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نشانهشناسی الگوهای نامگذاری کتابهای تاریخ در زبان فارسی
2

 ابوالقاسم رحیمی/ 1محمدنبی خیرآبادی
چكیده

 عنوانی اس��ت که پدیدآورندۀ اثر بر آن نهاده اس��ت و یا،یکی از راههای ش��ناخت موقعیت و جایگاه یک متن و ارتباط با دنیای درون اثر
 گاه به دلیل، هر چند. اغلب داللتی دوس��ویه اس��ت، اثر را با آن نام میشناس��ند؛ از این رو داللت عنوان به متن و متن به عنوان،مخاطبان
 این داللت دوسویه دچار خدشه میگردد؛ از این رو شناخت اصول و الگوی حاکم بر این داللتها یکی،وجود عوامل فرامتنی در عنوانها
 این مقاله به بررسی و تحلیل نشانهشناسی و الگوهای بهکاررفته در نامگذاری کتابهای تاریخ از جنبههای.از هدفهای این پژوهش است
زمانی تولید متن و جنبههای زیباییشناختی
ِ  شرایط، عواملی از قبیل موضوع، با توجه به این نکته که در انتخاب عنوان،مختلف میپردازد
 در این مقاله با انتخاب حدود یکصد کتاب تاریخ به نشانهشناسی و الگوهای حاکم بر نامگذاری این آثار در دورههای مختلف و.دخیل هستند
 این پژوهش به عوامل درونمتنی اعم از ساختار و محتوای متن و همچنین به عوامل برونمتنی.عوامل مؤثر در این نامگذاریها میپردازیم
 همچنین عنوانها از دیدگاه.از قبیل شرایط اجتماعی و فرهنگیای که در انتخاب عنوانها مؤثر بودهاند و الگوهای رایج نامگذاری میپردازد
زبانشناختی و شیوههای بالغی بهکاررفته در آنها نیز بررسی میشوند تا تحولهای نامگذاری در دورههای مختلف و الگوهای حاکم بر هر
.دوره و بسامدهای آن نشان داده شود و در پایان به آسیبشناسی و بیان اشکالهای موجود در انتخاب عنوانها اشاره شده است
.شناسی عنوانها
 آسیب، عوامل برونمتنی، عوامل درونمتنی، کتابهای تاریخ، انتخاب عنوان، الگوهای نامگذاری، نشانهشناسی:واژگان کلیدی
ِ

Semiotics Nomenclature Patterns History Books in Persian
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Abstract

One of the ways of recognizing the status and position of a text and the relation with the inside
world of a work is the title that a creator seals for the work and the audience recognizes it by the
name; thus, implication of title to text and text to title is a bilateral implication. Since such a bilateral
implication is tarnished due to the existence of meta ـtextual components in the titles, identifying the
dominant principles and patterns on the implications is one of the objectives of this research. This
article analyzes the semiotics and patterns in nomenclature of historical prose and verse books from
various aspects. Regarding the fact that selecting a title entails involvement of components such as
topic, temporal situation of text production and the aesthetic aspects, we investigate the semiotics
and dominant patterns in nomenclature of historical texts in various periods and the effective
factors in this nomenclature by mean of selecting 100 historical books. This research deals with the
important intratextual components such as structure and content of text, and also the intertextual
components such as socio ـcultural situations effective in titles’ selection, and the common patterns
of nomenclature. Furthermore, the titles are analyzed in terms of linguistics and rhetorics so that
nomenclature changes in different periods, the dominant pattern in each period and their frequency
are signified. Finally, the pathology and the problems in selection of titles are indicated.
Keywords: Semiotics, Nomenclature Patterns, Selection of Title, History Books, Intratextual
Components, Intertextual Components, Pathology of Titles.
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1ـ مق ّدمه (نشانهشناسی)
بر اس��اس نظریههای زبانشناس��ی اولین ارتباط بش��ر با اطرافیان در مرحلۀ ا ّول با نامگذاری اش��یا،
اول زبان ،ابتدا واژهها ــ که اغلب نیز نامها بودهاند ــ
پدیدهها و غیره بوده اس��ت .زیرا در س��اخت ِ
ش��کل گرفته و س��پس از ترکیب آنها عبارتها و پیامها ساخته ش��دهاند .امروزه نیز اولین مرحله در
هر نوع آش��نایی ،ارتباط و شناخت ،از طریق دانستن مفهوم و کاربرد دقیق نامها و عنوانها بهدست
میآید که در حوزۀ مباحث «نشانهشناسی» قرار دارد .این دانش ،به مثابه یک ابزار تحلیلی در علوم و
حوزههای معرفتی متفاوتی بهکار گرفته میشود و در هر رویکرد ،مسیر متفاوتی را میپیماید .از بین
همۀ حوزهها ،از نشانهشناسی بیشتر در مطالعۀ زبان استفاده میشود .همچنین نشانهشناسی ،به مثابه
اب��زار تحلیلی در حوزههایی چون مطالعات ادبی ،ریاضیات ،رایانه ،روابط میان ماش��ینها ،معماری،
س��ینما و تئاتر ،نقاشی ،رس��انه ،انسانشناسی ،علوم اجتماعی ،مطالعات سیاس��ی ،مطالعۀ رفتارها و
ارتباطات حیوانات ،زیستشناس��ی و غیره کاربرد دارد 5.هر چند این مباحث در حوزۀ زبانشناس��ی با
پرداخت و س��اختار جدید در غرب مطرح ش��دند اما باید گفت مباحثی از این نوع از گذش��ته در بین
علمای بالغت ش��رق تحت عنوان «داللت» که محوریتری مبحث در نشانهشناس��ی است ،مطرح
بوده است.
از نگاه زبانشناختی «نشانههای زبانی ،صداهاییاند که انسان به وسیلۀ دستگاه گفتار خود برای
نش��اندادن اشیا ،اش��اره به رویدادها و دیگر ویژگیهای جهان بیرون ،پدید میآورد .از نظر سوسور،
نش��انۀ زبانی ارتباط یک ش��یء ،یک نام یا پیوند یک مفهوم یا معنا و یک صورت آوایی اس��ت .بر
این اس��اس هر نش��انۀ زبانی ،معنا را به صورت آوایی نش��ان میدهد 6».از نظر سوسور زبان ،نظام
قراردادی زبان مینامد.
ماهیت
نشانههاست و واقعیت کلیدی در این میان همانی است که او آن را
ِ
ِ
مقصود دو چیز است .اول اینکه نشانه (واژه) ترکیبی است از یک صورت (دال) و یک معنا (مدلول)
و رابطۀ صورت و معنا بر اس��اس قرارداد است نه شباهت ذاتی .از نظر سوسور زبان تنها یک «نظام
نامگذاری» صِ رف نیست که نامهای خود را بر مقوالتی که بیرون از زبان هستند بگذارد؛ بلکه ابتدا
7
نظامی از مفاهیم ش��کل میگیرد و بر اساس قراردادهایی ،نظامی از صورت بر آن کشیده میشود.
.326

 .5ایرنا ریما مکاریک ،دانشنامۀ نظریههای ادبی معاصر ،مترجم مهران مهاجر و محمد نبوی (تهران :انتشارات آگه ،)1390 ،ص

