مقاله علمی
نامگزينی مردان در افسانههای عاميانه ايرانی با نگاهی ويژه
به افسانههای عاميانه استان لرستان
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(تاریخ دریافت ،1077/70/11 :تاریخ تأیید)1077/11/11 :

چکیده
درباره نامشناسی شخصیتهای داستانهای کوتاه و بلند نویسندگان معاصر و افسانههای عامیانه بلند
ایرانی پژوهشهای معدودی انجام شده است .ولی تاکنون پژوهش مشابهی درباره داستانهای عامیانه
کوتاه ایرانی انجام نشده است .پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر ،تالشی برای بررسی نامهای مورد
استفاده در افسانههای عامیانه با تأکید بر داستانهای عامیانه استان لرستان است .افسانههای دو
مجموعه که «ابوالقاسم انجویشیرازی» و «بهرام فرهوشی» به ترتیب از مناطق مختلف کشور و استان
لرستان جمعآوری کرده بودند ،مورد مطالعه قرار گرفتند .نامهای مردانه محمد ،احمد ،حسن ،علی،
عباس ،ابراهیم و جمشید بیشترین فراوانی را داشتند .بسامد زیاد نامهای محمد ،احمد ،علی و عباس،
با توجه به فرهنگ اسالمی توجیهپذیر است .نامهای جمشید و ابراهیم به تنهایی یا در حالت ترکیبی
در بین  05نام پربسامد در ایران قرار نگرفته است .در افسانهها ،جمشید ،همیشه ملک جمشید نامیده
شده ،زیبا توصیف شده ،ارتباطی با جنگافزارهای آهنین دارد ،دیو و اژدها میکشد و به آسمان پرواز
میکند .این شواهد بیانگر ارتباط بین جمشید اسطورهای با شخصیتی است که در افسانههای عامیانه،
جمشید نامیده شده است .بدین ترتیب ،زیاد بودن نام «جمشید» در افسانهها توجیهپذیر میشود .بسامد
فراوان نام «ابراهیم» که نامی ایرانی نیست ،جالب به نظر میرسد .در سدههای نخستین هجری سعی
شده است زرتشت و ابراهیم را یک شخصیت بدانند .بدین ترتیب ،پیامبر باستانی ایران دارای دو نام
میشود .در افسانهها به تدریج نام جدید ،جایگزین نام پیشین میشود .زیاد بودن نام ابراهیم در
افسانهها ،به دلیل تالش ایرانیان سدههای نخستین اسالمی برای حفظ نام زرتشت است.
کلیدواژهها :ابراهیم ،افسانه عامیانه ،جمشید ،نامگذاری
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مقدمه
با نامگذاری ،رابطهای بین یک اسم خاص و مرجع آن در جهان خارج برقرار میشود .در سیره
حضرت محمد (ص) بر اهمیت نامگذاری نوزادان تأکید شده است (احمدپور .)1931 ،در
بسیاری از فرهنگها برای نامگذاری نوزاد مراسمی خاص برگزار میشود (تمیمداری:1931 ،
130؛ جعفری قنواتی .)62-61 :1933 ،در زندگی روزمره ،بدون استفاده از نام افراد ،امکان ایجاد
رابطهای واضح ،درست و مؤثر با سایر افراد میسر نیست.
بررسی نامگذاریها در یک دوره نزدیک به  05سال در کشور نشان داده است که تحوالت
سیاسی-اجتماعی در جامعه با نامگذاری فرزندان ارتباط معنیداری دارد (جمشیدیها و فوالدیان،
 .)03-02 ،93 :1935بررسی بسامد نام «رضا» در متولدین سالهای  1915تا  1933ه.خ .نشان
میدهد این نام که از جمله نامهای محبوب و پرطرفدار است ،در سالهای مختلف نوسان داشته
و در رتبه  1تا  11متغیر بوده است .احتماالً تحوالت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی کشور بر میزان
تمایل والدین برای انتخاب این نام بیتأثیر نبوده است .از چند سال پیش از انقالب تا دو دهه
پس از آن ،فراوانی آن افزایش یافته است (جلیلی و همکاران.)25-13 ،11 :1930 ،
میدانیم که در اجتماع مجموعهای از باورهای قالبی و مشخص درباره نامها یا نامهای
خانوادگی وجود دارد که بر رفتار افراد با یکدیگر تأثیر میگذارد .همین باورها باعث میشود که
افراد پس از شنیدن نام (نام خانوادگی) فردی که تا آن زمان او را نمیشناختند ،در درون خویش
نگرشی مثبت یا منفی به صاحب نام احساس کنند .شکلگیری «پیشداوری» درباره شخصیت
وی و این احساس ،سنگبنای گرایش آنان به هم یا دور شدن آنان از یکدیگر میشود (نک:
مظاهری و همکاران.)16-11 :1931 ،
نوشتن تاریخ و سرگذشت هر قوم ،بدون استفاده از نام افراد به ویژه کسانی که نقشهای
کلیدی دارند ،میسر نیست .در داستانها به ویژه در داستانهای بلند ،اشخاص ایفاکننده نقش به
