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 چکیده
 آن در که شودمی محسوب فارسی معاصر هایداستان از ترّقی گلی نوشتة زمستانی خواب رمان

 چرایی داستان این ازجمله داستانی هر خوانش در. است برده بهره الگوکهن و اسطوره نماد، از نویسنده

 بودن نام بدون دلیل یا و هانام جایبه... و ضمیر صفت، از استفاده علّت یا هاشخصیت برای نام انتخاب

 نام تحلیل و بررسی نیز پژوهش این از هدف. کندمی درگیر را ایخواننده هر ذهن هاشخصیت

 هاآن نوع اساس بر هانام نخست حاضر پژوهش در. است زمستانی خواب داستان در هاشخصیت

 معنایی، منظر از هانام از کدام هر سپس شده، دیبنتقسیم صفت و عام اسم خاص، اسم ازجمله

 شود آشکار تا شده داده نشان هانام بسامد پایان در و اندشده بررسی...  و دید زاویة پردازی،شخصیت

 تحلیلی -توصیفی روش با که پژوهش این .اندداشته بیشتری کاربرد هایینام چه داستان این در که

. است متفاوت مردان و زنان نام گزینش شیوة زمستانی خواب رمان در که دهدمی نشان شده، انجام

 ورای در و نیست اتّفاقی و تصادفی هانام انتخاب که است آن بیانگر داستان این شناسینام همانین

 .باشد داشته وجود تواندمی متعدّدی د یل نام هر گزینش

 .یترق یگل ،یخواب زمستان ،ینیگزنام، نام ت،یشخص واژگان کلیدی:
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 هممقد

بخشد. نام و فرایند کلمه یا عبارتی است که به شخص، مکان یا چیزی هویّت مینام 

گذاری تحت تأثیر عوامل مختلف تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و... است )ایزدی و نام

گذاری در نام و نام»شناس آمریکایی، در کتابی با عنوان زبان، 6نیلسن(. 9: 6199لطفی، 

ها را در بخش مهمّی از هویّت افراد است که شخصیت آن گوید: ناممی« ات نوجوانانادبی

زمان که نوجوانان باشخصیت کودکی کند. به نظر او همدنیای واقعی و ادبیات تعریف می

طور دهند، بهسالی خود سالم میکنند و به شخصیت دوران بزرگخود خداحافظی می

البته کاربرد (Nilsen, 2007: 4). . خصیت خود هستندحیاتی درگیر گسترش هویّت و ش

نویسی تفاوت دارد. در دنیای واقعی نام کوچک ها در دنیای واقعی با عالم داستاننام

شود و چیز خوشایندی را در ذهن پدر و مادر معمو ً با نّیتی معنایی روی ما گذاشته می

ها ها کارکرد نامی است. امّا در داستانکند، ولی نام خانوادگی عمومًا اّتفاقما متبادر می

ها هرگز خنثی نیستند؛ همیشه دال بر چیزی هستند، حّتی اگر متفاوت است و نام

گذاری هر شخصیت بخش مهمّی از خلق آن بودن را برسانند. نامبودن یا معمولیعادّی

گان توان گفت نویسندگیرد و میشخصیت است که با مالحظات و تأماّلتی صورت می

 (.96-95: 6161کنند ) ج، با آوردن هر نام، اهداف مورد نظر خود را دنبال می

ها را مورد های آنها و ریشهنامشناسی است که های زبانیکی از شاخه 8شناسینام

 .(Bright, 2003: 662) دهد مطالعه و بررسی قرار می

های طور عمده به سیاستبهشناسی است که های تازة ناماز بخش 6شناسی داستانینام 

نامیدن، زد. ارجاع یا د لت عبارت است از پرداگذاری و ارجاعی نویسندة داستان مینام

 (.616: 6176معرّفی و اشاره به فرد، شیء یا موضوعی خاص )اخوت، 

                                                           
1. Nilsen 
2. Onomastics 
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ها خیر و های بسیاری وجود دارد که نام قهرمانان آندر ادبیات کهن فارسی داستان

های داستان مانندکنند، ها متناسب بانام خود عمل میام از آنشر است و هر کد

تمثیلی های تمثیلی یا شبهدر کمدی قرن هجدهم نام«. پیکرهفت»و « شبهزارویک»

بردند و این گذاری مستقیم، عناوین و القاب به کار میجای نامشود که بهمشاهده می

شد، به حدّی که نام، ر نیز تکرار میکرد و در آثار دیگها حالت کّلی پیدا میعنوان

نویسی امروز، نویسنده (. امّا در داستان19: 6195یافت )عبداللهیان،خود جنبة نمادین می

بندد، حتّی سازی را میهای تیپبرای اینکه توهّمی برای خواننده باقی نگذارد، تمام راه

ها را بانام کوچک کند و فقط آنهایش نام خانوادگی هم انتخاب نمیبرای شخصیت

زند، زیرا معتقد است که نام، چیزی را در ذهن خواننده تداعی غیرمعمول صدا می

 (.692: 6176، شود )اخوتسازی میکند که منجر به تیپمی

تواند در درک مفاهیم مورد نظر نویسندگان ها میرسد که بررسی نامبه نظر می

 یزمستان خواب داستانها در ش بررسی نامکارگشا باشد. به این دلیل هدف از این پژوه

در پژوهش  .است آمریکایی شناسزبان کاف،یل جورج روش اساس بر یترقّ یگل

ایم تا زوایای ها در این داستان پرداختهشخصیت حاضر از منظرهای متفاوت به نام

 تر شود.مختلف هر نام و در نهایت فهم داستان بر ما آسان

 از نویس زن ایرانی است. ترقّینامهن معاصر و نخستین فیلمگلی ترقّی از نویسندگا

 واژگان کنار در خوبیبه را عامیانه واژگان او. کندمی استفاده فارسی زبان موسیقی

 آن طنز زبان و توصیفی نثر به توانمی ترّقی آثار هایویژگی از. بردمی به کار فاخر

 که هایینام ترقّی هایداستان در مانینه(. 91 -16: 6195 دهباشی، و فانی) کرد اشاره

 آثار. است توجّه قابل اندشده برده کار به وصفی ترکیب یا و توصیفی عبارات قالب در

                                                                                                                                              
1. Narrative Onomastics 
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 پراکنده، هایخاطره هستم، گوارا چه هم من هایداستان مجموعه: از اندعبارت ترقّی

 .اتّفاق و نیزمستا خواب هایدیگر، ... و رمان جایی الف، آقای غریب هایعادت

شماری در قالب مقاله منتشر شده، های انگشتشناسی داستانی پژوهشدر زمینة نام

)اسدی « های نمایشی در نمایشنامه مرگ فروشندهشناسی شخصیتنشانه»ازجمله: مقالة 

(، 6165، )حسینی و قدرتی« شبهای هزارویکگزینی در داستاننام»(، 6199و فربد، 

شناسی نام»( و 6197)شیری، « آبادیشده دولتار سپریگزینی در روزگنام»

(. امّا دربارة 6161نو و همکاران، )طاهری قلعه« های عامیانة فارسیهای قصّهشخصیت

ها در رمان خواب زمستانی تاکنون پژوهشی منتشر نشده است؛ به این دلیل پژوهش نام

های تر  یهیق به درک جامعپردازد تا از این طراین داستان می شناسیحاضر به نام

 پنهانی این رمان دست یابد.