 .6مهیار علوی مقدم« ،زبان ادبی و نظام نشانهها» ،مجموعۀ مقاالت چهارمین کنفرانس زبانشناسی نظری و کاربردی ،به کوشش
سید علی میرعمادی ،ج اول (تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی ،)1379 ،ص .341
 .7جاناتان کالر ،نظریههای ادبی .مترجم فرزانه طاهری (تهران :نشرمرکز ،)1389 ،ص .78
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بر این اس��اس «نشانهشناسی ،مطالعۀ نظاممند همۀ عواملی است که در تولید و تفسیر نشانهها و یا
در فرایند داللت ،ش��رکت دارند 8».و از این رو نشانهشناسی عنوانها که «به منزله ُکدی برای ورود
به دنیای نشانههای هر اثر است» 9و یافتن رمزها و ُکدهای مستتر در آن و قوانین حاکم بر نشانهها،
امری الزم و ضرور به نظر میرسد .زیرا از نظر امبرتو اکو موضوع اصلی نشانهشناسی ،نشانه نیست
10
بلکه تأویل نشانههاست.
1ـ 1ـ طرح مسئله (گذر از نشانه به متن)
یکی از نش��انههای ش��اخص در حوزۀ آثار نوشتاری ،عنوانها هس��تند که در آن یک نشانه (دال) بر
ی��ک متن (مدلول) که خود مجموعهای از نشانههاس��ت ،داللت دارد .این ارتباط دوس��ویه و نحوۀ
ش��کلگیری آن موضوع اصلی این پژوهش است زیرا نشانۀ زبانی رابطۀ یک چیز و یک نام نیست،
11
بلکه رابطهای است بین یک مفهوم و یک الگوی صوتی که الزام ًا به معنی مادیبودن آن نیست.
از اولی��ن نامگذاری آثار نظم و نثر فارس��ی بیش از هزار س��ال میگ��ذرد و در گذر زمان همانند
دگرگونیهای ش��عر و نثر فارس��ی ،عنوانها نیز به تبع تحولهای فرهنگی و سیاس��ی دچار تحول
ش��دهاند که اهل کتاب به آن آگاهاند؛ اگرچه تا به حال بهعنوان موضوع شایسته تحقیق و پژوهش،
بدان پرداخته نشده است.
گزینش نام مناسب ،زیبا و اثرگذار برای آثار نظم و نثر فارسی در موضوعهای مختلف ،از گذشته
تا به امروز بخش��ی از فرایند تولید متن بوده اس��ت .طبیعی است که بعد از آفرینش هر اثر و یا تولید
متن معمو ًال ش��اعر یا نویس��نده بر آن اس��ت که عنوان انتخابیاش در عین تناسب با محتوای اثر و
برخ��ورداری از زیبایی و رس��ایی ،در انتقال محتوای اثر به مخاطب نیز موفق باش��د .بهطور طبیعی
همیش��ه انتخاب عنوان و نام برای یک اثر از یک الگو و ش��رایط واحد پیروی نمیکند .همانگونه
که عوامل و ش��رایط تولید آثار متفاوتاند ،عوامل و زمینههای نامگذاری آثار نیز یکسان نیستند؛ به
همین سبب در انتخاب عنوانهای آثار نظم و نثر فارسی شاهد تنوع و گستردگی زیادی هستیم.
با بررسی گذرای عناوین متون نظم و نثر فارسی در دورههای ا ّول درمییابیم که نوع انتخاب
نام با س��بک نگارش و جایگاه هنری آثار ارتباط مس��تقیم دارد .همانطور که ما از اولین نثرها و
 .8مکاریک ،ص .326
 .9بابک احمدی ،ساختار و تأویل متن (تهران :نشرمرکز ،)1392 ،ص .11
 .10همان ،ص .365
 .11فرزان سجودی ،نشانهشناسی کاربردی (تهران :نشر علم ،)1390 ،ص .14
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شعرها انتظار اثری متعالی را نداریم در نامگذاریهای دوره اول نیز با توجه به نبود سابقۀ قبلی و
گسس��ت فرهنگی به واسطۀ تغییر خط و زبان ،نویسندگان و شاعران از عنوانهای سادۀ فارسی
و یا عنوانهای عربی استفاده میکنند؛ البته میتوان برای استفاده از عناوین عربی دالیلی دیگر
نیز ذکر کرد که در بخشهای بعدی به آن اش��اره میش��ود .ا ّما به موازات تعالی و رشد شعر و نثر
و یا سس��تی ،تکلّف و تقلید در آن ،در نامگذاریها نیز ش��اهد تعالی ،ضعف ،تکلّف ،تکرار و تقلید
هستیم .با پیدایش تن ّوع و گستردگی در متنها ،نامگذاری آثار نیز ابعاد مختلفی پیدا میکند .برای
بررس��ی و ش��ناخت دقیق این دگرگونیها باید آنها را در مجموعهها و زیرمجموعههای مختلف
تقس��یمبندی کنیم تا ش��ناخت ما دقیق و همهجانبه باشد .از طریق بررس��ی الگوها و زمینههای
ش��کلگیری عنوانها میتوانیم به عوامل مؤثر و الهامبخش شاعران و نویسندگان در نامگذاری
آثارش��ان پی ببریم و از خالل مطالعه در عنوانها ،زمینههای اجتماعی ،سیاسی و زیباییشناختی
را در نامگذاری آثار بشناس��یم و به سبکشناسی خاص هر دوره و یا نوع ادبی در عناوین آثار آن
دوره دس��ت یابیم .همچنین میتوانیم انگیزههای پنهان و احتمالی موجود در عنوانها را در حد
توان کش��ف کنیم و از همین رهگذر آسیبها و اشکالهای موجود و زمینههای شکلگیری این
آسیبها را بررسی کنیم.
1ـ 2ـ ضرورت پژوهش
ب��ا درنظرگرفتن عنوان اثر به منزلۀ کلی ِد رمز ورود به دنیای یک متن و رمزگش��ایی از نش��انههای
درون آن ،ش��ناخت عنوان اثر در جایگاه یک نش��انه و کش��ف رابطۀ آن با جریان شکلگیری متن
ض��رورت پی��دا میکند .همچنین برای آگاهی کامل و دقیق از میراث گذش��تۀ ادبی و فرهنگی یک
تمدن و فرهنگ باید همۀ ابعاد آن موشکافانه بررسی شود ،تا بتواند در معرض قضاوت و نقد صحیح
قرار گیرد .بر همین اس��اس پرداختن به موضوع عنوانها در یک زبان و بررس��ی سیر دگرگونیهای
شکلگرفته در آن و نشاندادن عوامل مؤثر در این تحولها میتواند راهگشای برخی پژوهشهای
اجتماعی ،تاریخی ،زبانش��ناختی و زیباییش��ناختی قرار گیرد .با تحقیق در این موضوع میتوان به
برخی از س��ؤالهای مخاطبان آثار کهن در مورد الگوها و قوانین حاکم بر نامگذاری ،عوامل اثرگذار
بر آن و دالیل تغییر و تحول الگوها ،تا حدودی پاس��خ داد و تأثیر متقابل س��اختارها را بر یکدیگر و
کالن نظام سیاسی
اثرگذاری ساختارهای کوچک در ساختارهای بزرگ و همچنین أثیر ساختارهای
ِ
و مذهب و غیره بر س��اختارهای کوچک را که امری محس��وس و بدیهی اس��ت ،مورد بررسی قرار
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داد 12.این پژوهش در پی آن است که عالوه بر نشاندادن الگوها ،به آسیبشناسی نامگذاری متون
گذشته از قبیل تکرار ،تناسبنداشتن عنوان با موضوع ،تفاوت زبانی متن با نام اثر و غیره بپردازد؛ تا
از این رهگذر آثار نظم و نثر ،مورد نقد و ارزیابی دقیق قرار گیردند .بررس��ی الگوها و دگرگونیهای
نامگذاری آثار از آن جهت مهم اس��ت که ما را با ذائقه و س��لیقۀ نویسندگان و مخاطبان این آثار در
هر دورهای آشنا میسازد .همچنین با «یافتن داللت معنایی نشانههای اثر هنری و دانستن مناسبات
13
درونی نشانهها ،درک ژرفای معانی اثر آسان میشود».
ما عموم ًا در بررس��ی متون ،به عوامل و زمینههای تولید اثر از نظر ش��رایط تاریخی و سیاسی یا
فرهنگ��ی و اجتماعی و حتی روانش��ناختی توجه میکنیم؛ در حالی که ب��ه عناوین آثار که به نوعی
معر ِف متن و از دیدگاه نظریههای
خالصۀ متن و در اغلب موارد بازتابدهندۀ درونمایۀ اثر و عموم ًا ّ
نقد امروزی ،خود یک متن هستند ،توجه چندانی نداریم و در برخورد با نام آثار بدون توجه به عوامل
مؤثر و انگیزهها و دالیل صاحب اثر در ش��کلگیری آن ،بهراحتی از کنار آنها میگذریم .امروزه گاه
در مواجهه با برخی از نامها و عنوانهای انتخابی برای متون کهن ،پرسشهایی در ذهن خوانندگان
و مخاطبان اثر ش��کل میگیرد که پاس��خ به آنها در گروه شناخت عوامل درونمتنی و فرامتنی مؤثر
در نامگذاری خواهد بود .در این پژوهش به الیههای مختلف عنوانها بهعنوان یک نش��انه پرداخته
میشود1 :ـ الیۀ زبانی و نحوی؛ 2ـ الیۀ بالغی؛ و 3ـ الیۀ معنایی و مفهومی.
1ـ 3ـ فرضیههای پژوهش
1ـ	 عناوین عربی طوالنی کتابها ،به منزلۀ چکیدههای امروزی و نشانۀ زبان علمی غالب در جهان
اسالم و میراثی از عربینویسی نویسندگان ایرانی بوده است.
2ـ	 بین س��اختار زبانی و محدوده و دورۀ تاریخی متن از نظر س��اختار واژگانی ارتباط مستقیم وجود
دارد.
3ـ	 نامگذاری کتابهای فارسی با زبان عربی ناشی از یک ضرورت زبانی و علمی و همچنین بیانگر
جایگاه علمی و اجتماعی صاحب اثر بوده است.
4ـ	 نظام سیاس��ی و دس��تگاه قدرت حاکم ،نقش عمدهای در شکلگیری و س��اختار عناوین متون
تاریخی داشتهاند.
 .12مح ّمدرضا شفیعی کدکنی« ،ساختار ساختارها» ،مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،شماره ( 65بهار  ،)1388ص .9
 .13احمدی ،ص .12
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5ـ	
6ـ	
7ـ	
8ـ	
9ـ	

موضوع کتاب در انتخاب الگوی زبانی عنوان و نوع بالغت بهکاررفته در آن نقش برجس��تهای
داشتهاند.
مخاطب��ان و خوانندگان و گاه پژوهش��گران در تغیی��ر و تحول عنوانهای آث��ار ،نقش مؤثری
داشتهاند.
استفاده از صنایع ادبی در نامگذاری متون تاریخی از سوی نویسنده ،بسیار مورد تأکید بوده است.
عناوی��ن کتابهای تاریخ از الگوهای زبانی خاص این آثار پیروی میکنند و واژگان خاص خود
را دارند.
تص ّنع و تکلّف موجود در نثر متنهای تاریخ که ناش��ی از س��بک انش��ای متکلفانه نویسندگان
آنهاست ،در نامگذاری مصنوع و متکلّفانه این آثار مؤثر بوده است.

1ـ 4ـ پیشینۀ پژوهش
با بررس��یهای انجامش��ده بر روی موضوع ،تا کنون کتاب و پایاننامهای که بهطور مستقیم به این
موضوع پرداختهباش��د مشاهده نگردید .اغلب پژوهشهای یافتشده به موضوع نامگذاری اشخاص
ی��ا مکانها پرداختهاند و اندک کتابهای موجود نیز ترجمههایی هس��تند که به کلّیات پرداختهاند.
مقالههای نوشتهش��ده نیز عمدت ًا کوتاه و یادداش��تگونهاند و تنها اشارهای گذرا و محدود به موضوع
دارند؛ از همین رو پژوهش حاضر در پی آن اس��ت که با الگوهای ارائهشده بهطور دقيق و فراگیر به
تحلیل و بررس��ی ابعاد مختلف این موضوع بپ��ردازد .در ادامه ،تعدادی از پژوهشهای صورتگرفته
در این حوزه معرفی میگردد.
عارف نوش��اهی« ،نامگذاری کتابهای فارسی شبهقاره هند »،ترجمة جالل حسینی ،تحقیقات
کتابداری و اطالعرس��انی دانش��گاهی ،ش��مارة  .1369 ،16این اثر ،بس��یار گذرا و تنها در هفت
صفحه به این موضوع در مکان و زمان بسیار محدود پرداخته است.
محم��د اس��فندیاری« ،عنوان کتاب و آیی��ن انتخاب آن »،آیینه پژوهش ،ش��مارههای (،)2.3.4
 .1369در ای��ن اثر ب��ه اختصار به مبحث نامگ��ذاری آثار غالب ًا امروزی اع��م از ترجمه و تألیف
پرداخته شده است.
محمد مهیار« ،نگاهی به معیارهای زیباییشناس��ی در انتخاب نام کتابها» ،کتاب ماه ادبیات و
فلسفه .شماره .19اردیبهشت  .1378مهیار تنها در دو صفحه به شیوههای نامگذاری کتابهای
نثر معاصر اشاره کرده است.
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2ـ بحث و بررسی