ویژه کسانی که نقش بیشتری دارند ،با نام مشخص میشوند .برخی نویسندگان در نوشتن
داستانهای کوتاه ،کمتر از نام استفاده میکنند .با وجود این در داستانهای بلند استفاده از نام،
اجتنابناپذیر است و اکثر افرادی که در داستان حضور دارند ،دارای نام هستند .در بسیاری از
افسانههای کوتاه عامیانه ،شخصیتهای حاضر در داستان فاقد نام هستند ،ولی در داستانهای
عامیانه بلند با نامهای متعددی برخورد میکنیم .با وجود این در داستان عامیانه بلند «چهار
درویش» (ذوالفقاری و سعیدی )1930 ،کمتر از نام استفاده شده است .حتی چهار درویشی که
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شخصیتهای اصلی داستان هستند ،نامی ندارند و در متن درویش اولی ،دومی ،سومی و
چهارمی نامیده شدهاند.
استفاده از نام به ویژه نام افراد نقشآفرین در داستانها از جمله راههای مؤثر در
شخصیتپردازی است .در دنیای داستان ،نام نقشآفرینان به آنان هویت میبخشد و حتی نویسنده
با استفاده از نام ،به پردازش شخصیت کسی میپردازد که به آن نام نامیده شده است .نظامی
گنجوی در «هفت پیکر» و فردوسی در «شاهنامه» هر کدام روایتی از داستان «بهرام گور و کنیزش»
را بیان کردهاند .نام کنیز در این دو روایت متفاوت است و فردوسی وی را «آزاده» و نظامی «فتنه»
نامیده است .در پژوهشی نشان داده شده است که این تغییر نام ،نقشی عملکردی دارد .در هر
روایت ،نام مورد استفاده تداعیکننده نقش و شخصیت کنیز در همان روایت است (بامشکی،
 .)39 :1930پژوهشگران نشان دادهاند که در عالم واقع نیز نام ،تأثیرات بسیار مهمی را از نظر
روانشناختی و اجتماعی بر صاحب نام و سایرین میگذارد (مظاهری و همکاران.)03 :1931 ،
با وجود اهمیت و ارزش نامگذاری ،نویسندگان معاصر پژوهشهای معدودی درباره نامشناسی
شخصیتهای داستانهای کوتاه و بلند فارسی انجام داده و منتشر کردهاند .شیوه نامگذاری در
داستانهای ایرج پزشکپور ،ابوالقاسم پاینده ،خسرو شاهانی و فریدون تنکابنی مورد بررسی قرار
گرفته و با هم مقایسه شده است .فریدون تنکابنی در مقایسه با سه نویسنده دیگر ،کمتر بر
شخصیتهای داستانهای خود نام میگذارد (رشیدی و صادقی شهپر .)651 :1933 ،انتخاب اسامی
متناسب با شغل یا مطابق با ویژگیهای اخالقی ،روانی و جسمانی در بین این چهار نویسنده
کاربرد بسیاری دارد (همان .)651 ،131-136 ،پاینده و شاهانی با استفاده از صنعت تضاد برای
شخصیتهای داستانی خود از نامهایی متضاد با شخصیت داستانی نیز بسیار استفاده کردهاند که
بیانگر تحقیر و تمسخر است؛ مانند «بصیرالسلطنه کور» (همان.)651 ،136-131 ،
درباره نام افراد در افسانههای عامیانه بلند نیز مطالعات اندکی انجام شده است .داستان «هزار
و یک شب» را میتوان داستانی چندملیتی دانست که در آن تأثیر عنصر ایرانی به خوبی قابل
مشاهده است .نامگزینی در حکایتهای جلد اول این داستان که عبداللطیف تسوجی ترجمه
کرده ،مورد مطالعه قرار گرفته است .در حکایتهای این کتاب بیش از  605زن نقش ایفا
میکنند که فقط  03تن از آنان نام خاص دارند و سایرین با نامهای عامی همچون دختر ،زن،
عجوزه ،زن دهاتی و  ...نامیده شدهاند (حسینی و قدرتی .)191 ،111 :1935 ،به جز هشت نام،
سایر نامها عربی هستند (همان .)191 ،نشان داده شده است که رابطهای بین نام زنان و شخصیت
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و کنش آنان وجود دارد (همان .)199 ،داستان «فیروزشاهنامه» از داستانهای بلند و عیاری و
عامیانه ایرانی است .در این کتاب 35 ،درصد از نامهای خاص متعلق به مردان است (طاهری
قلعهنو و همکاران )20 :1939 ،و شماری از نامها ،بازگوکننده صفت یا ویژگی صاحب نام است
(همان .)31 ،همچنین نامهایی که با پسوند شغلی همراه باشد ،کم نیست (همان .)35 ،شایان ذکر
است که در این کتاب از نامهای اسالمی استفاده نشده و بیشتر نامها برگرفته از شاهنامه فردوسی
است (همان .)35 ،تاکنون پژوهش مشابهی درباره داستانهای عامیانه کوتاه ایرانی انجام نشده
است .پژوهش حاضر ،تالشی برای بررسی نامهای مورد استفاده در داستانهای عامیانه ایرانی با
تأکید بر داستانهای جمعآوری شده از استان لرستان است.

