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 چکیده
نظامی است. بخش چشمگیری از  شعر شناسیثقل جمال اطنقیکی از ها های هنری با واژهبازی

ویک با چهل. نظامی استه های داستانی صورت گرفتشخصیت های هنری در خمسه با ناماین بازی

ها با است. بیشترین تعداد بازی هنری ترتیب داده بازی ،حدود چهار صد باردر مجموع  واژهنام

ایهام تناسب، جناس تام، است.  شده های شیرین، شکر، ماهان، شبدیز، گور )بهرام( و لیلی انجامنام

جناس الحق و جناس اختالف در مصوت اشتقاق، ، تکرار، ایهام، جناس اشتقاق و شبهجناس زائد

گیری از آنها ای هستند که نظامی با بهرههای ادبیبلند )به ترتیب از بیشترین به کمترین( آرایه

ه گرفت این تحقیق که به روش تحلیل محتوا صورت. ه استانداخت ها راهواژههایی هنری با نامبازی

ای از ها بررسی نماید و از این طریق، جلوههواژبا نامهای رفتار نظامی را تا ظرافتکوشد می است

های شاعرانه، اهداف دیگری نظامی عالوه بر آفرینش زیباییسازد. های او را آشکار هنر و توانایی

د. تقویت فضای داستانی و کنهای داستانی دنبال میه شخصیتواژهای هنری با نامرا نیز از بازی

ها و جلب توجه مخاطب به رفتار آنها برخی از مقاصدی است که نقب زدن به درون شخصیت

دهد که شاعر . هر چند ظاهر امر چنین نشان میه استاندیشیدها میها بداننظامی در این هنرنمایی

این شگرد، چنان طبیعی و خوش  اما گاه ه استها بازی کردواژهنام در بسیاری از موارد، آگاهانه با

های شاعرانه با د. بسامد باالی بازیرَبَاننده بدون تأمل مضاعف به آن پی نمیافتاده است که خو

 .ه استسرایی نظامی رقم زدهای برجسته سبکی را در داستانها، یکی از ویژگیواژهنام

 ، شخصیت، داستان.واژه، نامهای هنرینظامی، بازی :هاکلیدواژه
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 م دمم
شعر او با آن که  .(231: 1384)ثروتیان،  اندلقب داده« ر هنرمندانه فارسیپدر شع»نظامی گنجوی را 

آمیزی سبب تأکید فراوانش بر نگارگری و رنگست اما به های حکمت و فرزانگی عاری نیاز سویه

 .(51: 1389نوروزی، ) شودته میشناخگرای ادب فارسی کالم، به عنوان یکی از شاعران صورت

درصدد است که به  توانابر جنبه جوششی آن غلبه دارد. او مانند مهندسی  بخش کوششی شعر وی

زد ورگیری میها دست یابد. در انتخاب کلمات و عبارات سختچیدمانی متعالی و استوار از سازه

در یت بیت و بند ها را برگزیند تا با کلّترین واژهکند که متناسبو با دقت و وسواس فراوان سعی می

 شبیه شعر حافظسرشتی کمابیش االسرار به ویژه در مخزنارتباط پیدا و آشکار باشد. شعر نظامی 

ریزد. معماری بیت را به هم می ،ترین کلمهاست و تغییر کوچکیافته . هر بیتش ساختمند و کمالدارد

، ایجاد عالوه بر تولید زیبایی مطلق یکی از اغراض نظامی در آفرینش استعارات و تشبیهات تازه

انواعی از ارتباطات  ،از روابط و تناسبات در سطح بیت است. برای مثال در بیت ذیلای شبکه پیچیده

 شود:مشاهده می

 افیییراز ز گرمیییی آن چیییران  گردن

 

 را داد چون پروانه پرواز دعا 

 (265: 1376)نظامی، 

یا استعاره دیگری استفاده کرد لیکن نظامی  فس نفیس پیامبر اکرم )ص( از ترکیبشد برای نمی