2ـ 1ـ الگوهای نامگذاری در متون تاریخی
با س��قوط ساس��انیان و تحوالت ناش��ی از پیامدهای آن ،خط پهلوی و زبان فارسی میانه به محاق
رفتند و ایرانیان عالوه بر خأل قدرت ملی با خأل فرهنگی و ارتباطی در حوزه مکتوب روبهرو ش��دند
و همۀ میراث مکتوب گذشته خود را در معرض نابودی یافتند .با تغییر زبان فارسی میانه به فارسی
دری (نو) و انتخاب الفبای عربی به جای خط و الفبای پهلوی و پیامد طبیعی آن ــ جز در مواردی
خاص ــ که گسس��ت از میراث مکتوب و ش��فاهی قبل بود ،ایرانیان هوشمندی از قبیل ابنمقفّع بر
آن ش��دند تا چارهای برای این موضوع بیندیشند .اولین قدم در حفظ متون ارزشمند گذشته ،ترجمۀ
آنها به زبان عربی بود تا در صورت از بینرفتن صورت ،محتوا و قالب حفظ گردد .این راهکار ،مؤثر
واقع شد و آثار زیادی از پهلوی به عربی ترجمه شدند.
با تغییرات صورتگرفته در خط و زبان فارس��ی و نو بودن هر دو و نبود حامی قدرتمند سیاس��ی،
به ش��کل طبیعی ای��ن خط و زبان هنوز آمادگی رقابت با زبان عرب��ی را بهعنوان زبان غالب جهان
اسالم با آن قدرت سیاسی و دینی ،نداشت .در این دوره اغلب دانشمندان ایرانی آثار خود را به زبان
عربی که جنبۀ بینالمللی هم پیدا کرده بود ،مینوشتند و در مواردی نادر که متنی به فارسی نوشته
میش��د دس��ت به واژهس��ازی میزدند تا بر غنای زبان فارس��ی دری که هنوز آن استحکام الزم را
برای بیان مفاهیم علمی نداشت ،بیفزایند .برخی از واژهسازیها در آثار فارسی نویسندگانی از قبیل
ابوریحان بیرونی ،ابوعلی سینا و ناصرخسرو در همین جهت ارزیابی میشود 14.بر پایۀ دلیل ذکرشده،
نویس��ندگان ایرانی همچون طبری ،یعقوبی ،بیرونی ،رازی ،ابنس��ینا و حتی نویس��ندگانی همچون
دینوری ،حمزه اصفهانی و ابوعلی مسکویه با اینکه دارای گرایشهای شدید شعوبیگری بودند آثار
خود را به عربی به نگارش درآوردند15 .همچنین کتابهای علمی و تاریخی در قلمرو زبان فارس��ی
تا قرن  5ق غالب ًا به زبان عربی نوشته میشدند؛ زیرا بر اساس نظریۀ «تمامتر بودن داللت عربی»
توجه برخی از وزیران و دبیران سلسلههای ایرانی به زبان عربی بهعنوان زبان اداری ،حقوقی و حتی
ّ
علمی بیشتر از زبان فارسی بوده است .برخی از نویسندگان ایرانی هر گونه تالش برای بهرهگیری
از زبان فارس��ی را برای مقاصد علمی س��رزنش میکردند؛ چرا که به باور آنان غنای واژگان و د ّقت
 .14محمدنبی خیرآبادی ،مهیار علوی مق ّدم و احمد خواجهایم« .بررسی فرایند واژهسازی در زادالمسافر ناصرخسرو» ،متنشناسی
ادب فارسی .شمارۀ ( ،30تابستان.)1395
 .15فاطمه صبوری« ،پیشگامی تاریخنگاران ایرانی تا قرن پنجم هجری» ،مشکوة ،شمارۀ ( 102بهار  ،)1388ص .111
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زبان فارس��ی از عربی کمتر بود16 .برخی از نویسندگان هم زبان فارسی را فاقد فصاحت میدانستند
و از فارسینویس��ی در مقایس��ه با عربینویسی با تعابیری چون رکاکت و فضیحت یاد میکردند 17و
اگر در دورههای بعد فارسی مینوشتند ،از ترکیبات و امثال عربی بر آن زیور میبستند 18.غلبه زبان
تازی و عربزدگی برخی از وزیران و منش��یان همچون صاحب بن عباد باعث ش��د تا عالوه بر قرن
سوم و چهارم ،در قرن پنجم و ششم نیز همچنان غلبه با عربینویسی باشد.
در موضوع نگارش کتابهای تاریخ در ایران پس از اسالم برخی از محققان معتقدند که الگو و
سرمش��ق مس��لمانان ایرانی و عرب در تاریخنگاری ،خداینامهها هستند که عمدت ًا در دورۀ ساسانیان
جمعآوری ش��ده بودند 19.زیرا با «گستردهشدن قلمرو امپراتوری اسالمی و پیچیدهترشدن مناسبات
سیاسی و اقتصادی ،حکومتهای مسلمان خود را نیازمند به بهرهگیری از تجارب دیگر اقوام یافتند؛
که نزدیکترین و بهترین الگوی موجود ،نظام سیاسی و اداری ایران عصر ساسانی بود 20».مورخان
ایرانی در نوش��تن کتب تاریخی به دلیل بههمریختن مرزهای ملّی و هویتی و در معرض اتهامبودن
از طرف قدرت سیاسی حاکم ،ترجیح دادند که تاریخ سرزمین خود را در ترکیب با تاریخ انبیا و اسالم
و مطابق با نگرش حاکمان عرب بنویسند 21.بر همین اساس کتابهای تاریخی در حوزۀ جغرافیایی
ایران تا قرن پنجم هجری همگی به عربی نوشته شدهاند .از این رو ،گردیزی ،نویسندۀ زیناالخبار،
را باید آغازگر نگارش تاریخ به زبان فارسی بدانیم 22.البته بنا به نظر برخی از پژوهشگران غربی «در
زبان عربی قبل از اسالم نوعی از تاریخنگاری وجود داشته که در زبان فارسی دیده نمیشده است و
همین مسئله دلیل بر این است که تقریب ًا تمام ایرانیان مانند ،طبری ،دینوری و بیرونی عالقه داشتند
 .16احسان یارشاطر و شیمل آنماری ،حضور ایران در جهان اسالم ،مترجم فریدون مجلسی( ،تهران :انتشارات مروارید،)1381 ،
ص .299
 .17محمدتقی بهار ،سبکشناسی (تهران :امیرکبیر ،)1391 ،ج .2ص .363
 .18در همین زمینه جرفادقانی ،مترجم تاریخ یمینی ،میگوید« :اهل خبرت و معرفت دانند که در لغت عجم مجال زیادت تأنّقی
عربیت فس��حتی تمام و اتّس��اعی کامل دارد ».و در ادامه معیار نویس��ندگیاش را آثار عربی خود میداند و میگوید:
نیس��ت و عرصه ّ
«اگرچه ُک ّرة پارس��یم حرون اس��ت ،مرکب تازیام خوش رواس��ت و اگرچه کسوت ُعجمهام خَ لِق اس��تُ ،حلّۀ عربیتم نیک نو است».
همان ،ص .363
 .19عبدالحسین زرینکوب ،کارنامه اسالم (تهران :انتشارات امیرکبیر ،)1390 ،ص .84
 .20صبوری ،ص .110
 .21سرنوشت ابنمقفّع شاهدی بر این مطلب است.
 .22تاریخ بلعمی به واس��طه ترجمه بودنش نمیتواند بهعنوان اولین تاریخ به زبان فارس��ی محس��وب شود .و از کتاب التاریخ فی
اخبار والة خراسان اثر سالمی بیهقی نیشابوری نوشته شده به سال 300ه ق نیز نسخهای موجود نیست.
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ــ و البته مجبور هم بودند ــ که آثار تاریخی خود را به عربی بنویسند.
با رش��د و گس��ترش شعر و نثر فارس��ی در حوزههای ادبی و علمی ،در حوزههای دیگر نیز زبان
فارس��ی جایگزین زبان عربی گردید اما عناوین آثاری که به فارسی نوشته میشدند در بیشتر موارد
تا عصر مشروطه همچنان به زبان عربی باقی ماند.
23

2ـ 2ـ الیههای زبانی و نحوی عنوانها
با توجه به اولویت مباحث زبانی در بررسی نشانهشناسی متون ،و طبق نظریۀ روالن بارت که «هیج
نظام داللت معنایی بدون زبانشناسی شناختنی نیست 24».اولین بخش پژوهش را به بررسی عناوین
کتب تاریخ از منظر الگوهای زبانشناختی اختصاص میدهیم و در مراحل بعد از نظر زیباییشناختی
و داللت ،عنوانها را بررسی میکنیم.
25
در این بخش با انتخاب میزان مشخصی از کتابهای تاریخی (یکصد اثر) به تجزیه و تحلیل
بافت نامهای برگزیدهشده برای این
عنوان آنها میپردازیم .با بررس��ی در عنوانها از نظر ساختار و ِ
کتابها ،بسامد هر یک به صورت نتایج آماری نشان داده میشود.
2ـ 2ـ 1ـ عناوین فرد (تکواژهای) :این س��اختار نش��انهای غالب ًا برای تاریخهایی که به صورت
تکنگاری نوشته شدهاند ،انتخاب شده است و به خاطر محدودبودن موضوع به یک شخص ،مکان
و یا سلس��لۀ خاص ،عنوان نیز به یک واژه محدود شده است .ساختمان صرفی عنوان برگزیده ،یک
واژۀ مرکب اس��ت که از نظر مولّف این تکنش��انه داللت الزم را بر محتوای اثر داش��ته است و این
داللت عمدت ًا صریح و بیابهام است .در این موارد امکان استفاده از واژۀ تاریخ نبوده است و به جای
26
آن از ترکیب (اسم+نامه) استفاده شده است.

 .23برتولد اش��پولر« ،تکوین تاریخنگاری ایران ».تاریخنگاری در ایران (مجموعۀ مقاالت) ترجمه و تدوین یعقوب آژند( ،تهران:
نشر گستره ،بهار  .)1360ص 15
 .24احمدی ،ص .13
 .25در گزینش عناوین متون تاریخی تاریخ ادبیات دکتر صفا ،سبکشناسی بهار و فرهنگ ادبیات فارسی محمد شریفی و چندین
اثر دیگر مبنای کار بوده است که تقریب ًا تمام مجات آنها یک بار مرور شده است و در موارد زیادی به متن و یا مقدمه اثر مراجعه شده
است که به خاطر محدودیت مقاله ارجاع به تک تک موارد ممکن و ضروری به نظر نمیرسد.
 .26برای مس��تندبودن گروه آماری پژوهش ،تمام عنوانها در مرحلۀ س��اختار زبانی معرفی شدهاند و تکرار آنها در مراحل بعد به
ضرورت نگاه چند وجهی بوده است.
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جدول شمار1ـ عنوانهای کوتاه تکواژهای
متون تاریخی نثر

متون تاریخی نظم

عباس��نامه (می��رزا محمدطاهر) ،اکبرنام��ه (علاّ می) ،شرفنامه(ش��رفخان
بدلیس��ی) ،ش��اهجهاننامه (محمدصالح) ،شاهرخنامه (قاس��می گنابادی)،
فارسنامه (ابنبلخی) ،جهانآرا (وقایعنگار) ،سلجوقنامه (ظهیری نیشابوری)

تمرنامه (هاتفی) ،س��لجوقنامه (قانع��ی) ،ظفرنامه
(حمدال��ه مس��توفی) ،چنگیزنامه (احم��د تبریزی)،
اسماعیلنامه (عبداهلل هاتفی)

الگ��وی زبانی این عنوانها برگرفته از عنوان متون پهلوی مانن��د خداینامه ،تاجنامه و آییننامه
اس��ت که در دورۀ بعد از اس�لام الگوی نامگذاری شاهنامه و تمام آثار حماسی بعدی گردید و بعد از
آن به تصور تاریخیبودن متن شاهنامه برای متون تاریخی نیز استفاده شد.
2ـ 2ـ 2ـ عناوین دوبخشی (اضافی) :در عنوانهایی که ساختار آنها بهصورت ترکیب وصفی یا
اضافی اس��ت ،هدف ،داللت دقیقتر به محتوا اس��ت اما با اضافهشدن صفت یا مضافالیه در موارد
زیادی نه تنها به داللت مستقیم نمیانجامد که به ابهامات بیشتر نیز دامن میزند.
2ـ 2ـ 2ـ 1ـ ترکیبهای وصفی و اضافی بدون لفظ تاریخ (غیرصریح) .در این الگو اغلب نش��انهها
داللت استعاری دارند و مفهوم استعارهها نیز از موضوع اثر و گاه از کلیت اثر باید استنباط شود.
جدول شماره2ـ عنوانهای ترکیب اضافی و وصفی بدون لفظ تاریخ
عناوین ترکیب وصفی و اضافی بدون استفاده از لفظ تاریخ

مواهب الهی (معینالدین یزدی) ،خلد برین (محمدیوسف قزوینی) ،هشت بهشت (ادریس بتلیسی)ُ ،د ّره نادره (استرآبادی) ،عمل صالح
(محمد صالح کنبو) ،گلشن ابراهیمی ( محمد قاسم استرآبادی فرشته) ،مآثر رحیمی (میرعبدالباقی) ،مآثر سلطانیه (دنبلی) ،دستور
شهریاران (ابراهیم نصیری) ،نامۀ خسروان (جاللالدین میرزا) ،طبقات ناصری (منهاجالدین سراج) ،روضةالطاهرین (محمدطاهر
سبزواری) ،عالمآرای نادری (محمدکاظم) ،جهانگشای نادری (استرآبادی) ،طبقات اکبرشاهی (نظامالدین هروی) ،طبقات شاهجهانی
(محمدصادق همدانی) ،افصحاالخبار (محمدباقر عنایت) ،زیناالخبار (گردیزی) ،مرآتالعالم (محمد بختاورخان) ،خزاینالفتوح (دهلوی)،
تجاربالسلف (هندوشاه) ،مجمل فصیحی (فصیح خوافی) ،عالمآرای امینی (امینالدین فضلاهلل) ،صفوةالصفا (ابنبزاز) ،مختصر مفید(
محمد مفید) ،رساله مجدیه (مجدالملک) ،معدن اخبار احمدی (احمدبن بهبل) ،تحفةاالخیار (میرزا محمد مشهدی) ،برهان فتوح (
محمدعلی حسینی نیشابوری) ،لب لباب (حاجی محمدقلیخان قاجار) ،تحفةالعالم (ابوطالب فندرسکی) ،قصصالخاقانی (ولیقلی
شاملو) ،روضةالصفویه (میرزا حسن جنابدی) ،فتوحات امینی ( صدرالدین امینی) ،فتوحالسالطین (عصامی نظم) 35 ،مورد.