روش پژوهش
مطالعه حاضر ،پژوهشی توصیفی تحلیلی است که با استفاده از افسانههای دو مجموعه زیر انجام
شده است .یکی از این دو مجموعه ،داستانهای عامیانه جمعآوری شده از مناطق مختلف کشور
است که زیر نظر ابوالقاسم انجوی شیرازی تدوین و در چهار جلد منتشر شده است و دیگری
داستانهای عامیانه جمعآوری شده از مناطق مختلف استان لرستان است که زیر نظر دکتر بهرام
فرهوشی تدوین و آن نیز در چهار جلد منتشر شده است.
با مطالعه هر داستان ،نامهای مردانه به کار رفته در آن یادداشت شد .فراوانی نامهایی که در
جامعه امروز ایران از آنها استفاده میشود ،از سامانه فراوانی نامگذاری متعلق به سازمان ثبت
احوال کشور استخراج شد .زمان مراجعه به سامانه مذکور و استخراج اطالعات از آن ،دهم
شهریور ماه سال  1155ه.خ .بود.

یافتههای پژوهش 
در چهار جلد کتاب «انجویشیرازی» (1939الف؛ 1939ب؛ 1931الف؛ 1931ب) در مجموع
 625روایت از افسانههای عامیانه وجود دارد که از مناطق مختلف کشور گردآوری شده است .از
این تعداد 0 ،داستان مربوط به حیوانات بود .از داستانهای باقیمانده ،در  119داستان،
شخصیتهای داستان با نامی خاص نامیده نشده بودند .در  106داستان باقیمانده ،یکی دو نفر و
به ندرت سه نفر در هر داستان ،نام داشتند .شمار بیشتری از نامها ،یکبار و شمار اندکی بیش از
یکبار تکرار شده بودند .شماری از نامهای به کار رفته در اصل نام نیستند و توده مردم از آنها
استفاده نمیکنند ،مانند کچلک ،آکچلک ،آنخودک ،پهلوان ،تنبلو ،چغندر ،دقیق شمار ،ستاره
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شمار ،شلنگانداز ،نیمه کون ،یک پایی ،یک پرکی ،گوشگیر ،لت خروسی و شیخ زنگوله پا .در
این مجموعه نامهای محمد ،احمد ،حسن ،ابراهیم ،جمشید ،عباس ،علی ،خورشید ،اسکندر،
رمضان و کریم به ترتیب  6 ،9 ،9 ،0 ،1 ،2 ،3 ،10 ،11 ،13و  6بار استفاده شده بود .سایر
نامهایی که هر کدام یکبار استفاده شده بود ،عبارتند از :یوسف ،موسی ،منصور ،حمید ،محمود،
کاظم ،فتح اهلل ،عبداهلل ،عابدین ،اکبر ،اسماعیل ،ابوالقاسم ،سعید ،زکریا ،رحیم ،حیدر ،حاتم،
جواد ،سعدون ،بهمن ،بمونی ،کیوان ،شیرزاد .در این مجموعه در کل از  91نام شامل  62نام با
منشأ اسالمی-عربی و  1نام با منشأ ایرانی استفاده شده است« .اسکندر» نامی است که در این دو
گروه نمیگنجد .نامهای اسالمی-عربی و ایرانی به ترتیب  39و  11بار تکرار شدهاند .نامهای با
منشأ اسالمی-عربی دارای فراوانی باالی  31/0درصد است (جدول .)1
روال مشابهی برای  136افسانه عامیانه لرستان مورد استفاده قرار گرفت که زیر نظر دکتر
فرهوشی گردآوری شده بود .از این تعداد 12 ،داستان جز داستانهای حیوانات بود و در 159
داستان نیز افراد ،فاقد نام بودند .در  16داستان باقیمانده ،حداقل یک نفر در داستان نام داشت.
در این مجموعه نیز برخی از نامهای مورد استفاده در اصل نام نبود و نمیتوان مشابه آن را در
جامعه مشاهده کرد؛ مانند نامهای راه ،بیراه ،دریابر ،ستاره شمار ،آخیش ،داد و بیداد ،نخودی،
هاد ،نهاد ،خاکی و تیزی .شماری از نامها نیز جزئی اضافی داشتند که در برخی موارد ممکن
است صفتی از شخص یا شغل وی یا کنش و شخصیت او باشد مانند شیخ چغندر ،محمود
کچل ،علی بهانهگیر ،حبیب دزد ،پهلوان رضا و مال ناصر .یافته مشابهی پیش از این در
داستانهای عامیانه «هزار و یک شب» (حسینی و قدرتی« ،)199 ،111 :1935 ،فیروزشاهنامه»
(طاهری قلعهنو و همکاران )31 :1939 ،و داستانهای نویسندگان معاصر (رشیدی و صادقی
شهپر )651 ،131-136 :1933 ،بیان شده است .نامهای عباس و ابراهیم هر کدام با  3بار تکرار،
پربسامدترین نامها بودند .پس از آن علی و جمشید هر کدام  1بار تکرار شده بود و سپس
محمود سه بار و ناصر ،جعفر ،خضر ،شیرزاد ،بهرام ،خورشیدآفرین و حاتم دو بار تکرار شده
بود .نامهای تقی ،نقی ،بهلول ،حسین ،حسن ،سکندر ،فاروق ،احمد ،امیر ،ورقه ،معروف ،نصیر،
هوالکو ،رضا ،حبیب ،نادر ،عیسی ،موسی ،رحمان ،بهروز ،بهمن ،ملک خورشید ،فلکناز،
انوشیرون ،میرنوروز و فیروز یک بار به کار برده شده بود .در این مجموعه در کل از  93نام
شامل  60نام با منشأ اسالمی-عربی و  11نام با منشأ ایرانی استفاده شده است« .اسکندر» و
«هوالکو» نیز دو نامی است که در این دو گروه نمیگنجد و در داستانهای گردآوری شده از
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لرستان وجود دارد .نامهای اسالمی-عربی و ایرانی به ترتیب  06و  13بار تکرار شدهاند .نامهای
با منشأ اسالمی-عربی دارای فراوانی باالی  21/6درصد است .در دو گردآوری 16 ،11 ،و  6نام
دارای منشأ اسالمی-عربی ،ایرانی و سایر است (جدول .)1
جدول ( :)1شمار نامهاي استفاده شده به تفکیک منشأ آنها در دو مجموعه مورد مطالعه
گردآوری انجویشیرازی
منشأ نام
شمار نامها بدون در نظر گرفتن تکرار در داستانها
62
اسالمی-عربی
1
ایرانی
1
سایر
91
جمع

