمو

 ( 31پزشکزاد: نیک اختر، 

واخ واخ  ففر من به كلفت نگاه كند   پسری كه دخترهای خوشگل پولدار از صبح  -بدری

آورند، دنبال كلفت باشد  ترا خدا اصالً حرفش را هم نزنید. یتا شب پاشنۀ در خانۀ ما را درم

 خواهم سر یکی را بشکنم شوم كه میكنید، طوری عصبانی میصحبتش را كه می

 ( 13 ) همان: بچه بغل صدام حسین -صدایی از پشت سر

 های مهمش را گرفته كه قبول شده  ففرجون امروز نتیجۀ یکی از امتحان -بدری

 به  مبارک است  چه درسی به -خان عمو

 همین درس سینما دیگر -بدری

ماشررااهلل این پسررر همه نبوغ پدرش را به   بچه بغل آلفرد هیچکاک!به  به -خان عمو

 ( 44) همان:  ار  برده 
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 های تاریخیاستفاده از تشابه اسم شخصیت داستانی با شخصیت-6-9-95

فروشی را كه از پزشکزاد، جواهر« یدماشااهلل خان در بارگاه هارون الرش» در داستان

نامد. این نام با می« آقای هارون»خان به جرم دزدی جواهر شکایت كرده است، ماشاهلل

 هارون الرشید خلیفۀ عباسی كه اهدا كنندۀ جواهر به ماشااهلل خان است، تشابه دارد: 

 د.به دست آوردییک باردیگر در محضر دادگاه بگویید كه در چه شرایطی این انگشتر را -

 قربان، اگر عرض كنم ممکن است باور نفرمائید.-

 با وجود این بگویید.-

 این انگشتر را به بنده داد... هارونعرض شود كه وقتی -

 فریاد وكیل شاكی بلند شد:

ه بآقای هارون فرمایید، جناب رئیس دادگاه، متهم اقرار میکند كه انگشتر را مالحظه می-

جلسه بنویسند تا بنده با دالیل محکم ثابت كنم را امر بفرمایید در صورتاو داده است، این 

كه بر خالف ادعای متهم، موكل من انگشتر را به میل خودش به او نداده، بلکه متهم از او 

 دزدیده است. 

 خان سرخ شد.   رنگ ماشاهلل

كنید كه به ما     نمیحرف دهنت را بفهم، دزد باباته  آقای رئیس چرا به این وكیل اخطار          -

 نسبت دزدی میدهد

نم. شما فقط به سواالت من جواب بدهید. گفتید انگشتر را كی به   کبه ایشان هم اخطار می -

 شما داد 

نبود. این موسیو هارون جان به  موسیو هارون. اما مقصودم این هارونقربان عرض كردم -

ه ب هارون الرشیدین انگشتر را دهد چه برسد كه انگشتر بدهد آن هم به من. اعزرائیل نمی

 ( 163-161پزشکزاد: ماشااهلل خان در بارگاه هارون الرشید، بنده یادگاری مرحمت كردند.) 

 اندازنداستفاده از اسامی كه ذهن را به یاد نام دیگری می -6-9-99

برای سگ و اتفاقاتی كه در شب زفاف  بوبولپزشکزاد با انتخاب نام « بوبول»در داستان

افتد و توصیفاتی كه داماد از بوبول برای مادر و پدرش ارائه میدهد، ذهن ی داماد میبرا

 اندازد.خواننده را به یاد اندام جنسی مردانه می

 

 گیرینتیجه

داستان پرداز خوب كسی است كه برای آفریدن یک اثر ماندگار، عالوه بر توجه به عبارات 

و مفاهیم، كلمات و نامهای داستان و اسامی شخصیتهای داستانیش را با دقت انتخاب كند. 

ها در عبارات وسواس به خرج میدهد. بطوری او در انتخاب كلمات و چگونگی جایگیری واژه
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اه از اسامی پركاربرد اجتماع و اسامی عادی گی قهرمانان داستان خود هیچكه برای نامگذار

 استفاده نمیکند.

 جدول عناوین داستانها در آثار مورد مطالعه

عناوین  نویسنده

 بسیط

تركیب 

 اضافی

تركیب 

 وصفی

به 

صورت 

 جمله

عناوین 

 عامیانه

تركیبی از دو 

 قطب متضاد

 4 4 - 3 45 5 پاینده

 - 44 - 9 1 5 پزشکزاد

 1 1 1 41 11 46 شاهانی

 - 1 41 5 31 4 تنکابنی

همانطور كه از جدول مشخص میشود، تنها تنکابنی و شاهانی عناوین داستانها را به 

اند. عناوینی با بار معنایی عامیانه نیز بیشتر در داستانهای پزشکزاد و صورت جمله آورده

 پاینده دیده میشود.