2ـ 2ـ 2ـ 2ـ الگوی ترکیب نحوی فارسی (تاریخ  +اسم) در اغلب موارد داللت صریح است؛ به جز
در مواردی که داللت به نویسنده برمیگردد نه به محتوا.
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جدول شماره3ـ عنوانهای ترکیبی با لفظ تاریخ
عناوین با ساختار (تاریخ+اسم)

تاریخ برامکه (هروی) ،تاریخ سیستان (نامعلوم) ،تاریخ طبرستان (ابناسفندیار) ،تاریخ بیهق (علی بن زید) ،تاریخ گزیده
(مستوفی) ،تاریخ همایونی (ابرهیم ابن جریر) ،تاریخ بلعمی (بلعمی) ،تاریخ بیهقی (بیهقی) ،تاریخ حزین(حزین) ،تاریخ غازان
(کاشانی به نظم) ،تاریخ الفی (شیخ احمد نقوی) ،تاریخ حقّی (عبدالحق دهلوی) ،تاریخ سلطانی( سید حسن بن مرتضی) ،تاریخ
جهانگشا (جوینی) ،تاریخ گیتیگشا (صادق اصفهانی) ،تاریخ عالمآرای عباسی (اسکندربیگ ترکمان) ،تاریخنامه هرات (سیفی
مفضلی
عباسی (میرزا محمدطاهر) ،تاریخ منتظم ناصری (اعتمادالسلطنه) ،تاریخ ذوالقرنین (شیرازی) ،تاریخ ّ
هروی) ،تاریخ ّ
(مفضلخان)21 ،

2ـ 2ـ 2ـ  3الگوی نحوی عربی (اسم  +التواریخ) :در این الگو داللت ،بسیار کلّی و عام است و فقط
محتوای تاریخی متن قابل دریافت است.
جدول شماره4ـ عنوانهای با ساختار ترکیب عربی (اسم  +التواریخ)
عناوین با ساختار (اسم+التواریخ)

اصحالتواریخ (محمدبنفضلاهلل) ،جامعالتواری خ
احسنالتواریخ (روملو و الخکی ) ،ناسخالتواریخ (سپهر) ،زینةالتواریخ (تبریزی)ّ ،
(رشیدالدین فضل اهلل) ،زبدةالتواریخ (حیدر رازی و دهلوی) ،اکسیرالتواریخ (اعتضادالسلطنه) ،نظامالتواریخ (بیضاوی) ،فردوسالتواریخ
(ابرقویی و بسطامی) ،منتخبالتواریخ (نطنزی) ،خالصةالتواریخ (قاضی احمد) ،مجملالتواریخ (گلستانه) ،سراجالتواریخ (کاتب
هزاره) ،لٌ ّب التواریخ (یحیی قزوینی) ،افضل التواریخ (میرزا افضلی).

2ـ 2ـ 3ـ عناوی�ن طوالن�ی :رویآوردن نویس��ندگان ب��ه اطناب و توصیفهای ش��اعرانه در
کتابهای تاریخ که با رعایت تناس��بهای لفظی و آوردن مترادفات همراه بود ،نثر را به س��مت
تکلّف و تص ّنع سوق داد .رواج این سبک نگارش به عناوین برخی از این آثار نیز سرایت کرد .در
ای��ن عنوانها معمو ً
ال با اضافهکردن یک ترکیب عطفی ،متممی و یا جار و مجرور ،نویس��نده به
دنبال معرفی دقیق محتوا و رفع ابهام از عنوان اثر است اما در بیشتر موارد به دلیل توجه زیاد به
عنوان اثر و انتخاب واژگان نامأنوس ــ که برای نشاندادن
ایجاد تناس��ب لفظی و موسیقایی در
ِ
فض��ل و دانش و عربیدانی نویس��نده بوده ــ جنبۀ داللتی صریح خود به متن را از دس��ت داده
اس��ت .در مواردی معدود عربیبودن برخی از این عنوانها را میتوان در حکم ترجمۀ چکیدۀ اثر
بهحس��اب آورد که خود میراثی از دورۀ تس��لط و نفوذ زبان عربی و عربینویس��ی در قلمرو زبان
فارسی است.
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جدول شماره 5ـ عنوانهای طوالنی
نویسنده

عنوان

(عبداهلل شیرازی  /وصافالحضرة)

تجزیةاالمصار و تزجیةاالعصار

(ابن بیبی)

االوامر العالئیة فى االمور العالئیة

( محمد بن سلیمان راوندی)

راحةالصدور و آیةالسرور

(کریمالدین آقسرایی)

مسامرةاالخبار و مسایرةاالخیار

خالصةاالخبار فی بیان احوالاالخیار

(خواندمیر)

روضةالصفا فی سیرةاالنبیاء والملوک والخلفاء

(میرخواند)

حبیبالسیر فی اخبار افرادالبشر

(خواندمیر)

روضة اولیااللباب فی معرفةالتواریخ واالنساب

(بناکتی)

بدایعاالزمان فی وقایع کرمان

(افضلالدین کرمانی)

مطلعالسعدین و مجمعالبحرین
سمطالعلی للحضرةالعلیا

(کمالالدین عبدالرزاق)
(ناصرالدین منشی کرمانی)

المعجم فی آثار ملوک عجم

(شرفالدین فضلاهلل)

روضاتالجنات فی اوصاف مدینة هرات

(معینالدین اسفزاری)

(محمود هدایتاهلل)

نقاوةاالثار فی ذکراالخیار

روضةاالحباب فی سیرةالنبی واالل و اصحاب

(میرجماالدین عطاءاهلل)

ُدررالتیجان فی احوال ملوک بنی اشکان

(اعتمادالسلطنه)

المعجم فی آثار ملوک عجم
مرآتاالدوار و مرقاتاالخبار

(ابنعربشاه)

(مصلحالدین محمد الری)

2ـ 3ـ یافتههای پژوهش در ساختار عنوانها
جدول شماره 6ـ ساختار زبانی عنوانها
نوع عنوان

بسامد

فارسی (عناوینی که کام ً
ال فارسی یا حداقل یک جزء با ریشه فارسی وجود دارد)

%26

عناوین تکواژهای (کوتاه)

% 13

عربی

% 74

ترکیب اضافی (عربی و فارسی)

% 63

اضافی (اسم+التواریخ)

% 15

اضافی (تاریخ+اسم)

ترکیب وصفی (مواهب الهی ،خلد برین ،هشت بهشتُ ،د ّره نادره ،عمل صالح)
عناوین طوالنی ( بیش از سه واژه)

% 21
%5

% 18
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با بررس��ی انجامش��ده متوجه میش��ویم که در انتخاب عنوان کتابهای تاری��خ ،گرایش زبانی
ٌ
مضافالیه) بوده
نویس��ندگان بیش��تر به انتخاب اس��مها و عنوانها از نوع ترکیب اضافی (مضاف و
است که بیشتر جنبۀ توضیحی دارد و معدود ترکیبهای وصفی بهکاررفته هیچ سازگاری با محتوای
تاریخی متن ندارند .اس��تفادۀ فراوان از عناوین عربی برای متن فارس��ی نش��اندهندۀ تأثیر و سلطۀ
زبان عربی بر میراث مکتوب زبان فارس��ی اس��ت .استفاده از عنوانهای طوالنی به شیوۀ آثار عربی
همچون دیگر موضوعهای نثر فارسی ،درصد چشمگیری را به خود اختصاص داده است .استفاده از
ساختار نحوی ترکیب اضافی با بسامد باال در عناوین متون تاریخی ،به مناسببودن این نوع ترکیب
در معرفی اثر به مخاطب برمیگردد.
2ـ 4ـ سبک ایدئولوژیک واژگان عناوین (ارزشگذاری واژگان عناوین)
مورخان برتر معتقدند که بهترین عنوان برای دورههای تاریخی ،اصطالحات خنثی و بیرنگ
و ب��و اس��ت 27.به همی��ن دلیل عموم ًا انتظار بر این اس��ت که نگاه تاریخی ب��ه وقایع ،نگاهی
تکمعنایی باش��د و نویس��نده حتیاالمکان باید در ثبت و گزارش ح��وادث و وقایع تاریخی از
جهتگیری احساس��ی ،عاطفی و ایدئولوژیک پرهیز کند .این نکت��ه در واژگان و ترکیبهای
انتخابشده برای عنوان نیز صدق میکند .اما در دورههای مورد بحث ما به دالیل نوع روابط
نویسنده با دستگاه قدرت و فرمایشیبودن بخش قابل توجه کتابهای تاریخ ،عنوانها عموم ًا
ب��ار معنای��ی جهتدار از نوع مثبت به دس��تگاه قدرت ــ که خود محور متن اس��ت ــ دارند و
عناوین خنثی بس��امد کمتری دارند .نمونۀ دیگر از عنوانهای جهتدار ش��یفتگی نویسندگان
تاریخها به اثرشان بوده است که عنوان را از داللت خنثی به داللت جهتدار تبدیل کرده است.
نکتۀ دیگر ،جهتگیری ادبی عناوین اس��ت که س��بب میشود از حالت عنوان یک اثر تاریخی
خارج ش��وند و تداعیکننده اثری ادبی شوند .در جدول زیر نمونههایی از این رخدادهای زبانی
در محور عناوین آمده است.
عناوین خنثی فقط وظیفۀ اطالعرس��انی از موضوع و محتوا را دارند و فاقد جهتگیری نس��بت
به متن هس��تند .در عوض عناوین با جهتگیری که غالب ًا به س��مت حاکمیت است و یا نشاندهنده
ش��یفتگی تاریخنویس به اثر خود؛ که در نتیجه از ن��گاه خواننده و مخاطب ،جایگاه بیطرفانه خود را
از دست میدهند.
 .27محمود فتوحی ،نظریۀ تاریخ ادبیات( ،تهران :انتشارات سخن ،)1387،ص .159
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جدول شماره7ـ جهتگیری در عنوان کتابهای تاریخ
روضةالصفا فی سیرةاالنبیاء
والملوک والخلفاء