گردآوری فرهوشی

جمع

60
11
6
93

11
19
6
03

شمار نامها با در نظر گرفتن تکرار در داستانها
39
اسالمی-عربی
11
ایرانی
9
سایر
115
جمع

06
13
6
29

110
99
0
139

توجه :تفاوت اعداد نوشته شده در ستون جمع (با جمع ساده اعداد دو ستون پیشین) مربوط به شمار
نامها بدون در نظر گرفتن تکرار در داستانها به دلیل اشتراک نامها در داستانهای گردآوری شده توسط
انجوی شیرازی و فرهوشی است .اشتراک بین دو مجموعه برای نامهای با منشأ اسالمی-عربی ،ایرانی و
سایر به ترتیب برابر با  1 ،3و  1است.

مقایسه فراوانی نامها در دو جامعه داستانی و واقعی با یکدیگر 
درگام بعدی ،نامهایی که  0بار یا بیشتر در افسانهها استفاده شدهاند ،با فراوانی امروزین نامها در
ایران مقایسه شد .در داستانهای گردآوری شده توسط انجوی شیرازی نامهای محمد ،احمد،
حسن ،ابراهیم ،عباس ،علی و جمشید و در داستانهای گردآوری شده از لرستان نامهای عباس،
ابراهیم ،علی و جمشید بیشترین تکرار را داشتند .جالب این است که چهار نام پربسامد (عباس،
ابراهیم ،علی و جمشید) در افسانههای عامیانه لرستان جزء هفت نام پربسامد در داستانهای
گردآوری شده توسط انجوی شیرازی است .بنابراین نامهای مردانه پرتکرار در داستانهای
عامیانه ،محمد ،احمد ،حسن ،علی ،عباس ،ابراهیم و جمشید است.
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گزارش شده است که در سالهای  1915تا  05 ،1933نام پربسامد مورد استفاده ،تقریباً 15
درصد از کل نامگذاریهای سالیانه را به خود اختصاص داده است (جمشیدیها و فوالدیان،
 .)01 :1935با بررسی فراوانی نامهای پسران از سال  1935تا سال  ،1931در سامانه فراوانی
نامگذاری مشخص شد که نامهای محمد ،احمد ،حسن ،عباس و علی به تنهایی یا در ترکیب با
اسامی دیگر در سالهای مختلف در رتبه  1تا  05قرار گرفته بودند .در حالی که در همه
سالهای مورد مطالعه ،نامهای جمشید و ابراهیم به تنهایی یا در حالت ترکیبی در بین  05نام
پربسامد قرار نداشت.
در نمودار ( )1فراوانی نامهای پربسامد در افسانههای عامیانه با فراوانی امروزین همان نامها
در جامعه ایران نشان داده شده است .برای محاسبه بسامد امروزین نامهای مورد مطالعه ،از
نامهای ترکیبی استفاده نشد .همان طور که مالحظه میشود ،بین بسامد امروزین نامها در ایران
با بسامد آن در داستاهای عامیانه رابطهای مشاهده نمیشود .در میان هفت نام پربسامد در
افسانههای عامیانه ،فقط یک نام باستانی ایرانی مشاهده میشود که جمشید است و سایر نامهای
پربسامد پس از تغییر دین و پذیرش اسالم در ایران رواج یافته است.