 زمستانی خواب رمان . خالصۀ1

داستان خواب زمستانی حکایت پیری، تنهایی و مرگ است. این رمان از 

نظر  هاهای دورة اول نویسندگی گلی ترقّی است که در آن به نمادها و اسطورهداستان

های مرد نیز در این آمیز است و شخصیتگآلود و مرداشته است. فضای داستان یأس

اگر از »گوید: اند. ترقّی دربارة مردان خواب زمستانی میانگیزه و بی تحرّکداستان بی

ای، گویم که هر یک نمایندهاند، میمن بپرسید که این هفت پیرمرد از کجا آمده

ن، زنان اما برخالف مردا؛ (19: 6195، )فانی و دهباشی« وجهی از خود من است

دهد؛ ها را در نقطة مقابل مردان، یعنی قدرتمند نشان میهایی دارند که آنویژگی

 کنند.که این مردان هستند که به زنان تکیه میطوریبه

خواب زمستانی روایت زندگی هفت پیرمرد است که از کودکی باهم بزرگ 

ی از دوستان اند. داستان از ده فصل تشکیل شده و راوی هر فصل را به یکشده

کند که دستی از غیب به سمتش آمده و او را دهد. آقای احمدی فکر میاختصاص می
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شود و همیشه و همه جا این دست را ها به پایین انداخته است. او دچار توّهم میاز پلّه

کند، ناراحت بیند. آقای عزیزی از اینکه هر سال در جشن تولّد حیدری شرکت میمی

گیرد که کاری بکند؛ برود، امّا قادر نیست کاری ولّد او تصمیم میاست و در جشن ت

اش، مهدوی، انجام دهد. آقای انوری پس از هفت سال دوری از دوست صمیمی

گیرد که برای دیدن او به گرگان برود امّا در بین راه، درون قطار اّتفاقاتی تصمیم می

خانم . آقای مهدوی با طلعتگرددشود و بازمیدهد که سرانجام پشیمان میر  می

گیرد که آورد. او تصمیم میخانم او را تحت کنترل خود درمیکند. طلعتازدواج می

کند و روز بعد، خودش درون حو  خفه خانم را بکشد امّا این کار را نمیطلعت

کند. خانم ازدواج میشود. آقای هاشمی هم با شیرینشود. آقای جلیلی نیز دیوانه میمی

آورد و به دریا خانم غمخوار همه است. سرانجام این نامالیمات را تاب نمیرینشی

شوند و یکی بر اثر مرگ از گروه خارج میگردد. دوستان یکیرود و دیگر بازنمیمی

 ماند و خاطرات دوستان.به این ترتیب تنها راوی پیر می

 زمستانی خواب رمان در شناسی. نام2

های یک اثر را از زوایای مختلف توان شخصیتاستانی میشناسی داز دیدگاه نام

اثر فقط بر اساس نقشی  توان به اسم و شخصیتطور مثال میمورد بررسی قرار داد، به

شناسی را از نظر اسم خاص، عام یا که در داستان بر عهده دارد توجّه کرد، یا تنها نام

مختلفی انجام  هایاستان به شکلضمیر پیگیری کرد. لیکاف معتقد است که ارجاع در د

ها توان به این شیوهشود ازجمله از طریق اسم خاص، توصیف و اسم عام که میمی

(. در 611: 6176لقب، عنوان شغلی و عبارت توصیفی را نیز اضافه کرد )ر. ک. اخوت، 

 پردازیم.ادامه به بررسی هر یک از این موارد در رمان خواب زمستانی می
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های خاصزینی بر اساس اسمگ. نام1-2  

شود اسم خاص اسمی است که بر چیز، فرد یا افراد مخصوص و معینی اطالق می

های ترین عبارتهای خاص یکی از مهم(. اسم76: 6179گیوی، )انوری و احمدی

ای د لت دارند. هر اسم خاص به فرد معیّنی فرد و یگانهاند که به اشیاء منحصر بهزبانی

(. به نظر بارت رابطة 86: 6192ازا بیشتر ندارد )زاهدی، کند و یک مابهد لت می

و حّتی شاید بتوان گفت با سرخوشی. او  ای است با د لت، لذّتها رابطهمعمّایی ما بانام

ام که های خاص حسّاسم... بارها به این فکر افتادهبه نام»حّتی یک بار گفته بود: 

ها های درست برای شخصیتبه موفقّیت او در یافتن نامای در رمان پیروزی نویسنده

معناهای »خوانده بود که « هاامیر دال»ای نام خاص را بارت در مقاله«. بستگی دارد

: 6ج ، 6175)احمدی، « ضمنی بسیار دارد، هم از دیدگاه اجتماعی و هم از نظر نمادین

 توانند معرّفمی شاهدهم قابل هاییواقعیت عنوانبه خااص (. درواقع اسامی881

 جامعه باشند. در خاص هایپاره فرهنگ هماون مافاهیمی

پردازی استفاده از اسم عام یا خاص است. نویسنده با توجه ترین نوع شخصیتساده

کند. به نظر های داستانش انتخاب میبه طرح و ساختار داستان اسمی برای شخصیت

. نویسنده برای شخصیت مورد نظر نامی بارت خواندن داستان یعنی نامیدن شخصیت

ای از های نویسنده مجموعهکند. خواننده با این اسم و توصیفکند یا نمیانتخاب می

گیرد، تدریج که داستان شکل میکند و بههای معنایی را در ذهنش مجسّم میمشخّصه

معنایی  هاییابد. خواننده به کمک اسم خاص به دنیایی از مشخّصهشخصیت هویّت می

های خاص را در داستان خواب (. نام619-612: 6176کند )اخوت،دست پیدا می

 پردازیم.توان به چند دسته تقسیم کرد که در ادامه به هر یک میزمستانی می
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. نام کوچک1-1-2  

اند و در این میان نامیده شده کوچک خواب زمستانی بانام زن هایشخصیت تمام

تر از بقیه در داستان حضور دارند که در منیژه پررنگ سه شخصیت شیرین، طلعت و

 نام صورتبه نیز دیگری خاص هاینام ادامه به بررسی هریک خواهیم پرداخت. البته

 )ص فاطمهمانند  ندارند داستان در زیادی نقش امّا ،اندرفته به کار داستان در کوچک

 و عزیز هاینام میان این زا که( 685)ص  هاشم و( 611 ص) شاپره ،(15)ص  عزیز ،(1

 هاآن توضی  به خانوادگی نام بخش در که اندشده تکرار خانوادگی بانام بارها هاشم

 .پردازیممی

خصوص شیرین به معنی هر چیز است که نسبت به شیر داشته باشد، به الف. شیرین:

(. : ذیل شیرین6179در حالوت. همانین هر چیز که مزة قند و نبات دهد )معین، 

خانم است. ی کبیر شیرینخدا بانودومین زن اساطیری داستان خواب زمستانی و 

شخصیت او مهربان و  -که چهرة دوگانه و متضادی دارد-خانم برخالف طلعت

های مرد داستان ارتباط تک شخصیتخانم و تکداشتنی است. بین شیریندوست

دهد؛ گویا علم ا را تشخیص میهبرقرار است؛ چراکه او نگاه خسته و ناامید این آدم

 غیب دارد و از درون همه باخبر است:

: 6168)ترقی، « کشیدنگاهش آشنا بود. چیزی را از ته دل آقای عزیزی بیرون می»

17.) 