 مورد مطالعه جدول اسامی شخصیتها در آثار
متضاد با  نویسنده

شخصیت 

 داستانی

مترادف با 

شخصیت 

 داستانی

تركیب 

نام 

انسان 

و 

 حیوان

اسامی 

 مخفف

تلفظ 

نادرست 

 اسامی

اسامی 

شبیه 

 به هم

تضاد 

اسامی 

جدید 

 و قدیم

اسامی 

 تاریخی

تضاد با 

اسامی 

 تاریخی

تشابه با 

اسامی 

 تاریخی

 تشابه با

امور 

 ممنوعه

 - - - - - - - - 6 94 96 پاینده

 9 9 3 1 1 - 4 99 - 4 - پزشکزاد

 - - - - - 6 95 - - 34 35 شاهانی

 - - - - - 3 - - - 9 - تنکابنی

نویسان مورد مطالعه، همچنانکه از مشاهده در جدول نیز مشخص میشود، از بین داستان

د نبوده داستانی معتقفریدون تنکابنی زیاد به اهمیت انتخاب عناوین داستانها و شخصیتهای 

زیرا در بررسی مجموعه داستانهای وی اصوالً شخصیتها نامی ندارند. اما پاینده و شاهانی و 

پزشکزاد از اهمیت نامگذاری بر عناوین و شخصیتهای داستانی خویش به خوبی آگاه هستند. 

سازی برای نشان دادن ویژگیهای روحی و ظاهری شخصیتهای داستانی، یکی از لقب

القیتهای ذهن این سه نویسنده است كه به عنوان راهی برای نشان دادن زوایای پنهان خ

اشخاص به خدمت گرفته شده است. پاینده، شاهانی و پزشکزاد، شخصیتهای هر داستان را 

با توجه به ویژگیهای فردی نامگذاری میکنند. روشهای تضاد، ترادف، اسامی مخفف، بازی با 

زینی برای شخصیتهای داستانی در بین نویسندگان مورد مطالعه گای نامهاسامی و....از شیوه

 هستند. 

اش، عناوینی به آنها میدهد كه برخی پاینده برای برجسته كردن شخصیتهای داستانی

س برداشت معکو، از اسامی بیان كنندۀ ویژگی بارزی در آن اشخاص است، اما در بیشتر موارد
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گیرایی كالم او را دوچندان كرده است. اكثر ، ه همین شگردمورد توجه نویسنده بوده است ك

همراه است.وی با تصرفی كه در القاب و « دوله»سازیها در داستانهای وی با پسوند اسم

عناوین میکند، تالش دارد تا نشان دهد كه این تعابیر در درون خود از چه ویژگیهای فرهنگی 

هت شخصیتها، با همراه كردن پسوند و غیر اخالقی برخوردار هستند. او با نشان دادن اوج سفا

سواد و ناالیق را به باد انتقاد و استهزاء دوله، كه بسامد باالیی در داستانهایش دارد، سران بی

 میگیرد. 

تمامی نامها در عناوین داستانها، عناوین شهرها، محلها، سازمان و ادارات دولتی در 

و به اوضاع بین اسنج و باریکنگر، نکتهژرف برانگیزند و حاكی از نگاهداستانهای شاهانی تامل

اش دارد. اسامی طوالنی و پر طمطراق بعضی اشخاص داستانهایش اجتماعی زمانه-سیاسی

 ای از اصالت خانوادگیانتقادی بر این دیدگاه مردم عوام است كه این القاب و عناوین را نشانه

 دانستند. می

شیوه های مختلف گاهی با تضاد بین شخصیت  پزشکزاد با استفاده از اسامی مشهور به

اصلی و فرد مشهور، گاهی با تشابه ظاهری و گاهی نیز با آوردن اسامی مشهور به عنوان 

شاهد مثال و یا برای مقایسه بدون در نظر گرفتن شخصیت اصلی داستان، به انتخاب نامهای 

مهای مشهور روشی است شخصیتهای داستانی داستانهای خود دست زده است. استفاده از نا

كه پزشکزاد به زیبایی و با تبحر خاص از آن استفاده كرده است. او در هر داستان، شخصیتها 

ای خاص و نه تکراری نامگذاری كرده است. اما اشخاص داستانی در آثار پزشکزاد را به شیوه

 كاظمتکرار میشوند كه این خود یکی از عیوب وی محسوب میشود.)شهین، مهین، دكتر 

 خان و...( 

 منابع

سمون  - سمون ری سهامی كتاب     (1536) آ شركت  سوم، تهران،  شکزاد، ایرج، چاپ  های  پز