نمودار ( :)1مقایسه هفت نام پربسامد در داستانهای عامیانه مورد مطالعه به همراه بسامد امروزین
همان نامها در ایران .شمار امروزین نامها با استفاده از اطالعات استخراج شده از سامانه فراوانی
نامگذاری سازمان ثبت احوال کشور تهیه شده است.
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چرایی زیاد بودن برخی از نامها در افسانههای عامیانه
در باال نشان داده شد که از هفت نام پربسامد در افسانههای عامیانه ،فقط نام جمشید دارای منشأ
ایران باستان است .ابتدا توضیحاتی درباره این نام داده میشود و سپس درباره سایر نامها
صحبت خواهد شد .بر اساس شواهد بهدستآمده ،بین شخصیتی که در افسانههای عامیانه ،جمشید
نامیده شده با جمشید اسطورهای ارتباطی وجود دارد .در همه افسانههای عامیانه مورد استفاده،
نام جمشید در ترکیب با «ملک» و به صورت «ملک جمشید» به کار رفته است .شایان ذکر است
که به جز جمشید ،هیچ نام دیگری ،همیشه در ترکیب با ملک یا شاه به کار نرفته است .ترکیب
«ملک جمشید» یادآور پادشاهی جمشید در اسطوره (وندیداد ،فصل  ،6بند 0-6؛ زامیاد یشت،
کرده  :1بند  )91و حماسه ایرانی است (فردوسی ،1933 ،ج  .)61 :1در داستان «فتنه خونریز»
(فرهوشی ،1932 ،ج  )119-109 :6ملک جمشید به عنوان «جوانی خوشهیکل و بسیار زیبا»
توصیف شده است .این توصیف نیز یادآور توصیفی است که در اوستا درباره جمشید بیان شده
است« :جمشید زیبا ،دارنده رمه خوب» (وندیداد ،فصل  ،6بند  .)0-6تقریباً در همه داستانها،
ملک جمشید با شمشیرش ،پهلوانیها از خود نشان میدهد .در حماسه ملی ،جمشید کسی است
که آهن را نرم میکند و با آن جنگافزارهای گوناگون میسازد (فردوسی ،1933 ،ج  .)61 :1در
شمار زیادی از افسانهها ،جمشید با «دیو» (انجویشیرازی1939 ،ب-632 ،613-691 ،699-611 :
639؛ انجویشیرازی1931 ،الف؛  ،611-693فرهوشی ،1932 ،ج  )25-10 :9و «اژدها»
(انجویشیرازی1939 ،ب ،631 ،639-632 ،613-691 :فرهوشی ،1932 ،ج  )25-10 :9نبرد
میکند و دیو و اژدها را شکست میدهد .در اوستا ،جمشید بر دیوها چیره میشود (زامیادیشت،
کرده  ،1فقره  .)91شایان ذکر است که اژدهاکشی از جمله موضوعات تکرارشونده در اساطیر
کهن ایرانی است .افسانه «ملک جمشید» (انجوی شیرازی1939 ،ب )613-691 :دارای اپیزود
بسیار جالبی است .در این اپیزود ،دیوی چنان مقابل آفتاب قرار میگیرد که شهر را تاریک
میکند .ملک جمشید آن دیو را میکشد و پس از آن خورشید بر شهر میتابد و آن را روشن
میکند .این افسانه میتواند روایتی تغییر شکلیافته از زندگی آریاییها در سرزمینی باشد که
ابرهای تیره و تار جلوی تابش خورشید را میگرفت و زندگی را بر مردمان سخت میکرد .در
برخی از افسانههای عامیانه ،ملک جمشید ،بر پشت «سیمرغ» یا «عقاب» سوار میشد و با پرواز
پرنده جابهجا میگردید (انجوی شیرازی1939 ،ب 613-691 :و  .)639-632در حماسه ملی نیز
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جمشید ،بر تختی مینشسته و دیو آن را برداشته و به آسمان میبرده است (فردوسی ،1933 ،ج
 .)69 :1باید توجه داشت که در شاهنامه «سیمرغ» به گونهای ،اهریمنی است و به همین دلیل،
اسفندیار در خان پنجم از هفت خان خود سیمرغ را میکشد (همان ،ج .)119-111 :9
اما جمشید خوشعاقبت نیست .در اواخر زندگی به غرور دچار میشود و از راه راست
منحرف میگردد (زامیادیشت ،کرده  ،1فقره  .)91-99زرتشت نیز در گاثاها ،وی را گناهکار
نامیده است (یسنا ،هات  ،96فقره  .)3اینکه «ملک جمشید» در برخی از افسانههای عامیانه دارای
نقش منفی است (انجویشیرازی1939 ،ب621-611 ،699-611 :؛ فرهوشی ،1932 ،ج -32 :6
 )30احتماالً بازمانده خاطره سرانجام نامیمون وی است .با این حال ،گمراهی جمشید باعث
نشده است که محبوبیت وی نزد توده مردم از بین برود .همیشه برای ایرانیان حکمرانی جمشید،
مترادف با دورانی درخشان و آرمانی بوده است .بنابراین زیاد بودن نام «جمشید» در افسانههای
عامیانه قابل توجیه است.
افسانههای عامیانه برای قرنها سینه به سینه منتقل گردیده و به طور مرتب دچار تغییر
شدهاند .بدیهی است که نام شخصیتهای داستان نیز باید با فرهنگ غالب جامعه همبستگی
داشته باشد .در جامعه اسالمی ایران ،پیامبر اعظم اسالم حضرت محمد (ص) و پس از ایشان
امام علی (ع) و امام حسن (ع) مقام بسیار ویژهای دارند و به همین دلیل نامهای محمد ،احمد،
علی و حسن در داستانهای عامیانه بسیار استفاده شده است.
با عنایت به دالوری و رشادتی که حضرت ابوالفضل العباس (ع) در جریان حادثه کربال از
خود نشان دادند ،نزد ایرانیان جایگاهی بس رفیع دارند .با توجه به شخصیت محبوب و
دوستداشتنی ایشان ،بسیاری از پدران و مادران دوست دارند پسران خود را عباس بنامند .به
همین خاطر نام عباس جزء  05نام پربسامد در ایران است .از سوی دیگر از هنگام سقوط
ساسانیان تا ظهور سلسله صفوی ،ایران فاقد حکومتی فراگیر بود که بتواند عالوه بر
یکپارچهسازی قلمرو سرزمین به هویت ملی نیز توجه ویژهای داشته باشد .با ظهور صفویان
فصل نوینی در تاریخ و جامعه ایرانی گشوده میشود .در میان شاهان صفوی ،شاه عباس
شخصیتی است که توانسته در اذهان ایرانی باقی بماند .شاهان در بسیاری از داستانهای عامیانه
حضور دارند و اکثر آنان نیز فاقد نام هستند .در میان شاهان داستانی دارای نام« ،عباس»
پربسامدترین نام است« .شاه عباس» نماد اقتدار صفویان است و این اقتدار باعث شده است که
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نام عباس با بسامد باالیی وارد قصههای عامیانه شود (حنیف .)16-93 :1931 ،بنابراین باال بودن
بسامد نام عباس در داستانهای عامیانه از یک سو مرهون شخصیت محبوب حضرت عباس (ع)
و از سوی دیگر بیانگر اقتدار شاهان صفوی است.
در میان هفت نام پربسامد ،نام «ابراهیم» جلب توجه میکند .این نام ،نامی ایرانی نیست و
پس از ورود اسالم به ایران و مسلمان شدن ایرانیان ،استفاده از آن نیز آغاز شده است .اما چرا
نام ابراهیم در افسانههای عامیانه ایرانی دارای فراوانی باالیی است؟