 (.9)همان: « شناختانگار همة ما را از قدیم می»

مّا دهد اکند و به زندگی او سروسامان میخانم با آقای هاشمی ازدواج میشیرین

خبر آمده بود، گونه که بیآورد و همانقلب مهربان او تاب نامالیمات این جمع را نمی

 گردد:خبر نیز بازمیبی
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« خواد بذاره برهخواد بخوابه. میشه نفس کشید. آدم میچه هوای بدیه. دیگه نمی»

 (.68)همان: 

چسبی از لنام شیرین باشخصیت وی همخوانی دارد؛ زیرا او هم حرکات شیرین و د

 گذارد و هم خصوصیات ظاهری او بانام شیرین تناسب دارد:خود به نمایش می

 (.9)همان: « دهانش پر از آب نبات بود»

 )همان(.« کشیدخانم دست میهای نوچ شیرینبه نوک موهای خیس و انگشت»

« نشیری»بار بانام  91بار در داستان تکرار شده که از این تعداد  68نام این شخصیت 

 و ...(. 6، 9، 7، 1، 2)ر. ک. صص « شیرینک»بار بانام  1آمده و 

: ذیل طلعت(. راوی 6179به معنی رؤیت، روی و طلوع است )معین،  ب. طلعت:

روست که کند تا خواننده دریابد که با زنی روبهای معرّفی میگونهاین شخصیت را به

صورت غیرمستقیم ری او بهخصوصیات مردانه )آنیموس قوی( دارد و در توصیف ظاه

 کند:الگویی بودن این چهره اشاره میبه کهن

زاده قاسم بود، هولناک و عظیم و رسید. شبیه درخت امامسرش تا با ی در می»

شناختیم نبود. کس که میشکل خودش نبود، شکل هیچ(. »22: 6168)ترّقی، « قدیمی

سی توی کتابی، یا تصویر خیالی صورتی بود که انگار توی خواب دیده بودیم، یا عک

 (.61)همان: « اش را برایمان گفته بودنداز زنی که روزی قصه

بانو یا خدا بانوی کبیر است. ترقّی در این صورت همان صورت ازلی بزرگ

ام که یک زن قدرتمند هایم دیدههمیشه زن دیگری در داستان»گوید: ای میمصاحبه

او «. خواب زمستانی»خانم ستند، مثل طلعتاست که مردها در مقابلش کوچک ه

« بانوی اساطیری است که مثل مادر هستی نقطة مرکزی داستان استالگوی بزرگکهن

 (.15: 6178؛ نقل از دقیقی، 295: 6168)مونسان و همکاران، 
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ای دارد؛ گاه دلسوز و مهربان است و گاه خانم در داستان شخصیت دوگانهطلعت

گذارد. چهرة مهربان انگر. نویسنده هر دو چهرة او را به نمایش میرساننده و ویرآسیب

 شود:خانم در این نمونه دیده میطلعت

یواش نازش خانم مواظبش بود. برایش شربت درست کرده بود. یواشطلعت»

 (.29: 6168)ترّقی، « کردمی

 کنیم:خوبی مشاهده میخانم را نیز در این نمونه بهچهرة ویرانگر طلعت

زند. دانستند که آقای مهدوی را میاسمش را گذاشته بودند جناب سرهنگ و می»

 (.97)همان: « بار هم سر پاسبان محّله را شکسته بودیک

 در جایی نیاز هر دو چهارة او به نمایش گذاشته شده:

 (.99)همان: « داد، اما مهربان بودبه همه فحش می»

گلی ترقّی نیز « جایی دیگر»ان کوتاه داست« ملک آذر»کنندة خانم تداعیطلعت

ملک آذر جایگزین زن اثیری یا آنیمای امیرعلی شد. او باقدرت »تواند باشد. می

ها او را اش )آنیموس قوی( توانست مالک ذهن و شخصیت امیرعلی شود و سالمردانه

: 6165)حدادی و درودگریان،« اش دور کندخاطرات و رؤیاهای کودکیاز تمام 

 کند:اش جدا میخانم نیز مهدوی را از جمع دوستان دوران کودکیطلعت(. 691

 (.29: 6168)ترقّی، « دیوه اومد رفیق ما رو برد»

خانم با وجه آفرینندگی او نیز تناسب دارد. او با طلوع خود به زندگی نام طلعت

 بخشد:مردان ناتوان داستان روشنایی می

ساطیری، برخاسته از عمق دورترین خانم مجلّل و باشکوه، مثل زن اطلعت»

 (.79)همان: « ها، وسط اتاق ایستاده بودخواب

 و ...(. 27، 21، 29، 22، 11بار در داستان تکرار شده است )صص  92این نام 
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: منیژه نام دختر افراسیاب بود که بیژن عاشق او شد. انتخاب نام منیژه ج. منیژه

ژه است. باوجود آنکه این شخصیت در داستان کنندة داستان عاشقانة بیژن و منیتداعی

نویسنده برای او نامی خاص  یابد، امانقش خاصّی ندارد و در پایان داستان حضور می

دار نشدن راوی، منیژه از او جدا گیرد. منیژه همسر راوی است. به دلیل باهدر نظر می

را دوست دارد. منیژه اما راوی همانان او ؛ کندشود و با پاسبان محلّه ازدواج میمی

 شود:بیند و نگران او میپس از چند سال راوی را می

چه روزای خوبی باهم »منیژه گفت: « دن؟گلدونای یاسم چی شدن؟ هنوزم گل می»

 (.618: 6168)ترّقی، « خندیدیمداشتیم. چقدر می

دلیل اهّمیت نقش راوی  رسد آوردن نام خاص برای این شخصیت بهبه نظر می

ماند. منیژه حضور شد، راوی تنها نمیان باشد. شاید اگر منیژه از راوی جدا نمیداست

آید و در کمی در داستان دارد، اما بخش مهمی از زندگی راوی به شمار می

کند و به همین دلیل نویسنده برای او نام گیری شخصیت او نقش بسزایی ایفا میشکل

 آورد:خاص می

بار  1(. نام منیژه 619)همان: « کردته بود همه چیز فرق میتقصیر منیژه بود. اگر نرف»

