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Abstract
The study of title is the most important element in semiology. The reader enters into
the next through title and gets help form it to understand. To analyze the construction
and the content of story we need to have some investigation on title of it.
Title has three different roles in the whole story; 1) It is as a sticker of story and it
clarifies the feature of the story. 2) It has as an allegoric and symbolic role and the
reader can get into the world of story through that. 3) It helps to figure the messages
of story out. Categorization and the study of titles of war story in children and
teenagers literature is one of the applicable approaches in story writing and
processing the current study.
Paying attention to the factors in choosing the titles of analyzing the construction
including children and teenagers stories can help a lot. Titles are different in their
simplicity or being compound or mental cases. The titles of stories in 60s are
simpler. But being away of the war, we can see more compound and poetic titles.
Sometimes the titles of stories especially in 60s are statement. And through this you
can find out the message and content of story.
The titles of stories are more identical rather than mental both in 60s and 70s. The
mental titles refer to particular sites and real characters.
Some of the titles of children and teenagers stories are simple and consisted of one
portion. This approach was more applied in 60s than 70s. Most of the names
combinations were of two or more lexemes. This tip is usually emotional. This can
indicate that the willingness of writers aimed to simplicity. That’s because a child
and teenager reader can get more relation whit emotional actions.
Some story names are of just one statement. And the melody of the writers shows
the simplicity of story is clear to readers; like existing the war lexemes in the title of
story.
Intra-textual and extra-textual factors have great role in choosing the titles of
stories. The items that introduce the features of story and supply the background for
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conversation and the main text are called intra-textual elements. These elements talk
about the features of text, topic and contents. The intra-textual factors which have
great impact on war stories include numbers, things, themes, contents,
characterization and imagery among which characterization and themes have had the
greatest effect.
Characterization is the most important process of creation of a story. Some of
naming procedures are in relation with the story characters. There are three type of
characterization in investigated stories. Sometimes the character of story is human
body, sometimes animal or things.
Theme and content have the specific importance in a story. Because they are not
uttered clearly, based on the titles of the stories and their symbolic descriptions we
can figurate out that the writers of 60s are willing to choose the names which have
spiritual dimension. The most important themes which are used in teen and kids war
stories are connected to war situations. We can refer to the lexemes of martyrdom,
victory, hope, hometown loving, and struggling with enemy. And some events are
specified to behind the war location.
The usage of rhetoric elements in 70s is more than in 60s. These elements include
simile, metaphor, personification, and symbol. Similes and metaphors are simple and
sensible, personification is used a lot, and there is a great sing of usage of natural
symbols.
Extra-textual factors have indirect connection with the text. They talk about the
outside world of the text. The extra-textual factors are applied in choosing titles or
taken from the historical noble characters, or refer to a place or event in history.
Among these factors attentive consideration to specific sites has great role in
choosing the title.
The outlook and approach of kids and teenager has been always positive. This tip
in story titles is visible for these reasons: A) in scene decoration, there has been great
attention to color and time. Caring about light colors more than dark ones. B) The
content of title is specified to the war than behind it.
According to titles, we can say that the willingness of writers is for these reasons:
A) Willingness of writers to nature and outer matters. B) Their attention to events in
war and its results. C) The usage of writers’ hometown in titles of most of stories. D)
Caring about identical titles such as characters and actual places.
Keywords: Title, war story, children and teenagers, intra-textual factors, extratextual factors.
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چکيده
به دلیل اهمیت «عنوان» در خوانش و درک متن و نقش آن در کشف و تحلیل مفاهیم متن ،بررسی اینن موضنو در آثنار ادبنی
کاری شایسته است؛ ازاینرو توجه به عنوان هر داستان نیز نقش مهمی در شناخت درونمایه ،موضو و محتوای آنهنا دارد .در
گزینش عنوان داستانها عوامل درونمتنی و برونمتنی نقش مهمی دارند .عوامنل درونمتننی شنامل عناصنر داسنتان و عناصنر
بالغی است و عوامل برونمتنی شامل شخصیتهای تاریخی و اسطورهای ،باورها و عقاید مطرح در جامعه ،مکانهنای خنا
و بینامتنیت است .برخی از این عوامل (درونمتنی و برونمتنی) مانند شخصیتپردازی ،درونمایه و توجه به مکانهای خنا
در گزینش عنوان نقش مهمتری دارند .توجه به عوامل گزینش عنوان در تحلیل ساختار و محتوای داستانهای جنن  ،ازجملنه
داستانهای کودک و نوجوان ،موضو ارزشمندی است .ساختار عنوانها در دهنۀ شصنت بیشنتر سناده اسنت تنا ترکیبنی؛ بنا
فاصلهگرفتن از جن  ،عنوانها نیز هنریتر میشود و مضامینِ عنوانها نیز بیشتر به زمان جن

توجه دارد تنا پشنت جبهنه ینا

نوستالژی جن  .بهدلیل واقعگرایی داستانهای جن  ،بهویژه در دهۀ شصت ،توجه بنه عنناوین عیننی (ماننند شخصنیتهنا و
مکانهای حقیقی) ،بیشتر از عناوین ذهنی و دور از ذهن است.
کليد واژهها :عنوان ،داستان جن  ،داستان کودک و نوجوان ،عوامل درونمتنی ،عوامل برونمتنی
مقدمه

در فرهن

بزرگ سخن ذیل «عنوان» چنین آمده است« :آنچه موجب شناسایی چیزی یا کسی شنود ،واژه ینا واژگنانی کنه بنر

روی جلد کتاب ،مقاله ،روزنامه و یاد درآغاز هریک از فصل ها و بخش های معموالً با حنرو