یکسانپنداری شخصیتها
در سدههای نخستین دوره اسالمی ،سعی شد تا شخصیتهای ایرانی دوره پیشدادی و کیانی با
برخی از شخصیتهای سامی و یهودی که نام آنان در قرآن آمده بود ،تطبیق داده شوند .در
کتابهای نوشته شده در دوره اسالمی نمونههای فراوانی از آن مشاهده میشود .به طور مثال
«بیوراسب» را که همان «ضحاک» باشد« ،نمرود» (مسکویه ،1933 ،ج 01 :1؛ طبری ،1920 ،ج :1
 )129و پادشاهان پیشدادی و کیانی را از تبار «حضرت ابراهیم» (بیرونی )122 :1933 ،معرفی
کردند .آنان «فریدون» را «نوح» (ابنعنبه61 :1919 ،؛ بیرونی955 :1933 ،؛ ابناثیر ،1921 ،ج :1
« ،)35هوشنگ» را «خنوخ= ادریس» (ابنبلخی« ،)16 :1921 ،منوچهر» را فرزند «یهودا بن
یعقوب» (ابنعنبه« ،)60 :1919 ،لهراسب» را یکی از پسران «یعقوب» (بیرونی،)122 :1933 ،
«سیاوش» را «ابراهیم» (مجملالتواریخ و القصص« ،)93 :1933 ،نریمان» را «نوح» (همان )93 ،و
«جمشید» را «سلیمان» (همان )93 ،معرفی کردند.
در همین دوره سعی شد تا «زرتشت» نیز یکی از شخصیتهای شناختهشده و مورد احترام
اسالم معرفی شود« .زرتشت» اهل «فلسطین» و شاگرد یکی از پیامبران بنیاسرائیلی معرفی شده
است (طبری ،1920 ،ج 101 :6؛ ابناثیر ،1921 ،ج 633 :1؛ بناکتی99 :1913 ،؛ ابنعبری:1922 ،
11؛ بیرونی .)955 :1933 ،یکسانپنداری زرتشت و ابراهیم به حدی رسیده بوده که در شماری از
فرهنگنامهها نیز درباره این یکسانی سخن گفته شده است .در «لغت فرس» ذیل واژههای «ابستا و
زند» ،عبارت «صحف ابراهیم» آمده است (اسدی طوسی .)0 :1991 ،در «فرهنگ جهانگیری»
واژههای «زرتشت بزرگ ،زروان بزرگ و زرهون» اسامی پهلوی دانسته شده و نوشته شده است که
«این سه نام از نامهای حضرت ابراهیم علی نبینا و علیهالسالم باشد» (انجوی شیرازی ،1903 ،ج :1
 .)333در «جامع اللغات» (نیازی حجازی )11 ،3 :1935 ،و «مجمع الفرس» (سروری)101 :1915 ،
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نوشته شده که در زبان سریانی ،ابراهیم به معنی زرتشت است .در «فرهنگ رشیدی» زرتشت از
نسل ابراهیم معرفی شده است (رشیدی.)223 :1992 ،
آمیختگیها و تطبیقهایی که برخی از آنها در باال بیان گردید ،احتماالً در نتیجه تالشهای
راویان ایرانی بوده که با انگیزههای مختلف در طول زمان انجام شده است .یکسانپنداری
زرتشت و ابراهیم از جمله این تطبیقهاست که نتیجه آن ،قرار گرفتن زرتشتیان در زمره اهل
کتاب بوده و به تبع آن مقداری از فشارهای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی وارد شده بر جامعه
ایرانی کاهش مییافت .اساس این تطبیق را شباهتهای متعدد این دو شخصیت در روایتهای
دینی تشکیل میدهد (غضنفری.)61-65 :1931 ،