 ...(.و 616، 615در داستان آمده است )صص 

. نام خانوادگی2-1-2  

ها نویسنده برای زنان داستان نام کوچک معناداری انتخاب کرده که این نام

ان شیوة اما در انتخاب نام مرد؛ کنندة اسطوره، زنان اساطیری، تاریخی و... استتداعی

های مرد داستان خواب زمستانی بانام گیرد؛ تمام شخصیتدیگری را در پیش می

 پردازیم.اند که در ادامه به بررسی هر یک میخانوادگی نامیده شده
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و کسی که از نژاد هاشم،  هاشم به معنی دوشندة شیر و شکننده است الف. هاشمی:

صورت ی(. راوی در داستان به: ذیل هاشم6179جدّ پیغمبر اسالم باشد )معین، 

 خود ندارد:« نام خانوادگی»کند که این شخصیت ارتباطی با غیرمستقیم عنوان می

کرد و پدربزرگش و پدرِ پدربزرگش. نه سیّد بودند نه نظرکرده. به پدرش فکر می»

 (.685: 6168)ترّقی، « نه صاحب معجزه و کرامت

 کند:خود آقای هاشمی شخصیتش را چنین توصیف می

، نه ایمونی داشتم، نه اعتقادی، نه به خاطر چیزی روخوشنه باهوش بودم، نه »

 )همان(.« جنگیدم و نه به دنبال چیزی دویدم، یه معلّم نقاشی بودم

دهد. او خود را هاشمی مانند دیگر دوستان برای تغییر زندگی خود کاری انجام نمی

ظاهر ساده و به« هاشم هاشمی»ب نام داند. انتخاخانم میوابسته به همسرش، شیرین

رسد. گویا نویسنده با انتخاب این نام ساده و بدون زحمت قصد ساختگی به نظر می

انگیزگی این شخصیت را به مخاطب نشان دهد. او حتی زمانی که حالی و بیدارد بی

 دهد:شود، کاری انجام نمیهمسرش در دریا غرق می

سعی کرد کاری کند. نشست و چهارچشمی به  سعی کرد پا شود دنبالش بدود.»

 (.687)همان: « دریا خیره شد

 و ...(. 7، 1، 2، 1، 6بار در داستان آمده است )صص  97نام این شخصیت در مجموع    

: ذیل انور(. 6179تر است )معین، تر و درخشانانور به معنی روشن ب. انوری:

 کند:گونه آغاز میاین راوی فصلی را که مربوط به خاطرات انوری است،

)همان: « های اطرافش را.کند و پشهچه چراغ کم نوری. فقط خودش را روشن می»

21.) 

بنابراین انوری مانند نام خود روشن و درخشان نیست. او دوست صمیمی مهدوی 

گیرد که برای دیدن مهدوی به گرگان برود، اما در تصمیم می هفت سالاست و پس از 
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شود و گلدان دهد که از رفتن منصرف میقطار حوادثی ر  می بین راه، درون

کند و ناامید خانم به او داده بود، رها میشمعدانی آقای هاشمی و مرغی را که شیرین

بار در داستان  668گردد. بین این نام و صاحب نام همخوانی وجود ندارد. این نام بازمی

 و ...(. 9، 7، 9، 8، 6آمده است )صص 

: ذیل 6179عزیز به معنی گرامی، محبوب و کمیاب است )معین،  زی:ج. عزی

عزیزی دوست دارد موقعیت جدیدی خلق کند؛ برود و کاری انجام دهد، عزیز(. آقای 

 گیری ندارد:امّا مأیوس و مستأصل است و قدرت تصمیم

 (.9)همان: « شد یه کاری کردشد رفت. کاش میکاش می»

 (.15)همان: « تر...، منتظر روزهای بعد و چیزی بزرگهمیشه منتظر، منتظر زندگی»

کنندة نام کند که این خطاب، خود تداعیخطاب می« عزیزم»همسر عزیزی او را 

بودن اوست. با توصیفی که راوی از شخصیت « ارجمند»و « عزیز»کوچک عزیزی و یا 

 ست:توان گفت بین نام و شخصیت او همخوانی برقرار ادهد، میوی ارائه می

 )همان(.« تر...تر، خوشبختتر، سالمخودش را دید میان رفقا: بلندتر از همه، چابک»

 و ...(. 6، 9، 2، 6بار در داستان آمده است )صص  91این نام 

: ذیل احمد(. 6179تر است )معین، احمد صفت تفضیلی به معنی ستوده د. احمدی:

کند. او معتقد است که تنهایی می در بین دوستان، آقای احمدی بیشتر از همه احساس

دستی از غیب به سمتش آمده و حوادث بد را برایش رقم زده است. به همین دلیل از 

 گریزد:وحشت دارد. حتی از دوستان خود میچیز کس و همههمه

ها را دیده بود و لرزیده بود. مال حتی آن شب منزل آقای حیدری هم این دست»

 (.61)همان: ...« نوری کی بودند؟ آقای حیدری، ا

 :دوستان نیز به او اعتماد ندارند
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کرد؟ این یه نفر داره به ما شش  شه یمخیلی مشکله. ولی چیکار  بله»انوری گفت »

را در مورد این شخصیت به « دست»بار واژة  89(. نویسنده 2)همان: « زنهنفر لطمه می

 برد:میکار 

های ده است، یک نفر باهمان دستها ایستایک نفر آن طرف خیابان زیر برف»

 (.86)همان: « آشنا

 خواند:سوی خود میرسد دست نماد مرگ باشد که او را بهبه نظر می

که در باور ایرانیان -( و درخت نیز 61)همان: « دادندها بوی مرگ میاین دست»

شود تا خواننده بیشتر فضای صورت مرده روایت میبه -نماد حیات و سرزندگی است

 را تصور کند: سرد مرگ

« تمام سیاه...های مرده، این ساختمان نیمهاین کوچه، این شب برفی، این درخت»

 (.86)همان: 

کند و حتی دوستان نیز نظر خوبی آقای احمدی در خیا ت و اوهام خود سیر می

باشخصیت او چندان همخوانی « احمدی»توان گفت نام بنابراین می؛ نسبت به او ندارند

دارد بلکه این شخصیت برعکس نام خود است، یعنی بین نام و شخصیت او ارتباط ن

 66، 1، 2، 6بار در داستان آمده است )صص  96طنزگونه یا تضاد برقرار است. این نام 

 و ...(.

به معنی منسوب به مهدی است. آقای مهدوی دوست صمیمی انوری  ه. مهدوی:

شود. مهدوی دوست خانم( میستان )طلعتهای زن اساطیری دااست. او اسیر جذبه

اش او را سحر خانم باجذبهندارد از دنیای خود و از جمع دوستانش جدا شود. امّا طلعت

شود. کند. مهدوی خود نیز متوّجه غیرزمینی بودن و غیرعادی بودن این زن میمی

ر است. کنندة مادخانم یا همان خدا بانوی کبیر، برای مهدوی تداعیدرواقع طلعت
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خانم سوی طلعتموهای قرمز او نیز یادآور موهای مادرش است و او ناخودآگاه به

 شود:می کشانده

های مغشوش... بوی ترسناک بوی موهای حنایی مادرش بود، بوی رنگین شب»

 (.91)همان: « بی خانم توی زیرزمین خانة پدربزرگبی

خانم نیز اشاره داشته ة طلعتتواند به چهرة دوگانمی« بی خانمبی»بوی ترسناک 

خانم، مهدوی را ناخودآگاه یاد زیرزمین خانة باشد. همانین خانة کهنه و قدیمی طلعت

 اندازد:پدربزرگش می

های گرفته و ایوانهای کوچک خاکای بود با پنجرهساختمان قدیمی کهنه»

 (.77)همان: « پوشیده از میز و صندلی

عمد چنین رسد نویسنده بهمولی نیست. به نظر میخانة کهنه و قدیمی یک خانة مع

الگویی این شخصیت را که خواننده بهتر بتواند وجه کهن ای را توصیف کردهخانه

ترقّی « بانوی روح منبزرگ»دریابد. همانین این خانه یادآور خانة ملکوتی در داستان 

ای اسطوره ن زن، زنخانه ملکوتی در این داستان وجهی نمادین از مادر است. ای»است. 