اهداف متعدد بدیعی را دنبال کرده است. چران با پروانه مراعات « افرازگردن چران »با انتخاب استعاره 

چندان که تکرار  أافزایدبر موسیقی سخن می« چون»و « چران»آرایه چ در کند. واج میالنظیر برقرار 

متضمن نوعی معنای هر دو  «پرواز»و  «افراز»کند. آوایی را تقویت میخاصیت هم« رگَ»دوباره هجای 

سازد. هجای این معنا را بیشتر در خاطر تداعی می« آ»تکرار هشت بار مصوت بلند  و اوج و علوّ است

کالم را دو چندان ساخته است. بماند که  بار تکرار به صورت ناملموس موسیقی نیز با چهار « یَر»

س راجًا »صیت پیغمبر گرامی به عبارت قرآنی برای شخ« افرازچران گردن»در آوردن استعاره شاعر 

ات فراوانی سوره احزاب نظر داشته است. شاعر با گزینش یک استعاره کلیدی تناسب 46 در آیه« منیراً

این رویکرد ادبی درست در نقطه مقابل نگرش شاعرانی  ست.اژرفای بیت ایجاد کرده سطح و را در 

هیچ اتفاق  را بگذاریم «نبی»، «رسول»کلمه اگر به جای از موالنا در دو بیت ذیل  مانند موالناست.

 :ریزددهد و ساختمان آن درهم نمیخاصی در بیت رخ نمی

 سوی آن مسجد قدم رنجه کنی  برای محسنیحق « رسول»کای 
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 (405: 1375، 2)مولوی، ج 

 ستیخرقه موسیصیییادقیی، هم  میا تو جادو نیستی« رسیول»ای 

 (69 :3)همان، ج 

کند و در پی آرایش و پردازش است و بیشتر القای فکر و ذکر را دنبال می« حال»موالنا اهل 

موالنا در این ابیات از مثنوی برای  .مابین کلمات اهمیت داردربط و نسبت  شعر نیست اما برای نظامی 

 بیاورد: « شیطان»، «ابلیس»چندان اهمیتی ندارد که مثالً به جای 

 گفییت: هییی تییو کیسییتی  نییام تییو چیسییت 

 

 سیییتگفیییت نیییامم فیییاش ابلییییس شقی 

 (391: 2)همان، ج                             

 ها   گفت ابلیسش: گییشای اییین عُقده

    

 مین میحکّم قیلب را و نیقید را 

 (339)همان: 

 هستند شاعرانیآن،  در نقطه مقابلاست. « چگونه گفتن»تر از مهم« چه گفتن»در بوطیقای موالنا 

خود را دارندأ  بوطیقای خاصهر کدام اینان  گونه گفتن بر چه گفتن الویت دارد.که معتقدند چ

ای را برای های پیگیر و آگاهانهگویند و تالشای و ورزیده فرازمانی شعر میبرای مخاطب حرفه

نظامی جزو این  .است دهند. شعرشان نگارین و پر زیور و زینتیتمایز سبک شعری خود سامان م

نیست  آشکار و در سطحسبک خراسانی ساده و  شعر وی مانند شعر .شوددسته از شاعران قلمداد می

 او کند. کالمبلکه عمدتاً سرشار از شگردهایی است که موسیقی لفظی و معنوی شعر را افزون می

تمایل به گمان بی» دارد. چند بُعدی و غیر مستقیم بغایت مخیّل و تصویری است و حالتی

این معنی که شکل به  (16« 1373)حمیدیان، « ترین جنبه و جلوه هنر نظامی استگرایی مهمصورت

تر ت زیر این موضوع روشنمیتی مضاعف دارد. با تأمل در بیو طرز بیان و ادای یک مفهوم برایش اه

 شود:می

 بییه چشییم آهییوان آن چشییمه نییوش 

           