بنزرگ درش شنود و نشنانگنر

موضو و محتوای مطالب آنها باشد» (انوری/7 :1387 ،ذیل عنوان).
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نشانهشناسی است؛ زیرا «نشانه زبانی است که در رأس متن قرار میگیرد ،به آن چارچوب میدهد و خواننده را برای خوانندن
آن جذب می کند» (رحیم .)322 :2010 ،ازطریق عنوان خواننده به عالم متن وارد منی شنود و بنرای فهنم آن از عننوان کمنک
میگیرد (همان.)323 :
نظریهپردازان قدیم در آداب نگارش رساله ،عنوان را یکی از عناصر هشتگانه (رئوس ثمانیه) شمردهاند که نویسننده بایند
به آن آگاه باشد (←تهانوی1996 ،م .)16-14/1 :راضی الثامری نیز عنوانشناسنی را یکنی از عوامنل اقتصناد لغنوی منیدانند
(راضی الثامری2010 ،م  .)14 :ازنظر لئوهوک ( ،)leo H. Hockواضع علم عنوانشناسی ،عننوان مجموعنهای از نشنانههنای
زبانی متشکل از واژهها و جملههاست که جهت متن را مشخص میکند ،به محتوای کلنی داسنتان و منتن اشناره منینمایند و
مخاطبان را جذب میکند (محمدی و قاسمی دورآبادی.)81 :1395 ،
با توجه به اینکه عنوان صدرنشین متن ادبی است ،شایسته است در مطالعه و تحلیل متن نیز قبل از دیگنر عناصنر بررسنی
شود .اهتمام نشانهشناسی به عنوان ،اتفاقی و تصادفی نیست؛ بلکه کلیدی اساسی است که منتقند بنرای ورود بنه ژرفنای منتن
برای کنکاش و تأویل به آن مسلح است (بخیت و دیگران1434 ،ه .ق.)20 :
نامگزینی شاعران و نویسندگان برای آثارشان ،نشاندهندة گرایشها و خطوط فکری آنهاست و ازطریق عنوانی که آگاهاننه
انتخاب شود ،میتوان به کلیّت اثر ،ذهنیت و نگاه نویسنده پی برد .شفیعی کدکنی میگوید« :هنیچ ضنرورتی نندارد کنه بنرای
تحلیل ساحتهای جمالشناسی یک شاعر حتماً دیوانهای او خوانده شود ،میتوان از روی نام کتابهنا ذهنینت او را تحلینل
کرد» (شفیعی کدکنی.)442 :1386 ،
پورنامداریان عوامل مؤثر در گزینش واژگان شعر ،ازجمله عنوان را شخصیت فردی شاعر ،بهویژه حاالت روحی ،مخاطبان
شعر ،سنت و میراث ادبی گذشته ،محیط زندگی شاعر و اوضا سیاسی و اجتماعی زمان منیدانند (پورنامنداریان.)32 :1380 ،
این عوامل در گزینش عناوین داستانها نیز مهم و اثرگذار است« .در شاخصههای عنوان خوب برای داستان ،تازگی و نوآوری،
برانگیختگی تفکر ،تحریک اشتهای خوانندگان و ترغیب آنها به خواندن ،گیراینی و تسنخیر ذهنن و نگناه خوانننده ،پرهینز از
عنوانهای درازدامن و الهامبخش بودن مؤثر است» (یونسی.)110-130 :1382 ،
هرچند بررسی این موضو  ،در متن خالقانهای مانند شعر ،روابط آن را با متن اصلی بهتر نشان میدهد ،در داستان نینز بنه
تحلیل ساختار و محتوای آثار داستانی کمک میکند .یکی از راههای نقد و تحلیل آثار یک دوره طبقنهبنندی و تجزینهوتحلینل
نامهایی است که نویسندگان برای آثار خود برمیگزینند و این تحلیل جمنالشناسنی ،سناختار ،و درونماینۀ آثنار هنر دوره را
مشخص میکند (قبادی .)97 :1389 ،خواننده ازطریق عنوان میتواند به نشانههایی از متن و شناخت رمنز و اسنتعاره و مجناز
مخفی در آن اطال یابد (بخیت و دیگران1434 ،ه.ق.)20 :
عنوانِ داستان مؤلفهای پیرامتنی است که انتخاب آن باید بسیار سنجیده باشد و خواننده را به خواندن و دنبال کردن داسنتان
راغب کند (بشیری و آقاجانی کلخوران .)94 :1395 ،ژرار ژنت ) (Gerard Genetteمیگوید« :عنوان ،خود نقنش پیرامتننی
دارد و عناصر درونمتنی در داستان میتواند همان عناصر داسنتان و مجموعنهای از شنگردها و تکنینکهنایی باشند کنه ینک
نویسنده در متن به کار میگیرد .همچنین عناصر برونمتنی میتواند مجموعهای از عوامل سیاسی و فرهنگنی ،ایندئولوژیهنای
حاکم در عصر نویسنده و ...باشد که بدون آگاهی از آنها گاهی فهم متن دشوار و غینرممکن منیشنود» (محمندی و دیگنران،
.)192 :1393
عنوان در داستان دو نقش ایفا میکند :هم بخشی از داستان است و هم نیست .بخشنی از آن اسنت؛ زینرا آسنتانۀ ورود بنه
داستان و مرتبط با آن است .جزء داستان نیست؛ زیرا بیرون از متن نوشته میشود (بشیری و آقاجنانی کلخنوران.)100 :1395 ،
شعارینژاد مراحل خلق داستان را شامل مقدمه ،عقده یا گره و حل آن میداند و انتخاب عنوان را در مرحلۀ اول ،یعنی مقدمنۀ
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داستان ذکر میکند (شعارینژاد.)88 :1364 ،
عنوان در کلیّت داستان سه نقش متفاوت میگیرد -1 :برچسبی بر داستان و ماننند ننام شخصنیتهنا آشنکارکنندة هوینت
داستان است .نویسنده به کمک آن داستان خود را از سایر داستان ها متمایز میکند و در جلب نظنر خوانننده نقنش منؤثری دارد
(یونسی .)108 :1382 ،البته عنوان ممکن است اشارهای به مضمون یا ماجراها یا شخصیت اصلی اثر نیز داشته باشد -2 .بیشنتر
نقش نمادین و تمثیلی دارد و به معنای متن داللت میکند؛ ازاینرو باید آن را سرنخی (براعت استهالل) برای ورود خواننده به
داستان و برآورندة انتظارات او از متن دانست .از این منظر عنوان ،نقش آشناسازی و برجستهکنندگی دارد و سنبب جنذابیت و
جلبتوجه مخاطبان میشود (اخوت« -3 .)225-226 :1370 ،در مواردی نیز اسم داستان سرنخ خوبی به ما منیدهند تنا پینام
داستان را پیدا کنیم» (پرین.)70 :1390 ،
با شرو جن  ،نویسندگانِ متعددی وارد عرصۀ داستاننویسی شدند که ادبیات کودک و نوجنوان نینز از اینن مهنم خنالی
نماند و از همان سالهای ابتدایی جن

بسیاری در این حوزه قلم زدند .ازآنجاکه داسنتان نویسنی جنن

در ادبینات کنودک و

نوجوان ،بهسبب بسیاری آثار و شمار نویسندگان ،دامنهای وسیع دارد ،طبقهبندی و عنوانشناسی آن یکی از راهبردهنای عملنی
برای مطالعۀ درزمانی رماننویسی جن

و دورهبندی جریانشناسی ادبیات جن

تندباد اثر رضا رهگذر (محمدرضا سرشار) است که داستانهای جن

است .منبع اصلی این پژوهش کتاب در مسنیر

کودک و نوجوان را بنه صنورت سنالشنمار تفکینک و

دستهبندی کرده است.
پيشينۀ پژوهش
پژوهشهای انجامشده دربارة مطالعات و نشانهشناسی عنوان در ایران بسیار اندک است؛ به همین دلیل عننوانشناسنی یکنی از
موضوعات مهم و جدی و شایستۀ مطالعه است .درزمینۀ عنوانِ داستان مقاالت زیر نوشته شده اسنت« :تحلینل تطبیقنی عننوان
داستان در آثار صادق هدایت و زکریا تامر» از ابراهیم محمدی ،عفت غفوری حسنآباد و عبدالرحیم مقندادی؛ «ننامگزیننی در
روزگار سپری شده دولتآبادی» اثر قهرمان شیری؛ «تحلیل نشانه ن معناشناختی رمانهای سیاسی فارسنی از  »1351-1380اثنر
مصطفی گرجی؛ «هویت زنانه در عناوین رمانهای نویسندگان زن پساز انقالب اسالمی» نوشتۀ سید علی قاسنمزاده و سنعیده
کریمی افشار؛ «بررسی تطبیقی عنوان در رمانهای ام سعد و دا» اثر محمود بشیری و سمیه آقاجانی کلخوران و «معناشناسی نام
داستانها و رمانهای جن » نوشتۀ علیرضا صدیقی که ازلحاظ محتوا نزدیکترین مقاله به پژوهش حاضر است.
دربارة عنوانشناسی ادبیات کودک و بهویژه ادبیات داستانی جن

در این حنوزه تحقیقنی انجنام نگرفتنه اسنت .بررسنی عوامنل

گزینش عنوان در داستانهای این طیف ،به شناخت و تحلیل ساختار و محتوای عنوان و درنتیجه متن اصلی داستانها کمک میکند.
شيوة پژوهش
در این مقاله به روش توصیفی نن تحلیلی در سه بخش کلّی و البته مجزا ،نخست به بررسی ساختار عنوان داستانها و سپس به
نقش عوامل درونمتنی و برونمتنی در گزینش عنوان داستان پرداخته شد .عوامل درونمتنی شنامل منوارد زینر اسنت :عناصنر
داستان ،بهویژه شخصیتپردازی در گزینش عنوان داستان ،اعداد ،اشیا ،رن ها ،ساختار بالغی و زیباییشناسی عنوانها .عوامنل
برونمتنی شامل موارد زیر است :شخصیتهای تاریخی و اسطورهای؛ مکانهای خا

؛ مسائل فرهنگنی و سیاسنی؛ باورهنای

رایج در دوران دفا مقدس؛ گفتوگوی عنوان با سایر متنون ادبنی (بینامتنینت) .اینن عنناوین ازسنویی نشناندهنندة آشننایی
نویسندگان با شگردهای بالغی است و ازسوی دیگر انعکاسدهندة مشکالت و شرایط زندگی مردم درطول جن
فرهن

تحمیلنی و

رایج آن دوران است.

جامعۀ آماری در این پژوهش  276عنوان کتاب داستان کودک و نوجوان (دهنۀ شصنت و هفتناد) در زمیننۀ جنن

اسنت.
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رهگذر در کتاب در مسیر تندباد آنها را بهصورت سالشمار ،تقسیمبندی و فهرست کرده است .از این میان ،عناوین منرتبط بنا
پژوهش حاضر بررسی شد.
 -1بررسی ساختار عنوانها
عنوانها از نظر ساده یا ترکیبیبودن و ذهنی یا عینیبودن ،ساختار متفاوتی دارند .در دهۀ شصت ،عناوین بیشتر ساده است؛ امنا
با فاصلهگرفتن از جن

به شمار عناوین ترکیبی و شاعرانه افزوده میشود .گاه عنوان داستانها ،بهویژه در دهۀ شصنت ،جملنه

است و از طریق آن میتوان به پیام و محتوای داستان پی برد .عناوین داستانها ،هم در دهۀ شصت و هم در دهۀ هفتناد بیشنتر
عینی است تا ذهنی که ازجمله مصادیق عناوین عینی اشاره به مکانهای خا
به دلیل واقعگرایی داستانهای جن

و نیز شخصیتهای حقیقی است .این امر شاید

باشد که حضور عوامل و عناصر تخیلی را در آن محدود کرده است.