عناوین معطوف به قدرت

تاریخ عالمآرای عباسی

عناوین معطوف به متن

معطوف به مورخ

عناوین خنثی

معدن اخبار

هشت بهشت

ناسخالتواریخ

روضةالطاهرین

سلجوقنامه

مطلعالسعدین و مجمعالبحرین

منتخبالتواریخ
تاریخ بیهق

ُد ّره نادره

اصحالتواریخ
ّ

فتوحات امینی

تاریخ گیتیگشا

جهانآرا

تاریخ برامکه

تاریخ جهانگشا

سمطالعلی للحضرةالعلیا

روضةالصفویه

خزاینالفتوح

فردوسالتواریخ

تحفة عالم

جامعالتواریخ

عالم آرای نادری

زبدةالتواریخ

گلشن ابراهیمی

لب لباب

مآثر رحیمی

عالمآرا

اکسیرالتواریخ

افضلالتواریخ

عمل صالح

افضلالتواریخ

گیتیگشا
االوامر العالئیة فى االمور العالئیة

28

همانگونه که مشاهده میشود عناوین معطوف به قدرت و متن بسامد بیشتری نسبت به عناوین
خنثی دارند .البته منظور از خنثیبودن عنوان این اس��ت که جهتگیری در آن صورت نگرفته اس��ت
و تنه��ا جنبۀ اطالعرس��انی دارد .اما در عنوانهای جهتدار نویس��نده با انتخ��اب صفات و یا القاب
خ��اص ،زبان را از حالت بیجهتب��ودن خارج میکند و بنابراین تعلّق خاطر و گرایش نویس��نده به
ش��خصیت یا اثرش در عنوان خودنمایی میکند .برای مثال چنگیزنامه و تاریخ جهانگش��ا هر دو در
مورد یک موضوع و یک دوره تاریخی و یک ش��خصیت بح��ث میکنند؛ در اولی فقط جنبۀ داللت
و اطالعرس��انی صرف مطرح اس��ت اما در دومی عالوه بر اطالعرس��انی نگاه جهتدار نویسنده به
شخصیت مورد بحث با صفت جهانگشا نیز دیده میشود.
 .28این اثر که به گفته خود نویس��نده« ،مقامات عزمات س��لطان اعظم عالء الخلق و الدین کیقباد» را در بر دارد ،به فرمان وى
نوشته شده است.

نشانهشناسی الگوهای نامگذاری کتابهای تاریخ در زبان فارسی 15 /

2ـ 5ـ واژگان پرکاربرد در عناوین که بار توضیح تاریخیبودن متن را دارند.
ای��ن واژگان در نامگ��ذاری کتابهای تاریخ حالت کلیش��های پیدا کردهاند و با آنها س��اختار نحوی
واحدی ساخته شده است.
جدول شماره8ـ بسامد واژگان بهکا ر رفته در عنوان کتابهای تاریخ
واژگان
تاریخ

بسامد
21

اخبار

5

التواریخ
فتوح

روضه

15
4
4

طبقات

3

تحفه

2

مرآت
مآثر

2
2

2ـ 6ـ الیههای بالغی عناوین
زبان تاریخ زبان خبر است؛ اما اگر این اخبار با زبانی ادبی و هنری همراه شود مباحث تاریخی را از
حالت خش��کی و نقل روایت ماللآور خارج میسازد ،البته این در صورتی است که این جنبۀ بالغی
هدف اصلی نویس��نده نباشد و خللی بر انتقال خبر وارد نسازد .شیوۀ بالغیای که بیهقی در نگارش
تاریخ خود انجام داد ،الگویی برای تاریخ نویسان بعد از خود از جمله جوینی ،نسوی و دیگران گردید.
هرچند بعدها برخی در این راه مسیر افراط را پیمودند و مباحث تاریخی در زیر انبوهی از صنایع ادبی
پنهان ماند؛ این شیوۀ نگارش ادبی به عنوانهای کتابهای تاریخ نیز منتقل شد و در موارد زیادی
تاریخنویس��ان در انتخاب عنوان اثر خود به ش��یوۀ بالغی روی آوردند .البته به دلیل نوع موضوع و
واژگانی عنوان ،تنها از برخی
ملزمبودن نویسندگان به انتخاب عنوان بر اساس داللت و محدودیت
ِ
فنون بالغی (صنایع ادبی) که با محتوای آثار تاریخی تناسب داشت؛ استفاده میکردند.
اهمیت بررسی عنوانهای کتابها در موضوع خاص از این جهت باید مورد تأکید قرار گیرد که
گاه بررس��ی جمالشناسیک عنوان انتخابی برای یک اثر جهتگیری فکری مو ّرخ را نشان میدهد؛
و از عنوان انتخابی او میتوان جهتگیری و بینش تاریخی او را در اثرش مشخص کرد ،به گونهای
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که برخی صاحبنظران معتقدند« :در جمالشناسی نام کتابها در هر دوره ،ساختارهای نحوی مورد
عالقۀ نویس��ندگان ،تمها و موتیوهای 29مورد توجه را نشان میدهد و هیچ ضرورتی ندارد که برای
تحلیل س��اختهای جمالشناس��یک یک نویسنده و ش��اعر آثار او خوانده شود ،میتوان از روی نام
کتابهایش ذهنیت او را تحلیل کرد 30».زیرا «فنون بالغی صرف ًا با چگونگی بیان اندیشهها سروکار
ندارند ،بلکه بر چگونگی اندیشیدن نیز تأثیر میگذارند و فنون ادبی مختص آثار ادبی نیست و سطح
31
بسیار گستردهای را شامل میشوند».
در بررسی عنوان کتابهای تاریخ با توجه به محتوای آثار و ویژگی ذکرشدۀ آنها ،به نوع استفاده
از صنایع ادبی و نحوۀ کاربرد صنایع لفظی و معنوی و بسامد هر یک میپردازیم.
مس��جع در متون نثر
2ـ 6ـ 1ـ صنایع لفظی :با توجه به اینکه در زبان فارس��ی اولین بار نثرهای
ّ
عرفانی بهکار گرفته شد و توجه به موسیقی و آهنگینبودن کالم در نثر عرفانی بیشتر از متون دیگر
مورد توجه نویس��ندگان بوده اس��ت؛ موفقبودن این تجربه در جذب مخاطب ،بعدها مورد اس��تقبال
نویسندگان آثار غیر عرفانی از جمله کتابهای تاریخ و کتابهای تعلیمی هم قرار گرفت .از همین
رو اس��تفاده از تناس��بهای لفظی اعم از سجع ،ترصیع و جناس در انتخاب عنوان کتابهای تاریخ،
مورد اقبال نویس��ندگان بوده اس��ت .هرچند باید به این نکته توجه داشت که به خاطر محدودبودن
خاصی بوده است.
عنوان در محور افقی کالم ،عرصۀ هنرنمایی در این بخش محدود به صنایع ّ
2ـ 6ـ 1ـ 1ـ (تناس�بهای لفظ�ی) :در عنوانه��ای طوالنی ،اس��تفاده از روش هماهنگس��ازی یا
تسجیع که بر همسانی هرچه بیشتر صامتها و مصوتها استوار است ،به یک شیوه و سبک تبدیل
شده است؛ به گونهای که بهندرت عنوان طوالنی بدون استفاده از این تناسب لفظی دیده میشود و
با توجه به کاربرد سجع در نثر ،بیشترین آثار در این شیوه کتابهای نثر هستند تا نظم .هر چند این
نوع تناس��ب ،با سجع عبارتهای درون متن متفاوت است چون عناوین ،ساختار جملهای ندارند ،اما
نمیتوان تناس��ب موجود در عنوانها را نادیده گرفت و آن را گونهای از س��جع یا ترصیع ندانست و
جنبه موسیقایی و شاعرانگی آن را از نظر دور داشت؛ زیرا از یک نظر «موسیقی ،علم نسبتها است
32
و شعر جز به موسیقی رسیدن کالم نیست».
 . 29الگوهای معینی که به صورت گوناگون در ادبیات تکرار میش��وند .س��یما داد ،فرهنگ اصطالحات ادبی( ،تهران :انتش��ارات
مروارید ،)1390 ،ص.85
 .30محمدرضا شفیعی کدکنی ،زمینه اجتماعی شعر فارسی( ،تهران :نشر اختران ،)1386 ،ص .442
 .31سجودی ،ص .53
 .32محمدرضا شفیعی کدکنی ،موسیقی شعر( ،تهران :انتشارات آگاه ،)1388 ،ص .294
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در تمام عنوانهای طوالنی که برای کتابها انتخاب شده است ،از تناسب سجع و تناسب واژهها
و حروف برای ایجاد موس��یقی استفاده شده است؛ مانند :المعجم فی آثار ملوک عجم (شرفالدین).
تقریب ًا تمام عناوین طوالنی که در بخش قبل به آنها اش��اره ش��د از این ش��یوۀ بالغی بهره بردهاند.
استفاده از این تناسبها در بهخاطرسپردن نام کتابها نیز کاربرد مؤثری داشته است.
2ـ 6ـ 1ـ 2ـ در مواردی تناسب لفظی در تمام اجزای عنوان دیده میشود که هدف نویسنده استفاده
از تمام ظرفیت موس��یقایی زبان بوده اس��ت؛ به گونهای که نیمی از عنوان تکرار کامل نیمۀ دیگر از
نظر موس��یقایی و تناسب اس��ت .بهطور مثال در عنوان بدایعالزمان فی وقایع کرمان دو کلمه بدایع
و وقایع و زمان و کرمان با هم تناس��ب کامل دارند .و یا در مس��امرةاالخبار و مس��ایرةاالخیار که
نویس��نده با ایجاد تناس��ب در بین مسامرة و مسایرة و اخبار و اخیار هم که با هم سجع متوازی دارند
به دنبال آرایۀ ترصیع بوده است و همچنین در تجزيةاالمصار و تزجيةاالعصار و عجائب المقدور فی
نوائب التیمور».
2ـ 6ـ 1ـ 3ـ به نسبت سجع و ترصیع بسامد بسیار پایینی 
دارد .االوامر العالئية فى االمور العالئية
که العالئية اول اشاره به عالءالدین عطاملك جوينى که پیشنهاد نوشتن تاریخ را داده است و دومی
ت العالئية دوم در معنی امور بزرگ و مهم نیز معنی
اش��ار ه به عالءالدين كيقباد از س�لاجقه روم اس 
میدهد.
2ـ 6ـ 2ـ صنای�ع معن�وی و عل�م بی�ان :در بخش صنای��ع معنوی و علم بیان به واس��طه زبان
ش��اعرانه اغلب کتابهای تاریخ ،استفاده از زبان غیرصریح و رمزی برای توصیف مباحث و اتفاقها
اجتنابناپذیر بهنظر میرس��د؛ به همین دلیل داللت ضمنی جایگزین داللت مس��تقیم در نشانههای
عناوین گردیده است که عامل باالبودن بسامد استفاده از علم بیان و صنایع معنوی بدیعی در انتخاب
عنوان کتابهای تاریخ نیز همین امر است.
2ـ 6ـ 2ـ 1ـ اس�تعاره :انتخاب جانش��ین اس��تعاری ،مبتنی بر اصل تشابه یا همارزی است که خود
ح��اوی بار عاطفی و ارزش��ی غنیای اس��ت که هم بیان و هم دریاف��ت آن ،متأثر از بافت فرهنگی
کاربرد زبان است 33.استعاره رکن اساسی خالقیت و نمود ویژه فردیت هنری مولّف است و در عنوان
با هدف انگیزش و اقناع و برانگیختن مخاطب مورد استفاده قرار میگیرد34.در بین عنوان کتابهای
تاریخ علیرغم داش��تن الگویهای رایج و پذیرفتهش��ده در انتخاب عنوان که باید داللت مستقیم را
 .33سجودی ،ص .56
 .34محمود فتوحی ،سبکشناسی نظریهها ،رویکردها و روشها (تهران :انتشارات سخن ،)1392 ،ص .343 .339
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در اولویت خود قرار دهد؛ آرایه اس��تعاره بس��امد نس��بت ًا باالیی دارد با این تفاوت که عنوان استعاری
به لحاظ ایجاد ابهام و نداش��تن قرینه در خود ،مانند نش��انۀ رمزگذاری ش��ده است که باید با کشف
رابطۀ آن با متن از آن رفع ابهام کرد .استفاد از عنوانهای استعاری در کتابهای تاریخ پیامد ادبی
و هنریشدن نثر این کتابها از قرن پنجم بود.
در برخی از عنوانهای استعاری قرینه صارفهای جز متن برای داللت وجود ندارد .عناوینی از قبیل:
نفثةالمصدور 35،خُ لد برین ،تحفةاالخیار ،تحفةالعالم ،مرآتالعالم .در این حالت خود کتاب ،هم مستعارمنه
اس��ت و هم قرینۀ صارفه .گروه دوم ،عنوانهایی هس��تند که واژۀ دوم قرینۀ صارفه برای لفظ استعاره
است .مانند :معدن اخبار ،اکسیرالتواریخ ،فردوسالتواریخ ،زينةالتواریخ ،خزاینالفتوح ،سراجالتواریخ ،سمط
العلی للحضرة العلیا ،مطلعالس��عدین و مجمعالبحرین ( 36دو ابوس��عید)ُ ،درر التیجان 37فی احوال ملوک
بنی اش��کان .مرآتاالدوار و مرقات 38االخبار (توضیح بعد از استعاره قرینه صارفه است) .در گروه سوم
عناوین استعاری ،یک قرینۀ ایهامی یا توضیحی وجود دارد که داللت نشانه بر متن را سادهتر میکند
مانند :روضةالطاهرین (نویسنده طاهر سبزواری) ُد ّره نادره (موضوع تاریخ نادرشاه) و گلشن ابراهیمی (
در تاریخ ابراهیم عادلشاه) .در این موارد بخشی از عناوین «مستعار» هستند و محتوای تاریخی متن و یا
شخصیت تاریخی مورد نظر در متن «مستعار منه» آن است .با نگاهی به واژههای استعاری بهکاررفته
برای عنوانها درمییابیم که نگاه نویسنده به تاریخ خود یک نگاه کمالگرایانه بوده است و استفاده از
واژگانی از قبیل :خلد ،تحفه ،مرآتُ ،در ،فردوس ،زينة ،سراج و غیره بیانگر نگرش خاص و مبین نگاه
39
ویژه تاریخنگاران به تاریخ و به اثر خود بوده است.
2ـ 6ـ 2ـ 2ـ ایهام (اتّفاق) :در این آرایه نام ممدوح و یا تخلص و لقب نویس��نده به ش��یوهای آورده
میشود که معنی لغوی آن به ذهن متبادر شود 40.برخی از تاریخنویسان از این آرایه به شیوۀ هنرمندانه
 .35این عنوان نامی با مس��می بر این کتاب اس��ت ،زیرا «نفثة المصدور» در لغت به معنی خلطی اس��ت که مبتال به سینه درد ،از
س��ینه بیرون میافکند و به اینگونه تنفس خویش را راحتتر میس��ازد ،نیز به سخنانی گفته میشود که بیانگر دردها و تألّمات درونی
اس��ت و گوینده با آنها به عقدهگش��ایی و درد دل گویی و ش��کوهگری میپردازد ،و با بیان آنها اندوه درون و عقدههای دل خویش را
کاهش میدهد .و موضوع کتاب نفثةالمصدور بیشتر همین عقدهگشاییها و درد دل گوییها و شکوهگریهاست.
 .36دو اس��تعاره در یک عنوان بهکار رفتهاس��ت .س��عدین و بحرین هر دو استعاره از دو ش��خص یت تاریخی مورد نظر در کتاب
هستند.
 .37التیجان به معنی تاجها و ُدرر التیجان ( مرواریدهای تاجها) که استعارهای از کتاب است.
 .38مرآت (آیینه) و مرقات (نردبان) هر دو استعاره از کتاباند.
 .39سیروس شمیسا ،بیان (تهران :نشر میترا ،)1392 ،ص .162
ادبیات فارسی( ،تهران :نشر نو و معین ،)1387 ،ص .86
 .40محمد شریفی ،فرهنگ ّ
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در نامگذاری اس��تفاده کردهاند؛ به گونهای که یک واژه از عنوان با لفظ دیگر عنوان و موضوع تناسب
معنایی دارد و از طرف دیگر به نام نویسنده یا حاکم و حامی اثر نیز اشاره شده است و غیرمستقیم هر
دو جانب موضوع رعایت میشود .همانگونه که برخی از شاعران این شیوه را در کاربرد تخلّص خود در
شعر بهکار بردهاند؛ به گونهای که هم معنی ظاهری و اصلی خود را دارد و هم نشانه تخلّص شاعر است.
جدول شماره9ـ عنوانهای ایهامی
تناسب اول
صفت تفضیلی برای تاریخ