: 6168)مونسان و همکاران، « است و به تعبیری دیگر آنیمای وجود راوی مرد داستان

298.) 

توان گفت شاید منسوب به مهدی بودن شناسی این شخصیت تنها میدر باب نام

طور کامل تحت تسلط و هدایت همسرش، اینکه این شخصیت بهای باشد به اشاره

الگویی و بزرگی ست و قیاس نویسنده از این تشابه از جهت کهنخانم اساطیری اطلعت

 خانم است:طلعت

 (.18: 6168)ترّقی، « مهدوی خوب ما یه برّه است، یه برّة مقدّس»

 (.22)همان: « هر چی تو این خونه است از این به بعد مال آقای مهدویه. مال منه»

 و ...(. 6، 9، 2، 6آمده است )صص  بار در داستان 19این نام 
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به معنای شیر و نماد شجاعت است. در مورد علّت  عربی زبان حیدر در و. حیدری:

گذاری شیر به حیدر دو نظر مطرح شده است: یکی اینکه شیر را به جهت داشتن نام

گویند؛ دیگر اینکه شیر دارای گردنی کلفت، می« حیدر»مقام فرمانروایی و سلطنت 

البته حیدر را به معنای دوراندیش و کسی که در دست، ساعد و بازویی قوی است. 

 اند.کند نیز دانستههای امور و کارها اندیشه میظرایف و نکته

آقای حیدری در بین دوستان هستة مرکزی است. او رئیس شرکتی است که به 

کنند و کمک دوستان تأسیس شده است. رفقا معمو ً در همة امور با او مشورت می

 مهم است:ه نظر او برای هم

« گفت، آقای حیدریگفتیم؟ ما اصالً کی بودیم؟ هر چی حیدری میما چی می»

 (.1: 6168)ترقّی، 

کند گروه را داند و سعی میتر از دیگران میحیدری نیز خود را برتر و موفق

 رهبری کند:

رفقا خیر و صالحتون در اینه که به حرف من گوش بدین، من راز موفقیتو تو »

 (.9)همان: « امدا کردهزندگی پی

نام حیدری باشخصیت او همخوانی دارد، زیرا او هم رهبری و فرمانروایی گروه را 

دربارة  -که به معنی شخص دوراندیش است-بر عهده دارد و هم معنای دیگر نام او 

 کند:رفتار و کنش او صدق می

)همان: « نگه دارم ها، راز موفقیت ما در اتحاد است. پو تونو بدین من براتونباه»

8.) 

 (.27)همان: « تقصیر منه که همش به فکر آیندة شماهام»

 و ...(. 9، 2، 8، 6آمده است )صص  بار در داستان 687این نام 
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عسکری منسوب به عسکر به معنی لشکری و سپاهی است )معین،  ز. عسگری:

از دیگر  : ذیل عسکری(. این شخصیت در داستان چندان حضوری ندارد و کمتر6179

دهد، در حد رفتن دوستان توصیف شده است. اطالعاتی که راوی از عسگری به ما می

جای دیگری بروند، جایی که وضعیت گذارد که بهراوی قرار میبه سفر است. او با 

 یابد:ها را تغییر دهد اما تا پایان داستان این سفر تحقّق نمیآن

 (.65)همان: « ی شد؟گفتی چگفتم عسگری جان، پس سفری که می»

 (.619)همان: « گفت تو برو. تو که پابند کسی نیستی. تو آزادی»

بار در داستان تکرار شده  69بین نام و شخصیت او تناسبی وجود ندارد. این نام 

 و ...(. 68، 65، 9، 8است )صص 

: 6179کار است )معین، ، بزرگوار و آزمودهسالکالنجلیل به معنی  ح. جلیلی:

داند. او از هوش و قدرت بیان با یی لیل(. جلیلی خود را جدا از دیگران میذیل ج

تواند با وضع موجود فهمد، اما سرانجام او هم نمیبرخوردار است. بیشتر از دیگران می

 شود:کنار بیاید و دیوانه می

خوره، از کاراتون، از فکراتون، از حساب پوچ جلیلی گفت: دلم ازتون بهم می»

 (.8)همان: « تونآرزوها

رسد که به همین دلیل نویسنده برای است. به نظر می خانوادة جلیلی خانوادة بزرگی

کند تا نقش و اهمّیّت شان خطاب میها را با نسبت خانوادگیآورد و آنها نامی نمیآن

 طور مثال پدر آقای جلیلی، برادر آقای جلیلی، خواهرها،خانوادة او را بهتر نشان دهد. به

شوند. با توصیفی که راوی از نام در داستان خوانده می نیبا همپسرعموها و... بارها 

توان گفت بین نام و دهد و اینکه او از خانوادة بزرگی است، میخانوادة جلیلی ارائه می

 شخصیت وی تناسب و همخوانی وجود دارد.
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الگوی هنشاید بتوان گفت نویسنده در خلق شخصیت جلیلی و همسرش نیز به ک

کنندة شخصیت نظر داشته است یا حداقل این دو شخصیت تداعی« آنیموس»و « آنیما»

که نویسنده در نگارش آن از  ند« جایی دیگر»داستان کوتاه « آذرملک»و « امیرعلی»

 الگو بهره برده است:کهن

گوید من براش بهترین زن بودم. سعی کردم عوضش کنم، زن آقای جلیلی می»

