
 

  نامه كاوش پژوهشي علمي فصلنامة
  ٢٩ شماره ،)۱۳٩٣( پانزدهم سال

  
  

  ها عاميانه فارسيها قصّه شخصيتنام شناسي 
  نامه) (با تكيه بر فيروزشاه

  
   ١نو زهرا سادات طاهر قلعه

  فارسي دانشگاه اصفهان ادبياتدانشجو دکتر زبان و 
  دکتر حسن ذوالفقار

  دانشيار دانشگاه تربيت مدرس
  دکتر بهادر باقر

  دانشيار دانشگاه خوارزمي
  

      چكيده
. مبنا مي پردازدها عاميانه ها قصّه به بررسي شخصيتشناسي، اين مقاله بر مبنا دانش نام 
و ها اجتماعي مختلف  با تيپ شخصيت ٢٣٤نامه است؛ زيرا در اين رمانس عاميانه  فيروزشاه صّةها قبررسي

نامه،  ؛ چون ابومسلمعيارها  شود. عالوه بر اين، با مراجعه مورد به ساير رمانسها ديده مي تنوع نام
، حمزه ، حسينعياراسكندرنامه، اميرارسالن نامدار، سمك  طرسوسي به مقايسه نامه  نامه و داراب كرد شبستر

هدف اين پژوهش، تحليل و بررسي نام  .ايم اشخاص داستاني اين آثار نيز پرداختهنامها و تحليل 
ت منظرهايي؛ چون تيپ اجتماعي، معنا و مفهوم، ساختار، آوا، مكان زندگي و جنسيها مختلف از  شخصيت

 نامها؛ حيوانات و موجودات وهمي و افراد ها بر مبنا تيپ اجتماعي شخصيتبند نام  است. با اين تقسيم
 يک هجايي، دو هجايي، سه هجايي، چهار هجايي نامها ساده، مشتق و ترکيبي و نامهامعنا و  معنادار و بي
 نتايج بيانگر آن است که ه است. زن و مرد تفکيک و تحليل شدنامهاها پسوند دار مکاني و  و بيشتر و نام

%، ١%، اشرافيان٢%، فرهيختگان١%، اربابان معرفت٩٨، جنگجويان، غالمان%، صاحب منصبان١٧شاهان
%، ١%، کودکان٣وران و صاحبان مشاغل %، پيشه١٠%، زنان٤%، فرومايگان٦%، پهلوانان١%، جادوگران٧انعيار
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% اسم، ٥٣معنا با  تعداد اسامي بي اند. ها داستان را به خود اختصاص داده شخصيت% از ٥موجودات وهمي
% ٦٧ ساده با نامهااز نظر ساختار نيز  .است% کمترين ميزان ٤٧عداد بيشتر از اسامي و اسامي معنادار با  ت

% ٧٢ سه هجايي با نامهااز منظر آوايي نيز  % است.٢٠% و اسامي ترکيبي با ١٣اسم بيشتر از اسامي مشتق با 
مي با توجه به پسوند اسمي که دارند به % اسا٩از منظر مکان زندگي حدود  بيشترين سهم را در بر دارد.

  .هستند% بدون پسوند مکاني ٩١ها اشاره دارند و حدود  شخصيت  مکان زندگي
  اند. % را مردان در بر گرفته٩٠% را زنان و ١٠ها اين داستان  شخصيتاز ميان  در کلّ

  
:واژ   فارسي. ةعاميانها شناسي داستان، قصّه نام ،نامه بيغمي فيروزشاه گان كليد
  

  مقدمه
پردازد. اين رشته،  ها مي است كه به بررسي نام علمي  )،Onomastics(شناسي نام

ها فرعي  ) است و يكي از رشتهLexicoligyها واژگان شناسي( امروزه يكي از شاخه
). ٦، ص١٣٦٢گردد (ايماني،  ) محسوب ميGeneral Linguistics(شناسي  زبان
شناسي است كه به طور عمده به  علم نام ةها تاز نيز از بخششناسي داستاني  نام

كند. ارجاع يا داللت عبارت  داستان توجه مي ةگذار و ارجاعي نويسند ها نامسياست
، موضوعي و يا شيئي. ارجاع تنها محدود به  است از ناميدن، معرفي و اشاره به فرد

گزينند.  فاوتي برا ارجاع برميها مت ها داستاني نيست و متون مختلف شيوه متن
شناس آمريكايي معتقد است كه ارجاع در داستان به چهار شكل  جورج ليكاف، زبان

) ضمير ٤) اسم عام / نوع، جنس ٣) توصيف ٢) اسم خاص ١شود:  زير انجام مي ةعمد
  ).١٦٣-١٦٢، صص١٣٧١(اخوت،

   يك فرد يا يك چيز خاص  نامگذارانسان، هميشه از كلمات زبان برا 
 نامگذار فرايند ةهايي هستند كه انسان به وسيل ها درواقع اسم كند. واژه استفاده مي

)Nominationها اسم خاص  دهد. به اين نوع اسم ) به يك فرد يا يك چيز خاص مي
 گذار ميان اسم خاص و مرجع فرايند نام ةگويند. به بيان ديگر انسان به وسيل (نام) مي

  ).١٣٨٩اخوت، كند ( ا برقرار مي آن در جهان خارج رابطه
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اند؛  در مورد اسم و اقسام آن دستورنويسان سنتي نيز هر کدام تعاريفي ارائه داده
رود و اسم  ا است كه برا تعيين كردن و ناميدن امور به كار مي اسم كلمه«برا نمونه 

لت كند؛ مانند كيخسرو، داريوش، ست كه بر يك فرد معين از افراد نوع دالا خاص آن
داند كه برا  ا مي ) ) و يا اين تعريف که اسم را كلمه١٨٢، ص١٣٨٤كاوه (فرشيدورد، 

ان در مؤلّفمعتقدند  آنهارود.  ناميدن شخصي يا حيواني يا چيز و يا مفهومي به كار مي
يا عام، جمع كنند: جامد و مشتق، خاص  بند مي اين حوزه اسامي را به چند طبقه دسته

 ،   ).٦٢، ص١٣٨٠يا مفرد، ساده يا مركب، ذات يا معني (گيو و انور
شود  اسم ارائه مي ةتعاريفي كه دربار«در اين ميان غالمعلي زاده معتقد است:  

نارساست و بخش عظيمي از اسامي؛ چون اسامي معنا، اسامي مشتق از فعل و غيره را 
  ).٣٩، ص١٣٨٠» (شود شامل نمي

شناسان اجتماعي تا جايي است كه  شناسي از ديدگاه زبان نام ةمسئل اهميت
ه. ) در آغاز مبحثي با عنوان حق فرزند ٥اسكندر (سدة    عنصرالمعالي كيكاوس بن

ها پدران بر  اول چيز بايد که نامِ خوش بر او نهي که از جمله حق«... نوشته است 
) ١٤٧، ص١٣٨٢(عنصرالمعالي، » فرزندان يکي آن است که او را نامِ خوش نهد

گذار برا  نام اهميتگذار به  نام و نام ةمندان به مسئل چنين بسيار از عالقه هم
پدر و مادر  اند و انتخاب نامِ خوش برا فرزند را از وظايف مهم فرزندان اشاره نموده

ذهن بر يكديگر از  اصل تأثير متقابل عين و ةگرا، بر پاي شناسان عمل اند. اين نام دانسته
اند. آنها، معتقدند  خود را تجزيه و تحليل كرده ةگردآوردنامها زماني،  ديدگاه هم

گيرد.  ها محيط عيني و ذهني او در ارتباط قرار مي ها هر شخص با ويژگيگذار نام
؛ نام بستگي دارد ةگذارنده و به كاربرند به بيان ديگر هر نام با دنيا ماد و ذهني نام

شناسي توجه  شناسي گروهي و جامعه روان ةشناسي خود به دو زمين ازاينرو در كار نام
كار  كنند تا ساخت جامعه و شرايط و موقعيت افراد در جامعه را دريابند و برا اين مي

ها، تأثير اديان، گروه جغرافيايي و خاستگاه، گروه  ها، چندزبانگي عواملي؛ چون مهاجرت
اش و موارد از اين دست  و با خانواده ةماعي، موقعيت فرد و رابطشغلي، طبقة اجت
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گذار مانند هر چيز  دهند. آنان به طور كلّي معتقدند كه نام را مورد بررسي قرار مي
ها مختلف جامعه ايستارها و رفتارها  انساني ديگر دارا هدف است و گروه

ميزان شناخت  ةدارند. هر نام به وسيل گذار و به كار بردن نامها متفاوتي نسبت به نام
گذار و انگيزش کلّي جامعه و يا گروهي از جامعه نسبت به آن مشخص  ارزش

شرايط آن  مربوط به هر دوره از تكامل جامعه به كلّنامها ها، شود. عالوه بر اين مي
- ١٣، صص١٣٦٢زمان جامعه (يعني با بافت کلّي آن زمان جامعه) بستگي دارد (ايماني ،

١٤.(  
  کتمان نام در حماسه

جاست که گاه رستم برا پاسداشت نام و اعتبار خويش با  نام تا بدان اهميت
دهد. يا ارزش شدن نامش ترجيح مي جنگد و شومي اين کار را بر بي اسفنديار مي

او که نامش بر رو آن  ةشود که تازيان وقتي متوجه مي - پور گودرز کشواد -امبهر
نوشته شده، در ميدان جنگ افتاده و ممکن است به دست دشمن بيفتد و به ارزش و 

-رود و آن را مياعتبار پهلواني او خدشه وارد شود، شب هنگام به تنهايي به ميدان مي

سان بهرام در راه عزّت نام خويش، جان  کنند و بدينمييابد، اما تورانيان او را محاصره 
 دهد.خود را از دست مي

ها کهن متجلّي شده  از اعتقادات جادويي اقوام کهن که در اساطير و حماسه
است اين بود که اسم،  معرف کامل مسمي است و اگر کسي اسم کسي را بداند به 

يابد. به هر بر او احاطه و تسلط ميپس شناسد  معني اين است که او را به درستي مي
ه رستم اسم خود کگويد چنانتقدير در حماسه معموالً پهلوان اسم خود را به دشمن نمي

را به سهراب نگفت. فرود هم اسم خود را به کسي نگفت (فقط به بهرام گفت) و 
فاجعه به همين سبب پيش آمد. در داستان نبرد اشکبوس کشاني با رستم، اشکبوس 

تجربه  کند که مرد پياده به جنگ او آمده است او را خام و بيي مشاهده ميوقت
پرسد اسم تو چيست؟ (شميسا کند و با لبخند استهزا ميانگاشته و از فرصت استفاده مي

  ) .٩٦، ص١٣٨٣
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نام ديگر  ،خسرو نام ديگر بهمن دور از يار ،برا مثال ،نامه هم در فيروزشاه
ديگر شبرنگ و دوست خدا نام ديگر ابوالوفا است. اين سالوك هند نام  اردوان

  اند.   اشخاص نيز اغلب برا ناشناس ماندن به تغيير نام خود رو آورده
لي، سرگرم کننده و آموزنده ها تخيادبيات داستاني عاميانه به تمامي روايت

ب رسمي شود که در قالب نظم و نثر به صورت مکتوب يا منثور در کنار اداطالق مي
ها عاميانه، افسانه، ها رايج ادبيات داستاني يا قصّهدر ميان مردم رواج دارد. قالب

اسطوره، حكايت، متل، مثل، داستان مثل، لطيفه، نقل، نقل آواز است. يکي از آثار ادب 
نامه بيغمي و شرح مبارزات ايرانيان  داراب ةنامه است. اين کتاب دنبال داستاني، فيروزشاه

ها در اين کتاب است که آن کثرت نام اهميتو تورانيان است. يکي از ابعاد داستان و 
  . را بررسي کننداستان دان را بر آن داشت تا از اين منظر مؤلّف

نامه  کتاب فيروزشاه ةدر اين روش پژوهشي از منظرها متفاوت به مطالع
اين اساس تمام زوايا داستاني کتاب مشهود شود. اين مقاله حاصل  ايم تا بر پرداخته

جا که  عاميانه پرداخته است. از آن ها نداستاطرح پژوهشي جامعي است که به 
ها داستاني مهترين عناصر داستان محسوب شده و خطّ سير داستان را شکل  شخصيت

در داستان از چند منظر تيپ ها   اين اشخاص با توجه به جايگاه آننامهادهند؛  مي
اجتماعي، معنا و مفهوم، ساختار، آوا، مكان زندگي و جنسيت مورد بررسي قرار گرفت. 