 جیبی

 تهران، امیركبیر ، ( تنکابنی، فریدون4351) اسیر خاک -

 چاپ دوم، تهران، انتشارات نیل، ( پزشکزاد، ایرج4316) بوبول -

 اول، تهران، پژوههچاپ ، پزشکزاد، ایرج( 4391) پسر حاجی باباجان -

( 4343)  - تحلیل تطبیقی عنوان داستان در آثار صادق هدایت و زكریا تامر -

محمدی، ابراهیم و عفت غفوری حسن آباد و عبدالرحیم حقدادی.فصلنامۀ علمی پژوهشی 

 141-444،  صص1، شمارۀ 1پژوهشهای ادبیات تطبیقی، دورۀ 

( 4341)  9315-9359معناشناختی رمانهای سیاسی فارسی از -تحلیل نشانه -

 115-493، صص 11فصلنامۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شمارۀ ، گرجی، مصطفی



 113/   ...های نامگذاری عنوانها و شخصیتهای داستانی در داستانهای  معاصرشیوه

  ( پزشکزاد، ایرجا  چاپ سیزدهم، تهران، آبی4341) خانوادۀ نیک اختر-

ربیع فی الرماد خوانش هرمونتیکی نام داستان در سه قطره خون صادق هدایت و  -

سال  .( محمدی، ابراهیم و حبیب اهلل عباسی و عفت غفوری حسن آباد4343)  زكریا تامر

دۀ فارسی( دانشک-، كاووش نامۀ ادبیات تطبیقی) مطالعات تطبیقی عربی43چهارم، شمارۀ 

 464-415ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی كرمانشاه، صص 

مجلۀ دانشکدۀ ، ( عبداللهیان، حمید4394)  تانپردازی در داسداستان و شخصیت -

 115-114ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تابستان و پاییز، صص

ستان نویسی    - سلیمانی،    ، ( بیشاب، لئونارد 4319)  درسهایی دربارۀ دا ترجمۀ محسن 

 چاپ اول، تهران، سوره

 ن، فرداچاپ اول، اصفها، ( اخوت، احمد4314)  دستور زبان داستان، -

 تهران، نشر سوره ، ( پارسی نژاد، كامران4319)  ساختار و عناصر داستان -

 تهران، سخن ، ( فتوحی، محمود4344)  رویکردها و روشها، هاشناسی، نظریهسبک -

 چاپ اول، تهران، امیركبیر، ( تنکابنی، فریدون4311) های شب تیرهستاره -

صر عرب    - ضا   4391)  شعر معا شفیعی كدكنی، محمد ر شارت  ، (  چاپ اول، تهران، انت

 سخن

مجلۀ ادبیات داستانی، شمارۀ   ، ( عبداللهیان، حمید4391) پردازیهای شخصیت  شیوه  -

 11-61، صص 51

 چاپ دوم، تهران، پرستو ، ( شاهانی، خسرو4353)  كمدی افتضاح -

کزاد، ایرج ا چاپ اول، تهران، ( پزشرر4391) ماشیااهلل خان در بارگاه هارون الرشیید   -

 صفی علیشاه  

شناسی هنر به انضمام مطالعات اندیشی نشانهمجموعه مقاالت چهارمین هم -

 كنگرانی، منیژه، تهران، فرهنگستان هنر، (4399)  اندیشی سینماهم

 چاپ دوم، تهران، جاویدان، ( پاینده،ابوالقاسم1531)  مرده كشان جوزان -

نامۀ علوم   پژوهش، ( نامور مطلق، بهمن 4396)  متن با دیگر متنها   مطالعۀ روابط یک    -

 49-93، صص56انسانی، مارۀ 

چاپ اول، تهران، ، ( حلبی، علی اصغر 4361)  طبعی در ایرانای بر طنز و شوخ مقدمه -

 پیک

فصلنامۀ علمی  ، ( شیری، قهرمان4391)  آبادیگزینی در روزگار سپری شدۀ دولتنام -

 411-443، صص11پژوهشی ادبیات فارسی، سال هجدهم، شمارۀ 
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( تودوروف، تزویان، ترجمۀ عاطفه 4395) متنهایی از فرمالیستهای روس( ) نظریۀ ادبیات -

 طاهایی، چاپ اول، تهران، اختران 

( گرجی، مصطفی 4394)  شناسی كتابها و اشعار سلمان هراتینقب و نقدی بر عنوان -

 16كتاب ماه ادبیات، مارۀ ، فرهاد درودگریان و سیده ساره میریو 

( مهیار، محمد، 4319)  نگاهی به معیارهای زیبایی شناسی در انتخاب نام كتابها -

 53-51كتاب ماه ادبیات و فلسفه، اردیبهشت، صص 

سی    - ستان نوی سوم،      ، ( الج، دیوید و دیگران4343) هنر دا ضایی، چاپ  ضا ر ترجمۀ ر

 ، نشر نیتهران

 تهران، نگاه، چاپ ششم، ( یونسی، ابراهیم4314)  هنر داستان نویسی -