نام اثر
افصحاالخبار

عمل صالح

تناسب دوم
اشاره به تخلص نویسنده که افصح است

تناسب صفت صالح با عمل

نام نویسنده محمد صالح کنبو

روضة الطاهرین

باغی برای پرهیزگاران

نویسنده محمد طاهر سبزواری

احسنال ّتواریخ

صفت تفضیلی برای تاریخ

حسن بیگ روملو

صفت تفضیلی برای تاریخ

احسن الملوک! لقب آقا محمدخان قاجار

مختصر مفید
شرفنامه

احسنال ّتواریخ

احسنالتواریخ

41

تاریخ محمدی

گلشن ابراهیمی
ُد ّره نادره

افضلال ّتواریخ
زیناالخبار

42

مطلعالسعدین
ذوالقرنین

مفیدبودن در عین اختصار
تقلید از اثر نظامی

صفت تفضیلی برای تاریخ
آقا محمد خان قاجار

نویسنده محمد مفید

نویسند امیر شرف بدلیسی
حسن بن محمد الخکی

نویسنده محمد فتحاهلل بن تقی ساروی

تناسب ابراهیم و گلشن (تلمیح)

تاریخ دوره ابراهیم عادلشاه  /ثانی

صفت تفضیلی برای تاریخ

نویسنده میرزا افضلی  /غالمحسین افضل الملک

اصطالح نجومی سعد و طالع فرخنده

دو سعد :ابوسعید بهادر و ابوسعید گورکانی

مروارید نادر (کمیاب)
زینت و آرایش اخبار

دو قرن عربی (دو سی سال)

تاریخ عصر نادر شاه

لقب حاکم زینة المله عبدالرشید مودود
استعاره از فتحعلیشاه

2ـ 6ـ 2ـ 3ـ اغراق و مبالغه :این صنعت ادبی بهطور معمول در متون حماسی و غنایی کاربرد فراوان
دارد و با توجه به د ّقت و توصیفهای واقعی که از متنی تاریخی مورد انتظار اس��ت ،استفاده از صنعت
مبالغ��ه و اغ��راق به جایگاه اثر در نظر مخاطبان و منتقدان بهعنوان یک تاریخ دقیق و مس��تند لطمه
میزند .با این همه در عنوان کتابهای تاریخ از اغراق و مبالغه در بس��امد باالیی اس��تفاده شده است؛
 .41مؤلّ��ف میگوید در دیباچه قصد داش��ته اس��ت نام کتاب را به ن��ام آقا محمدخان قاجار که او را «احس��نالملوک» مینامید،
احسنالتواریخ بنامد اما فتحعلیشاه که آن زمان ولیعهد بود کتاب را تاریخ محمدی نامیده است .محمد فتحاهلل بن محمد تقی ساروی،
تاریخ محمدی(احسنالتواریخ) ،به اهتمام غالمرضا طباطبایی مجد (تهران :مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر ،)1371 ،ص .23
 .42دو کتاب با یک عنوان ،یکی مربوط به دورۀ صفویه و دیگری مربوط به دورۀ قاجار که القاب نویسندگان هم یکسان است.
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در این خصوص میتوان یکی از دالیل وجود اغراق و مبالغه در عنوان کتابهای تاریخ را در راستای
رقابت بین تاریخنویسان برای معرفی اثر خود به مخاطب و بهویژه عرضۀ آن به دستگاه قدرت ارزیابی
کرد ،که هر نویسنده ،اثر خود یا حاکم و حامی خود را فراتر از تاریخها و امیران دیگر میدانسته است.
نمونهه��ای اغراق و مبالغه در عنوان کتابهای تاری��خ عبارتاند از :زیناالخبار ،تاریخ عالم آرا،
افصحاالخبار ،احسنالتواریخ ،ناس��خالتواریخ ،زينةالتواریخ ،اصحالتواریخ ،جامعالتواریخ ،زبدةالتواریخ،
اکسیرالتواریخ ،نظامالتواریخ ،فردوسالتواریخُ ،د ّره نادره.
نمونههای اغراق در معرفی شخصیت تاریخی :مطلعالسعدین و مجمعالبحرین (دو ابوسعید مورد
نظر هم مطلعالسعدین و هم مجمعالبحرین دانسته شدهاند.
2ـ 6ـ 2ـ 4ـ عناوین تلمیحی :نامهایی که با اشاره به یک واقعه یا بخشی از قرآن و یا شعر انتخاب
شدهاند مانند:
گلش��ن ابراهیمی :لفظ گلشن و ابراهیم میتواند اشارهای به واقعه گلستانشدن آتش بر حضرت
ابراهیم باشد.
مطلعالسعدین و مجمعالبحرین اشاره به (سوره کهف آیه )60تاریخ ذوالقرنین  43تلمیح به قرآن
(کهف آیه .)83
2ـ 7ـ یافتههای پژوهش در زیباییشناسی عناوین
جدول شماره10ـ بسامد صنایع ادبی در عنوان کتابهای تاریخ
آرایه
سجع و ترصیع

بسامد
21مورد

ایهام

15مورد

استعاره

20مورد

اغراق و مبالغه

12مورد

جناس

1مورد

تلمیح

3مورد

 .43واژۀ ذوالقرنين را از قرآن به عاريت گرفته و مقصودش از ذوالقرنين ،فتحعلىش��اه اس��ت كه دو قرن حكومت كرد ،البته قرن
عربى كه س��ى س��ال است؛ هر چند كه حكومت او در سى سال دوم از هشت سال ( 1342ـ  )1350فراتر نرفت و لذا مؤلف ،سالهاى
باقيمانده از قرن دوم را به ذكر تاريخ حكومت محمدش��اه قاجار اختصاص داده اس��ت .فضلاهلل خاوری ش��یرازی ،تاریخ ذوالقرنین .ج
 ،1به تصحیح ناصر افشار( ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،)1380 ،ص .10
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2ـ 8ـ الیههای فکری عنوانها (عوامل مؤثر در انتخاب عنوان)

در انتخ��اب عن��وان یک اثر عواملی زی��ادی دخالت دارند .این عوامل گاه درونمتنی هس��تند و گاه
فرامتنی ،نویس��ندگان و شاعران بسته به ش��رایط اجتماعی ،سیاسی ،نگاه شخصی و غیره بر اساس
یکی از الگوها دست به انتخاب و یا ابتکار میزند.