به صورت دستي از کتاب استخراج شد و بر مبنا تيپ اجتماعي؛ يعني درباريان،  نامها
دوگران، ان، جاعيارکارگزاران، اربابان معرفت، فرهيختگان، عشّاق، هنرمندان، اشرافيان، 

وران، کودکان، حيوانات و موجودات  پهلوانان، فرومايگان، مسافران، بدکاران، زنان، پيشه
 يک هجايي، نامها ساده، مشتق، ترکيبي و نامهامعنا و   معنادار و بينامهاوهمي و 

 زن و نامهادار مکاني و  ها پسوند دو هجايي، سه هجايي، چهار هجايي و بيشتر و نام
  ک و تحليل شد.مرد تفکي
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  پژوهش ةپيشين 
شناسي است، منصور اختيار در  ها علم زبان شناسي از شاخه از آنجاكه مبحث نام 

شناسي اختصاص داده و  گذار در معني ) مبحثي را به نام١٣٤٨شناسي ( كتاب معني
چنين فرانك ر.  دهد. همشناسي نشان مي گذار و نقش آن را در علم معني نام اهميت

) ترجمة كورش صفو بخشي را به ١٣٦٦شناسي( پالمر در كتاب نگاهي تازه به معني
گذار اشيا و مباحث  و در آنجا به مبحث چگونگي نام  گذار اختصاص داده نام

شناسي داستاني، ابراهيم يونسي در كتاب هنر نام ةاست. دربار تخصصي آن پرداخته 
آن  اهميتعناوين داستاني و  نامگذار مسئلة) در بخشي كوتاه به ١٣٦٥ويسي (ن  داستان

) بخشي را به ١٣٧١است. احمد اخوت در کتاب دستور زبان داستان (  پرداخته
شناسي   شناسي داستاني اختصاص داده است. اخوت، در اين کتاب بعد از تعريف نام نام

شناسي  شکلبند و  تاريخي آن و نيز به تقسيم ةو سابق نامگذار اهميتداستاني به 
ها او اغلب غير ايراني است. حميد  شخصيتپردازد. شواهد  داستاني مي نامگذار

، مقاله   ) نگاشته است و در آن به بررسي نام١٣٨٧» (ها نامها و نشانه«ا با عنوان  وداد
شناسي  بند جامعي از نام است. در هيچ يک از منابع نام برده تقسيم درياها پرداخته 

    ه نشده است.ارائه داد
ا را ها اجتماعي بسامد به كارگير نامه در اين پژوهش با بررسي قشرها و تيپ

هايي بيشتر كاربرد نشان داده ايم در هر تيپ اجتماعي چه نامدر هر سطح تخمين زده و 
ايم تا  است. در بررسي نام طبقات باال جامعه از قبيل شاهان و اميران برآن بوده داشته 

گذار اين اشخاص را با خادمان و كنيزان و غالمان و طبقات پايين روشن  تفاوت نام
چنين مشخص  است. هم  كنيم و در همين بررسي نامها تكرا و پركاربرد نمايان شده

ها تأثيرگذار بوده است.  شخصيتو تيپ  جنسيتداستان تا چه ميزان در  ةماي شد درون
ت تا چه ميزان در يم تا دريابيم جنسيا مردان و زنان كوشيدهنامها در بررسي 

اند. در  به خود اختصاص داده است، زنان چه نامهايي را ها نقش داشته  نامگذار
در زنان  نامها تنوعاست يا خير؟  شده  توجهر زنان به عناصر زيبايي و لطافت نامگذا
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عناصر طبيعت، گياهان، گلها  زنان از نامگذارخورد يا مردان؟ در  بيشتر به چشم مي
است يا خير؟ اسم مشترك ميان زنان و مردان در نامها به كار رفته  و... به كارگرفته شده 
نامه به  ها داستاني فيروزشاه شخصيتتوانيم از رو نامگذار  است يا خير؟ آيا مي

ي اسالمي طرز فكر و مسائل اجتماعي و حكومتي پي ببريم يا خير؟ در نامگذاريها اسام
ها  شخصيتاند؟ آيا  است يا خير؟ چه نامهايي پركاربرد بوده و ايراني به كارگرفته شده 

ها مختلف مجبور به تغيير  تاند و يا در موقعي همواره از نام اصلي خود استفاده کرده
  اند؟  دروغين بودهنامهانام و استفاده از 

  
  داستان، نويسنده و سبک اثر معرفي

  نامهفيروزشاه 
ها مشهور بيغمي، از قصّه محمدنامه به روايت موالنا داراب ةنامه دنبال فيروزشاه

 ةايراني است. كتاب حاو مبارزات ايرانيان و تورانيان است. خالص ة و عاميانعيار
داستان چنين است که ملک داراب پادشاه ايران که فرزند برا جانشيني ندارد، به 

و شاه با او  معرفيدنبال چاره است. وزيرش، طيطوس حکيم، دختر شاه بربر را به او 
شود. چون کند. ملک داراب از او صاحب پسر به نام فيروزشاه ميازدواج مي

گردد، در يک شب سه بار د و جواني برومند ميکنفيروزشاه مراحل تربيت را سپر مي
شود. برا وصال او بيند و عاشق او ميعين الحيات، دختر پادشاه يمن را در خواب مي

 رو به روها فراوان روند و در راه با سختيبه سو يمن مي -نواده رستم-با فرخزاد
 ان طيعيارراهي گذارند. فيروزشاه با همگردند و حوادث زياد را پشت سر ميمي

ها زنگبار، يمن، مصر، حلب، دمشق، روم را در زير فرمان  امان سرزمين نبردها بي
شود. الحيات، صاحب فرزند به نام ملک بهمن مي آورد. پس از رسيدن به عينخود مي

داستان عشق فرزندش ملک بهمن به  کند. در ادامة ن و هند لشکرکشي ميبه چي آنگاه
ها خود و آيد. ملک بهمن پس از پيروز ختر شکمون خان پيش ميخورشيد چهر، د

ا که در  نامه راند. اما فيروزشاه دست يافتن بر ممالک فراوان، به شاد بر همه فرمان مي
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مبارزات ايرانيان و تورانيان است. فيروزشاه  ةا دربار صفحه ٦٩٩اختيار ماست كتابي 
ا را در جريان داستان دارد و هم چنين  كننده فرزند داراب پادشاه ايران نقش تعيين

- پسرش ملك بهمن كه عاشق دختر خاقان اعظم به نام خورشيدشاه مي شود و داستان 
ها  هايي كه نيازمند دالور زند. داستان هايي را در خالل ماجرا اصلي رقم مي

ا روايت مي  ونهان ايراني است. داستان به گعياركساني چون اردوان و  ،سربازان ايراني
  دارد.  شود كه خواننده را مجذوب كرده و او را تا پايان يافتن كتاب مشتاق نگاه مي

و سرانجام بر  ها فيروزشاه در چين است.کمتر از نيمي از کتاب شرح دلير«
گيرد و کارگزار آن را به مهريار وزير  چين را مي »شهر« شود و خاقان پيروز مي

کردن رفتن و به هندوستان خراب  علّت کند. وستان ميسپرد و عزم هند مي
ها کتاب در هند  تمام صحنه ،از اين پسآن است. آتش کردن خاموش  ديرکلکسانه و

گذرد و فيروزشاه به عهد خويش که کشتن آتش گويا و خراب کردن  نديب مياو سر
  ).٧٦٧ص ،١٣٨٢(محجوب،» کند ر کلکسانه باشد وفا مييد

اند. موضوع اين داستان را به اشتباه همان دارا داريان دانستهصفا و محجوب او 
-از اين رو مي«نويسد: حوادث مربوط به فيروزشاه است نه داراب؛ بنابراين صفا مي

ة عربي کتاب ه نام ترجم)؛ چنانک١١ص ،١٣٣٩(بيغمي، » بايست فيروزنامه خوانده شود
کند د آن است. صفا، پيشنهاد ميمؤينيز » فيروزشاه ابن الملک داراب ملک فارس سيرة«
، ١٣٣٩(بيغمي، ». شاه داراب بناميمفيروزشاه پسر  ةمکارنا«هتر است نام اين کتاب را ب«

) ايرج افشار و مهران افشار به همين داليل جلد سوم داستان را با عنوان ٧٦٦ص
سوم در اند. قسمتي از اواسط و اواخر جلد ) چاپ کرده١٣٨٨فيروزشاه نامه (چشمه، 

ق. ٨٨٧) در سال ١٣٤١نامه (چاپ صفا،  دست نيست. دو جلد قبلي کتاب به نام داراب
نامه (چاپ ايرج افشار و مهران  به دست محمود دفتر خوان و جلد سوم به نام فيروزشاه

 ، ق نوشته شده که به ١٢٠١) توسط کاتبي به نام مصطفي قزويني در سال ١٣٨٨افشار
با هم ندارند و کاتب امانت را رعايت کرده است؛ بنابراين  لحاظ زباني تفاوت چنداني
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، ١٣٨٨دو مجلد پيشين است (بيغمي،  مجلد سوم قصّه فيروزشاه به همان سبک و سياق
  ).١٢ص

توان نظر داد. تالش برا يافتن نويسنده داستان به طور قطع نمي ةگزارند ةدربار
ا ندارند. صفا و شناخته شده ه نويسندةنها عاميابرد؛ زيرا افسانهنيز راه به جايي نمي

بن شيخ احمد بن موالنا علي  محمديا گزارنده داستان را موالنا حاجي  مؤلّفمحجوب 
، ١٣٨٢؛ محجوب:١٢ص ،١٣٣٩بيغمي، اند (المشهور به بيغمي دانسته محمدبن حاجي 

از حفظ در ). و از قصّه گويان قرن هشتم و نهم در تبريز بوده که داستان را ٦٨٥ص
نگاشته است. ويليام هنو که آن را مي» محمود دفتر خوان«خوانده و حضور مردم مي

) ترجمه ١٩٧٤نامه را به انگليسي و با نام عشق و جنگ (نيويورک،  فيروزشاه ةخالص
کرده و محمود نامه را امال مي معتقد است که بيغمي روايت فيروزشاه ،نيز ،کرده

راو «کند که اصطالحاتي نظير ؛ اما به اين نکته نيز اشاره مينوشته است دفترخوان مي
 ةدهد که بيغمي آفرينندنشان مي» اين داستان کهن«و » راويان اين حکايت» «اين داستان

، بيغمي  نامه ). در عبارتي از دارابBIGAMI ذيل IRANICAاصلي داستان نيست (
نحيف دعاگو جوانمردان و نيک  ضعيف فقير ةاز روايت بند«خواند خود را راو مي

بن شيخ موالنا علي بن شيخ موالنا  محمدخواه مسلمانان، موالنا اعظم شيخ حاجي 
نامه از او به عنوان  ) و در فيروزشاه٣٧٢(ص» المشهور به بيغمي اصلح اهللا شأنه محمد
حاجي داستان روايت کرده است از تأليف اضعف العباد شيخ  مؤلّف«شود: ياد مي مؤلّف
) قيد ٥١٤(ص » المشتهر به بيغمي محمدبن شيخ موالنا علي بن شيخ حاجي  محمد
نامه از جمله        بايد به تسامح نويسنده يا راو باشد. بنابر آنچه گذشت، فيروزشاه مؤلّف
را مربوط به » يندارا و بت زر«ها بازمانده از ايران باستان است. صفا، داستان افسانه

يان ا). داراب، پدر فيروزشاه و دارا دار١١ص ،١٣٣٩بيغمي، داند (مي ادب پهلو
د اين ). نامها و حوادث نيز مؤي٢٣ص ،١٣٣٩بيغمي،  آخرين پادشاه کياني بوده است (

ت نقالي و با تحرير يکي از نکته است. با تمام اين تفاسير، اين داستان از طريق سنّ
  بيغمي، به دست ما رسيده است. محمدراويان قرن نهم آن، 
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اخبار روايت  "مؤلّف) ٥٥(ص "خوانديم در حضور دوستان"بنابر قرائني چون  
داستان چنين روايت مي  ةاخبار و گزارند "مؤلّف) ٧٤،٧٦،٨٠، ٦٣، ٥٩(صص"كند ...مي

) كتاب از آثار نقالي ٧٠،٧٥،٧٦،٨٠(صص"گويد كه... راو مي") ٦٩، ٦٢(صص "كند...
نامه را  اند؛ از اينرو فيروزشاهخوانده شنيدار داشته است که آن را از رو مي ةببوده و جن

ها ايرانيان ها مردمي به حساب آورد؛ زيرا سر تا سر آن شرح جنگبايد جزو حماسه
   .با اقوام ديگر؛ چون تركان، چينيان و هندوان است

تر از  ر قرن نهم و پيشتاريخ اجتماعي و زندگي مردم ايران دة نامه، آين فيروزشاه
کند. ساختار شناسي ارزشمند ميآن است و همين ويژگي کتاب را در مطالعات مردم

- و با عناصر و ويژگيعيارها ارچوب رمانسهنامه را بايد در چ داستاني فيروزشاه

ها داستاني آن دوران بررسي کرد. پيرنگ و طرح اصلي داستان جهانگير فيروزشاه و 
مدار ايرانيان را ا فرزندش ملك بهمن است كه دو عنصر جوانمرد و دينهدالور

ايرانيان مسلمان را بر تركان كافر  ،پرداز، در جا جا کتابکند. داستانبرجسته مي
) ٧٦و  ١٣٦صها فيروزشاه در ميدان جنگ (ص دهد؛ برا مثال رجزخوانيبرتر مي

-و پيروز آنها در نبردها و شکست تركان به) ٧٤و تأکيد بر يزدان پرستي ايرانيان (ص

-ا عاشقانه شکل مياصلي، قصّه درونمايةها. در کنار ها و هندرغم کمک از چيني

نقل، داستان در داستان است؛  ة دهد. شيوها را در حاشيه قرار ميگيرد كه گاه جنگ
ما آمديم بر سر « ها قالبي؛ چون كند و با بيان گزارهنويسنده يك داستان را رها مي

بعد به داستان  ةرود و در چندين صفحبه سراغ ماجرايي ديگر مي..» داستان و قصّه 
-به سرانجام نمي ها داستانپردازد. تعداد ماجراها چنان زياد است که برخي از پيشين مي

) ٦٩كند كه...(ص راو روايت مي ة ديد، سوم شخص و دانا کل است:رسند. زاوي
  گيرد. گونه شکل مي ) و داستان اين٩٧روايت كند كه... (ص داستان مؤلّف

ا از زبان فارسي را نامه آن است که گونه فيروزشاه اهميت حائز ها يکي از جنبه
ار بسيار نزديک است (بيغمي، دهد که به فارسي متداول ميان مردم کوچه و بازنشان مي

داند  نامه را فصيح، ساده، درست و شيرين مي ) محجوب نيز نثر فيروزشاه٩ص ،١٣٨٨
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بشمار مي ) و صفا کتاب را از آثار بسيار زيبا نثر فارسي ٦٩٣ص ،١٣٨٢(محجوب، 
ها زباني ساده، روان، زيبا و گيرا دارد. از ). داستان در تمامي روايت٥١٩ص ،(صفاآورد

بک فارسي گفتار مردمان پي برد؛ برا نمونه توان به سکتاب مي ةها عاميانعبارت
گويي ) تو چها مي٥٦در افتادم (ص) در به ٥٦کاربرد عباراتي چون خودت ميداني (ص

) به کارگير ٢٨٨) ان شاءاهللا كه خير باشد (ص٢٧١) دلم را سوزانيد (ص٥٧(ص
) اشتلم ١٥٦) طرقيدن (ص١٥٢) راست كردند (ص١٤٧افعال قديم؛ چون تنديدن (ص

). جمالت ١٤٦و  ٦٨ها به زبان تركي (صص) و استعمال برخي دشنام٧٠ردن (صك
کتاب اغلب كوتاه است؛ مثل شهمرد دست داد تا او را محكم ببستند و كشان كردند 

  ). ١٠٩(ص
ها آن، ابعاد بالغي را نيز نبايد از نظر دور ها زباني و ارزشدر کنار جنبه 

هنگام نقالي، برا اقناع و تهييج خواننده بسيار  ها کالمي آن هم داشت؛ زيرا آرايش
-کارآمد است؛ از آن جمله کاربرد تشبيهات فراوان که به عيني کردن موصوف کمک مي