 -1 -1ساده یا ترکيبی بودن عنوان
عنوان ،هرچه بلیغتر و کوتاهتر باشد ،هنریتر است« .در دهۀ شصت با داستانهای پیچیدهای روبهرو نیستیم .در پس نامهنا
معموالً معانی نمادین وجود ندارد ،در صورت استفاده از استعاره ،مجاز یا نماد خواننده خیلی به زحمت نمیافتند و منیتوانند
منظور نویسنده را دریابد» (قبادی .)102 :1389 ،برخی از عناوین داستانهای کودک و نوجوان و نوجنوان سناده و ینکجزئنی

است که این رویکرد در دهۀ شصت از دهۀ هفتاد بیشتر است ،مانند :جن  ،1خندانه ،2سنگر ،3سید ،4صابر ،5صنالح ،6عبندال،7
عروش ،8قاصدک ،9قهرمانان ،10کبوتر ،11کلید ،12مادربزرگ ،13موفرفری ،14یادگاری ،15انار ،16آزاده ،17پنادو ،18زمزمنه ،19گنل،20
میرزا 21و نازنین.

22

 .1فهمیه خدادوست.1361 ،
 .2محمدرضا یوسفی.1369 ،
 .3رضا شیرازی.1360 ،
 .4محمود سودیزاد.1361 ،
 .5رضا شیرازی.1362 ،
 .6محبوبۀ سحر.1366 ،
 .7محسن پرویز.1368،
 .8ناصر ایرانی.1363 ،
 .9امیرمراد حاصل.1362 ،
 .10محمد تهرانی.1360 ،
 .11جعفر ابراهیمی.1363 ،
 .12منصوره شریفزاده.1360 ،
 .13جعفر ابراهیمی.1367 ،
 .14شهال بارفروش.1364 ،
 .15مهدی نخجوانی.1365 ،
 .16ضیاءالدین شفیعی.1375 ،
 .17مازیار تهرانی.1370،
 .18علیاصغر نصرتی.1376 ،
 .19میترا بیات.1376 ،
 .20علیآقا غفار.1376 ،
 .21ابراهیم حسنبیگی.1376،
 .22محسن دوازده امامی.1376،
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بیشتر ننامهنا حاصنل ترکینب دو ینا چنند واژه اسنت و دو سنوی ترکینب نینز معمنوالً حسنی اسنت؛ ماننند آبنی مثنل
آسمان1،پارهابرهای خونین ،2این نکته نشاندهندة گرایش نویسندگان به سادگی است؛ زیرا خوانندة کودک و نوجنوان بنا امنور
محسوس ارتباط راحتتری برقرار میکند.

نام برخی از داستانها ،حاصل یک جمله است؛ مانند آفتاب در سیاهی جن

4

3

گم منیشنود  ،پرنندهای کنه آتنش گرفنت ،
7

را تمام کنم ،5آنها چه گناهی داشتند ،6اینجا خانۀ من است  ،پرندهها دوباره اوش منیگیرنند  ،دشنمن آن

میروم جبهه تا جن

8

9

باال در انتظار است و بسیاری دیگر .لحن نویسندگان سادگی داستان را میرساند؛ زیرا پرداختهای الزم هنری و ادبی وجنود
ندارد .حتی درونمایه و موضو داستان را نیز برای خواننده روشن میسازد.
وجود واژههای جبهه و جن

در عنوان محتوای داستان را نشنان منیدهند (قبنادی :)103 :1389 ،پسنر شنجا بنه جبهنه
11

میرود ،10من هم به جبهه میروم و  . ...این نو نامگذاری نیز در دهۀ شصت بیشتر از دهۀ هفتاد دیده میشود.
 -2-1ذهنی یا عينیبودن عنوان
تمایل نویسندگان به طبیعت و مسائل بیرونی ،نشاندهندة مکتب واقعگرایی است« .تمایل اصلی نویسندگان ادبیات داستانی
دفا مقدس و جن

در بدو پیدایش آن ،خلق آثاری واقعگرایانه بود [ ،]...اما با عبور از سالهای پایان جن  ،داستان جنن

و

دفا مقدس بهتدریج ازنظر محتوا و ساختار دگرگون شد» (حنیف .)61 :1388 ،تمایل به واقعگرایی در عنوان نیز تجلنی یافتنه
است .البته عناوین انتزاعی ،مانند اگر همه شیشهای بودند 12و بالهای آبی من ،13در داستان کودک و نوجوان بسیار کنم اسنت؛
زیرا اساس این داستانها بر سادگی است و بسیاری از امور ذهنی در عناوین قابل درکاند.
 -2عناصر درونمتنی در گزینش عنوان
عناصری که فضای داستان را معرفی میکنند و زمینه را برای مکالمه با متن اصلی فراهم میکنند ،عناصر درونمتنی نام دارد که
از هویت متن و موضو و درونمایۀ آن خبر میدهد (محمندی و دیگنران .)195-196 :1393 ،از مینان عناصنر بررسنیشنده،
مهمترین عنصر درونمتنی در گزینش عنوان ،شخصیتپردازی و تنو آن در داستانهای کودک و نوجوان است.
 -1-2اعداد
انسان برای شناخت خود سعی در شناخت طبیعت و اشیای اطرا

 .1علیآقا غفار.1376 ،
 .2منصوره شریفزاده.1360 ،
 .3اصغر عبداللهی.1360 ،
 .4فهمیه خدادوست.1361 ،
 .5حسین میرکاظمی.1361 ،
 .6محمدمهدی رسولی.1362 ،
 .7مجید راستی.1368 ،
 .8یوسف قوجق.1373،
 .9مهدی نخجوانی.1365 ،
 .10مصطفی وجدانی.1364 ،
 .11رضا شیرازی.1360،
 .12مجموعه مشترک داستان.1379 ،
 .13کبری ابراهیمی.1373،

خود دارد تا آن را با زبان اعنداد وصنف کنند و بنرای
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انتقال افکار خود ،به اعداد و اشیا معنای سمبلیک بخشد (کاسیرر )299 :1360،با توجه به کاربرد ،نقش و بسامد اعنداد و اشنیا
در آثار ادبی میتوان به فرهن

و اعتقادات اقوام گوناگون پی برد و با تأویل نشانههای موجود ،جایگاه خا

آن را در باورهنا

و عقاید آنها و نیز جنبۀ سمبلیک و دلیل آنها را کشف نمود (محمدی و دیگران.)200 :1393 ،
2

عدد یک در داستانهای بررسیشده بسامد بیشتری دارد :یک آسمان منوّر ،1یک پله بناالتر  ،ینک داننه زیتنون ،ینک داننه
خرما ،3یک دنیا پروانه ،4یک شهید سرمشق ما 5و یک مرد ،یک شهر .6غیر از آن ،عدد دو ،چهار ،سنیزده و بیسنتوچهنار هنر
کدام یکبار آمده است :سیزده که اشاره به سنِ شهید فهمیده دارد که در آن دوران رن

بسیار مقدسی به خود گرفنت ،چشنم

چشم دو ماهی ،7گردان چهارنفره ،8شهید سیزدهساله9و بیستوسه  +یک10؛ در داستان اخیر بیستوسه نمناد اسنتانهنا و ینک
نماد خرمشهر است.
 -2-2اشيا
حوادث اجتماعی موجب تحوالت زبان در متون ادبی میشود .داستانهای کودکان نیز از این قاعده مستثنی نیست و برخی
از واژهها همراه با جن

تحمیلی وارد ادبیات کودکان شد (شجری.)144 :1384 ،

برخی از عناوین مستقیماً از ابزارآالت جنگی گرفته شده است ،مثل شمشیر گرفته تنا ابنزار جدیند جنگنی ماننند اسنلحه،

باروت و تانک :اسب و شمشیر 11و مثل شمشیر مثل ابر ،12اسلحۀ زهرا ،13تفن

چوبی ،14باروت و باران 15و نبرد با تانکها.16

برخی از عناوین مستقیماً ابزار جنگی نیست ،بلکنه از وسنایل منورد نیناز رزمنندههاسنت :پنوتینهنای گشناد ،17پنوتینهنای
واکسخورده ،18صدای پوتینها 19و قمقمۀ آب .20برخی از واژهها نیز مخصو

 .1داوود امیریان.1376 ،
 .2حسین فتاحی137 ،
 .3مهدی مجتهد.1371 ،
 .4امیرحسین فردی.1370 ،
 .5رفیع افتخار.1378 ،
 .6احمد عربلو.1376 ،
 .7محمد حمزهزاده.1373 ،
 .8احمد دهقان.1378 ،
 .9علی کاظمی.1360 ،
 .10داوود غفارزادگان.1376 ،
 .11مهدی پوررضاییان.1369 ،
 .12محمدتقی عرب.1377 ،
 .13محسن پرویز وعلیآقا غفار.1368 ،
 .14حسین حداد.1375 ،
 .15علیرضا متولی.1378 ،
 .16احمد عربلو.1376 ،
 .17مهدی نخجوانی.1365 ،
 .18علیاصغر جعفریان1378 ،
 .19حسین حداد.1376 ،
 .20ابراهیم حسنبیگی.1378 ،
 .21رضا شیرازی.1360 ،