 (.661)همان: « امکردم موفق شدهم و خیال میدرستش کن

گیرد تا امیرعلی را آذر نیز در داستان جایی دیگر تمام توان خود را به کار میملک

اما سرانجام امیرعلی گرفتار ؛ کندخواهد، بسازد حتی نام او را عو  میطور که میآن

 -ری مرموز جسمانی شاید بتوان گفت به علت نوعی بیما» شود:یک بیماری مرموز می

 (.676)همان: « جور آشفتگی روانییا بروز یک -خمیازه پشت خمیازه و استفراغ

چه طوری بگم. ایشون مثل یه »گوید: بیماری آقای جلیلی نیز چنین است. دکتر می

 (.668)همان: « تونهخواد بپره ولی نمیگنجشک شدن. یه گنجشک که می

 و ...(. 81، 66، 69، 9شده است )صص بار در داستان تکرار  96این نام 

. نام و نام خانوادگی3-1-2  

آورد و تنها گلی ترقّی در این داستان برای دو شخصیت نام و نام خانوادگی می

( و هاشم هاشمی 15عزیزی )ص  اهلل زیعزنامد. ها را بانام و نام خانوادگی میبار آنیک

را فقط بانام  های مرد داستانصیت(. در دیگر مواقع این شخصیت و تمام شخ685)ص 

 نامد.خانوادگی می

گزینی بر اساس صفت. نام2-2  

دادن اوضاع و احوال یک قشر و برای نشان هاجای اسم شخصیتنویسندگان گاه به

کنند تا با این روش مخاطب را در جای نام از صفت آنان استفاده میخاص از جامعه به

قرار دهند و خصوصیت ویژة این دسته از افراد را ها های این شخصیتجریان ویژگی
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اشاره کرد  ساراماگو کوری توان به رماننام به نمایش بگذارند. برای نمونه می عنوانبه

 را هاشخصیت داستان سراسر در نویسنده هستند و نامبی داستان هایشخصیت تمام که

 پیرمرد: مثال طوربه دهد،می قرار خطاب مورد توصیفی عبارات یا با ویژه خصوصیت با

. ک. ر... )و شد کور همه از اول که مردی زن دودی، عینک با دختر سیاه، بندچشم با

جوید و برخی از ترقّی نیز در این داستان از این شیوه سود می (.699: 6199 ساراماگو،

 کند.گذاری مینام شانیهاباصفتها را شخصیت

. صفت1-2-2  

و ...(،  69، 62، 68، 9بار: صص  81« )رفقا»نی چهار صفت در داستان خواب زمستا

« مسافر»و  (96 ،88 ،62 بار: صص 1) «خانهصاحب»و...(  71، 11بار: صص  1« )مهمان»

اند. ازآنجاکه این داستان جای موصوف خود به کار رفتهو...( به 99، 91بار: صص  66)

جای این به« رفقا»شود، کاربرد صفت دربارة هفت دوست قدیمی روایت می

 کند.ها و عدم تکرار نام آنان جلب نظر میشخصیت

. ترکیب وصفی2-2-2  

ها به کار جای شخصیتشویم که بههایی مواجه میدر این داستان گاه با ترکیب

(، دختر 82: ص بار 6(، همسایة عزیز )86ص  بار: 6اند، مانند کارمندان قدیمی )رفته

(، مهمان ناخوانده 11: ص بار 6چاق )(، دختر سفید نیمه15: ص بار 6چاق سفید )نیمه

ها نقشی در داستان (. از آنجا که این شخصیت95: ص بار 6( و سپور پیر )22: ص بار 6)

 به نظربودن و توجه به صفت یا ویژگی خاص آنان طبیعی و معمول  نامیبکنند، ایفا نمی

 رسد.می
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توصیفی . عبارت3-2-2  

دهد که ترقّی بیشتر های توصیفی نشان میبر اساس عبارت هابررسی نام

های ناشناس را با توصیف ظاهری، کنش و موقعیتی که در آن لحظه دارند، شخصیت

نیز به کار « اناربانو و پسرهایش»گذاری را در داستان کند. وی این شیوة ناممعرّفی می

گذاری کرده است. در روش نامبرده و افرادی را که در فرودگاه حضور دارند، با این 

ها را با این شیوه نامیده است. این داستان نیز ترقّی در قطار و ... برخی از شخصیت

ها سبب شده که نویسنده بودن و کم اهمّیّت بودن این شخصیتتوان گفت ناشناسمی

، به مخاطب معرفی کند. دهندیمها را با خصوصیت ویژه، رفتار و عملی که انجام آن

 های توصیفی در داستان خواب زمستانی در ادامه آمده است:های عبارتنمونه

(، مردی که کنار آقای 69: ص بار 6مردی که کنار دست آقای احمدی نشسته بود )

(، 82: ص بار 6(، عابری که راهش را کج کرده بود )67: ص بار 6احمدی نشسته بود )

: بار 6کرد )زنی که از دور نگاهش می(، 16: ص بار 6مردی که کنارش ایستاده بود )

(، مردی که جدول حل 18، 16: صص بار 8(، ناشناسی که کنارش ایستاده بود )16ص 

(، زنی که 19، 18، 92: صص بار 1(، مردی که کنار پنجره بود )19: ص بار 6کرد )می

، (99: ص بار 6(، مردی که زنش را با ساطور کشته )92: ص بار 6کنارش نشسته بود )

(، مردی که کنار در نشسته 16، 19، 11، 99صص : بار 2خواند )مردی که روزنامه می

(، مردی که 19، 12، 96: صص بار 2(، مردی که کنار در بود )16، 91: صص بار 8بود )

(، مردی که توی مستراح حبس 17: ص بار 6توی راهرو کنار پنجره ایستاده بود )

 (.98: ص بار 6کور سر کوچه ) فروش(، بلیت19: ص بار 6بود )شده

های عامگزینی بر اساس اسم. نام3-2  

کتاب، پسر و شهر  مانندجنس باشد، اسم عام، اسمی است که شامل همة افراد هم

 برای هابعضی از شخصیت ها(. گاه در داستان76: 6179گیوی، )انوری و احمدی
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 اسم یا م عام، عنوان شغلیاس با ، در این صورت ممکن استاندنشده معرّفی خواننده

ها در رمان خواب زمستانی در ادامه به بررسی انواع این اسم .شوند معرّفی جنس

 پردازیم.می

. اسم نوع یا جنس1-3-2  

بار  68« آقا»های اصلی داستان هفت پیرمرد هستند، امّا کلمة شخصیت نکهیباا

 659 ،651)صص  بار 7 پسر و...( و 67 ،2 صص) بار 61 و ...(، مرد 82، 81، 85صص )

، 16، 86بار )صص  26در این داستان به کار رفته است. در مقابل کلمات زن با  (... و

و ...( که  91،15بار )صص  9دختر  ...( و و 661 ،19 صص) بار 1 و ...(، خانوم 18

 اند و این بیانگر اهمیت نقش زنان در اینند، بیشتر کاربرد داشتهامربوط به جنس مؤنث

 داستان است.

و سال. سن 2-3-2  

 1، 8، 6بار )صص  65اند، در این رمان کلمة پیرمرد وسالاز کلماتی که بیانگر سن

و ...( به کار رفته  11، 12بار )صص  7و ...( و پیرزن  99، 11بار )صص  6...(، باه  و

 است.