) هفت دندان مثل گراز. ٦٤٣کند؛ مثل روز بال پيدا شد و باران مرگ بباريد (ص
حسي ) تشبيهات اغلب ساده و ٦٤نفط (ص بةچشمش چون طاسي پرخون. بيني مثل د

-گرايد: استاد اجل به مقراض فنا طناب عمرها قطع ميف مياست و گاه اندکي به تکلّ

  ).٨٣كرد (ص
ها مختلف؛ چون ها بلند عاميانه است به شکلتكرار که ويژگي اصلي قصّه 

شود (برا تفصيل بيشتر ديده مي ها در داستانها و توصيفشخصيتها، تكرار صحنه
و گويا و جالب توجه  زندهها کتاب توصيف) ٧٨٢-٧٦٧صص ،١٣٨٢ک: محجوب، ر

  .است
ها همانند تمام شخصيتکنند. نامه نقش آفريني مي در فيروزشاه شخصيت ٢٣٤

-اند و کردارهايي يکسان و تعريف شده از خود بروز ميشده "تيپ" عاميانه ها داستان

ان محور اصلي حوادث عيارافزايد. دهند. اسامي عجيب اشخاص بر اعجاب داستان مي
ها و نقاط ها عجيب و غريب، پريان و ديوها و نيز جزيرهگشا هستند. انسانو گره
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ها جذاب و خواندني جريان داستان عادت مرموز و ناشناخته با كمك گرفتن از خرق 
برند؛ برا نمونه ابر که تيغي از عالم غيب برا يار دادن ملك بهمن پيش ميبه را 

) پيدا شدن دو دختر زيبا از بيخ سنگي كه يكي ٤١٢آورد (ص با اژدرها ميدر جنگ 
) ٤١٢كوه قاف، دختر ملك كناس است (ص ةمادر ملك بهمن، مه لقا و ديگر شاهزاد

ها بسيار متنوع، دور، عجيب و پريان با کردارها عجيب نقش فعالي دارند. مکان
قرن (صص  ) شهر قوش٣١٧،٤٦٨اند؛ برا نمونه شهر سمعاد (صص ناشناخته

  ). زمان وقوع داستان نيز مبهم است.  ٥٥گون (ص) واليت آسمون٣٢٦،٣٧٩
  

  )narrative onomastics(شناسي داستاني نام
شناسي است كه به طور عمده به  علم نام ةها تاز شناسي داستاني از بخش نام
 صص ،١٣٧١(اخوت،كند  مي داستان توجه ةگذار و ارجاعي نويسند ها نامسياست

ها موجود   كند تا به فراخور موضوع و كنش داستان تالش مي ة). نويسند١٦٣-١٦٢
، عملكرد  ، شكل تگزيند تا گويا هوي برميهايي برا آنها ونامهايي بيافريند،  شخصيت

ها يك اثر از زوايا مختلف  شخصيتتوان به  شناسي داستاني مي آن باشد. از منظر نام
اثر فقط با توجه به نقشي كه در  شخصيتتوان به اسم و  رد. به طور مثال مينگاه ك

ها معنايي آن را در نظر داشت و يا تنها  صهداستان به عهده دارد توجه كرد و يا مشخّ
). اخوت، ١٦٣صكار برد (همان،  ، عام و يا ضمير بهشناسي را از نظر اسم خاصّ نام

پرداز استفاده از اسم (عام يا خاص) است. شخصيت ةترين شيو معتقد است ساده
ها اثر انتخاب  شخصيتنويسنده متناسب با طرح و ساختار داستانش اسمي برا 

فاقي نيست و دارا بار عاطفي و اجتماعي كند. اين اسم به طور معمول خنثي و اتّ مي
  )١٦٤ص(همان،  .خاستگاه فكر نويسنده است ةاست و نشان دهند

ا نيست كه نويسنده  نويسد؛ اسم، برچسب ساده گذار مي نام اهميت ةرباراو، د
ا عوض كرد. بارت، معتقد است  را با شماره  ي بزند. برچسبي كه بتوان آنشخصيتبر 

ي. خواننده به كمك اسم خاص به شخصيتخواندن داستان عبارت است از ناميدن 
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د. خواننده به كمك اسم خاص به هستي كن ها معنايي دست پيدا مي دنيايي از مشخصه
، هم١٦٥ص ،١٣٧١كند (اخوت،  داستان دست پيدا مي شخصيت  ةچنين دربار ). و

ت افراد اجتماع نويسد: اسم خاص، بيان كالمي هويگذار داستاني مي تاريخي نام ةسابق
نامي ها به اصطالح رئاليستي  ها داستاني در رمان شخصيتبود و برا نخستين بار 

ها مردم كوچه و بازار پيدا كردند. گاهي، در انواع ادبي قبل از رمان  مانند اسم
ها تاريخي  اين اسامي يا اسم اماشد،   و يا اسم عام استفاده مي رئاليستي از اسم خاصّ

هايي  هايي كه بيشتر اسم نوع بودند و متناسب با همان حكايت و رمانس بودند و يا اسم
هايي  شد. اسم خالصه مي شخصيتساز و نه خلق  نويسنده در تيپكوشش  ةكه عمد

كه   ، خورشيد شاه و ... جالب اينعيارگيس، سمك  كچل، چهل نظير نمكي، حسن
ي به صاحب طور است كه صالبت و هيبت خاصّ ن هااساختمان اسم اغلب اين قهرم

  ).١٦٦ص (همان،»... اشكبوس«، »طيطون«دهند؛ مانند  نام مي
هايي با  متشكل از آدم داند مي جامعه اخود  ةورگودمن، قصّه را به نوبتئود

 ةكند. گرچه در محدود فرمايي مي وظايف مختلف. بر اين اجتماع نيز هماهنگي حكم
عمل، حوادث، شبه حادثه، زندگي، شبه زندگي و  ها، شبه ها، عمل آدم ها، شبه قصّه، آدم

) يونسي، معتقد ٢٤٥- ٢٤٤صص ،١٣٦٨شبه واقعيت هستند. (براهني،  باالخره واقعيت،
نوعي است  ةبغرنج، نمونپيچيده وسازد يا ساده است يا  ي كه ميشخصيتاست نويسنده 

ي ممتاز، ثابت است يا گسترش يابنده، قهرمان است يا سياهي لشكر، شخصيتيا 
نويسي جديد  دهد داستان مياو. او، ادامه  اصلي داستان است يا مقابل و ضد شخصيت

ل انساني است و اغلب اوقات الاقل يكي از موضوع اصلي كارش مناسبات متحو
لي را روحاً يا جسماً از اشخاص داستاني را كه در جريان كشمكش حوادث تغيير و تحو

 شخصيتكم يك   جديد دستها داستانكنند. اگرچه بيشتر  است ارائه مي سر گذارانده 
كنند ساكن يا ساده هستند،  ها فرعي كه ارائه مي شخصيتنده دارد و اغلب گسترش ياب

فرعي داستان اگر فقط به اين منظور باشد كه قسمتي از خو و خصال  شخصيتوجود 
جز سياهي لشكر نيست ي شخصيتاصلي را جلوه دهد در آن صورت چنين  شخصيت
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ها بلند  ها قصّه رماننويسد قه ). ميرصادقي، مي٢٧- ٢٦-٢٥صص ،١٣٦٥(يونسي، 
دهند، ها و طبقات اجتماعي به دست نمي شخصيتاند و تصوير عيني از  کلّي ة نمون
نامه  يا داراب عيارها نيستند؛ برا مثال در سمك  گزارندة قصّه شخصيتي نمايشگر حتّ

كدام معرف  ها هيچ نامه طرسوسي و اميرارسالن و اسكندرنامه، قهرمان بيغمي و داراب
ها نبودند. اما در رمان، نويسنده اين فرصت و امكان را دارد كه  قصّه ةآفرينند شخصيت
، ١٣٨٦رمان تصوير كند (ميرصادقي، ها  شخصيتخود را به عنوان يكي از  شخصيت

 عاميانه اغلب ايستا ها داستانها در  شخصيت). او همچنين معتقد است:  ٤١٤ص
ن در پايان داستان همان هستند که در آغاز بودند. اميرارسالن با تمام هستند. تمام قهرمانا

رود همان است که در آغاز بوده است. اين همان خصلت حوادثي که بر سر او مي
ها عاميانه  گرايي که ويژگي قصّه ). مطلق٦٦ص ،هاست (همان قصّه شخصيتايستايي 

د يا هستن ها معموالً يا خوب مانان قصّهشود. قهر ها نيز ديده مي است، در قهرمانان قصّه
انديش و قهرمانند با بدان که  سيرت، زيبا، نيک بد. در سر تا سر قصّه، خوبان که نيک

  ).٦٣صشوند (همان،  شرير، زشت و بد نهادند در جنگند که سرانجام بر آنان پيروز مي
انديش يا  رسند. شاهان، دو وزير نيک ها بد حتماً به مجازات خود مي شخصيت 

وزير دست راست و وزير بد سگال يا وزير دست چپ دارند. پسران شاه هم يکي 
ست که نامدار فرزند خوب سلطان ملکشاه ا شيرويه«خوب است و ديگر بد. چنانکه 

صاحب کماالت و حکمت و سخاوت و شجاعت و تيرانداز و سوار است و ارچه، 
آلوده بود و شب و روز به خمر و  ه خمارا ديو سيرت است ک برادر شيرويه حرامزاده

  ). ٧(شيرويه نامدار، ص » برد زنا و افعال ناستوده به سر مي
 شخصيتشوند. هر  ها به لحاظ روحي، رواني و خلقي پرورده نمي شخصيت

، حماقت، هرزگي، رياکار ة نمون کلّي يک خصلت؛ چون شجاعت، نيکي، خردمند
ت، زيرک و ل محب گر، بد طينت، دال والً عجوزه، حيلهو... است. پيرزنان و دايگان معم

دختران، پاکيزه و معصوم. قهرمانان به تناسب عملکرد، کنش  و ندهست حالل مشکالت
کوشد قهرمان را  ها با مسما مي پرداز با انتخاب اسم گيرند. قصّه و طينت خود نام مي
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قهرمان از  ، قهرمان و ضددر هفت پيکر کند. در داستان خير و شر معرفيبه مخاطب 
قهرمانان ايراني اغلب نامها مناسب و پسنديده شوند. شان شناخته ميهمان ابتدا با نام

در صورتي که شاهان  ؛زاد، خورشيدشاه، جمشيدشاه دارندخفر ،ا همچون فيروزشاه
خالد مثل شاه والدبن ؛دشمن بيشتر نامهايي خنثي دارند که اغلب عربي يا ترکي است

، آرمان اما تيپ  .مسروق دمشقي و شاه قنطرش عماني ملک، شاهشاه ماچين، قزلمصر
) و M.Boltonها داستان نيز قابل توجه است. مارجور بولتون( شخصيتشناسي 

اند. سيگر قابل  ها بيان داشته هايي برا تيپ) هركدام ويژگيL.sigger» (ليندا سيگر«
داند (سيگر،  تيپ شدگي آن مي ةصّه يا داستان الزمرا در ق شخصيتپيش بيني بودن 

خواند كه با  هايي ساده و تك بعد مي شخصيتها را  ). بولتون تيپ٤٨ص ،١٣٧٤
  ) ٨٩ص ،١٣٨٣(بولتون، .شوند تر مي ها پيچيده برجسته شخصيتوجود آنها 

ها اصلي و گاه قهرمان  شخصيتها داستاني اغلب بر اساس نام  نام کتاب
اهميت است و خوانندة است. اين بحث نيز در نامگذار حائز  شده  نامگذار مي

گذار فصلي از  نام اهميت ةسازد. يونسي، دربار داستان را از محتوا داستان آگاه مي
 ويژگي ةاست و دربار  عنوان داستان اختصاص داده را بهخود   نويسي كتاب هنر داستان

ها يك عنوان خوب تازه بودن، برانگيزندگي، گيرايي و موزوني و پيش پا افتاده  -
شخصيت ترين عنوان، آن است كه نام  نبودن را برشمرده است. او معتقد است؛ ضعيف

ها اصلي داستان باشد؛ زيرا به قول او اين عنوان آخرين تير تركش نويسنده است.  -
، همچنين كوتاه بودن را از ويژ ن خوب بر شمرده است (يونسي، ها عنوا گيو

  ).١٠٠-٩٩-٩٨صص ،١٣٦٥
  
  ها داستاني بر اساس قهرمان اصلي داستانبند نام کتاب تقسيم 

 - فيروزشاه  ابومسلم نامه (ابومسلم خراساني)، اسكندرنامه (اسكندر)، مرد: قهرمان
نامه (اميرحمزه)، اميرهوشنگ،  ، حمزه(امير ارسالن) نامه (فيروز شاه)، اميرارسالن رومي
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،  ، دارابعيار سمك نامه (داراب)، سندبادنامه (سندباد)، حسين کرد شبستر
  جمشيد.  جهانگيرنامه، ملک
  پيشاني، نارنج و ترنج. ننه، ماه نامه، كلثوم آفرين نوش قهرمان زن:

گور و  اعجوبه و محجوبه، آذربخت و هزار گيسو، بهرام قهرمان زن و مرد:
- ادة پريان، بانو حسن، بهرام و گل اندام، خسرو و شيرين، ويس و رامين، بديعشاهز

  الجمال، سالمان و ابسال، ليلي و مجنون، هما و همايون. الملک و بديع 
ها ايراني نيز قابل توجه است؛ نامهايي؛  در قصّه فولکلوريکها  شخصيت  نام

، چپول ، فين فيني، فلفلي، فينگيلي چون  ةخانم، نمکي، شنگول و منگول و حبنخود
انگور، پسر کاکل زر و دختر دندون مروار (مرواريد) برا كودكان و نامهايي؛ چون 
خجه اره، دده بزم آرا، هفت لنگه گيس، ترکمون خانم، شلخته باجي، شاباجي شله، 

پير ايي؛ چون پهلوان پنبه، پسر حاجي، هشنبه برا زنان و نام بي سه آبجي شلخته، بي
ا، روضه خواجه، چلغوز ميرزا، الکي خوش، حسن کچل، حاجي خرناس، حاجي مقو

مشي، موش  خوان پشمه چال، حاجي فيروز، کاکاسيا برا مردان و نامهايي؛ چون اشي
سر قالب صابون، آقاموشه، عمه گرگه، خاله سوسکه، مرغ زرد پاکوتاه، فندقي، پيشي، 