جن

و جبهه است :سنگر ،21سنگر محمود،1
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محمود ،1گردان چهارنفره ،2مأموریت تمام ،3محمد مینیاب 4و تخریبچی.5
 -3-2مضمون و درونمایه
مضمون و درونمایه در داستان اهمیت ویژهای دارد و چون معموالً بهطور واضح بیان نمیشود ،با توجه به عنوان داستان و
توصیفهای نمادین میتوان به آن پی برد .درواقع« ،درونمایه جوهر اصلی اثنر ادبنی و فکنر مرکنزی و حناکم بنر داسنتان و
هماهن کنندة موضو با شخصیت ،صحنه و عناصر دیگر داستان است و جهت فکری و ادراکی نویسننده را نشنان منیدهند»
(میرصادقی.)300 :1376 ،
نویسندگان دهۀ شصت به انتخاب نامهایی گرایش دارند که بار حماسی و بُعد معنوی دارد .نویسنندگان «یکنی از وظنایف
خود را ثبت روحیات حماسی و عارفانۀ رزمندگان قرار میدهند و میخواهند ضمن زنده نگاهداشتن آن روحیات ،در مخاطبان
خود نیز تأثیر بگذارند و تنها گزارشگر صر

نباشند» (قبادی.)100 :1389 ،

شهادت :یکی از مهمترین و رایجترین مضمون ادبیات داستانی جن
پیرن

شهادت است که در بسنیاری از داسنتانهنا طنرح و

است (سنگری )191 :1389 ،و گاه عنوانِ داستانها را نیز زینت داده است :میهمان مالئک 6و باغ فرشتهها.7
برخی عناوین بهصراحت به شهادت اشاره دارند :آرزوی شهادت 8و در انتظار شهادت .9برخی دیگر از شهادت به کنایه یاد

کرده و آن را به آسمان و عرش پیوند زدهاند :آسمان نزدیک است ،10بهسوی عرش 11و بهشت برای تو12؛ برخی نینز شنهدا را

ستارگان این آسمان مینامند :افول یک ستاره ،13اگر ستارهها بروند ،14شبی که ستارهها گم شد 15و ستارهای در زمین.16
پيروزی و اميد :پیروزی و امید دو مضمون ادبیات جن

بوده که گاه در عنوان نیز بنروز یافتنه اسنت« .بنا همنه تنگناهنا،

دشواریها و مشکالت ناشی از جن  ،ترسیم افق روشن آینده و پیروزی بیتردید در آثار نثر و نظنم فناخر و نینز آثنار ادبنی

مردمی و جبههای دیده میشود» (همان .)31 :برخی از عناوین بهصراحت و برخنی بنه کناینه از پینروزی یناد کنردهانند :رمنز
پیروزی ،17صدای پای پیروزی ،18گل سرخ پیروزی ،1روزنی به امید 2و فردای روشن.3
 .1منصوره شریفزاده.1360 ،
 .2احمد دهقان.1378 ،
 .3احمد دهقان.1373 ،
 .4م .خوشدل.1362 ،
 .5امیرمراد حاصل.1363 ،
 .6امیرحسین فردی.1376 ،
 .7افسانه شعباننژاد.1376 ،
 .8پرویز محمدی.1362 ،
 .9مهدی مشایخی.1360 ،
 .10فاطمه حسنوند.1378 ،
 .11محسن پرویز و دیگران.1368 ،
 .12داوود امیریان.1370 ،
 .13میترا افضل.1369 ،
 .14رضا شیرازی.1360 ،
 .15داوود غفارزادگان.1369 ،
 .16محسن پرویز.1376 ،
 .17قدرتال صلح میرزایی.1373 ،
 .18ناصر نادری) .1375 ،
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وطندوستی :وطندوستی از مضامین کهنی است که در ادبیات جن  ،بهویژه ادبیات داستانی نیز نمود ویژهای داشته است.
«شاعران و نویسندگان ،بهویژه آوارگان و تبعیدیان و اسیران در یادکرد سرزمین خود به ستایش گذشنتههنا ،مبنارزات ،منردم و
حتی مظاهر و نمودهای دیار خود میپردازند» (همان .)67 :این مضمون در عنوانِ داستان نیز تجلی یافته است.
برخی از عناوین به کشورِ ایران اشاره دارد :زنده باد ایران ،4فرزندان ایرانیم 5و برخی به شهرهایی اختصا
جن

دارد که کانون

بوده است :از خرمشهر بگو ،6پاوة سرخ ،7دلم برای آبادان میتپند ،8سنتارههنای شنب دزفنول ،9سنر پنل ذهناب ،شنهر

بیدفا  ،10محاصرة سوسنگرد 11و سفر به جنوب.12
دشمنستيزی :قرآن جهاد و ایستادگی در برابر دشمن را میستاید و کسنانی را کنه در اینن مینان از خنود حرکتنی نشنان
نمیدهند ،سرزنش میکند« .13ایرانیان ایستادگی در برابر دشمن متجاوز را دفاعی مقدس دانستهاند ،به همین دلیل این دوران با
باورهای مذهبی آنان گره خورده است» (قبادی .)106 :1389 ،سنت رجزخوانی که در ادبیات گذشته مرسنوم بنود ،در ادبینات
جن

و نیز عنوان داستانها نیز نمود داشت :آتشی بر جان دشمن 14و هد قلب دشمن.15
اسارت :مسئلۀ اسارت رزمندگان از موضوعات رایج داستانهای جن

است کنه گناه عننوانِ داسنتان قنرار گرفتنه اسنت:

دستها پشت گردن 16و آزاده.17
پشت جبهه :با فاصله گرفتن از جن  ،داستان از بُعد حماسی و دفاعی فاصله میگیرد و «نویسندگان بهجای توجه به مکان
جن  ،به پشت جبهه ،شهرهای پس از جن

و دوران اسارت برخی از رزمنندگان هنم توجنه منیکننند» (همنان.)100-101 :

عنوانِ برخی از داستانها حکایت از حوادث پشت جبهه دارد :در بازگشت از جبهه ،18مهناجر کوچنک ،19زننده زینر خناک،20

 .1امیرمراد حاصل.1366 ،
 .2حسین حداد.1375 ،
 .3امیرمراد حاصل.1370 ،
 .4احمد دهقان.1375 ،
 .5داوود امیریان.1378 ،
 .6رضا بندهخدا.1374 ،
 .7داوود بختیاری.1379 ،
 .8فهیمه خدادوست.1361 ،
 .9حسین حداد.1376 ،
 .10اکبر مقراضی.1378،
 .11قدرتال صلح میرزایی.1360 ،
 .12محمدرضا سرشار.1370 ،
 .13سورة نساء ،آیۀ .95
 .14احمد عربلو.1376 ،
 .15احمد عربلو.1376 ،
 .16محمدرضا کاتب.1373 ،
 .17مازیار تهرانی.1370 ،
 .18آگاه.
 .19رضا رهگذر.1360 ،
 .20سوسن طاقدیس.1376 ،
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شبهای بمباران ،1وقتی که دود جن

در آسمان دهکده دیده میشود 2و آوارگان جنگی در اردوگاه.3

 -4-2پردازش نامها و شخصيتها
شخصیتپردازی از مهمترین مراحل خلق داستان است« .این مخلوق ذهن نویسنده که لزوماً همیشه انسان نیست و گناهی
ممکن است حیوان یا شی یا چیز دیگری باشد» (میرصادقی ،)299 :1376 ،در واقع همان کنشگرِ ساختهشندهای اسنت کنه در
داستان ظاهر میشود .برخی از نامگذاریها در ارتباط با شخصیتهای داستان است و میتوان گفنت در داسنتانهنایی کنه در
حوزة ادبیات پایداری قرار دارند ،نام جن ها ،مبارزان ،و سرزمین مورد تجاوز از مناسنبتنرین واژههنایی هسنتند کنه عننوان
داستان را شکل میدهند (بشیری و آقاجانی کلخوران.)94 :1395 ،
انسان :شخصیتپردازی براساس انسان از بارزترین شخصیتپردازیهاسنت .نویسننده در «در داسنتانهنای رئالیسنتی کنه
اساساً شخصیت محورند» (پاینده ،)52-53 :1389 ،گاه شخصیت را محور خلق همهچینز قنرار منیدهند .ازجملنه شنگردهای
شخصیتپردازی ،فن شخصیتپردازی غیرمستقیم ازطریق نام است که نویسنده «با توجنه بنه شنرایط داسنتان ،ننام اشنخا
داستان خود را انتخاب میکند» (بارونیان.)298-299 :1387 ،
بر این اساس ،سه نو نامگذاری در داستانهای کودک و نوجوان وجود دارد -1 :گاه نام یک شهید عنوان داستان را زیننت
میدهد که در عناصر برونمتنی به آنها اشاره خواهد شد .باید توجه داشت که ضعیفترین عنوانِ داسنتان ،ننامگنذاری بنا ننام
شخصیت اصلی است ،مگر اینکه جزئی از نام داستان باشند -2 .گاه یک نامِ خا