. شغل3-3-2  

برد. از آنان به کار می جای نامترقّی در رمان خواب زمستانی گاه شغل افراد را به

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها یاد شده، میمشاغلی که در این رمان از آن

و...(،  97، 88، 2صص بار ) 6و ...(، پاسبان  66،85، 69صص بار ) 89پیشخدمت 

 6(، عکاس 11ص بار ) 6(، شهردار 11ص بار ) 6(، خیاط 11ص بار ) 6 پزشکدندان

مأمور (، 97، 96صص بار ) 8(، جناب سرهنگ 17ص بار ) 6رئیس (، آقای 17ص بار )

صص بار ) 7و...(، راننده  11، 12صص بار ) 2مأمور قطار  و...(، 96، 99بار )صص  61
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ص بار ) 6(، سپور 19بار )ص  8(، ژاندارم 17، 11بار )صص  1(، رانندة قطار 75، 17

 6(، کارمندان 685ص بار ) 6 ...(، معلم نقاشی و 656، 29)صص  61(، آقای دکتر 95

 (.95ص بار )

های خانوادگی. نسبت4-3-2  

خانوادگی نیز بسیار مورد توجه ترّقی بوده است و تقریبًا  هایدر این داستان نسبت

جای رمان مشاهده کرد. از توان در جایهای خانوادگی را مینمونة تمامی نسبت

و فرزندان تا اقوام درجة دو چون های خانوادگی درجة یک هماون پدر و مادر نسبت

پسرعمو و دایی و ... در رمان خواب زمستانی حضور دارند و این نشان از گستردگی و 

خانوادگی در این  هایهای نسبتها در زمان نگارش رمان است. نمونهبزرگی خانواده

 رمان در ادامه آمده است:

و...(، پسر آقای  65،72صص بار ) 6مادر  ...(،و 652، 11،27صص بار ) 9شوهر 

(، پسرعموی آقای حیدری 72ص بار ) 6های مادر (، خاله659، 67صص بار ) 8 یلیجل

(، 99بار )ص  6 یهاشم(، دایی آقای 92،685صص بار ) 6(، پدربزرگ 91ص بار ) 6

 656، 655صص بار ) 7(، پدر 97بار )ص  6خانم (، مادر طلعت99بار )ص  6 ییدا

 61 یلیجل(، پدر آقای 656ص بار ) 6عمه (، 685، 656، 655صص بار ) 1و...(، برادر 

...(، زن  و 659، 651، 656صص بار ) 6و ...(، برادر آقای جلیلی  658، 656صص بار )

، 651، 659بار )صص  61بتول  عمه جانو ...(،  651، 658صص بار ) 85 یلیجلآقای 

(، مادر 656بار )ص  6حترم مو...(، پدر  656، 655صص بار ) 7...(، پسرعمو  و 657

(، مادرزن 665ص بار ) 6(، خواهر 656ص بار ) 6(، خانم جلیلی 656ص بار ) 6 یگرام

ص بار ) 6(، پدرِ پدربزرگ 662ص بار ) 6(، پدرزن محترم 662بار )ص  6گرامی 

ص ) بار 6زن پاسبان  ،(91)ص  بار 6خانه صاحب زن ،(92)ص  بار 6 آغا(، زن685

های شود بعضی از نسبتطور که مالحظه می(. همان69ص ) بار 6(، پدرزن 616
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تواند بیانگر ادب اند که مییی هماون محترم و گرامی همراه شدههاباصفتخانوادگی 

 و احترام نویسنده نسبت به ساحت خانواده باشد.

گزینی بر اساس زاویۀ دید. نام4-2  

مهم است. زاویة دید منظری است شناسی داستانی بسیار در نام 6توجه به زاویة دید

گوییم. زاویة دید در داستان رابطة ای را باز میبینیم یا واقعهای را میکه از آن حادثه

های مختلف تواند از دید آدمکند. یک شخصیت میراوی را با روایتش مشخص می

، تواند با تغییر زاویة دیدهای متفاوتی داشته باشد. همانین نویسنده مینام

آل احمد، عمو، مادِر « جشن فرخنده»ی بدیعی را انجام دهد. در داستان هایگذارنام

زند. پدرِ راوی، مادر را زنیکه، لجاره و راوی را جاری )از دید زن خودش( صدا می

خواند و همین زن از دید راوی و خواهرش، زند و مادرِ خودش را ننه میاوی صدا می

 (.676: 6176مادر نام دارد )اخوت، 

ها، میزان صمیمیت، تنفّر و توان به نوع روابط آدمبا بررسی زاویة دید در داستان می

توان طبقة اجتماعی افراد را نیز حدس زد. زاویة ها پی برد و حتی مییا احترام بین آن

طور که گذاری اشخاص آن تنوّع زیادی ندارد. هماندید در این داستان مانند نام

گذاری افراد این داستان یکنواخت عمل کرده، از منظر زاویة دید نیز منویسنده در نا

ابتکار خاصی به کار نبرده است. البته این یکنواختی در زاویة دید بیشتر متوجه مردان 

مانند و تنوعی در نام نصیب میداستان است. گویا مردان داستان در زاویة دید نیز بی

های متفاوتی را مطرح زنان از زوایای مختلف نام اما ترقّی برای؛ دهدها ر  نمیآن

 کند.می

                                                           

1. Point of view 
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ها را با اسم آورد و همة آننویسنده برای خانوادة آقای جلیلی نیز نام خاصی نمی

طور مثال: برادر، پدر، مادر، همسر، عمو، پسرعمو و... همه را با نسبت نامد. بهعام می

 دهد:مورد خطاب قرار می فامیلی

گذارد و با وحشت به برادر آقای جلیلی تمام میحرفش را نیمه زن آقای جلیلی»

 (.651: 6168)ترّقی، « کندنگاه می

آورد و از طور است؛ ترقّی برای او نیز نامی نمیدر مورد آقای عزیزی هم همین

(. یا 17)همان: « زنش آمد و پشت سرش ایستاد»خواند: می« زنش»زاویة دید خود، او را 

( و گاه حتی مرجع ضمیر را 28-16)همان: « دوربینو نگاه کن زنش گفت، توی»

 آورد:مجهول می

داند این ( و خواننده نمی656)همان: « گرددزیر تخت دنبال چیزی می نفر کی»

کیست و ظاهراً هم نباید بداند زیرا نام او در اینجا اهمیت چندانی ندارد. ترقّی  نفر کی

 کند.استفاده می «نفر کی»بار از  21در این داستان 

با خطاب گزینینام. 5-2  

ای از ، گوینده مخاطب خود را به کمک شبکهروزمرهدر داستان نیز مانند زبان 

کند. خطاب در دهد و در حقیقت به او اشاره میروابط زبانی مورد خطاب قرار می

هار عامل داستان متأثر از چهار عامل است: سن، طبقه، جنس و قومیّت. با توجّه به این چ

طور نمونه های گفتار گوینده نسبت به مخاطب را دریافت. بهتوان نگرش و مناسبتمی

صدا بزند و ضمیر شما برایش به کار برد، « آقا»ممکن است زنی شوهر خود را 

صدا کند و ضمیر تو برایش به کار برد که « الساداتاشرف»شوهر، او را  کهیدرصورت

طور سن بیشتر او باشد. همانین از نوع و برتری مرد و همین تواند به دلیل قدرتاین می

توان به رابطة برند )تو و شما(، میضمیری که گوینده و شنونده برای هم به کار می

 داستان موضوع اینکه به توجه با (.679-672: 6176ها پی برد )اخوت، اجتماعی آن
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 در بار 65) رمردیپ بارها را دخو زین یراو است، یناتوان و مرگ ،یریپ یزمستان خواب