ماهي سقنقر برا جانوران و نامهايي چون: از خاله قورباغه، ممولي، توتو، سيمرغ، 
، جن (جن بو داده)، بختک، آل، لولو، ديگ به سر، شاه  مابهتران، غول بيابوني، پر
پريون، ديو دو سر، دوالپا، يک سر و دو گوش، سلطان جمجمه، اجوج و مجوج 

-تشخصيا قابل توجه است. از ميان اين  (يأجوج و مأجوج) برا موجودات افسانه
اند. اين  هايي پرمعنا تبديل شدهکه به سمبول اندها راه يافتها برخي در مثل ها افسانه

  ها تيپيک اغلب با طنز و متلک همراه هستند. چهره
شناسي اين  لكوريك خبر نيست. ناموها ف شخصيتنامه از  در فيروزشاه
ها پي برد عه شناختي آنمسائل جامتوان به  است كه براساس آن مي  اشخاص نيز مبحثي

  طلبد.  که پژوهشي ديگر را مي
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  نامه فيروزشاه ةدر قص شخصيت معرفيها  روش
معرفي  اول و خيلي کلّي ةچند جملها معموالً در همان  شخصيتنامه  در فيروزشاه

خ زاد است برادر فر ،پيلتن نام دارد ،اين سوار که در ميدان است :برا مثال مي شوند.
 معرفيکه در بند ماست. قير در سخن آمد و گفت که ما برادرانيم قير و قار نام داريم 

  هايي ديگر. شوند و يا به شکل مي
شهريار ايران فيروز شاه جوان؛ من التان خانم پادشاه  با ذکر تيپ اجتماعي: 

؛ شکمون خاقان اعظم است و پادشاه چين و ماچين. من ايي قان م کتجميع ملک ختا
  مرا نام شيرويه است پسر جمشيد شاهم. جهان پهلوان ترکستان؛

غالمي داشت که در همه کارها  با وصفي کوتاه از کنش، اخالق، نسبت قهرمان:
او را مهيار نام بود. اين  ،داشت او را محرم مي داشت و هيچ کار از او پوشيده نمي

زاد است که در بند ماست. قير در  سوار که در ميدان است پيلتن نام دارد برادر فرخ
سخن آمد و گفت که ما برادرانيم قير و قار نام داريم. منکوخان پهلواني در سپاه دارد 

 عيار، سردار سرهنگان ايرانم، مرا نام بهروز  ام پيشه عيارکه او را دارادار نام است. مرد 
گفتند. پسر كيوان  انک ميرا فتّتر و حرامزاده تر، او عياراست. دانک را برادر بود از او 

  هند كه به دست عالم آرا كشته شد. اين پسر را هي الكوت نام بود.
 ةگونه استنباط کرد که نويسند توان اين با توجه به شواهد که آورده شد مي 

کتاب خيلي کوتاه و نهايتاً در يک جمله نام و نسب و گاهي نقش و کارکرد 
  است. برا خواننده بازگو کرده ها داستانش را  شخصيت

  ها داستانيشناسي نام. گونه١
توان از منظرها تيپ اجتماعي، معنا و مفهوم، ساختار، آوا، مكان  نامها را مي

بند کرد: ت تقسيمزندگي و جنسي  
  ها اجتماعي. از منظر تيپ١-١

توان پي اجتماعي و موقعيت فرد مي ةدر اين گروه از نام اشخاص به تيپ و طبق
ها  نام هستند؛ قهرمانان قصّه هايي بي شخصيتشود يا  برد. اشخاص يا نامشان ذکر مي



  __________________________________________________________________    
  29)، شماره 1393پانزدهم (کاوش نامه، سال      62

  

ها  ا نيز بسيار زياد است؛ اما قهرمانان قصّهبلند اغلب نام دارند و تعداد آنه مکتوب و
بيشتر آنها  معرفيکوتاه و شفاهي اسم جنس هستند؛ مثل مرد، زن، گرگ، دختر و برا 

، پيرمرد پينهرا مرد  ، دختر شاه مي فقير داروغه، عاشق،   نامند و يا بر اساس تيپ دوز
شود. در  اشاره نمي آنهاگاه به نام  شوند، که هيچ مي معرفيپادشاه، وزير، جالد و... 

شوند تعداد زياد از اشخاص  ي كه نام برده ميشخصيت ٢٣٤نامه نيز عالوه بر  فيروزشاه
اند كه با احتساب آنها تعداد  با عنوان شغلي يا سمتشان خطاب شدهند و تنها هست نام بي

،)، ٦٣،٣٩٦،٦٣٥خواهد رسيد؛ برا مثال نقيبان لشکر(ص ٣٠٠ها به بيش از  شخصيت
١٤٧ص(ص ادان،)، تيراندازان، جل٦٤،١٦٤،٦٦٢ّ،صداران(ص پرده )،٦،٦٤٠صاالن(صحم، 

)، ١٠٨)، توني(ص٩٢،١٥٥،٥٠٠صبان(ص )، زندان٩٠،٥٢٨ص،)، علمدار(ص٥٧٦، ١٠٥
سعدان،  )، خاتونان حرم، کنيزک اخي٧٩،١٤١ص)، غالمان(ص١١٩ان، حمامي(صعيار

جاسوسان ٦٣)، جاسوسان ايراني(ص١٤٣،٤٣٢صاحان (صزن قاپور، خدمتکاران، جر ،(
)، ٥٤٥صران()، معب٥٢٧،)، طوقچي(ص١٨٤)، مطربان، دايه، كنيزكان(ص٨٠ترک(ص

)، ٦٥٠)، ايلچي(ص٦٣٧گران(ص )، مناد٦٣٥ب سپاه(ص)، نقي٤٧٦،٥٤٥صحكيمان(ص
)، ٦٨٩احان(ص)، سي٩٧اخ(ص)، طب٣٨٥،٦٦٢صگيران(ص )، چاشني٦٦٠پاسبان(ص

كدخدا٩٦،١١٣صان در شهر چين(ص)، ع٨٦)، كمنداندازان(ص٧٤سپاه(ص ممقد ،( 
 ،١٢٩صص( اشان)، فر١٢٧بان(ص)، امرا دولت و مقر١١٣)، استادكار(ص١١٢(ص
(صب )، نعل٢٠٠  (ص )، موكّل١٨٤)، كنيزك(ص١٢٠،١٤٨ص)، سرهنگان(ص١٣٠ند
)، ٢٦٣شناسان (ص )، دشمن١٩٩)، مير هزار؛ مير صد، مير ده(ص١٩٩)، نوكران(ص١٩٩

-)،مجلس٣٤٩قلعه(ص )،كوتوال٣٣٩كش(ص آب )،٣٢٧دار(ص خزانه)،٢٨٠بازاريان(ص
،  )، بزرگان،٣٨٩)، جاندار(ص٣٨٠بانان(ص )، راهداران و دروازه٣٦٦دار(ص  معتمد

)، ٣٦٧معروفان قلعه، مردك فقير، عورتي، جمع كودكان، چهل سردار، دايه مهمه(ص
 )، بازرگان٦١٦، ٣٣٣،٣٥٦صاحان(صمادر كلكال، خواهر كلكال، پير دهن گنده، ملّ

نامه  ها داستاني در فيروزشاه شخصيت) از ٣٧٦،٧٧صصدار( )، ميدان٣٥٦،٦١٩ص(ص
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نامند. در حسين کرد پريان و ديوان و  شوند و بي مي معرفيهستند که تنها با شغلهايشان 
  ند.هست نام نامه صاحبان حرف و مشاغل بي زنگيان و در حمزه

  ها براساس تيپتقسيم بند نام
  :. درباريان٢-١

 )، ملك بهمن٧٠)، قادرشاه(ص٦٨٦دارا بن داراب(ص پادشاهان، شاهزادگان:
 )، خورشيدشاه٩٤داراب(ص ، ملک)٦٠)، جمشيدشاه(ص٧٣)، قاهرشاه(ص١٦٤(ص
)، ١٦٤)، شيرويه(ص١٦٤)، شيرزاد(ص٦٧)، مظفرشاه(ص٥٥)، فيروزشاه(ص٧٦(ص

 )، شاه طاطوس٥٥ِچين) (ص خان(خاقان شكمون -%)٥ايراني= ١١)(٦٧کرمانشاه(ص
)، ملك ٣٢٦باسيدو(ص )، ملك ٥٦خان(ص )، التان١٤٣)، شاه طوس (ص٥٥(ص

-  )، خزيمه٩٤)، منكوخان(ص٥٠٧د(ص)، ملك كي٥٠٨)، ملك ضاد(ص٣٢٦كودريس(
(ص )، تاج٣٦٦)، كلنكو(ص٤١٣)، ملك خناس (ص٧٢االبرش(ص )، ٤٨٠الملوك پر

)، شه ٢٩١)، سرور(ص٤٨٠)، سرنجان(ص٦١٧)، مهروشنگ(ص٦١٨كاهيار شاه(ص
(ص٦٩٦تراوش(ص )، شكال ٤٨٠)، ملكان(ص٤٨٠)، طوطي شاه(ص٤٨٠)، شهنشاه پر

)، فوالد ٥٨٥)، شاه كيوان(ص٥٨٦اه(ص)، بهرام ش١٤٠خان(ص )، بالغ٩١هند(ص
غير  ٢٩()٦١٨)، کيهان شنگ(ص٦١٠)، كوشنگ(ص٤٨٠)، قبير(ص٥٨٩دندان(ص
ها  شخصيت % از كل١٧ّاسم= ٤٠اميران ايراني و غير ايراني  %)، در كل١٢ّايراني= 
  شوند.  نامه را شامل مي فيروزشاه

(ايراني)(ص روشنوزيران:    -)، خورده٥٨)،مهريار(ص٥٧٦(ص )، عملوق٢٩٠را
  .% )٣ اسم=٧) (٣٨٥)، كنانه(ص٦١٨(ص )، عيشوشنگ٣٧٣)، هولنگ(ص٦٢٢(ص گير

)، قهر ٢٣٥)، قهار(ص٨٣)، قارن جهانسوز(ص٦٧ايرانشاه(ص سرداران و اميران: 
)، ٥٧٤)، علطور(ص٥٧٥)، ماهور(ص٢٠٢(ص )، کيوان٢٠٢)، کتوان(ص٨١طايفي(ص

)، ٦٤٨)، الطور هند(ص٥٥)، طغرا ترك(ص٣٧١)، فيالنه(ص٦٤٨قاطور هند(ص
)، تركان ٥٧،٦١)، غور ترك(ص٦١)، غار(ص٣٩١)، هي آلوت(ص٦٥٣النك هند(ص
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)، ٥٩)، جبالن ترك(ص٥٩)، شهيق ترك(ص٥٧)، ميالد ترك(ص٥٧ترك(ص
  .%)٩اسم=٢٠). (٣١٨کلکال(ص

)، بهمن زرين قبا ٨٣)، شهمردنهرواني (ص٩٧دالخالق ايراني(صعب مبارزان: 
)، ١٣٣)، طغراوش(ص٦٩)، خسرو اصفهاني(ص١٣٠)، پيل زور (ص٧٣(ص

)، شيرين سوار ٦٩)، هور ايراني(ص٧٣)، عالم اراكي(ص١٣٣هوشنگ(ص
)، ٧٣)، سيامك سيه قبا(ص٧٣)، چهر(قهر) دالور يا طايفي(ص٧٣طالقاني(ص
(ص٨٣)، طهمور(ص٨٣)، طهماسب(ص١٣٣ميگون(ص  )، مردانشاه٧٣)، عالم آرا

)، ٢٣٧)، قار(ص٥٤٢)، ساو هند(ص١٤٨)، مرديار(ص٤٢٠)، وفادار(ص١٤٨(ص
(ص٦٢٢کندو(ص  )، رشنود٦٣٢)، رشنواد(ص٦٥٣(ص )، تلوين هند٥٩٧)، قتال هند

 )، طوقان ترك٢٣٥)، توغان ترک(ص٥١٧)، طوراق(ص٣٢٠)، سربات(ص٦٣٢(ص
 )، كمالس٦٢٢)، كنداوه(ص٨٠(ص سرغان ترك)، ٢٦٨)، سرطاق ترك(ص٢٣٥(ص

)، گاوانه ١٣٣)، قزاق ترك(ص٢٣٧(ص )، قير٦٥٣)، قيالس(ص٦٥٣(ص)، قيلوس(ص
(ص٥٠٨)، لنكره هندو (ص٥٣٩هند (ص )، ٥٠٩)، منكره برادر لنکره(٤٣٦)، لول هند

(ص٦٢٢)، نشواد(ص٤٢٤هومار(ص (ص٣٢٠)، نشاط هند  )، شهستون٦٢٢)، ببررو
 (ص )، عالج٥١٧)، طوراسب(ص٦٢٢(ص )، شيراندام٦١٤)، شنكاشوب(ص٦٠٥(ص
)، ٥٧)، کتايي قان(ص٥٥)، كاورون(ص٦٣٦(ص )، ميالن١٢٦)، قجغاج ترك(ص٥١٨

(ص )، كلب ٣٢٥)، هي الکوت(ص٤٢٨)، هيالو(ص٥٣٧(ص )، هورلند٦٣٦هوران هند
(ص٣٧١دندان(ص   %) ٢٧اسم= ٦٣) (٢١٦)، خون آشام(ص٤٢٣)، شيطان، ناس هند

 )، الالعنبر٦٥٦)، كافور(ص٢١٠)، قاپور(ص٣٣٣(ص سنبل :غالمان و كنيزان
  .%)٢اسم= ٥)(٥٨مهيار(ص )،٢٤٥(ص

نامه را  ها قصّه فيروزشاه شخصيتشود قسم اعظم  طور که مشاهده مي همان
مايه داستان  اند. اين مسئله نيز به درون درباريان؛ اعم از وزيران و سرداران در بر گرفته

  و نبردها مبارزان ايراني است. گردد که سرگذشت جنگ برمي
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 عيارنامه و سمك  در فيروزشاهكارگزاران: (قضات، محتسبان، شرطگان) . ٣-١
-  ديده نشد. اسد شحنه، مقر عسس، امير عسس، قابض عسس (نام عسسان در ابومسلم