 ،عنوانِ داستان است ،ولی مانند داستانهای

دستۀ اول برای خواننده شناختهشده نیست و تا داستان خوانده نشود ،نمنیتنوان شخصنیت را شنناخت .اینن حالنت تعلینق و

انتظار ،شوق خواننده را برای خواندن داستان بیشتر میکند؛ داسنتانهنایی بنا ننامهنایی ماننند احمند سنرباز دلینر ،4اسنماعیل
اسماعیل ،5ایرش خسته است ،6حماسه حاش یونس ،7آی ابراهیم ،8عبدی پهلوان بنود ،9قصنههنای کنامران 10و -3 . ...نویسننده

اسمهای عام را برای عنوان داستان برمیگزیند .در این نو نیز خواننده شوق بیشنتری بنرای دنبنالکنردن داسنتان دارد :آقنای
شهردار ،11پسران جزیره ،12یک شهید سرمشق ما ،13یک مرد ،یک شهر14و ...
حيوانات :در عنوان داستانهای جن

 .1محمدرضا بایرامی و داوود غفارزادگان.1370 ،
 .2قاضی ربیحاوی.1360 ،
 .3قدرت ال صلح میرزایی.1363 ،
 .4حامد.1360 ،
 .5محمود گالبدره ای.1360 ،
 .6داوود امیریان.1373 ،
 .7احمد عربلو.1376 ،
 .8غالمرضا امامی.
 .9محسن شیخاالسالمی.1363 ،
 .10کامران کمالی سروستانی.1365 ،
 .11داوود امیریان.1379 ،
 .12حسین فتاحی1376 ،
 .13رفیع افتخار.1378 ،
 .14احمد عربلو.1376 ،
 .15محمدرضا بایرامی.1369،

کودک و نوجوان ،گاه حیوانات کنشگران داستاناند ،مانند عقابهای تپنۀ شصنت،15

 / 60فنون ادبی ،سال یازدهم ،شماره ( ،2پیاپی  )27تابستان 1398

قاصدک ،1پرندهای که آتش گرفت 2و خروس سبز و درخت گالبی.3
اشيا :استفاده از اشیا یکی دیگر از انوا شخصیتپردازی رایج در داستانهای کودک و نوجوان است؛ زیرا...« :کودک تفکّنر
خطی دارد و سادگی نگرش او به موضوعات مختلف و نیز ارتباط او با دنیای پیرامون ،این امکان را به هنرمندان داده است کنه
همراه او وارد دنیای ملموس اما غیرواقعی شوند» (فروغی جهرمی .)536 /2 :1389 ،بهلحاظ ویژگیهای فراگیر جنن  ،امکنان
استفاده از انوا شخصیتهای انسانی و حیوانی ،اشیا و  ...را برای پدیدآورنده فراهم میآورد .متأسنفانه اینن مهنم در داسنتان
کودک و نوجوان جن
نویسندگان جن

مغفول مانده و جز در تعداد انگشنتشنماری نمنود نداشنته اسنت .شناید دلینلِ آن واقنعنگنری اکثنر

باشد.

مرتضی سنگری در داستانهای خود اشیا را شخصیت اصلی قرار میدهد و از زبان آنها به ذکر داسنتان منیپنردازد ،ننوعی
تشخیص نیز در عنوان این داستانها بارز است :اسم من سنگر است ،اسم منن خناکریز اسنت و اسنم منن پنالک اسنت .اینن
داستانها در دهۀ هشتاد نگاشته شده است ،اما نمونۀ داستانهایی نیز در دهۀ شصت و هفتاد نگاشته شده که شخصنیت اصنلی

آن غیرجاندار مانند اسم من چفیه است( 4چفیه) بالهای آبی من (بال) ،5خوابهایم پر از بادبادک و کبوتر است (بادبنادک) 6و
قمقمۀ آب 7است.
 -5-2نامها و صحنهپردازی
از ابزارهای مهم نویسنده ،صحنهپردازی است که آن را بهصورت خودآگاه برای ایجاد فضای داسنتان و بنا هند

خاصنی

انتخاب میکند (محمدی و دیگران )197 :1393 ،و در تعریف آن آمده است« :محدودة زمانی و مکانی وقو حنوادث صنحنۀ
داستان را تشکیل میدهد» (مستور .)46 :1379 ،عوامل مهم در ایجاد آن مکان ،زمان و رن

است.

مکان :یکی از عوامل مهم در صحنهپردازی مکان است« .مکان فضای عینی وقو داستان یا اثر نمایشنی اسنت کنه هنویتی
معین پیدا میکند ،زمینه در داستان و آثار نمایشی ،پذیرش شخصیت ،و تناسب او با محیط را تسهیل منیکنند .هنر داسنتان در
ظرفی مکانی اتفاق میافتد که نمیتوان آن را نادیده گرفت» (بارونیان .)247 :387 /1 ،بهدلیل واقعنگری ،مکانهای بنهکاررفتنه
در عنوان داستانهای جنگی بیشتر حقیقی است تا خیالی.
10

حقیقی :بابا شیخ در جبهه ،8من هم به جبهه میروم ،9چشمِ جبههها و نام شهرهای مرزی که در جن
ایران نقش اساسی داشتند و در عناصر برونمتنی به آن اشاره میشود.
13

خیالی :خانۀ چوبکبریتی  ،11قلعۀ طلسمشده 12و دالوران قلعۀ خورشید .

 .1امیرمراد حاصل.1362 ،
 .2فهمیه خدادوست.1361 ،
 .3شهرام شفیعی.1379 ،
 .4مرتضی سرهنگی.1372 ،
 .5کبری ابراهیمی.1373 ،
 .6مهدی رحیمی.1365 ،
 .7ابراهیم حسنبیگی.1378 ،
 .8علی کاظمی.1361 ،
 .9رضا شیرازی.1360،
 .10سمیرا اصالنپور.1376 ،
 .11فرزانه خداجو.1362 ،
 .12محمدرضا یوسفی.1373 ،
 .13محمد میرکیانی.1375 ،

تحمیلنی عنراق و
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زمان :زمان دومین عامل مهم صحنهپردازی است« .هر داستان از لحظۀ مشخصی شرو میشود و پنس از طنی زمنانی کنه
ممکن است یک دقیقه ،یک ساعت ،یک روز یا ...به پایان میرسد ،هیچ داستانی بدون زمنان نمنیتوانند وجنود داشنته باشند»
(عابدی.)93-94 :1375 ،
در داستانهای اولیۀ جن  ،زمان داستانها را حوادثِ روزهای آغازین نبرد تشکیل میدهد« .این نکته بدانلحاظ مهم اسنت
که نزدیکی زمان حادثه و نوشتار به احساسی بودن و گاه عمق کار غننای بیشنتری بخشنیده اسنت» (حنینف.)27-28 :1386 ،
زمانهایی که عناوین داستانهای کودک و نوجوان به آن پرداخته است ،حالوهوای جبهه را منعکس میکند؛ داستانهایی مانند
وقتی پرندهها پرواز کردند ،1شبی که ستارهها گم شد 2و آوازِ نیمهشب .3گناه نینز نوسنتالژی جنن

و خناطرات آن در عننوان

سادهای به نام خاطرات سالهای نبرد 4نمود یافته است.