 :مانند؛ کندیم خطاب( 686 ،655 ،6 ،1 ،8 ،6 صص

 (.8: 6168 ترقّی،) «یریمیم یبخور سرما بارنیا اگر رمرد،یپ میگویم خودم به»

 (.6: همان) «است ساخته کارت امشب رمردیپ میگویم خودم به»

 ،16 ،19 ،11 ،18 بار: صص 9. )کندیم خطاب زمیعز را او یزیعز یآقا همسر

 مانند:(؛ 28

 (.11: همان) «؟یکنیم نگاه یچ به یدار زمیعز»

 (.19: همان) «بزن حرف کم هی زمیعز»

 یوابستگ هم هب که است رمردیپ هفت یدوست تیحکا داستان موضوع که آنجا از

 را گریهمد داستان رمردانیپ. است زیمهرآم و دوستانه زین هاآن خطاب دارند، یخاصّ

 :کنندیم خطاب «رفقا» مبانا

، 69، 62، 68، 9بار: صص  81و ) (68: همان) «بود یخال چه ایدن مینبود ما اگر رفقا»

 ...(. و 86

شیرینک، شیرینکم و  -که نام او شیرین است–آقای هاشمی نیز همسر خود را 

 زند:شاپرکم صدا می

در داستان  بار 1شیرینک  خطاب با (.689)همان: « شاپرکم، شیرینکم کجایی؟»

 ... ( آمده است.و 689، 681، 666)صص 

با القاب گزینینام. 6-2  
اجتماعی و فرهنگی اعضای جامعه به انواع و اقسام مختلف در  اختالف سط 

یابد. درواقع انتخاب یا اعطای نشان و کاربرد نام، نشان، لقب و عنوان افراد تجلّی می
که طوریبالفعل یا بالقوة دارندة آن است، بهلقب و عنوان تا حدّ زیادی گویای تعلقات 

تواند بر اساس تأمّل در لقب و عنوان هر فرد، طبقة نظر مییک پژوهشگر صاحب
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(. استفاده از القاب و عناوین گاه نمایشی 1: 6199اجتماعی او را تشخیص دهد )امین، 
عینی گذاشته  ای از موارد در یک داستان به روایتاز فرهنگ اشرافی است که در پاره

روح بر شود و یا آنکه خود از بین رفته و در بازماندگان آن، تنها الفاظ و اداهای بیمی
هایی که بر های فرهنگ حاکم بر طبقات پایین اجتماع در نامجای مانده است. از نمونه

شمسی »توان به شود، میآمیز و تحقیرکننده اضافه میهای نامناسب و توهینصفتها آن
 خواب داستان در (.615: 6197اشاره کرد )شیری، « اصغر ریزه»و « حسن شله»، «رهکو

 :زنندیم صدا «سرهنگجناب» را خانمطلعت طنز و تمسخر به دوستان زین یزمستان
 «زندیم را یمهدو یآقا که دانستندیم و سرهنگجناب بودند گذاشته را اسمش»

 (.97: 6168 ترقّی،)
 (.96: همان) «هنگسرجناب بود یخوب زن»

برای یک زن  -رودکه برای نیروهای نظامی به کار می-« سرهنگ»کاربرد لقب 
قدرت و هیبت او باشد و در این داستان طلعت خانم از چنین  دهندةتواند نشانمی

 موقعیتی برخوردار است.

 

  

  

  

  

  

  

اس  های 

خا 

صفت اس  های 

عام

زاویه دید خطاب لقب

59/6

6/8

24/9

4/7 3/7
0.079

 
 زمستانی خواب رمان در هانام انواع : نمودار 
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 گیرییجهنت

توانند از آن برای بیان اندیشه و ها ابزاری است که نویسندگان مینام شخصیت

های رمان خواب زمستانی اثر گلی گذاری شخصیتجویند. در ناممقاصد خود سود 

های زن ترقّی شیوة گزینش نام زنان و مردان متفاوت است. نویسنده در خلق شخصیت

ها توان در شخصیتالگوی خدا بانوی کبیر را مینداستان به اسطوره نظر دارد و که

هایی که نامد؛ نامهای زن داستان را بانام کوچک میمشاهده کرد. ترقّی تمام شخصیت

 اندهای تاریخیها و اسطورهکنندة داستانبا صاحبان خود رابطه دارند و همانین تداعی

و با اعمال و رفتار خاص خود  مانند شیرین و منیژه. زنان اصلی این داستان خاص هستند

گذاری مردان، مانند اما ترّقی در نام؛ مانندجاودان می در ذهن خواننده همانند اسطوره

ها انگیزه و یکنواخت عمل کرده است. او برای همة آنشخصیت آنان در این رمان، بی

ایی که هآورد؛ ناممی« نام خانوادگی»گیرد و برای آنان یک الگوی خاص در نظر می

ها شباهت ظاهری وجود دارد گویند. بین این نامدر مورد صاحبان خود چیز زیادی نمی

ختم « ی»ها همه سه هجایی است و به ها یک آهنگ مشترک دارند. نامو همة آن

شود مانند انوری، عزیزی، ها نیز مشاهده میآوایی در برخی از نامشوند. همانین هممی

به تشابه شخصیتی  هاظاهری نام توان گفت شباهتمی ه؛ کاحمدی، مهدوی و... 

گذاری پیشاپیش پیام داستان را به خواننده ها وابسته است و ترقّی با این نامصاحبان نام

های مرد داستان را با تواند نام هر یک از شخصیتکند. در این رمان نویسنده میالقا می

مانند یک برچسب است. انوری یکدیگر عو  کند. نام در این داستان بیشتر 

توانست هاشمی باشد و... . شاید در نگاه اول توانست عسگری باشد و عسگری میمی

گونه تعبیر کرد که مشابهت توان اینها کمی تصنّعی و ساختگی به نظر برسند، اما مینام

بان ها یا به دلیل اتّحادی است که صاحها به دلیل تشابه شخصیتی صاحبان آناین نام
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. گویا این وابستگی به اندها باهم دارند، زیرا این دوستان هر کدام به دیگری وابستهنام

 ها نیز سرایت کرده است.نام آن

که -دهد که ترّقی برای زنان داستان خود نتایج حاصل از این تحقیق نشان می

باشخصیت  یادماندنی انتخاب کرده کههای معنادار و بهنام -بانوقدرتمندند و بزرگ

که تمامشان -انگیزة داستان دست و پا و بیها تناسب و همخوانی دارد، اما مردانِ بیآن

ها نشان های ماندگاری ندارند. همانین بسامد نامنام -انداز نظر کنش و رفتار شبیه هم

های خاص بیشتر های این داستان از اسمگذاری شخصیتدهد که ترقّی برای ناممی

های عام، صفت و عبارات توصیفی را به کار ده است. وی تنها زمانی ناماستفاده کر

 شود.ها ناشناس باشند، مثالً زمانی که داستان در قطار روایت میبرد که شخصیتمی
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