  نامه) تعداد داروغگان و عسسان در داستان حسين كرد بسيار است.
ليا، انبيا، قديسان، امامان و امامزادگان عرفا، صوفيان، (او. اربابان معرفت: ٤-١

  مشايخ، مريدان، پيران)
)، كي كي ٥٦٢)، حضرت آدم(ص١٥٢نامه حضرت سليمان(ص در فيروزشاه

سال عمر دارد  ٢٠٠)، پير که در دير کلکسانه است و ٦٩٨اللوت (پير تاجر هند)(ص
نامه  و الياس. در ابومسلمخضر  عيار %) آمده است. در سمك١,٢٩اسم=  ٣)(٦٨٥(ص

باقر(ع)، محمد(ع)، فاطمه(ع)، حسن(ع)، محمدخضر، سليمان، علي(ع)، حسين(ع)، 
نامه سليمان، خضر، الياس، آدم،  الياس. در اسكندرنامه خضر، الياس، سليمان. در حمزه

(ع)، علي(ع). در حسين كرد شبستر خضر، علي(ع)  محمدابراهيم، اسماعيل، اسحق، 
  ست. آمده ا

(عالمان، فقيهان، واعظان، معلمان، حکيمان، دانشمندان، . فرهيختگان: ٥-١ 
 االن)گويان، سخنوران، قواالن، قصّهشاعران، اديبان، نويسندگان، فصحا، راويان، نقّ

-)، طوطيا٣٢٥)، براهمن حكيم(ص٣٨٦)، هرنقاليس حكيم(ص٥٩طيطوس حكيم(ص
چنين شاعران و روايان و نقاالن نيز  همنامه)  %در فيروزشاه٢اسم=   ٤) (١٦٤نوش(ص

شيخ بهايي (در  -نامه) نامند (در حمزه اقليمون حكيم، مزدك حكيم و ... بي -نامند بي
  است.  حسين كرد) حضور داشته

اند و  ها مختلف داشته ها در جريان داستان تيپ شخصيتاين . عشّاق: ٦-١ 
ها شمارش شده و به دليل تکرار  تيپاند. بنابراين در ساير  عاشق و معشوق نيز بوده

  بودن در شمارش و تعيين درصد اين بخش به حساب آورده نشدند.
 عيار)، عاشق شدن آشوب ٤٤٨عاشق شدن جمهور بازرگان بر خورشيدچهر(ص  

)، عاشق ٤٨٠)، عاشق شدن دو پر بر يك دختر(ص٤٨٩بر عينه دختر شيطان (ص
)، ٦٠٧-٦٠٦كه در جزيره عقارب است(ص شدن شهستون بر گوهرانگيز دختر هورلند
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عاشق شدن مهروشنگ بر روح زيبا دختر پادشاه قلب جهان كه دخترش را به او نمي 
)، عاشق شدن ٢٢٥نسبت به شمسه ساحر(ص  عيار)، عاشق شدن دانك ٦١٨دهد(ص 

)، عاشق شدن ملك بهمن بر دختر ٢٣٢بر ساحر و نكشتن ساحر(ص  عياربهروز 
)، عاشق شدن ٢٨١پرداخت(ص  كه مهريار به توصيف زيبايي او مي خان هنگامي شكمون

)، عشق ملك ٣٦٧)، عاشق شدن مهمه بر اردوان(ص ٣٢١كلكال به خورشيدچهر(ص
 نامه.   )در فيروزشاه ٣٧٥ضاد به دختر پادشاه سموميه (ص

  اشان، آواز خوانان، نوازندگان، مطربان) ( نقّ. هنرمندان: ٧-١
جز  عيارنامند. در سمك  اب نامه و امير ارسالن مطربان بينامه، دار در فيروزشاه

نامند. در ابومسلم ه بيروح افزا و بغرا بقي ه نامه جز مجلس افروز، سرو سيمين بقي
، يوسف نام برده  بي ، كابل قز نامند. در حسين كرد خورشيد بانو گلندام كشمير

  اند. شده
 عاميانه صاحبان مشاغل ها داستانثر طور که پيش از اين نيز بيان شد در اک همان

  ند.هست نام بي
 (خواجگان،ثروتمندان،بازرگانان،بزرگان، معروفان) جمهور بازرگان: . اشراف٨-١ 

 )، خواجه اليان بازرگان ايراني٦٩٥)، كي كي اللوت، ابوالوفا تاجر ايراني(ص٣٥٦(ص
د بازرگان، چارسب سراره، مالمس، ناهي -نامه) % در فيروزشاه١,٧٢اسم = ٤) (٣٧٨(ص

تعداد بازرگان زياد است ابوشريح بازرگان، شهاب بازرگان و چند  -)عيار(در سمك 
ديلمان زرگر، شاپور، سطهرون،  -اند (در ابومسلم نامه) نامند از بازرگانان نفر ديگر كه بي

 نامند به جز ذركوت شباني بقيه بي -نامه) سنطارق، نورشادبياع، استبطرنبوش (در داراب
 به جز خواجه احمد، سنجر- نامه) نامند(درحمزه تاجران و بازرگانان بي -(دراسكندرنامه)

 نامند (در حسين كرد) و كمپاني باشي، خواجه نعمان (در اميرارسالن). بهادر بقيه بي

) ، طارق ٧٣(صعيار(طراران، دزدان، راهزنان، جاسوسان) شبرنگ ان: عيار. ٩-١
عيار )، بادرفتار ٩٢(صعيار)، بهروز ٩٢(صعيار)، پيلپا ٩٢فوالد(پوالد) چنگ(ص

 آسا ايراني )، برق٢١١)، ايقد(٥٥(صعيار)، دانك ٢٢٨(صعيار)، آشوب ٢٠٧(ص
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 )، طارق٥١٥)، جلدك جاسوس(ص٥١٥)، مينوفرنگ(ص٢٤٩)، تيرك(ص٢٤٩(ص
در  ٦,٨٩اسم =%١٦) (٥٤٨)، فيروز(ص٢٤٦)، فتانك(ص٥٧٨)، جعل(ص١٤٣(ص

آور، سهمون، برزين، طومار، مسنو (نام  كيكان، لمك، ازل، سهم - نامه) فيروزشاه
ان بسيار زياد است، از دزدان: حكم تنك باف، عيارتعداد  -)عيارجاسوسان در سمك 

 -، معاد كزه، قيس (در ابومسلم نامه)عيارسمورادكي، شعله دركي از راهزنان: ديلو 
ان است(در عيارنامند، قولن از  جاسوسان بي - نامه) نامند (در داراب بيجاسوسان 
، کليم كوش از عيار، بهرام عياربات كلّ -اسكندرنامه) ان و مقبل عيار، عمر اميه زمر

ان زيادند كساني چون: عيارتعداد  -نامه) حلبي، پوالدكرد، بهرام از راهزنان(در حمزه
له، فتنه، الماس عقرب پيشاني، سوسن قبا، كينه ور و ، زبرزرنگ، زنگوعيارهوشمند 

خسرو النگئي، احمدبيگ خويي سلماسي، چموشنگ سياه از راهزنان اند.(در حسين 
  كرد)

 عاميانه بسيار فراوان است. بسيار از تنگناها ها داستانان در عيارجايگاه و تأثير 
ندارد به دست  آنهاشايي از گ کس توانايي ورود و گره ها داستاني را که هيچ و گره

جا که بيشتر اين کارها با جاسوسي از سپاه دشمن  شود و از آن ان ايراني گشوده ميعيار
ها دارا ابعاد  شخصيتشود بيشتر اين  ها ويژه انجام مي و دزد و داشتن مهارت

ها  ها و مهارت با توجه به همين ويژگي ها داستانان در اين عيارگوناگون هستند. 
امان و با توجه به  ان طي نبردها بيعياراند. فيروزشاه با همراهي همين  شده نامگذار
ها زنگبار، يمن، مصر، حلب،  آورد سرزمين ها فراواني که دشمن به وجود مي سختي

  آورد.  دمشق، روم را به زير فرمان خود مي
 شمسه گويان)(رماالن، فالگيران، شعبده بازان، غيب . جادوگران: ١٠-١ 

)، طيطوس حكيم، براهمن حكيم ٤٨١)، عاجلة جادو(ص٢٢٥)، حنظله(ص٢٢٦(ص
داد، شروانه، صيحانه،  نامه) شيطانه، پروانه، رهرو، ستاره، سپه %فيروزشاه٢,١٥اسم=٥(

جادو، تيغو، زنگ، راهان، جوشان، كاجان، قادسه جادو، خور جادو، شريون جادو، 
) فررخ جادو، رخ عيارو، ناشناس جادو (در سمك طومان جادو، سيل جادو، سوق جاد
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جادو (در حمزه نامه) مادرفوالد زره، ريحانه جادو، مرجانه بانو(در امير ارسالن نامدار) 
) قربا جادو، هندسه جادو، سوزان جادو، زهرا  سنجور(در حسين كرد شبستر

سوسه جادو، غربا جادو، شمعونه جادو، داديانه جادو، شيروانه جادو، غادقه جادو، مر
جادو، آتش سوز جادو، كاروس، عامر، شارك، بتورا، شيدانه، سياراسلم، ساسونيا، 

ابكرجادو، هيكلون جادو،  -شعراطيل، شنكول، شنكلويز، دول پستان (در ابومسلم نامه)
 نامه). جاروت (در داراب

گيران) آوران، زورآوران، مشت زنان، كشتي گيران، معركه  (نام. پهلوانان: ١١-١
)، ٦٠)، بهمن زرين كاله(ص٨١)، قاهرشاه، رستم اردستاني(ص٧٣فرخ زاد(ص

)، قجغاج ١٣٣)، پهلوان قزاق(ص٥٩)، پهلوان بهزاد(ص٩٧)، جهانگير(ص٥٩پيلتن(ص
(ص  )، كالهوت هند٥٥)، كاورون(ص٥٩١)، قيطاس سپرگردان(ص٦٣٤هند

(ص٥٦٧)، الهوت هند(ص٣٢٥)، لنديور(ص٦٣٦(ص پهلوان )، ٦٣٤)، شبرق هند
  نامه) %در فيروزشاه٧,٣٢اسم= ١٧). (٣٢٥)، پهلوان جمهور(ص٩٤(ص دارادار
(ابلهان، نادانان، ديوانگان پرخوران، طفيليان، طماعان، گدايان . فرومايگان: ١٢-١ 

 زنگي )، جحيم ٣٨٨زنگي(ص  پروزه كوران، كران، لوچان، لنگان، كالن، زنگيان)
)، ٦٠٧)، طوماطور زنگي(ص٣٢٥گي (صزن )، طومار٤٢٠)، جمطور زنگي(ص٥٩٩(ص

 زنگي )، ميسره٣٦٦زنگي (ص  )، مهمه٥١٠زنگي(ص )، منكوس ٥٥٧زنگي(ص غراب 
نامه)، زنگيان در تمام  %در فيروزشاه٤,٣١اسم= ١٠). (٦١٠، هروشنگ(ص            )٣٨٨(ص

  ند (در حسين كرد).هست نام دارند. كوليان كشمير بيدها وجو رمانس
نامه مسافران  در ابومسلم گزاران)(سياحان، كاروانيان، حج. مسافران: ١٣-١

  نامند. بي

در  (روسپيان، لوطيان، امردان، قّوادان، مخنثان، حيزان، زانيان). بدكاران: ١٤-١
  نامند. حسين كرد بي

 الملك )، شفاء٢٠٤جهان افروز(ص (خواتين، دايگان، معشوقگان).زنان: ١٥-١
 )، سرو آزاد٢٠٤)، عنبر بيز(ص٢٠٤نارون(ص)، ٢٠٤)، قمر ملك(ص١٧٣(ص
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-   )، عين٢٩١)، توران دخت(ص٣١٥)، پر پيكر(ص٣٢٥)، حور پيكر(ص٢٠٤(ص
)، ٤٦٢)، منكوس(ص٢٨٣)، خورشيدچهر(ص٢٩١اندام(ص )، گل٢٠٥الحيات (ص

 )، گرگسانه١٩٢)، گرامي(ص٦٠٦)،  گوهرانگيز(ص٢١٠)، ماهانه (ص٢٠٨گرگانه(ص
)، ٤٨٩)، عينه(ص٣٦٠)، كولك(ص٦١٨)، روح زيبا (ص٣٦٦)، مهمه بانو(ص٢١٦(ص

 ٢٦) (٤٧٧)، روحانه(ص٣٣٣)، سنبل خادم(ص٤٧٧)، مه لقا(ص٣٢١مهر غمگسار(ص
ماهستون، گلنار، ماهانه، ماه در ماه، جهان افروز،  -نامه) %در فيروزشاه١١,٢٠اسم = 

، زراستون، چگل ماه، گيتي ، نيكوجهش،  گلبو  ١٢شروان بشن، شروان دخت (نما
 - نامه) اسم در ابومسلم ٤رياضه، ريحانه، مهر افروز، حاج خاتون( -)عياراسم در سمك 

، جمهره،  طمروسيه، قطينه، عنطوسيه، گوهرآسا، آبان دخت، هندو، بوران دخت، هما
 -مه)نا اسم در داراب ١٦زنکليسيا، عذرا، مهطنطسيه، ناهيد، انطوطيه، جيباوه، مهطنطسيه (
 -اسم در اسكندرنامه) ٧ناهيد، ماه آفرين، باسيدو، مترسف، سهيل، برقطسيه، ستاره (

سوار، آذرانگيز، مهرافروز، هما طايفي، زهره بانون، گلفهر، رابعه پالس مهرنگار، گيلي
اسم در حسين  ٣غزاله، گلفام، حسنا ( -نامه) اسم در حمزه ٩پوش، خورشيدخاور (

(   اسم در اميرارسالن نامدار) ٢ا، گوهر تاج (فرخ لق -كرد شبستر
شود در ساخت اسامي زنان از عناصر طبيعت فراوان  طور که مشاهده مي همان

 استفاده شده است.