درمجمو  ،از بین عناصرِ زمان ،شب که مظهر سیاهی و تاریکی است (شبهای بمباران ،آواز نیمهشب ،و شبی که ستارهها
گم شد) و نیز روز که مظهر روشنی و امید است (آن روز در کنار تو ،عصری با پروانهها ،و فردای روشنن) بیشنترین نمنود را
داشته است .عالوه بر آن عناوینی مانند تا ماه کامل شود 5و فنردای روشنن ،6نشناندهنندة رویکنرد مثبنت بنه جنن

در اینن

داستانهاست.
رنگ :یکی دیگر از عوامل صحنهپردازی است و نو انتخاب آن ،بهویژه در عنوان داستان ،نشاندهندة تفکر نویسنده است.
زیبایی رن

را از سه جنبه میتوان بررسی کرد :دیداری ،احساسی ،و نمادی .در بررسی نمادی ،هریک از رن ها در هر زمان،

مکان ،و فرهن

پیامی ویژه دارد و نماد چیزی است (نعمتاللهی.)190 :1385 ،

از میان عنوانهای بررسیشده ،بهترتیب ،رن
تیره دیده نمیشود و در سه مورد رن
جن

قرمز ،سفید و آبی و نیز رن های روشن بسامد بیشتری دارند .رن

سنیاه و

خاکستری و خاکی وجود دارد .این نکته نیز ممکن است نشناندهنندة نگناه مثبنت بنه

در داستانهای کودک و نوجوان باشد .رن ِ سرخ رن ِ خون و نشان شهادت است و در این عناوین با کنایه به اینن امنر

اشاره شده است :پارهابرهای خونین ،7گل سرخ پیروزی 8و گلهای سرخ کاغذی.9
رن

سپید و نیز رن های روشن نیز عنوان داستان قرار گرفتهاند :پرواز سفید ،10فردای روشن 11و قلب نقرهای شهر.12

رن

آبی که نشانی از پرواز هم هست و به کنایه نشانی از عنروش و شنهادت دارد ،نینز عننوان داسنتان اسنت :آبنی مثنل

آسمان ،13دوچرخۀ آبی ،14بالهای آبی من 1و کالغ آبی .2در داستان اخیر ،صفتِ آبی برای کالغ هنجارگریزی دارد.
 .1محمدرضا یوسفی.1371 ،
 .2داوود غفارزادگان.1369 ،
 .3داوود غفارزادگان.1376 ،
 .4محسن مؤمنی.1378 ،
 .5سمیرا اصالنپور.1377 ،
 .6امیرمراد حاصل.1370 ،
 .7منصوره شریف زاده.1360 ،
 .8امیرمراد حاصل.1366 ،
 .9علیآقا غفار.1370 ،
 .10داوود بختیاری.1379 ،
 .11امیرمراد حاصل.1370 ،
 .12سمیرا اصالن پور.1373 ،
 .13علی آقا غفار.1376 ،
 .14مجید کوهکن.1379 ،
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رن

خاکستری و خاکی نیز عنوان داستان قرار گرفته و بیشتر راجع به پشت جبهنه و پیشنامدهای ناشنی از جنن

اسنت:

ساحل خاکستری ،3مشق خاکی 4و گل خاکی.5
درنهایت رن

سبز که نشان از آرامش و جاودانگی است :سبز آسمانی ،6راز جنگل سبز 7و خروس سبز و درخت گالبی.8

 -6-2نامها و عناصر بالغی
استفاده از عناصر بالغی مانند تشبیه ،استعاره ،تشخیص و  ...در روایت و نیز در عننوان داسنتان ،بنه زیبنایی زبنان داسنتان
کمک میکند و نویسنده با استفاده از این عناصر در داستان «نوعی احساس در مخاطب ایجاد میکند و او را بنه خوانندن منتن
ترغیب میکند» (محمدی و دیگران .)204 :1393 ،درست است که نثر ویژة کودکان باید ساده باشند ،امنا «سنادهنویسنی نبایند
مغایرتی با زیبانویسی داشته باشد» (رهگذر)79 :1366 ،؛ زیرا خوانندة کودک و نوجوان نیز ،بنابه مقتضای سنی خود ،از زیبایی
نثر روایت و نیز عنوان داستان لذت میبرد.
آرایههای بالغی که عنوان داستانهای جن

در ادبیات کنودک و نوجنوان را زیننت داده ،عبنارتانند از :تشنبیه؛ اسنتعاره؛

تشخیص و نماد .نویسندگان در دهۀ شصت ،نسبت به دهۀ هفتاد ،کمتر از آراینههنای بالغنی در عننوان داسنتان بهنره گرفتنه
گرفتهاند« :نامهای دهۀ هفتاد که مثل دهۀ پیشین بر پایۀ ترکیبهای اضافی و وصفی ساخته میشوند ،زیبایی افزونتری دارنند.
این نکته نشان میدهد از این زمان به بعد ،نویسندگان به تکنیکهای داستانی و زبان توجه بیشتری دارند و چگنونگی رواینت
داستان برای آنها موضوعیت پیدا کرده است» (قبادی.)103 :1389 ،
تشبيه :نو تشبیهات استفادهشده در عنوان بیشتر ساده و حسی است؛ زیرا ذهن کودک و نوجوان با عناصر محسوس بیشتر
ارتباط برقرار میکند :آبی مثل آسمان ،9چون کوه باشنکوه ،10مثنل چشنمهنای بابنا 11و مثنل شمشنیر مثنل ابنر 12از تشنبیه در
عنوانهای دهۀ هفتاد استفاده شده است و در داستانهای دهۀ شصت اثری از آن نیست.
13

استعاره :بیشترین استعاره در این آثار مربوط به شهداست .پرنده استعاره از شهید اسنت :وقتنی پرنندههنا پنرواز کردنند .
گاهی شهدا را به سبب پاکی و خلو

به پرستو تعبیر کردهاند :دستۀ پرستوها 14و دیگر از پرستوها خبری نیسنت 15و گناه بنه

دلیل لطافت روح به پروانه :عصری با پروانهها ،16یک دنیا پروانه .17گاه نیز پرستو استعاره از شهید است :کبوتر 1،کبوتر پنر 2،و
 .1کبری ابراهیمی.1373 ،
 .2داوود غفارزادگان.1379 ،
 .3مهری ماهوتی.1372 ،
 .4علی اکبر واالیی.1372،
 .5حبیب غنیپور.1368 ،
 .6محمد حمزه زاده.1378 ،
 .7ناصر ایرانی.1370 ،
 .8شهرام شفیعی.1379 ،
 .9علیآقا غفار.1376 ،
 .10علیاصغر نصرتی.1377 ،
 .11راضیه دهقان سلماسی.1375 ،
 .12محمدتقی عرب.1377 ،
 .13محمدرضا یوسفی.1371 ،
 .14علیآقا غفار.1376 ،
 .15محسن پرویز.1370 ،
 .16مجموعه مشترک.1379 ،
 .17امیرحسین فردی.1370 ،
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و کبوتران حرم .3در سایۀ ملخ 4نیز ملخ استعاره از سربازان دشمن است .بهجز دو عننوان ،بقینۀ عنناوینی کنه از اسنتعاره سنود
جستهاند ،در دهۀ هفتاد نگاشته شده است.
تشخيص :شخصیتبخشی یکی از عناصر مهم بالغی در ادبیات کودک و نوجوان است که در عنوان داستانهای جن

نینز نمنود
10

داشته است :اگر ستارهها بروند ،5چشم جبههها ،6در آغوش امواش ،7در آغوش ستارگان ،8شانههنای خناک ،9صندای پنای پینروزی ،
صدای پنجره ،11صدای جن  12و قلب نقرهای شهر .13بسامد تشخیص نیز در عناوین دهۀ هفتاد ،بیشتر از دهۀ شصت است.
نماد :نمادها و رمزهای مشترک در ادبیات پایداری ملتها فراوان است .نمادهای طبیعی مانند آب ،آفتاب ،دریا ،درخت ،و
کوه در توصیف رزمندگان تقریباً در همۀ آثار ادبی دیده میشود .در ادبیات داستانی دفا مقدس ،هم در نام داستانها و هم نام
شخصیتها ،نگاه نمادین نویسندگان کامالً پیداست (سنگری .)56-57 :1389 ،عناوین برگرفته از نمادهای طبیعی نینز در دهنۀ
هفتاد بیشتر از دهۀ شصت است.
15

16

باران :زیر باران ،14آن مرد در باران آمد و آن مرد در باران رفت .
دریا و موج :دیدار با دریا ،17راهیان شط ،18آشنا با موش 19و در آغوش امواش.20
آسمان :آبی مثل آسمان ،21آسمان نزدیک است ،22تا اوش آسمان ،23و تکهای از آسمان.24
ماه :تا ماه کامل شود ،25مهتاب شب سوم 26و مهمان مهتاب.27
 .1جعفر ابراهیمی.1363 ،
 .2مهدی معینی.1365 ،
 .3معصومه عینی.1375 ،
 .4محمدرضا بایرامی.1376 ،
 .5رضا شیرازی.1360 ،
 .6سمیرا اصالنپور.1376 ،
 .7علیآقا غفار.1368 ،
 .8رفیع افتخار.1374 ،
 .9محمد عزیزی.1376 ،
 .10ناصر نادری.1375 ،
 .11مصطفی رحماندوست.1363 ،
 .12محمدرضا بایرامی.1373 ،
 .13سمیرا اصالن پور.1373 ،
 .14ناصر نادری.1376 ،
 .15محمد حمزهزاده.1377 ،
 .16شهرام شفیعی.1379 ،
 .17عبدالمجید نجفی.1375 ،
 .18عبدالمجید نجفی.1374 ،
 .19امیرحسین فردی.1376 ،
 .20علیآقا غفار.1368 ،
 .21علیآقا غفار.1376 ،
 .22فاطمه حسنوند.1378 ،
 .23احمد عربلو.1376 ،
 .24حسین فتاحی.1379 ،
 .25سمیرا اصالنپور.1377 ،
 .26علی آقا غفار.1376 ،
 .27فرهاد حسنزاده.1375 ،
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ستاره :افول یک ستاره ،1اگر ستارهها بروند ،2در آغوش ستارگان 3و ستارهای در زمین.4
آتش :آتش در توصیف صحنههای نبرد به کار میرود ،مانند از میان آتش ،5آتش در خنون ،6دیندارهایی از جبهنۀ آتنش و