نتیجه یکسانپنداری زرتشت و ابراهیم
در سدههای نخستین دوره اسالمی ،ایرانیان دلبسته به فرهنگ و پیشینه تاریخی خود ،به منظور
نگهداری آثار باقیمانده از دوره پیش از اسالم ،از شگرد تغییر نام استفاده کردند .آنها به منظور
حفظ آرامگاه کوروش ،که بنیانگذار سلسله شاهان هخامنشی بوده ،به جای اینکه آن را به
قهرمانان پیش از اسالم گره بزنند ،آن را آرامگاه مادر حضرت سلیمان نامیدند .قطعاً ایرانیان در
سدههای نخستین هجری از وجود تاریخی هخامنشیان بیاطالع بودند .اما آرامگاه کوروش را
گرامی میداشتند .انتخاب نام سلیمان بسیار هوشمندانه بوده است .سلیمان ،پادشاهی داشته و این
با عظمت بنا ،همخوانی و تناسب بسیار خوبی دارد .چون مسلمانان ،سلیمان را پیامبر میدانستند،
پس انتساب بنا به سلیمان ،باعث شد تا نه تنها بنا از آسیب مهاجمان و حاکمان جدید در امان
بماند ،بلکه نوعی تقدس نیز پیدا کند .جالب این است که پس از چندی که توده مردم انگیزه
تغییر نام را فراموش کردند ،در دوران حکومت اتابکان در کنار آن مسجد نیز بنا میشود
(مصطفوی کاشانی ،1931 ،ج 993 :1؛ فتوحی قیام .)135 :1926 ،آثار این مسجد تا حدود 05
سال پیش در اطراف آرامگاه کوروش وجود داشت .مردمی که در اطراف آرامگاه کوروش
زندگی میکنند ،هنوز نیز به آن بنا «آرامگاه مادر سلیمان» میگویند (مصطفوی کاشانی ،1931 ،ج
 .)993 :1نه تنها آرامگاه کوروش ،بلکه بسیاری دیگر از مکانهای مقدس پیش از اسالم ،با تغییر
نام به زندگی خود ادامه داده است ،نظیر «بقعه بیبی شهربانو» در شهر ری (همان )195-163 ،و
مکانهای دیگر (بهار .)623 ،611 :1939 ،بسیار جالب است که امروزه یکی از آتشکدههای
دوره اشکانی که در سیستان قرار دارد« ،سرای ابراهیم» خوانده میشود و مردم ساکن در آن
نواحی هنوز این مکان را مقدس میدانند (مصطفوی کاشانی ،1931 ،ج .)910-911 :1
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هنگامی که توده مردم بپذیرند که پیامبر پیشین آنان یعنی «زرتشت» همان «ابراهیم» است که
در ادیان دیگر نیز از جمله در دینی که امروز به آن گرایش یافتهاند ،مقامی بس شامخ دارد،
طبیعی است که به این گفته دلبسته شوند و برای حفظ آن تالش کنند .بعید نیست که در
داستانها هر جا که میخواستند از زرتشت نام ببرند ،از نام معادلش استفاده کرده باشند .افراد در
داستانها نقشهای مثبت یا منفی دارند و اگر تعمدی در کار نباشد ،باید یک نام هم برای
نامیدن فردی با نقش منفی و هم برای شخص دیگری با نقش مثبت به کار رود .نه تنها در دو
مجموعه مورد استفاده در مطالعه حاضر ،بلکه در بسیاری از داستانهای عامیانه جمعآوری شده
از سایر نواحی کشور که نگارنده آنها را مطالعه کرده است  -به طور مثال «پری چهل گیسو» ،از
فارس (فقیری)19-09 :1939 ،؛ «ملک ابراهیم» از سمنان (حاجی علیان)102-101 :1939 ،؛
«یک وجب قد و دو وجب ریش» از مشهد (میهندوست« - )611-610 :1931 ،ابراهیم» تنها
نامی است که صرفاً برای نامیدن اشخاص با نقش مثبت مورد استفاده قرار گرفته و هیچگاه فردی
با نقش منفی ،ابراهیم نامیده نشده است .این تفاوت نمیتواند حاصل تصادف باشد .در سدههای
نخستین هجری ،یکسانپنداری زرتشت و ابراهیم باعث شده است که نام ابراهیم جانشین نام
زرتشت شود .در ابتدا افرادی آگاهانه این جانشینی را انجام داده و اصرار داشتهاند ابراهیم را
صرفاً برای نامیدن قهرمانانی با نقش مثبت به کار ببرند و به خودیها نیز گفته بودند که
منظورشان از ابراهیم چه کسی است .به تدریج این آگاهی از بین میرود ،اما سنت استفاده از
ابراهیم برای نامیدن اشخاص با نقش مثبت ،حفظ میشود و استمرار مییابد.