(قصابان، خياطان، طباخان، قاريان، سياحان، وران و صاحبان مشاغل: . پيشه١٦-١
)، ٥٩حکيم(ص )، طيطوس١٨٠ابوالفتح قصاب(ص معبران، منجمان، اطبا ، آهنگران)

، عيار، پيلپا عيار، بادرفتار عيار)، هرنقاليس حکيم، دانک ٣٢٥براهمن حکيم(ص
)، ٦٩٥، هارون رييس مالحان(صعيار، آشوب عيار، بهروز عيار، طارق عيارشبرنگ 

)، ١٨٦)، مهريار وزير، روشن را وزير، فتانک جاسوس(ص٦٤٤طوفان مالح(ص
)، ٩٧جمهور بازرگان، اخي سعدان طباخ(صجلدک جاسوس، برق آسا جاسوس، 

 ٢٣خان(ص) ( )، سرمق پيك شكمون٦١٥)، دريا شور(ناخدا)(ص١٧٩فرامرز جراح(ص
اند و تنها به  نام نامه صاحبان مشاغل بي نامه) در کتاب حمزه %در فيروزشاه٩,٩١اسم=
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بيش  است. در حسين کرد شبستر ؛ برا مثل باغبان، خادمان و... اشاره شده آنهاشغل 
شان قرار گرفته است؛ برا مثال فتحعلي  از هر جا ديگر شغل افراد پسوند اسامي

گير، قابل تيغ باز، سيد رضا نعل بند، تراب کبابي، مهر علي حليمي، نظر گل کار کشتي
  و... . در اسکندرنامه مشاغل به اسامي پسوند نشده است. 

% ٠,٨٦اسم= ٢) (١٦٤ه (صسال ١٤ساله، اردوان  ١٤بهمن  ملك. کودکان: ١٧-١
 نامه). در فيروزشاه

نامه شير، پلنگ، خرس، خوك، اژدها، خرگور،  در فيروزشاه. حيوانات: ١٨-١
ها به حيوانات  شخصيتعقاب سياه، جانوران درنده وجود دارد. اما در شمارش 

  ايم. نپرداخته
(پريان، جنيان، ديوان، غوالن، نيمه حيوان) شيرين سوار  . موجودات وهمي:١٩-١

(ص (ص٧٣طالقاني پر (ص٤٨٠)، مهتاب پر (ص٤٨٠)، ملكان پر )، ٤٨٠)، قبير پر
(ص ، طوطي شاه(ص٤٧٧قبط پر (ص )، روحانه٤٨٠)، شهنشاه پر )، ٤٧٧پر

(ص سرنجان  (ص )، شاهانه٤٨٠پر (ص )، تاج٤٨٠پر )، خناس، ٤٨٠الملوك پر
)، ٦٢٣)، شنكالس ديو(ص٤٨٨)، شعالنة ديو(ص٤٨١)، كوال(ص٦٢٣و(صكالشنگ دي

 )، سهمگين ديو٦٢٣)، سنگاسنگ(ص٣٠٨)، سندلوس ديو(ص٤٨٧ديو(ص زرنگ
در اميرارسالن فوالد زره، فرهاد، الهاك  -نامه) % در فيروزشاه٨,٦٢اسم = ٢٠ )(٥٠٠(ص

ور، ملك اقبال ديو، ديو باغبان، ملك خازن، ملك شاهرخ شاه، ملك فيروز، ملك شاپ
نامه عفريت ديو، خربا ديو، رعد جني، برق جني، دو سر ديو،  شاه، منظر بانو. در حمزه

. در اسكندرنامه  ، ياقوت پر ، رويد پر ، غيالن پر سمومم ديو، ديو سپيد اراقيت پر
نامه مهكال، كهتر كال، عليكع،  سمندون هزار دست، اره نيش ديو، سنده ديو. در داراب

كال، شاطر ديو، كبك ديو، كول كاسه، بهريك، عكنكع، سقالت، وعش، بهش، طهمال 
نامه ملوكان ديو، بهو ديو، كانوس،  القيس، سقالطون، صباعريك، طهماك .در ابومسلم

نامند طيطون، طحنون، شموط،  لوكا، غول بياباني، ابليس. در حسين كرد ديوان بي
، جهان  ، قبط پر . در سمك شماط، دايان، دوان، شمس پر ، بكتاش پر افروز پر
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، رعد شاطر،  عيار ، ازرع پر ، سالسل پر دختران پريزاد. در اسكندرنامه اسما پر
  قريشي. 

ويسنده قصد دارد داستان را از نام پريان با پسوند پر همراه است. زماني که ن
تيپي که دارند از کند. پريان با توجه به  نواختي و تکرار رها سازد از پريان استفاده مييک

ها و  تدر موقعي شخصيتاسامي زيبا و لطيف برخواردار هستند. ديوان نيز زماني که 
ها و  گيرد و زماني که نويسنده قصد دارد مهارت ها عجيب و غريب قرار مي سرزمين
کنند. برعکس نام ديوان  ها قهرمان داستانش را نشان دهد حضور پيدا مي توانايي

  ست.آنهاهيبت و صالبت  ةناست که دربردارندمع يي بينامها
  از منظر معنا و مفهوم .٢
معنا دارند: در  ها اسامي بي ديوان در اكثر داستان معنا:بينامها . ١-٢

نامه مهکال،  %)؛ در داراب٥٣نامه كوال، شنكالس، سندلوس، كالسنگ و ... ( فيروزشاه
عكنكع، وعش، بهش، القيس، كهتر كال، عليکع، طهمال كال، كول ديو، بهريك، 

نامه بهوديو، كانوس، لوكا؛ در اميرارسالن الهاك و  صباعريك، طهماك؛ در ابومسلم
  نامه خربا ديو. درحمزه
شامل نامهايي است كه معنا و مفهوم دارند و بيگانه نيستند  معنادار:نامها . ٢-٢

رطبيعت، گياهان، ها، عناص  و در ساختمان آنها از عناصر آشنايي چون: صفات، رنگ
  %). بر اساس آمار تعداد اسامي بي معنا بيشتر است.٤٧ًاست( حيوانات استفاده شده 

  از منظر ساختار -٣ 
  مقصود ساختار دستور و شامل اسامي ساده، مشتق و مركب است.  
هايي كه ساختمان ساده دارند يا ساخت كوچك  نام شامل ساده: نامها. ١-٣

و   ا مانند ماشاءاهللا. نامها غير قابل تجزيه ها كليشه ساختشدة يك نام هستند يا 
بيگانه و ناشناس را كه تشخيص تكواژها آن برا گويندة فارسي ممكن نيست، يك 

ايم. ناگزيريم به جهت آمار تکرار اسامي را نيز در شمارش  ساختي به شمار آورده
بار، سيامك، ٢اد، فرامرز، خسروبار، قاهر، بهرام، بهروز، بهز٣لحاظ کنيم: قادر، بهمن
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هوشنگ، مهتاب، مهر، خورشيد، شيرين، داراب، دارادار، مظفر، رستم، جمشيد، کرمان، 
بار، سنبل، سليمان، آدم، نارون، ناس، نشاط، زرنگ، آشوب، طوس، كيوان، ايران، ٢فيروز

الغ، براهمن، نشواد، كنانه، رشنواد، رشنود، اردوان، التان، اليان، ايقد، باسيدو، خناس، ب
 ، تلوين، توغان، جحيم، جعل، جمطور، جمهور،جبالن، شكال، شكمون، عالم، ساو
هور، هوران، هورلند، سربات، سرطاق، سرغان، سرمق، سرنجان، سرور، چهر، شيطان، 

، قاپور، قار، قارن، قاطور، قبط، قبير،  شنكالس، قهار، قهر، قير، قيطاس، قيالس، قيلوس
بار، طغرا، غراب، غار، غور، طوراق، علطور، عالج، عملوق، طارق، ٢قتال، قزاق، قجقاج

طوقان، طماطور، طهمور، طيطوس، ضاد، الهوت، لنديور، هروشنگ، منكلوس، منكوس، 
منكو، لول، ماهور، ميگون، ميالن، ميالد، الطور، كافور، كلكال، كلنكو، كمالس، كاورون، 

کلب دندان، کتايي قان، هرنقاليس، كوال، كاهيار ، كندو، كودريس، كيد، كوشنگ، كتوان، 
طاطوس، هي آلوت، هيالو، هي الكوت، هارون، هولنگ، هومار، مهروشنگ، سندلوس، 

الحيات،  كي اللوت، كالشنگ، كالهوت، سنگاسنگ، شنكاشوب، عبدالخالق، عين كي
 االبرش، عيشوشنگ، عنبر، طوطي، الملك، ابوالوفا، ابوالفتح، تاج الملوك، خزيمه شفا

  %).٦٧اسم= ١٥٧طوفان، طومار (
زماني از يك تكواژ آزاد و يك  هايي كه از نظر هم شامل نام مشتق:نامها . ٢-٣ 

ساز دارد؛ مثل  ساز كه نقش نام وندها دو نوعند: وند نام اند. تكواژ وابسته تشكيل شده
است و  نام ةنما كه نمايشگر زمين تا تأنيث عربي كه نشانگر جنس مؤنث است؛ وند نام

  نما است.  كه مكان» ستان«ساز ندارد؛ مثل وند  مستقيم نقش نام
که در اسامي مرد و زن مشتركند: گرگانه، ماهانه، روحانه، شاهانه، » ان«و » ه«وند  

گرگسانه، شمسه، حنظله، شيرويه، پروزه، حنظله، شعالنه، فيالنه، عاجله، عينه، كنداوه، 
  كان.گاوانه، مهمه، ميسره، منكره، مل

  كولك، النك، فتانک، جلدک، تيرك، دانك. »:ك«وند 
  %)١٣اسم =  ٢٩سهمگين، طغراوش. گرامي. ( 
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هايي كه از نظر همزماني دارا بيش از يك تكواژ آزاد  نام تركيبي:نامها . ٣-٣
  باشند.

است و اسامي بدون كسره که  متّصلو ... که به اسم » پيكر«، »بانو«، »دخت«وند 
اندام، خورشيدچهر،  اند: توران دخت، مه بانو، گل زءيي كنار هم نشستهبه صورت دو ج

گوهرانگيز، پر پيكر، حورپيكر، روح زيبا، جهان افروز، قمر ملك، عنبر بيز، سرو آزاد، 
، خون شنگ،  زور، دريا شور، فوالد دندان، كيهان آشام، پيل الالعنبر، مهريار، ببررو

، وفادار، بادرفتار، رو عالم ، مينوفرنگ، مرديار، اخيآرا ، برق آسا سعدان، شه  شن را
  گير، شيرزاد، فرخ زاد.  تراوش، كتايي قان، جهانگير، خورده

، پيلتن، شبرق،  برخي نامها به صورت دو جزئي به يكديگر پيوسته اند؛ مثل پيلپا
شبرنگ، شهستون، شهمرد، شهنشاه، مهيار، مردانشاه، طوراسب، طوطيانوش، طهماسب، 

  ور. طهم
گروهي ديگر سه جزئي و بيشتر است؛ مثل دورازيار، دارا بن داراب، شيرين 

 = اسم ٥٠سوار طالقاني. براساس آمار تعداد اسامي ساده بيشتر و پرکاربردتر است. (
٢٢(%  

  . از منظر آوايي٤
مقصود ساخت هجايي و تعداد هجاها نامها است تا براساس آن ساخت  

  هجايي نامطلوب و كم كاربرد را از ساخت هجايي مطلوب و پركاربرد مجزا كنيم.
مهر، ناس، طوس، جعل، هور، فهر، قهر، قير، قار، قبط،  هجايي:يكنامها . ١-٤

  %).٦اسم = ١٣ضاد، لول، کيد. (
قادر، بهمن، قاهر، بهرام، بهروز، بهزاد، خسرو،  . نامها دو هجايي:٢-٤ 

هوشنگ، داراب، مهتاب، خورشيد، فيروز، رستم، جمشيد،کرمان، سنبل، نارون، نشاط، 
زرنگ، آشوب، كيوان، ايران، هارون، كافور، صنم، عنبر، طوطي، طوفان، طومار، هولنگ، 

توغان، جحيم، جمطور،  هومار، نشواد، رشنود، التان، اليان، ايقد، خناس، بالغ، تلوين،
، هوران، هورلند، سربات، سرطاق، سرغان،  جمهور، شكال، شكمون، سالوك، ساو
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،كاهيار، قاپور، قارن، قاطور، قبير،  سرمق، سرور، شيطان، قهار، قيطاس، قيالس، قيلوس
قتال، قزاق، قجقاج، طغرا، غراب، طوراق، علطور، عالج، عملوق، طوقان، كتوان، 

منكو، ماهور، ميگون، ميالن، الطور، طارق، كندو، كوشنگ، كوال، الهوت، منكوس، 
، كلكال، كمالس، سندلوس، شمسه، عينه، مهمه، كولك، النك،  طاطوس، هي لو

، پيل ، پيلتن،  جلدک، تيرك، دانك، سهمگين، مهريار، ببررو زور، مرديار، شيرزاد، پيلپا
%) اسامي ٤٩,١٣اسم=١١٤.(شبرق، شبرنگ، شهمرد، مهيار، طوراسب، طهماسب، طهمور

  دو هجايي پرکاربردترند.
فرامرز، سيامك، دارادار، مظفر، كنانه، رشنواد، اردوان،  هجايي: سهنامها . ٣-٤ 

باسيدو، براهمن، سرنجان، شنكالس، كاورون، طماطور، لنديور، هروشنگ، منكلوس، 
هوت، كودريس، هي آلوت، هي الكوت، كلنكو، مهروشنگ، عيشوشنگ، كالشنگ، كال

سنگاسنگ، شنكاشوب، گرگانه، ماهانه، روحانه، شاهانه، حنظله، شيرويه، پروزه، حنظله، 
شعالنه، فيالنه، عاجله، كنداوه، گاوانه، ميسره، منكره، ملكان، فتانک، طغراوش،گرامي، 

آشام،  اندام، خورشيدچهر، حورپيكر، روح زيبا، عنبر بيز، سروآزاد، خون دخت، گل  توران
، جهانگير، خوردهدرياشور،  ، برق آسا گير، فرخ زاد،  وفادار، بادرفتار، روشن را

  %).٢٨اسم=٦٦شهستون، شهنشاه، مردانشاه، دورازيار، ابوالفتح (
گرگسانه، گوهرانگيز، پر پيكر، جهان  . نامها چهارهجايي و بيشتر:٤-٤ 

، مينوفرنگ، اخي افروز، قمر ملك، الالعنبر، فوالد دندان، عالم سعدان، شه تراوش،  آرا
الملك، ابوالوفا، تاج  ءالحيات، شفا كي اللوت، عبدالخالق، عين كتايي قان، طوطيانوش، كي