خون 7و آتشی بر جان دشمن.8

نخل :نماد مقاومت است ،مانند نخل و باران9و نخلهای این آبادی دیگر خرما نخواهد داد.10
 -3عناصر برونمتنی در گزینش عنوان
عناصری که بهصورت غیرمستقیم با متن ارتباط دارد و از دنیای بیرون متن حکایت میکند ،عناصر برونمتنی نامینده منیشنود
(آلن .)149 :1380 ،گاهی عناوین عناصر برونمتنی را تشکیل میدهند که یا برگرفته از نام شخصیتهای تاریخی و اسطورهای
است یا به مکان و حادثهای در تاریخ ارجا میدهد یا به گفتوگوی متن با سایر متون (بینامتنیت) میپردازد.
 -1-3شخصيتهای اسطورهای و تاریخی
برای نامگذاری داستانهای جن  ،گاه از شخصیتهای اسطورهای و تاریخی بهره گرفتهاند« :ادبیات دفا مقندس در عنین
دینی بودن از اسطورهها و شخصیتهای حماسنی چنون رسنتم ،سنهراب ،سنیاوش ...و نمودهنای و نمادهنای پهلنوانی بهنره
میگرفت» (سنگری .)30 :1389 ،شخصیتهای حادثۀ عاشورا در عنوان داستانها نینز انعکناس یافتنه اسنت (هنر دو در دهنۀ

شصت) :از زینب برایم بنویسید 11و اسم من علی اصغر است.12
«غالب تالشها در انعکاس اسطورههای ملنی ،معطنو

بنه اشنارات و تلمیحنات و حنداکثر مطنرحکنردن بننماینههنای

اسطورهایتاریخی و گاه اقتباس از شخصیتهای اسطورهای خالصه میشود .گرچه بهتدریج این تالشها به نگارش رمانهنای
شبهاسطورهای چون در سوگ سهراب 13انجامید» (قبادی .)148 /2 :1389 ،گاهی نیز نام شهدای مشهور دفا مقدس -که نقش

کلیدی در جن داشتهاند -عنوان داستانهای دفا مقدس قرار گرفته است .این داستانها بیشنتر در قالنب زنندگینامنه اسنت:
شهید چمران ،14شهید شیرودی( 15عقاب قصههای جن ) ،شهیدِ سیزدهساله ،16شهید فهمیده ،17شهیدِ قلم ،18شنهید همنت 19و
 .1میترا افضل.1369 ،
 .2رضا شیرازی.1360 ،
 .3رفیع افتخار.1374 ،
 .4محسن پرویز.1376 ،
 .5احمد عربلو.1373 ،
 .6حسین فتاحی.1367 ،
 .7ناصر ایرانی.1362 ،
 .8احمد عربلو.1376 ،
 .9مرضیه ترابی.1367 ،
 .10محمد مهدی رسولی.1360 ،
 .11رضا شیرازی.1362 ،

)

 .12مصطفی رحماندوست.1360 ،
 .13جعفر ابراهیمی.1374 ،
 .14احمد دهقان.1379 ،
 .15علی کاظمی.1361 ،
 .16علی کاظمی.1360 ،
 .17حمیدرضا اصالنی.1377 ،
 .18بازنوشتۀ منیر السادات موسوی.1377 ،
 .19احمد عربلو.1379 ،
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شهید بروجردی.1
 -2-3مکانها
گاهی عنوان از وطن نویسنده یا جایی که اثر در آن خلق شده است ،حکایت دارد؛ گویی نویسننده بنا ارائنۀ مکنان واقعنی

میخواهد بر واقعی بودنِ داستان تأکید کند و آن را به گونهای حقیقی جلوه دهد :از خرمشهر بگنو ،2پناوة سنرخ ،3دلنم بنرای
آبادان میتپد ،4ستارههای شب دزفول ،5سر پل ذهاب ،شهر بیدفا  ،6محاصرة سوسنگرد 7و سفر به جنوب.8
نو نامگذاری دهۀ شصت نشان میدهد در دوران جن  ،داستانها بیشتر برپایۀ زمینهای واقعگرایانه نوشته شدهانند و اینن
وضع تا پایان جن

ادامه دارد .در این دوره موضوعاتی نظیر بینان مشنکالت منردم ،اشنغال خناک و آزادسنازی آن از دسنت

دشمن ،اهمیت بیشتری داشته است .به همین دلیل در نام گذاریها بیشتر به مکان یا زمان اشاره میشود.
 -3-3باورها و اعتقادات دینی
توجه به عنوان داستان ،در پیبردن به باورها و اعتقادات نویسنده نیز مؤثر است .از میان این باورها ،توجه به واقعۀ عاشورا
و شخصیتهای آن ،بهعنوان سرمشق و نماد ،در عنوان داستانهای جن

نیز نمود یافته است :از زینب برایم بنویسنید 9و اسنم

من علی اصغر است.10
باورهای دینی دیگر باورهای نمودیافته در عنوان داستان است :مسجد مصطفی ،11جانماز معطر 12و جانماز و عطر.13
 -4-3بينامتنيت
یکی از عناصر مهمِ گزینش عنوان در گذشتۀ فرهنگی ما ،ارتباط و اقتباس آن از قرآن کریم بوده است« .تا آنجا کنه برخنی
نهتنها عنوان اصلی اثر ،بلکه عنوان فصلها و بخشهای مختلف آن را نیز از قرآن کریم اتخاذ منیکنردهانند» (سنیمایی:1374 ،
 .)162نمادهای قرآنی در عنوان داستانهای جن

نیز بازتاب داشته است ،مانند ابراهیم در گلستان 14و یک داننه زیتنون ،ینک

دانه خرما.15

از میان عناوین داستانها ،جن
 .1ابراهیم حسنبیگی.1379 ،
 .2رضا بندهخدا.1374 ،
 .3داوود بختیاری.1379 ،
 .4فهیمه خدادوست.1361 ،
 .5حسین حداد.1376 ،
 .6اکبر مقراضی.1378،
 .7قدرتال صلح میرزایی.1360 ،
 .8رضا رهگذر.1370 ،
 .9رضا شیرازی.1362 ،
 .10مصطفی رحماندوست.1360 ،
 .11مرتضی امین.1364 ،
 .12جلیل صفری.1377 ،
 .13جلیل صفری.1375 ،
 .14رنجبر گلمحمدی.1370 ،
 .15مهدی مجتهد.1371 ،
 .16فریدون عموزادة خلیلی.1367 ،

و صلح ،16جن

و صلح اثر لئو تولستوی را به خاطر میآورد .خلبان کوچولو 1نینز شنازده
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کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری را به یاد میآورد که در همان ایام نیز مجموعۀ کارتونی آن از صدا و سیما پخش میشد.
نتيجه
 -1یک متن بر موضوعات و جنبه های گوناگون داللت میکند ،ولی عنوان ممکن است ویژگیهای خاصی از یک متن را نشان
دهد و از سایر جنبهها صر نظر کند .عنوان از دو جنبۀ ساخت و زیباییشناسی و دستیابی بنه معننا و مضنمون در منتن ادبنی
نمودار میشود .گاه عنوانِ اثر برجستهترین قسمت یک متن است و پیام و هد

گوینده را منیرسناند .بررسنی و طبقنهبنندی

عناوینی که نویسنده برای متن خود برمیگزیند ،به تحلیل واقعی آن متن کمک میکند.
 -2عواملی که در گزینش عنوان داستان مؤثرند به دو دسنتۀ عوامنل درونمتننی و بنرونمتننی تقسنیم منیشنوند .عوامنل
درونمتنی شامل عناصر داستان و عناصر بالغی است و عوامل برونمتنی شامل شخصیتهای تاریخی و اسنطورهای ،باورهنا و
عقاید مطرح در جامعه ،مکانهای خا

و بینامتنیت است .از میان عوامل درونمتنی شخصنیتپنردازی و مضنمون و از مینان

عوامل برونمتنی توجه به مکانهای خا

سهم عمدهتری در گزینش عنوان داشتهاند .شخصیتپنردازی در داسنتان کنودک و

نوجوان سهگونه است که بهترتیب انسان حیوان و اشیا کنشگران داستان هستند و شخصیتهایی که در عنوان به آن توجه شده
است ،بیشتر حقیقی هستند تا خیالی.
 -2ساختار عنوانها در دهۀ شصت بیشتر ساده است تا ترکیبی .گاه نیز یک جمله عنوان داستان قرار گرفته که ممکن است
و درونمایۀ داستان را نیز روشن کند .با گذشت زمان و فاصله گرفتن از جن  ،عنوانها هنریتر شد؛ زینرا نویسنندگان،