2ـ 8ـ 1ـ عوامل درونمتنی :در این حالت موضوع متن و یا س��اختار متن و یا شخصیتهایی که
متن دربارۀ آنها اس��ت ،بهطور مستقیم در عنوان دخالت دارد .با نگاهی به برخی از عناوین بهراحتی

میتوان به محتوا و موضوع اثر پی برد در این آثار گاه عنوان بهصراحت به موضوع اشاره دارد و گاه
به شکل غیرصریح و به شیوه استعاری و یا با استفاده از نمادهای شناختهشده ،اثر را معرفی میکند.

2ـ 8ـ 1ـ 2ـ داللت صریح به متن :سلجوقنامه ،شاهرخنامه ،فارسنامه ،تاریخ بیهق ،تاریخ سیستان،
عباسنامه ،طبقات ناصری ،مآثر رحیمی.
در تاریخ زبان و ادب فارسی همیشه بخش فراوانی از متون نظم و نثر از شرایط سیاسی ،اجتماعی
و فرهنگی زمان خود تأثیر پذیرفتهاند که امری طبیعی و قابل توجیه اس��ت .اما این تأثیرپذیری در
همۀ آثار و موضوعات یکس��ان و به یک اندازه نیس��ت .در کتابهای تاریخ تأثیرپذیری از ش��رایط
سیاس��ی و قدرت حاکم به نسبت آثار دیگر بسیار باالست زیرا اثر تاریخی ،مستقیم یا غیرمستقیم با
حاکمیت سیاسی و دینی وقت در ارتباط است و در مواردی اثر به خواست و سفارش حکومت وقت
نوش��ته میش��ود و حتی اگر در عنوان به آن اشاره نشده باشد در مقدمه این تقدیم و انتساب صورت
گرفته است .این انتساب در عنوان اگر در آثار دیگر وجهی قابل توجیه از نظر ارتباط به متن نداشته
باش��د و عاملی برونمتنی باش��د ،در کتابهای تاریخ به واسطه موضوعیتداشتن حاکم در متن اثر،
عاملی درونمتنی محسوب میشود.
2ـ 8ـ 1ـ 2ـ داللت غیرصریح به متنُ :د ّره نادره ،گلشن ابراهیمی ،مطلعالسعدین ،نفثةالمصدور.
2ـ 8ـ 2ـ عناوین برگرفته از ساختار و فرم :در این الگو نویسنده یا شاعر اثر را خود فصلبندی
میکند و بر اس��اس تعداد و یا نام فصلها عنوانی برای اثر خود انتخاب میکند .هرچند این ش��یوه
معرف محتوای اثر نیس��ت و خالقیت
متناس��ب با س��اختار بیرونی کتاب اس��ت اما در اغلب موارد ّ
نویس��نده بیش��تر در انتخاب عناوین بخشهای کتاب است که قرار اس��ت در عنوان بازتاب داشته
باشد.

 / 22تاریخ ایران :دوره  ،11شماره  ،2پاییز و زمستان 1397

جدول شماره11ـ عنوانهای برگرفته از ساختار متن
عنوان

هشت بهشت (تاریخ آل عثمان)

طبقات ناصری
خلد برین

طبقات اکبرشاهی

طبقات شاهجهانی

ساختار متن /تعداد بخش
درباره هشت پادشاه عثمانی
در بیست و سه طبقه
در هشت روضه ( 8طبقه یا د ِر بهشت) تناسب با خلد
در نه طبقه

در ده طبقه

2ـ 8ـ 3ـ عوام�ل برونمتن�ی :گنجاندن نام نویس��نده ،تقلیدها و تکرارها و همچنین اس��تفاده از
ش��یوههای بالغی از عوام��ل برونمتنی مؤثر در عنوان کتابهای تاریخ هس��تند که در بخشهای
دیگر مقاله به آنها اشاره شده است.
2ـ 8ـ 3ـ 1ـ ن�ام صاح�ب اثر در عن�وان :قرارگرفتن نام نویس��نده در عنوانها اغلب به دو صورت
صریح و یا غیرصریح یعنی به صورت «قصد الوجهین» (ایهام) اتفاق میافتد؛ که هم به موضوع اثر
اشاره دارد و هم نام پدیدآورنده در آن است.
الف) صری��ح :تاریخ بلعمی ،تاریخ بیهقی ،فتوحات امین��ی (که البته کژتابی دارد) ،مجمل فصیحی،
تاریخ حقّی .که تاریخ با نام نویسنده شناخته میشود.
ب) غیر صریح :مختصر مفید ( محمد مفید)،احس��نالتواریخ (حس��ن رومل��و) ،افصحاالخبار (افصح
تخلص نویس��نده) اافضلالتواریخ (میرزا افضلی یا افضلالملک) ،ش��رفنامه (شرفخان بدلیسی)،
عم��ل صالح(محمد صال��ح) ،روضةالطاهرین (طاهر س��بزواری) .همانگونه که در بخش ایهام
اشاره شد نویسند با استفاده از شگرد آرایه ایهام نام خودرا در عنوان گنجانده است.

2ـ 9ـ آسیبشناسی نامگذاری در کتابهای تاریخ
در ای��ن بخش از بررس��ی عنوان کتابهای تاریخ به آس��یبهای موج��ود در عنوانها که پیامد آن
نارس��ایی ،ناس��ازگاری با محتوا و نداشتن جذابیت است ،پرداخته میشود .در این بخش همچنین به
عوامل ایجادکنندۀ این آسیبها اشاره میشود.
2ـ 9ـ 1ـ دوگانگ�ی زب�ان عنوان و مت�ن :بخش عمدۀ عنوانهای متنون نظ��م و نثر ما تا دورۀ
مش��روطه به زبان عربی اس��ت که می��راث دورۀ نفوذ مطلق زبان عربی در محدودۀ س��ه قرن ا ّول
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هجری در ایران است؛ به دالیل فروپاشی ساختار سیاسی و به دنبال آن فروپاشی همۀ ساختارهای
فرهنگی و اجتماعی و مهجورش��دن زبان فارسی از یک طرف و حاکمیت زبان عربی در تمام مراکز
قدرت سیاس��ی و دینی از طرف دیگر ،ناگزیر نویسندگان و شاعران ایرانی آثار خود را به زبان عربی
مینوشتند تا هم مخاطبان گستردهتری داشته باشند و هم در فضای سیاسی حاکمیت اعراب که در
چند قرن ا ّول به فعالیت فرهنگی با نگاه شک و تردید مینگریستند ،بتوانند برای خود فضای فعالیت
ایجاد کنند .هرچند پس از مدتی نویس��ندگان و ش��اعران ایرانی نگارش و سرودن به زبان فارسی را
آغاز کردند اما وجود عنوان عربی برای متون فارس��ی تا دورۀ مش��روطه به ش��کل فراگیر و گسترده
باقی ماند .این امر که احتما ًال در ابتدا به جهت غالب و فراگیربودن زبان عربی نسبت به زبان فارسی،
حالت معرفی اثر به غیرفارسیزبانان را داشته است و در حکم چکیده متن به زبان علمی روز جهان
اس�لام بوده است؛ اما پس از مدتی به یک ش��یوه رایج که نشانهای از فضلفروشی نویسندگان بود
تبدیل ش��د .از بین صد اثر منتخب تاریخ تنها بیس��ت و شش درصد عناوین آثار به فارسی هستند و
یا ساختار نحوی فارسی دارند.
2ـ 9ـ 2ـ نارس�ایی عنوان (مطابقنبودن عنوان با محتوا) :برخی از عناوین انتخابی ،تناس��بی با
محتوای اثر ندارند که این امر نش��ان دهندۀ نبود اهتمام جدی و همچنین نبود ذوق هنری نویسنده
و یا شاعر در انتخاب نام مناسب بوده است.
عناوین��ی مانن��د :مواهب اله��ی( 44در تاریخ آل مظف��ر) ،دلگش��انامه (در اخبار مخت��ار ثقفی)،
روضةالطاهری��ن( 45درتاری��خ عمومی) ،خلد بری��ن (در تاریخ عمومی) ،جامع مفی��دی (تاریخ یزد)،

تحفةاالخی��ار (تاری��خ عمومی) ،برهانالفتوح (تاریخ عمومی) ،تاری��خ الفی ( 46تاریخ عمومی) ،عمل
صالح (در پادش��اهی شاهجهان) و دستور شهریاران( 47در پادشاهی سلطان حسین صفوی) .که هیچ
 .44نویس��نده دربارۀ نام کتاب در مقدمه میگوید « :این همایوننامه به حس��ب اش��ارت مبارک شیخ سالک ،ابراهیم الزرقانی در
ش��یراز مواهب الهی نهاده ش��د ».معینالدین یزدی ،مواهب الهی (درتاریخ آل مظفر) ،تصحیح س��عید نفیسی ،ج اول( ،تهران :چاپخانۀ
اقبال .)1326 ،ص .19
 .45کلمه روضه در این عنوان عالوه بر اینکه عنوان عمومی بر کتابهای تاریخی اس��ت ،مادهتاریخ نوش��تن کتاب نیز محسوب
میش��ود و به حروف ابجد معادل س��ال 1011ق سال نوشتن کتاب اس��ت .عنوان کتاب به لحاظ داشتن ایهام تناسب و ماده تاریخ ،به
حالت مع ّما درآمده است .ذبیحاهلل صفا ،تاریخ ادبیات در ایران ،ج  ،5بخش ( ،3تهران :انتشارات فردوس .)1380 ،ص .1702
 .46چون کتاب در حدود سال  1000ق و در تاریخ هزار ساله اسالم نوشته شده است به این نام نامیده شده! همان ،ج  ،5بخش
 ،3ص .1555
 .47نویس��نده در دیباچه هدف از نوش��تن کتاب را تهیۀ سرمش��ق و دس��تورالعملی برای مملکتداری عنوان میکند اما در عمل
وقایع پنج س��ال اول حکومت س��لطان حسین صفوی را از سال  1105تا  1110ق مینویسد .محمدابراهیم نصیری ،دستور شهریاران،
به کوشش محمدنادر نصیریمقدم( ،تهران :انتشارات بنیاد موقوفات افشار .)1373 ،ص .13
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اطالعاتی دربارۀ موضوع اثر نمیدهند و در مواردی حتی تاریخبودن متن نیز از روی عنوان اثر قابل
دریافت نیست.
2ـ 9ـ 3ـ تقلیدیبودن عنوان :یکی از آس��یبهای موج��ود در نامگذاری کتابهای تاریخ ،تقلید
از عنوان نوش��تههای پیش��ین است .این تقلید گاه از اثری با محتوای همسان صورت میگیرد و گاه
از آث��اری با محتوا و موضوع متفاوت؛ که در هر صورت نش��انۀ ع��دم اهتمام جدی صاحب اثر برای
انتخاب نام اختصاصی و مناس��ب برای اثر خود اس��ت و یا اینکه شاعر یا نویسنده تحت تأثیر نام اثر
شاخص قبل از خود قرار گرفته و نتوانسته است خود را از جذابیت و وسوسۀ نام قبلی رهایی بخشد.
ِ
در ای��ن بخ��ش با عنوانهای��ی برخورد میکنیم که عین ًا برای دو یا س��ه کت��اب تاریخ انتخاب
ش��دهاند و به صورت موتیو (الگوی کلیش��ه) درآمدهاند مانند:احس��نالتواریخ (3بار) ،ظفرنامه (3بار)،
فردوسالتواریخ (2بار) ،شاهنامه (3بار) و افضلالتواریخ (2بار).
تقلیده��ا گاه ناقصاند و تنها بخش��ی از عنوان م��ورد تقلید یا اقتباس قرار گرفته اس��ت مانند:
مجملالتواریخ (گلستانه) اقتباس از مجملالتواریخ و القصص و کتابهای طبقات فارسی که همگی
از عنوان کتاب طبقات واقدی تقلید ش��دهاند و واژههای��ی مانند :اخبارُ ،درر ،مرآت ،مختصر ،منتظم،
فتوح و تیجان نیز همگی از عناوین کتب تاریخ عربی اقتباس شدهاند.
2ـ 9ـ 4ـ چندنامیبودن :یکی از نابس��امانیها و آس��یبهای موجود در عنوان آثار فارس��ی وجود
دو و گاهی س��ه عنوان برای یک اثر میباش��د .این امر ناش��ی از چندین عامل است که لزوم تغییر
نام و یا چند نامی را برای یک اثر موجب ش��ده اس��ت؛ از این عواملاند :رضایتنداشتن صاحب اثر،
طوالنیبودن عنوان ،تکلّف ،ناس��ازگاری با محتوا (نارس��ایی در معرفی متن) ،وجود عنوان مش��ابه،
دخیلکردن ساختار و محتوا در عنوان .تغییر نام گاه از جانب خود نویسنده صورت میگیرد و گاه از
جان��ب مخاطبان اعمال میگردد و این تغییرها معمو ًال در جهت جایگزینی نام نویس��نده یا موضوع
کتاب انجام میشود.
جدول شماره12ـ کتابهای تاریخ که چند نام دارند
اثر