  %).٩,٤٨اسم =٢٢االبرش، دارا بن داراب، شيرين سوار طالقاني ( الملوك، خزيمه
  . از منظر مكان زندگي٥ 

كند؛ مثل  بازگو مياش را  شامل نامهايي است که طايفه، نياكان و خاستگاه دارنده
شهمرد نهرواني، قهرطايفي، رستم اردستاني، خسرواصفهاني، شيرين سوار طالقاني، 
سرغان ترک، سرطاق ترک، توغان ترک، طغرا ترك، قزاق ترک، قجقاج ترک، شبرق 

، قتال ، تلوين هند، کالهوت هند ، الهوت هندو، النک هند،   هند ، لول هند هند
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، الطور هند، هوران هند  ٢٥ايراني ( عبدالخالق ايراني، عالم اراکي، هور، نشاط هند
اسم دارا پسوند مکان  ٧٢ نامه) در حسين کرد تقريباً % اسم در فيروزشاه١٠اسم=

، غالمعلي هراتي. در  ، جالل يزد هستند؛ مثل ابراهيم بيگ قزويني، صادق نيشابور
، طاهر اسم پسوند مکان دارد؛ مثل مث ٣٠حمزه نامه نيز حدود  قال مغربي، قيماز خاور

حلبي، مرد افکن زابلي و در داراب نامه اسامي دارا پسوند مکان اندک است و تنها 
  شود.  هشت اسم؛ مثل طاريقون رومي ديده مي

 ايراني با معني هستند. از اين نامهانام ايراني و تقريباً تمام  ٥٨نامه  در فيروزشاه
ها عناصر طبيعت به کار رفته است.  آن ةاني است که در همنام متعلق به زنان اير ٩تعداد 

، خرداد، نامه تعداد اسامي ايراني کم نيستند نام در داراب هايي؛ چون داراب، هما
اسامي  فرهاد، سهراب، شيرين. در اسکندرنامه نيز تعداد زياد اسم ايراني به نسبت کلّ

  ه اکثر اسامي به صورت نسب آمدهنام خورد؛ چون اسکندر، داراب. در حمزه به چشم مي
که مشاهده است؛ مثل شداد بو عمر، هرمز بن نوشيروان، اردشير بن نوشيروان. چنان

ها در حال شکل گير بوده است و  شود نخستين نامها خانوادگي در رمانس  مي
اسامي که بيشتر با پسوندهايي؛ چون محل تولد يا زندگي و يا ويژگي بارز فرد همراه 

  ه است.بود
  جنسيت. از منظر ٦

نامه آمده است. زيرا حوادث   % در فيروزشاه٩٠اسم مرد=  ٢١٠% و ١٠اسم زن= ٢٤
جا که روايت داستان گويا مبارزات  افتد و از آن داستان به دست مردان اتفاق مي

تر دارند؛ مگر زماني که قرار است  ايرانيان با ترکان و چينيان است زنان نقش کمرنگ
ا ق شود و يي محقّشخصيتا روايت شود و يا داستان با حيله و مکر  ماجرا عاشقانه

آيد که اغلب  ها غيرواقعي داستان مستولي شده و پا پريان به ميان مي زماني که جنبه
   تعداد زنان بسيار كمتر از تعداد مردان است.عيارها  زن هستند. در رمانس آنها

  
  



  __________________________________________________________________    
  29)، شماره 1393پانزدهم (کاوش نامه، سال      76

  

  نامه ها فيروزشاهشناسي نامجدول گونه
  ها اجتماعي : تيپ١جدول شماره

  ددرص  تعداد  هاشخصيتها و تيپ
  ١٧  ٤٠  اميران، پادشاهان، شاهزادگان، خلفا، واليان

منصبان، ديوانيان، منشيان، نديمان، مستوفيان، سپاهيان،  صاحب
داران، حاجبان، سرهنگان، جنگجويان، غالمان، کنيزکان،پرده

  خواجگان

٤٢  ٩٨  

اربابان معرفت: اوليا، انبيا، قديسان، امامان و امامزادگان عرفا، صوفيان، 
  مشايخ، مريدان، پيران

١  ٣  

فرهيختگان: عالمان، فقيهان، واعظان، معلمان، حکيمان، دانشمندان، 
گويان، شاعران، اديبان، نويسندگان، فصحا، راويان، نقاالن، قصّه

  سخنوران، قواالن.

٢  ٤  

  -  -  عاشقان
  ١  ٣  اشرافيان: خواجگان، ثروتمندان،بازرگانان،بزرگان، معروفان

  طراران، دزدان، راهزنان، جاسوسانان: عيار
  

٧  ١٥  

  ١  ٣  جادوگران: رماالن، فالگيران، شعبده بازان، غيب گويان
  ٦  ١٣  آوران، زورآوران، مشت زنان، كشتي گيران، معركه گيران پهلوانان: نام

فرومايگان: ابلهان، نادانان، ديوانگان پرخوران، طفيليان، طماعان، 
  لنگان، كالن، زنگيانگدايان كوران، كران، لوچان، 

٤  ١٠  

  ١٠  ٢٤  زنان: خواتين، دايگان، معشوقگان
- ااخان، قاريان، سياطان، طبابان، خيپيشه وران و صاحبان مشاغل: قصّ

حان، معبران، منجا ، آهنگران مان، اطب  
٣  ٧  

  ١  ٢  کودکان
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  ----   ---   حيوانات: اهلي، وحشي

  ٥  ١٢  هاموجودات وهمي: پريان، جنيان، ديوان، غوالن، نيمه حيوان 
  ١٠٠  ٢٣٤  جمع

  
فيروزشاهنامه را درباريان؛ اعم از وزيران و  قصّةها  شخصيتقسم اعظم 

داستان است که سرگذشت جنگ و  ةماي اند و اين مربوط به درون سرداران در بر گرفته
هايي؛ چون کودکان، فرومايگان،  نبردها مبارزان ايراني است. به همين دليل تيپ

که نقش بسيار  ها يا حضور ندارند و يا اين فرهيختگان، اربابان معرفت در اين رمانس
با هايي متناسب  شخصيتا  مايه اند؛ زيرا هر تم و درون کمي را به خود اختصاص داده

طور که پيش از اين نيز بيان شد در اکثر  کند. همان مايه را طلب مي همان درون
 ها داستانان در اين عيارنامند. جايگاه و تأثير   عاميانه صاحبان مشاغل بيها داستان

کس توانايي ورود و  ها داستاني را که هيچ بسيار فراوان است. بسيار از تنگناها و گره
شود و از آنجا که بيشتر اين  ان ايراني گشوده ميعيارندارد به دست  اآنهگشايي از  گره

ها ويژه همراه است؛ بيشتر  کارها با جاسوسي از سپاه دشمن و دزد و داشتن مهارت
با توجه به همين  ها داستانان، در اين عيارها دارا ابعاد گوناگون هستند.  شخصيتاين 

نبردها  ان طيعياراند. فيروزشاه با همراهي همين  شده نامگذارها  ها و مهارت ويژگي
ها  آورد؛ سرزمين ها فراواني که دشمن به وجود مي امان و با توجه به سختي بي

آورد. نام پريان با  زنگبار، يمن، مصر، حلب، دمشق، روم را در زير فرمان خود مي
نواختي و تکرار  ن را از يکپسوند پر همراه است. زماني که نويسنده قصد دارد داستا

کند. پريان با توجه به تيپي که دارند از اسامي زيبا و لطيف  رها سازد از پريان استفاده مي
ها عجيب و  ها و سرزمين تدر موقعي شخصيتبرخوردار هستند. ديوان نيز زماني که 

 قهرمان ها ها و توانايي گيرد و زماني که نويسنده قصد دارد مهارت غريب قرار مي
يي نامهاکنند. برخالف نام پريان، اسامي ديوان  حضور پيدا مي ،داستانش را نشان دهد

  است.  آنهاهيبت و صالبت تيپ  ةمعناست که دربردارند بي
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  : معنا و مفهوم٢جدول شماره

  
بند نامها ديوان، مردان مبارز و سپاهي؛ اعم از اميران و سرداران  در اين تقسيم

و بغض و  ها و يا حب شخصيتو يا شاهان غير ايراني به جهت منفي نشان دادن اين 
ها و شايد نشان دادن خشونت و سهمگيني آنها و  شخصيتگير نويسنده به اين  جهت

معنا و مفهوم نامگذار  هستند بي چند بعد و خاصّهايي  شخصيتنام حکيمان که 
ان، صاحبان عيارشده است. برعکس اسامي زنان، شاهان، اميران و سرداران ايراني، 

 نامهااند و اين به دليل انتخاب  مشاغل، اربابان معرفت با معنا و مفهوم برگزيده شده
هايي چون  ته از کتابها و الگو گرف شخصيتاصيل ايراني و مثبت نشان دادن اين 

  شاهنامة فردوسي است.
  : ساختار٣ ةجدول شمار

  درصد  تعداد  هاساختار نام
  ٦٧  ١٥٧ اسامي ساده

  ١٣  ٣٠ اسامي مشتق
  ٢٠  ٤٧ اسامي مركب

  ١٠٠  ٢٣٤ جمع
  

نامه بيشتر تمايل به  فيروزشاه ةدهد که نويسنده در قصّ ساختار نامها نيز نشان مي
داشته است. بر همين اساس از منظر آوايي نيز اسامي دو هجايي استفاده از کلمات ساده 

  درصد بيشتر از اسامي را در بر گرفته است.

  درصد  تعداد  اسامي معنادار و بي معني
  ٥٣  ١٢٣  معنا اسامي بي

  ٤٧  ١١١  اسامي معنادار
  ١٠٠  ٢٣٤  جمع
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  : آوا٤ ةجدول شمار

  
  : مکان زندگي٥ةجدول شمار

  
  : جنسيت٦ ةجدول شمار

  درصد  تعداد  جنسيت
  ١٠  ٢٤  زن  

  ٩٠   ٢١٠  مرد
  ١٠٠  ٢٣٤  جمع

  
شاهان و طبقات مرفه جامعه متضمن نامها دهد،  نشان مي نامهاتحليل و بررسي 

است. در برابر اين طبقه اقشار پايين كساني؛   پسوند شاه بوده ةنيز دربردارندمعني و 

  درصد  تعداد  هاساختار آوايي نام
  ٦  ١٥  اسامي يك هجايي
  ٥٢  ١٢٢  اسامي دو هجايي
  ٣٢  ٧٥  اسامي سه هجايي

  ٩,٤٨  ٢٢  چهار هجايي و بيشتر اسامي
  ١٠٠  ٢٣٤  جمع

  درصد  تعداد  مكان زندگي
  ٩  ٢٢  اشاره دارند شخصيتبه مکان تولد يا زندگي 
  ٩١  ٢١٢  اشاره ندارند شخصيتبه مکان تولد يا زندگي 

  ١٠٠  ٢٣٤  جمع
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ها  صي؛ چون كافور و سنبل در اكثر رمانسچون خادمان و كنيزان با نامهايي مشخّ
  اند. نامگذار شده

ميهن دوستي است.  ها ايراني، نامهايي بامعنا و برگرفته از حس اسامي شخصيت
ها  تركي، چيني، مغولي در رمانس اند. تعداد نامها بيشتر نامها از شاهنامه گرفته شده

عيار كم نيست و اين مسئله به دليل وجود آنها در ميان ايرانيان است. از رو پسوند 
، قجقاج  شخصيت توانيم به تبار اين اسامي براحتي مي ها پي ببريم؛ برا مثال لول هند

.   ترک، شبرق هند
نامه بيشتر اسامي  شود. اما در ابومسلم نامه ديده نمي نامها اسالمي در فيروزشاه

اسالمي است و در آنها از ساختار عربي؛ چون فضل بن عامر و يا كلمه ا.. چون عبدا.. و 
  است.  ه كارگرفته شده يا عبدالصمد، عبدالرحمن، عبدالحميد ب

نامه، نامهايي كه با پسوند شغلي همراه هستند كم نيستند؛ برا نمونه  در فيروزشاه
ابوالفتح قصاب، طيطوس حکيم، بادرفتار عيار، هارون رييس مالحان. اين مسئله را بيش 

  نامه شاهديم. از هرجا در ابومسلم
آنان  ةجويانه و پرخاشگرايانخو و خصلت مبارزه  نام مردان همواره دربردارندة

است؛ در مقابل نام زنان متضمن زيبايي و خو و خصلت لطيف آنان گذارده شده 
شده است؛ عنبر+بيز،   ها برا نام زنان استفاده مي گياهان و گل است. از نامها 

 ۷سرو+آزاد، گل+اندام، نارون، سنبل، الال+عنبر، حنظله (هندوانه ابوجهل)(
  %).۳,۰۱اسم=

به  است؛ گذار نامها زنان و مردان هر دو به كار رفته  اصر طبيعت برا نامعن
خصوص مهر و خورشيد و در عربي معادل آن شمس و در هند با تا تأنيث به 

است. در زبان فارسي نام ماه يا مه به تنهايي  گرفته  صورت شمسه مورد استفاده قرار مي
چون ماه پيكر ، مه لقا وجود دارد. از نام  يا به شكل ما هم و در تركيبات مختلفي؛

) ۷۴-۷۳صص ،۱۳۷۶كردند. (شيمل،  بها نيز برا نام دختران استفاده مي ها گران سنگ
برا مثال: خورشيد+چهر، مهر= خورشيد، جهان+افروز، قمر+ملک، ماه+انه، شمس+ه، 
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د+شاه مه+لقا، سنگ+ا+سنگ، شب+ رنگ، باد+رفتار، دريا+شور، کيهان+شنگ، خورشي
  نامه). % در فيروزشاه۵,۶۰اسم =  ۱۳(

مثل سيامک سيه ؛ كنند تعداد از اسامي صفت و ويژگي دارندگانشان را بازگو مي
قبا، شيرين سوار، بهمن زركاله، قيطاس سپرگردان، طارق فوالد ينين قبا، بهمن زر 

نام  ةرندكارايي و مهارت دا ةچنگ، قارن جهان سوز، مهر غمگسار كه همه بازگوكنند
چون رستم پيلتن،  ا نامه اسامي  نامه). در حمزه % در فيروزشاه۳,۴۴اسم = ۸است (

کفش، بهمن زرد، بهمن کوچک، ميالت  هاشم جگرخوار، قارن پيل زور، گستهم زرينه
  شود.  دار مشاهده مي گير، نجعه شتر پا، کيوس نيزه  پنجه

كنند: کافور، فيروز، قير،  اشاره ميي نامه به رنگ خاصّ تعدا از اسامي در فيروزشاه
)، سنبل ( شده  %)که بيشتر برا غالمان و کنيزان استفاده مي۲,۱۵اسم=۵قار(برف،سپيد

  و شايد به رنگ پوست آنها اشاره داشته و تحقيرآميز بوده است.
است: نام پرندگان  کار رفته تعدا از نامها، اسم حيوانات در ساختارشان به

دهد از جمله باز و شاهين. در  مهمي از اسامي تركي را تشكيل ميشكار نيز بخش 
عنوان نام شخص به كار مي رود و نيز در اوايل دوران  وفور به  فارسي واژه شير به

 way -و –يا به شكل معرب آن  - oyو  –اسالمي، اسامي فارسي با حروف پاياني 

ظهور اسالم به نامها  ةليدر قرون اواند؛ مثل سيبويه،  كامالً معمول بوده wayhi –و ويه 
  ). ۱۲۱: ۱۳۷۶خوريم مانند: شيرويه (شيمل، ديگر از اين دست برمي

،  هايي از اين اسامي در فيروزشاه نمونه نامه: گرگ+انه، گرگ+سانه، پيل+پا
)، شير+ويه،  ، فيل+انه، طوقان(شاهباز از مرغان شکار پيل+تن، طور+اسب، ببر+رو

گونه بوده است و  %)که بيشتر اسامي مردان اين۴,۷۴اسم = ۱۱پيل+زور(شير+زاد، 
  احتماالً برا نشان دادن قدرت و صالبت آن اشخاص نهاده شده است.