هد

در دهۀ شصت ،چندان به ساخت و پرداخت هنری توجه نمیکردنند ،امنا در دهنۀ هفتناد بنه تکنینکهنای داسنتانی ،زبنان و
چگونگی روایت داستان توجه بیشتری داشتند .استفاده از عناصر بالغی نیز در دهۀ هفتناد از دهنۀ شصنت بیشنتر اسنت .اینن
عناصر عبارت است از تشبیه ،استعاره ،تشخیص ،نماد .تشبیهات و استعارات ساده و محسوساند ،تشخیص بسیار بهکنار رفتنه
است و استفاده از نمادهای طبیعی نیز نمود بسیاری دارد.
 -3نویسندگان داستانهای جن

(ازجمله داستانهای کودک و نوجوان) یکی از وظایف خود را ثبت روحیات حماسنی و

عارفانۀ رزمندگان قرار میدهند؛ ازاینرو در دهۀ شصت گرایش نویسندگان بیشتر به نامهایی بود کنه بعند حماسنی و معننوی
داشتند .بیشترین مضامین در این دوره شهادت ،دشمنستیزی ،امید به پیروزی و وطن دوستی است .با فاصلهگنرفتن از جنن ،
نویسندگان از بُعد حماسیِ صر  ،دور شدند و به ابعاد دیگری از جن
ناکامیهای جن

است .مضامین عنوانهای داستانهای جن

توجه کردند که شامل حوادث پشت جبهنه ،تلخنی و

بیشتر متوجه زمان جن

است تا پشت جبهه و نوستالژی جن .

 -4نگاه و رویکرد نویسندگان کودک و نوجوان به جن  ،بیشتر مثبت است و این نکته در عنوان داستانها نیز جلنوه یافتنه
است ،بهدالیل زیر :الف) از جمله عوامل صحنهپردازی توجه به رن

و زمان است که توجنه بنه رنن هنای روشنن بیشنتر از

رن های تیره است و نیز استفاده از روز و روشنی در عنوان داستان بیشتر از تاریکی و شب اسنت؛ ب) مضنامینی نینز کنه در
عنوانها اختصا

دارد ،بیشتر متوجه زمان جن

است تا پشت جبهه یا نوستالژی جن .

 -5با توجه به عنوانها ،میتوان گفت تمایل نویسندگان به واقعگرایی بیشتر است ،به دالیل زیر :الف) گرایش نویسنندگان
به طبیعت و مسائل بیرونی؛ ب) توجه به مسائل و حوادث جن ؛ ش) استفاده از وطنِ نویسنده در عنوان بسیاری از داستانهنا؛
د) توجه به عناوین عینی مانند شخصیتها و مکانهای حقیقی.
منابع

 .1داوود غفارزادگان.1370،
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 .1قرآن مجید.
 .2اخوت ،احمد ( .)1371دستور زبان داستان ،تهران :فردا.

 .3انوری ،حسن ( .)1381فرهن

بزرگ سخن ،جلد هفتم ،تهران :سخن.

 .4آلن ،گراهام ( .)1380بینامتنیت ،ترجمۀ پیام یزدانجو ،تهران :مرکز.
 .5بارونیان ،حسن ( .)1387شخصیتپردازی در داستانهای کوتاه دفا مقدس ،تهران :بنیناد حفن آثنار و ارزشهنای دفنا
مقدس.
 .6بخیت ،فاطمه و دیگران (1434ق)« .سیمایۀ العنوان فی قصیدتی "شبگیر" الحمد شناملو و "لینل یفنیض منن الجسند"
لمحمود درویش» (دراسۀ مقارنۀ) .مجلۀ العلوم االنسانیۀ الدولتیۀ ،العدد  ،20صص .37-19
 .7بشیری ،محمود و سمیه آقاجانی کلخوران (« .)1395بررسی تطبیقی داللت عنوان در رمان های ادبیات پایداری با تکیه بنر
رمانهای ام سعد و دا» ،متنپژوهی ادبی ،سال ،20شماره  ،61صص.115-93
 .8پاینده ،حسین ( .)1389داستان کوتاه در ایران :داستانهای رئالیستی و ناتورالیستی ،تهران :نیلوفر.
 .9پرین ،الرنس ( .)1390تأملی دیگر در باب داستان ،ترجمۀ محسن سلیمانی ،چاپ هشتم ،تهران :سورة مهر
 .10پورنامداریان ،تقی ( .)1380در سایۀ آفتاب ،تهران :سخن.

 .11التهانوی ،محمدعلی ( .)1996کشا
 .12حنیف ،محمد ( .)1386جن

اصطالحات الفنون و العلم ،بیروت :مکتبۀ االولی.

از سه دیدگاه ،تهران :صریر.

 .13نننننننننننننن و حنیف ،محسن ( .)1388کندوکاوی پیرامون ادبیات داستانی جن

و دفا مقدس ،تهران :صریر.

 .14راضی الثامری ،أ .م .د .ضیاء (2010م)« .العنوان فی شعر المعاصر العراقی» ،مجلة قادسیة فی اآلداب و العلوم التربوبة ،المجلد
 ،9العدد ،2صص.29-13
 .15رحیم ،عبدالقادر (2010م) .علم العنویۀ دراسۀ تطبیقۀ ،دمشق ،دار التکوین و الترجمه و النشر.
 .16رهگذر ،رضا (محمدرضا سرشار) ( .)1366و اما بعد: ...چند و چونی در ادبیات کودکنان و نوجواننان ،تهنران :انتشنارات
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی.
 .17نننننننننننننن ( .)1388در مسیر تندباد :بررسی  20سال ادبیات داستانی دفا مقدس وینژه کودکنان و نوجواننان ،چناپ
دوم ،تهران :انتشارات آزادی.
 .18سنگری ،محمدرضا ( .)1389ادبیات دفا مقدس :مباحث نظری و شناخت اجمالی گونههای ادبی ،تهران :بنیاد حف آثنار
و ارزشهای دفا مقدس.
 .19سیمایی ،حسین (« .)1374عنوانگیری از قرآن کریم» ،بینات ،سال دوم ،شماره  ،9صص.179-160
 .20شجری ،رضا ( .)1384بررسی اجمالی سیری در ادبیات کودکان در ایران از آغاز تا دهۀ هفتاد ،تهران :عیاران.
 .21شعارینژاد ،علیاکبر ( .)1364ادبیات کودکان ،تهران :سروش.
 .22شفیعی کدکنی ،محمدرضا ( .)1386زمینۀ اجتماعی شعر فارسی ،تهران :زمانه و اختران.

 .23شیری ،قهرمان (« .)1387نامگزینی در روزگار سپریشدة دولت آبادی ،کلیدهایی برای درک محتوای رمان» ،مجلنۀ علنوم
انسانی دانشگاه الزهرا .شمارة  ،74صفحه .144- 113
 .24عابدی ،داریوش ( .)1375پلی به سوی داستاننویسی ،چاپ دوم ،تهران :مدرسه.
 .25فروغی جهرمی ،محمدقاسم ( .)1389مقولهها و مقالهها :بررسی ادبیات دفا مقندس ،مجموعنه مقالنه و گردهمنایی ،ش،2
تهران :بنیاد حف آثار و ارزشهای دفا مقدس.
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 .26قبادی ،حسینعلی ( .)1389ادبیات داستانی دفا مقدس و هویت ایرانی نن اسالمی ،تهران :انتشارات جهاد دانشگاهی.
 .27کاسیرر ،ارنست ( .)1360فلسفۀ فرهن  ،ترجمۀ بزرگ نادرزاده ،تهران :مرکز ایرانی مطالعات فرهن ها.

 .28محمدی ،ابراهیم و دیگران (« .)1393تحلیل تطبیقی عنوان داستان در آثنار صنادق هندایت و زکرینا تنامر» ،دوفصنلنامنۀ
پژوهشهای ادبیات تطبیقی ،دورة  ،2شماره ( 2پیاپی) ،صص .217-191
 .29محمدی ،ابراهیم و طاهره قاسمی دورآبادی (« .)1395بررسی و تحلیل عنوان کتابها و سرودههای مهدی اخنوان ثالنث»،
ادب فارسی ،سال  ،6شمارة ( ،1پیاپی  ،)17صص.92-77
 .30مستور ،مصطفی ( .)1379مبانی داستان کوتاه ،تهران :مرکز.
 .31میرصادقی ،جمال ( .)1376عناصر داستان ،تهران :شفا.
 .32نعمتاللهی ،فرامرز ( .)1385داستان کودک و نوجوان (شناسایی ،ارزشیابی ،ارزشگذاری) تهران :مدرسه.
 .33یونسی ،ابراهیم ( .)1382هنر داستاننویسی ،چاپ هفتم ،تهران :نگاه.