نتیجهگیری
افسانههای عامیانه ،نقش مهمی در انتقال ارزشهای فرهنگی از نسلی به نسلی دیگر دارند .نام در
شخصیتپردازی بسیار اهمیت دارد .بدیهی است که نامهای بهکاررفته در افسانهها تحت تأثیر
«فرهنگ غالب» کنونی و گذشته جامعه است .پژوهش حاضر به بررسی تأثیر فرهنگ پیش از اسالم
بر نامهای مورد استفاده در افسانههای عامیانه پرداخته است .اکثر نامهای مورد استفاده در افسانهها،
منشأ اسالمی-عربی دارد .از هفت نام پربسامد ،به جز جمشید که یادآور شخصیت اسطورهای ایران
باستان است ،منشأ سایر نامها ،ایران نیست .در میان نامهای با منشأ اسالمی-عربی ،بسامد باالی
نامهای محمد ،احمد ،علی و حسن با توجه به فرهنگ اسالمی جامعه توجیهپذیر است .بسامد
باالی نام عباس نیز انعکاسی از احترام جامعه به حضرت عباس بن علی (ع) و بیانگر اقتدار شاهان
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صفوی است .در این میان دلیل بسامد باالی نام ابراهیم که نامی با منشأ اسالمی-عربی است و از
گذشته تاکنون در جامعه ایرانی کاربرد زیادی نداشته است ،مشخص نیست.
در رویارویی ساسانیان با لشکر اعراب مسلمان ،شعار برابری و برادری مسلمانان برای مردم
محرومی که طعم نابرابری نظام طبقاتی را چشیده بودند ،جذابیت ویژهای پیدا میکند .اما پس از
شکست نظام ساسانی ،رفتار متعصبانه و به شدت قومگرایانه حاکمان جدید و گماشتگان آنان،
نشان میدهد که رفتار آنان با برابری و برادری در تضاد است .توده مردم به سرعت آیین آبا و
اجدادی خود را کنار نگذاشتند و به تدریج به دین جدید گراییدند .گروهی از نخبگان ایرانی ،به
منظور کاهش برخی از فشارهای اجتماعی و فرهنگی ،تالش کردند برخی از شخصیتهای
اسطورهای و حماسی ایرانی را با شخصیتهای سامی-یهودی تطبیق دهند که مورد احترام
مسلمانان نیز بودند؛ از جمله تطبیق زرتشت با ابراهیم .گرچه در همان زمان نیز برخی از
پژوهشگران این همانندی را غیرواقعی و ناممکن دانستند ،این همانندی در جامعه شایع شد و
نزد توده بیسواد جامعه مقبولیت بیشتری یافت .با این تطبیق ،ایرانیان ،اهل کتاب شمرده شدند و
از شدت فشارهای فرهنگی و اجتماعی بر آنها کاسته شد .عالوه بر آن باعث افتخار ایرانیان به
دین باستانی خود شد؛ به ویژه اینکه حاکمان جدید سابقه بتپرستی داشتند .با این تطبیق ،پیامبر
باستانی ایران دو نام (زرتشت و ابراهیم) پیدا میکند .نخبگان گمنامی ،نام جدید را به جای نام
پیشین به کار میبرند .اینکه آتشکدهای متعلق به دوران اشکانیان« ،سرای ابراهیم» نامیده میشود،
نشاندهنده کاربرد نام دوم زرتشت است .در جامعهای با اکثریت بیسواد ،افسانههای عامیانه،
عهدهدار وظیفه آموزش ،حفاظت و انتقال مواریث فرهنگی نیز میشود .در این افسانهها ،استفاده
از نام دوم پیامبر ایرانی ،رایج میشود .در چنین شرایطی مردم جامعه صرفنظر از گرایش یا عدم
گرایش آنها به آیین جدید ،از این جایگزینی استقبال میکنند تا نشانی از پیامبر بزرگ ایرانی
باشد .پیامبر باستانی ایران ،از چنان محبوبیتی برخوردار بوده است که نام جایگزین او را صرفاً
برای نامیدن شخصیتهایی با عملکرد مثبت به کار میبردند .این تالش آگاهانه بوده است .این
آگاهی ابتدا به تدریج و پس از مسلمان شدن اکثر افراد جامعه به سرعت فراموش گردید .اما
استفاده از نام دوم زرتشت که به خوبی طراحی و اجرا شده و در جامعه ریشه دوانده بود ،به
حیات خود ادامه داد .احتماالً به جز باقی ماندن نام جایگزین پیامبر ایرانی در افسانهها ،موارد
مشابه دیگری نیز وجود دارد که یافتن آنها مستلزم انجام پژوهشهای بیشتر است.
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