است: سهمگين، زرنگ،  نامه آمده  كه در فيروزشاه  ا خود صفتند مواردهبرخي نام
، خون آشوب، برق % ). ۴,۷۴اسم= ۱۱، قهار (آشام، قتال، نشاط، وفادار، پيلتن آسا، ببررو
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ق به کنند و بيشتر متعلّ ها داستاني را بازگو مي ها شخصيت اين نامها نيز ويژگي
  ديوها و عياران و ... است و بار معنايي منفي دارد.

منفي شامل  نامها گروهي از نامها دارا بار عاطفي منفي و يا مثبت هستند:
جنگجو سپاه دشمن است كه نويسنده يا راو ها مبارز و  نامها ديوان و شخصيت

است   برا نشان دادن ميزان هيبت و صالبت و ترسناك بودن آنها اين نامها را برگزيده
، فتانک و در اغلب اوقات بي ، لول هند  معني هستند: جحيم زنگي، قتال هند

، قهار، کافور، غراب، کلب دندان، خورده  رگانه، آشام، گ گير، خون جاسوس، ببررو
گرگسانه، منکره، قاطور، الطور، علطور، طوماطور، هورلند، لنديور، کيد، منکوس، قبير، 

-   سندلوس ديو ، کوال ديو، سهمگين ديو، شنکالس ديو، کالشنگ ديو (در فيروزشاه
ديو سپيد، عفريت ديو، دو سر ديو، رعد جني، برق  -فوالدزره (در اميرارسالن ) - نامه)

غول  –) سمندون هزار دست، اره نيش ديو( در اسكندرنامه) جني (در حمزه نامه
  بياباني، ابليس(در ابومسلم نامه).

اما تنها به اين دليل كه  وجود داردها عيار  تغيير نام هم در رمانس
خواهند شناخته شوند. برا مثال: خسرو نام ديگر  ها داستاني نمي شخصيت
سالوك هند نام ديگر شبرنگ ،  )۳۶۷اردوان(ص)، دور از يار نام ديگر ۳۷۸بهمن(ص
). از ميان نامها، نام ۶۹۵)، دوست خدا نام ديگر ابوالوفا است(ص۴۶۶است(ص

  خورشيد در ميان زن و مرد يكسان است. (خورشيد چهر، خورشيد شاه). 
 شغلي را خود شغل يا و کرده معرفي ديگر فرد را خود يا دروغ به عياران

 مستعار، نامها گزينش که رسد مي نظر به. اند کرده مي اصلي عنوان شغل از متفاوت

 تغيير نيز شغل ها معرفي گونه اين در ت.اس بوده ماندن ناشناخته برا عاقالنه ترفند

، کند مي افروز نام  برا نمونه در سمک عيار عالم. )۱۰۹ص ،۱۳۹۱(جاللي پندر
 فضالن مرا و روم مي قا ةساي به و آيم مي شاه ايغال ديار گفت از«کند:  انتخاب مي رمستعا

  .)۳۰۶ ص؛ ۳ج،۱۳۶۳ ( االرجاني، » گويند مي مغربي
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لطيف برا  عجيب و غريب برا ديوان، برگزيدن نامها گويي برگزيدن نامها
تخصصي برا  عجيب برا سپاهيان دشمن، برگزيدن نامها زنان، برگزيدن نامها

  است.  عيار متداول بودهها  عياران، در تمام رمانس
  

  :گير نتيجه
ها داستاني از جمله مباحث  شخصيت به آنهااطالق  ةو سير تاريخي و نحو نامها

ها داستاني  نامها شخصيتكه از رو  است؛ به طور اهميتتأثيرگذار و نيز با 
و نيز سير داستان پي برد. نويسندگان و  شخصيتتوان به كنش و سرنوشت آن  مي

گاه با توجه به نوع داستان و نوع مخاطبانشان نامهايي در هدف سير  ها داستانان مؤلّف
ا كه  اند؛ به گونه داده اهميتگزيدند و گاه نيز به اين مسئله كمتر  نگارش داستان برمي

آن وقت   نامگذاري رسيد. اصّخ ةبه نتيج ها داستاناين قبيل نامها توان از رو  نمي
ها داستاني به كنش آنها  شخصيتتواند از نام  يابد كه خواننده مي بيشتر مي اهميت

  شود. تر مي پي برده و سير داستان برايش روشن
ها همانند تمام شخصيتکنند. نامه نقش آفريني مي در فيروزشاه شخصيت ٢٣٤ 
-کردارهايي يکسان و تعريف شده از خود بروز مياند و  عاميانه تيپ شدهها داستان

ان، محور اصلي حوادث عيارافزايد. دهند. اسامي عجيب اشخاص بر اعجاب داستان مي
ها و نقاط ها عجيب و غريب، پريان و ديوها و نيز جزيرهگشا هستند. انسانو گره

جريان داستان ها جذاب و خواندني عادت مرموز و ناشناخته با كمك گرفتن از خرق 
  را زيباتر نشان داده است.

 شخصيتشوند. هر  ها به لحاظ روحي، رواني و خلقي پرورده نمي شخصيت
، حماقت، هرزگي، رياکار  ة نمون کلّي يک خصلت؛ چون شجاعت، نيکي، خردمند

ل محبت، زيرک و  گر، بد طينت، دال و... است. پيرزنان و دايگان معموالً عجوزه، حيله
دختران، پاکيزه و معصوم. قهرمانان به تناسب عملکرد، کنش  و ندهست حالل مشکالت
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کوشد قهرمان را  ها با مسما مي نتخاب اسمپرداز با ا گيرند. قصّه و طينت خود نام مي
  کند. معرفيبه مخاطب 

دهد؛ برا ها عجيب خواننده را بيشتر در فضا قرار مي  نامعيارها  در رمانس
ها گرگانه و گرگسانه  شخصيترسيم نام  نامه به سوسن شهر مي مثال وقتي در فيروزشاه

اند تا فضا ترسناک آن  انتخاب شده و خون آشام و... است. اين اسامي به اين دليل
خواهد ترسناك بودن  نامه وقتي مي فيروزشاه ةشهر را بيشتر تداعي کنند. نويسند

يي وحشتناك از قبيل خون آشام، گاوانه، نامهارا برا مخاطبانش بازگو كند؛  شخصيت
ها  شخصيتتعدد گزيند. گاه نيز به دليل  فيالنه، قتال، لنكره، منكره، لنديور، لول و.. برمي

 ديوان در اغلب عيارها  كند. در رمانس ها را اشتباهاً بازگو مي شخصيتراو نام 
معنا دارند؛ مثل كالشنگ ديو، كوال، شعالنه ديو، شنكالس ديو،  يي بينامهامواقع 

سندلوس ديو، سنگاسنگ. پريان در بيشتر مواقع اسامي لطيف و توأم با پسوند پر 
.  دارند؛ مثل مه ، قبط پر ، قبير پر ، ملكان پر ، مهتاب پر ان نيز متناسب عيارلقا پر

به نوع كنش و ويژگي بارز كه دارند خواه زرنگي، خواه چابكي و يا هر ويژگي 
آسا، شبرنگ، بادرفتار، برقشوند؛ مثل  باشند به آن نام خوانده مي  ديگر كه داشته

، تيرك، جلدك عيار، دانك عياروب ، آشعيارطارق فوالد چنگ، پيلپا زيرک، 
 مختلف گاه بخش اعظم داستان هاجاسوس، جعل، فتانك، فيروز. قهرمانان نيز در 

الحيات،  يشان ايراني، گاه عربي و گاه تركي است؛ مثل رستم، سيامك، پيلتن، عيننامها
  ها اغلب غير ايراني است.  نامه نام عبدالخالق، حنظله، سرغان، طغرا، تركان. در فيروزشاه

  
  و مآخذ:منابع 

  الف) کتاب ها
 ة)، روايت در فرهنگ عاميانه،؛ رسانه و زندگي، ترجم١٣٨٠آسا برگر، آرتور، (-١

، تهرانمحمد  سروش. ،رضا ليروا
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، حسن، (-٢ ، انور ، چاپ بيست و ١)، دستور زبان فارسي١٣٨٠احمد گيو
 فاطمي. ،چهارم، تهران

  انتشارات دانشگاه تهران. ،تهران شناسي، معني)، ١٣٤٨(، اختيار، منصور-٣
 فردا.نشر  ،)، دستورزبان داستان، اصفهان١٣٧١اخوت، احمد، (-٤

جلد)، به تصحيح پرويز ناتل ٥( عيار سمک)، ١٣٦٣(فرامرز بن خداداد،  ارجاني، -٥
، تهران  .آگاه ،خانلر

(روايت فارسى كاليستنس دروغين)، چاپ ايرج افشار،  )،١٣٤٣( ،اسكندرنامه-٦
 .تهران

، دانشكده ادبيات،  در ايران، پايان نامگذار)، ١٣٦٢ايماني، منيژه، (-٧ نامه دکتر
  دانشگاه تهران.

 البرز. ،)، قصّه نويسي، چاپ چهارم، تهران١٣٦٨براهني، رضا، (-٨

٩-) ،  ،رضا شيرمرز، تهران ةترجم)، كالبدشناسي درام، ١٣٨٣بولتون، مارجور
  قطره.نشر 

نامه، تصحيح و مقدمه و تعليقات ذبيح اهللا  )، داراب١٣٣٩، (------------ ١٠
 و نشر کتاب. ترجمةبنگاه  ،صفا، تهران

نامه، به کوشش ايرج افشار و مهران  )، فيروزشاه١٣٨٨، (محمدبيغمي، - ١١
، تهران  نشر چشمه. ،افشار

 ،کوروش صفو ترجمة ،نگاهي تازه به معني شناسي)، ١٣٦٦( ،پالمر، فرانك- ١٢
  کز.مر نشر ،تهران

١٣ -) ، ، تهران١٣٨٥حسين کرد شبستر  ،)، تصحيح ايرج افشار و مهران افشار
  نشر چشمه.

 )، به تصحيح جعفر شعار، كتاب فرزان. ١٣٤٧نامه، ( حمزه- ١٤

انتشارات  ،فرهنگ اصطالحات ادبي، چاپ دوم، تهران)، ١٣٧٥(داد، سيما، - ١٥
 .مرواريد
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به تصحيح پرويز ناتل  )،١٣٦٣(فرامرز بن خداداد،  ، ارجاني، عيار سمک- ١٦
، تهران   آگاه. ،خانلر

، ها ماندگار،  شخصيت)، خلق ١٣٧٤سيگر، ليندا، (- ١٧ ترجمة عباس اكبر
 مركز گسترش سينما تجربي. تهران،

  ققنوس. ،تهران )،١٣٨٤( شيرويه نامدار،- ١٨
کتابخانه ملي ،آرين گيتي ترجمة ،ها اسالمينام)، ١٣٧٦، (آنه مار شيمل،- ١٩

  .جمهور اسالمي
 فردوس. ،، تهرانانواع ادبي )،١٣٨٠( شميسا ، سيروس،- ٢٠

شرکت سهامي  ،)، گزيده قابوسنامه، تهران١٣٨٢المعالي کيکاوس، ( عنصر- ٢١
 ها جيبي. کتاب

 ،فارسي، چاپ سوم، تهران)، ساخت زبان ١٣٨٠غالمعلي زاده، خسرو، (- ٢٢
  احيا كتاب. 

 سخن. ،)، دستور مفصل امروز، چاپ دوم، تهران١٣٨٤فرشيدورد، خسرو، (- ٢٣

  )، ادبيات عاميانه ايران، به کوشش حسن١٣٨٢جعفر، (محمدمحجوب، - ٢٤
، تهران   چشمه. ،ذوالفقار

 سخن. ،)، ادبيات داستاني، چاپ پنجم، تهران١٣٨٦ميرصادقي، جمال، (- ٢٥

)، تلخيص کليات هفت جلد اسکندرنامه ١٣٨٣ان، (عيارناشناس، اسکندر و - ٢٦
 نشرني. ،نقالي،گزينش و پيرايش علي رضا ذکاوتي قراگوزلو، تهران

)، اميرارسالن، با مقدمه و تصحيح ١٣٥٦علي، (محمدالممالک، نقيب- ٢٧
 ها جيبي.شرکت سهامي کتاب ،جعفر محجوب، چاپ دوم، تهرانمحمد

  سهرورد . ،)، هنرداستان نويسي، چاپ چهارم، تهران١٣٦٥ونسي، ابراهيم،(ي- ٢٨
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 ب)مقاالت
١- ، ها و ترفندها بررسي حيله« ،)١٣٩١( ،يداهللا و رقيه حسينيجاللي پندر

(پياپي  ٢جستارها ادبي، سال چهل و پنجم، شماره  ة، فصلنام»عيارقديمي در سمك 
 .١٣٣- ١٠٣، ص ١٣٩١)، تابستان ١٧٧
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