نام دوم

نام سوم

علت تغییر

اعالمالملوک

راحة الصدور و
آية السرور

ـ

نداشتن تناسب موسیقایی
(نارسایی هر دو عنوان)

ـ

کلی و تکراری بودن

شهنشاهنامه

چنگیزنامه
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اثر

نام دوم

نام سوم

علت تغییر

عمل صالح

شاهجهاننامه

ـ

غیرمسمی و نارسابودن

سرورالروح

تاریخ عالیی

نارسایی عنوان در دو مورد اول

ـ

کلیبودن و تکراریبودن

ـ

تکراری و کلیبودن

ـ

نارسایی ،تغییر از جانب مخاطب به نام نویسنده

ـ

نارسایی تغییر به نام نویسنده

خزاینالفتوح

شاهنامه هاتفی

اسماعیلنامه

زیناالخبار

تاریخ گردیزی

ظفرنامه

کشفالغرایب

بدایعالزمان فی وقایع کرمان

تجزيةاالمصار و تزجيةاالعصار
حبیبالسیر فی اخبار افرادالبشر

تمرنامه

رساله مجدیه
تاریخ افضل

وصاف
تاریخ ّ
حبیبالسیر

روضة اولیااللباب فی معرفةالتواريخ
واالنساب

تاریخ بناکتی

احسنالتواریخ

تاریخ محمدی

طوالنیبودن

ـ

طوالنیبودن و تکلّف تغییر از جانب مخاطب

ـ

طوالنیبودن نام (اطناب)

گلشن ابراهیمی

تاریخ ابراهیمی

ـ

تکرار  /وجود سه اثر با این نام

ـ

عدم تناسب با متن (تاریخ عمومی)

نورسنامه

تاریخ فرشته

نُسخ جهانآرا

تاریخ جهانآرا

ـ

تغییر به نام نویسنده از سوی محققین نام اول
نارسا و دومی هندی است

جامع التواریخ

تاریخ رشیدی

تاریخ مسعودی

-

کلی بودن نام اصلی تغییر به نویسنده

ـ

هشت بهشت

تاریخ آل عثمان

ـ

از طرف مخاطب به خاطر ارتباط با بخش
باقیماندۀ اثر
ابهام در نام اصلی

تاریخ حقّی

ـ

اطناب

ـ

اطناب تغییر به تویسنده

عالمآرای
صفوی

عالمآرای شاه
اسماعیل

تغییر از کل به جزء برای داللت دقیق

تاریخ همایونی

تاریخ بیهقی

المعجم فی آثار ملوک عجم
ذکر الملوک فی اخبار سالطین هند

جهانگشای خاقان

تاریخ معجم

نارسایی نام اول بر اساس ساختار اثر (سه
نسخه /فصل)

2ـ 9ـ 5ـ طوالنیبودن عنوان :عنوانهایی طوالنی با گذش��ت زمان بر اس��اس اصل کمکوش��ی
زبان��ی از حال��ت اطناب ب��ه حالت ایجاز تغیی��ر میکند .این تغیی��ر نام اغلب از جان��ب مخاطبان و
پژوهشگران در گذر زمان اتفاق میافتد تا داللت عنوان به متن مسمیتر باشد .در بخش قبل جدول
شمارۀ 12به نمونههایی از آن اشاره گردید.
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2ـ 9ـ 6ـ تکلّف و تصنّع :در برخی از عنوانها از واژگان ناآش��نا و غریب اس��تفاده شده است
که پیامد آن مخاطبگریزی اس��ت .این عناوین نش��انههایی از اظهار فضل نویسنده است و مطابق
نثر و س��بک متکلّفانه متن انتخاب ش��ده و برای مخاطب عادی نامأنوس اس��ت .مسامرةاالخبار و
مسایرةاالخیار ،تجزجيةاالمصار و تزجية االاعصار ،سمط العلی للحضرة العلیاُ ،دررالتیجان فی احوال
48
ملوک بنی اشکان ،مرآتاالدوار و مرقاتاالخبار.
2ـ 9ـ 7ـ کلیب�ودن عن�وان :یکی دیگر از آس��یبهایی که در نامگ��ذاری کتابهای تاریخ دیده
میشود کلیبودن عنوان است که در ارتباط میان دال و مدلول حاکم بر نشانه اخالل ایجاد میکند.
این امر از آنجا ناش��ی میش��ود که تاریخنویسان در غالب موارد در نوش��تن تاریخ عمومی ،موضوع
تاری��خ خود را از آدم تا دورۀ حیات خود انتخاب میکردند و عنوانی هم که انتخاب میش��د بس��یار
کلیتر از متن و موضوع اثر بود .این عناوین نه معرف دورۀ زمانی خاص و نه ش��خص و یا سلس��له
مشخص است.
نمونههایی از قبیل :حبیبالس��یر فی اخبار افرادالبشر ،جامعالتواریخ ،تاریخ گزیده ،نظامالتواریخ،
ناسخالتواریخ.
2ـ 9ـ 8ـ عنوانه�ای فربهت�ر از متن :در برخورد با عنوانه��ای کتابهای تاریخ گاه با مواردی
برخورد میکنیم که عنوان انتخابی به هیچ وجه در حد و اندازههای متن نیس��ت و بر اس��اس اغراق
و مبالغه و یا خودش��یفتگی نویسنده انتخاب شدهاست و گذر زمان و بررسی منتقدان ،امروزه خالف
جایگاه ادعایی عنوان انتخابی را نشان میدهد.
اصحالتواریخ،
عنوانهایی از قبیل :ناسخالتواریخ،49اکس��یرالتواریخ ،افضلالتواریخ ،م��رآت العالمّ ،
زينةالتواریخ ،در حالی که برخالف عناوین پر طمطراقی که برخی از شاعران و نویسندگان برای آثار
ضعیف و اغلب تقلیدی خود انتخاب میکنند ،نویسندگان و شاعران بزرگ در موارد بسیار به انتخاب
عنوانهای س��اده اکتفا کردهاند .در این موارد محتوا و موضوع آنقدر ش��اخص و پربار است که اسم
س��اده و معمولی به اسم خاص و مش��هور تبدیل میشود .مقایسه عناوین همانند :تاریخ بیهقی ،نفثة
المصدور ،مجملالتواریخ و القصص و تاریخ جهانگشا با عنوانهای قبل ،گویای این مطلب است.
 .48واژهها نامأنوس :مس��امره :با هم قصه گفتن باب مفاعله (س��مر) مس��ایره :با هم رفتن باب مفاعله از (سیر) امصار :جمع مصر
(شهرها) تزجیه :گذشتن روزگار ُدرر التیجان :مروارید تاج سمط :رشتۀ مروارید مرقات :نردبان.
 .49برخی از منتقدان ،این کتاب را س��ترگ و ارزش��مند میدانند و برخی به سبب وجود لغزشهایی فاحش آن را منسوخالتواریخ!
مینامند .رس��ول جعفریان ،حیات فکری و سیاس��ی امامان شیعه( ،قم :انتش��ارات انص اریان ،)1383 ،ص  .36نکتۀ مهم اینکه کتاب
مذکور ناسخ هیچ کتاب تاریخ دیگری نیست.
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3ـ نتیجهگیری
با بررس��ی عنوان کتابهای تاریخ مش��خص گردید که بخش اعظم عنوانهای انتخابش��ده برای
کتابهای تاریخ تا دورۀ مش��روطه به زبان عربی اس��ت که میراث دورۀ عربینویسی در ایران است.
متون تکنگاری ،عنوانی کوتاه و با داللت صریح دارند و کتابهای تاریخ که دورۀ زمانی گستردهتر
و یا در تاریخ عمومی نوش��ته ش��دهاند ،عنوانهای طوالنیتر و کلیتری ب��رای معرفی خود دارند و
علیرغم طوالنیبودن عنوان ،داللتش��ان غیرصریح است .بیش��ترین آمار در ساختار زبانی عنوانها
ترکیبهای اضافی است.
در بخ��ش زیباییشناس��ی نامه��ا که برگرفته از نثر ش��اعرانه و متکلفانۀ برخی از متون اس��ت،
آرایههای لفظی سجع و ترصیع و در صنایع معنوی استعاره ،ایهام و مبالغه بیشترین بسامد را دارند؛
که این امر منجر به ابهام در داللت و عدم صراحت در داللت نشانه شده است.
در بررس��ی نشانهشناسی عنوانهای کتابهای تاریخ مش��خص گردید که در انتخاب عنوانها
عوامل درونمتنی بیشترین تأثیر را داشته است که با هدف کتب تاریخ سازگاری بیشتری دارد؛ زیرا
در کتابهای تاریخ برخالف متون دیگر ،حاکمان و دس��تگاه قدرت ،خود بخشی از متن هستند .در
مرتبه دوم نام نویسندگان تاریخ بیشترین سهم را در عنوانها دارد.
در بخش چشمگیری از عنوانهای آثار غیرشاخص ،مبالغ ِۀ بهکاررفته از سوی نویسنده ،عنوان را
فراتر و فربهتر از متن قرار داده است که با شیوۀ تاریخنویسی که الزمۀ آن دقت و واقعنمایی است،
ناس��ازگار اس��ت .همچنین انتخاب عناوین با جهتگیری معطوف به قدرت وقت و یا عنوانهایی با
جهتگیری ارزشگذاری بر محتوای اثر از جانب نویس��نده ،مخاطب را نس��بت به جایگاه واقعی اثر
دچار تردید میسازد.
وجود نامهای مختلف بر یک اثر ،عنوانهای عربی و گاه متکلّفانه و نارسایی در داللت و اغراق
در عنوان از مهمترین آسیبهای موجود در عناوین کتابهای تاریخ محسوب میشود.
کتابنامه
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