 دهییید شییییرافکنان را خیییواب خرگیییوش 

  (35: 1376)نظامی،                           

چشمه نوش استعاره از شیرین است. میان چشم و چشمه جناس زائد )مذیل( وجود دارد. میان 

آهو، شیر و خرگوش مراعات النظیر هست. هجای خر در واژه خرگوش با آهو و شیر مراعات النظیر 

کند. تکرار سه سازد و همچنین گوش در کلمه خرگوش با چشم مراعات النظیر ایجاد میبرقرار می

شیرافکن کنایه از مردم قوی و پر زور و خواب افزاید. بر خاصیت موسیقایی کالم می« ان»هجای باره 
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شعر  چنان که گفته شد،خرگوشی کنایه از خواب غفلت و خواب دادن کنایه از فریب دادن است. 

دارد که تعابیر و تصاویر تازه خلق کند.  زی با کلمات است. او همواره گرایشنظامی بندبا

ای شعر او را به شبکه ،های هنریبازی شود.گراست و در ابیاتش غالباً ازدحام تصاویر دیده میاستعاره

ده است و شاید به همین خاطر شعر او غامض و بدل کر اندیشیدهاز روابط ظریف و  درهم تنیده

نظامی را بررسی  1های هنریوشد تا یکی از انواع بازیکحاضر مینوشته  رسد.دیریاب به نظر می

امی است که در سطور های هنر نظیکی از جلوههای داستانی با نام شخصیت هنریهای کند. بازی

 آن خواهیم پرداخت. بعدی به تحلیل

 های پژوهشسؤال

 داستانی دارد اشخاص  با توجه به شعر فنی و هنرمندانه نظامی، او چه رفتار ادبی با نام

 است  هایی بردهچه بهره 2واژهپردازی خود از امکان و فرصت نامنظامی در داستان

 های پژوهشفرضیم

های ادبی شده های داستانی محل ارائه هنرهای بدیعی و آرایههای نظامی نام شخصیتدر داستان

 است.

 پردازی بهره گرفته است. واژه اشخاص داستانی در راستای اهداف خاصی مانند شخصیتنظامی از نام

 پیشینم پژوهش

و « دستور زبان داستان»های شناسی در ادبیات داستانی، مباحث تئوریکی در کتابدرباره نام

ت. احمد اس مطرح شدهبه صورت نسبتاً مفصل « پردازی در داستان معاصرشخصیت و شخصیت»

هایی از های خود، مباحث فنی در این زمینه را با نمونههر کدام در نوشته اخوت و حمید عبداللهیان

نیز در این باب نوشته شده است که گاه  شماریاند. مقاالت انگشتهای ایرانی مطابقت دادهداستان

سمیرا بامشکی در مقاله  های غربی استفاده شده است.در تکوین بنیادهای نظری آنها از پژوهش

به این سؤال اساسی پاسخ داده است که در ( 1395)« پردازی: فتنه یا آزاده دهی در شخصیتنام»

تمثیلی )نمادین( شخصیّت پردازی از طریق نام های  از فردوسی و نظامی داستان بهرام و کنیز او

در پیوند با موضوع مقاله پیش ترین جستار ترین و مرتبطاین مقاله مهم شود چگونه تقویّت می

« های نمایشی در نمایشنامه مرگ  فروشندهشناسی نام شخصیتنشانه»روست. اسدی و فرید در مقاله 

شناسی  پیرس به داللت های شناسی و تکیه بر روش نشانهد با توجه به دانش نامنکوشمی( 1388)
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 .دنهای نمایشی بپردازشخصیتهای ای و نمادین نامگوناگون چون داللت شمایلی، نمایه

های عامیانه فارسی های قصهای دیگر به بررسی نام شخصیتنو و همکاران نیز در مقالهقلعهطاهری

الب مط ،نظامی ی در شعر های هنردرباره بازی( 1393)اند. )با تکیه بر فیروزشاه( اهتمام ورزیده

ترین آنها خورد که در مفصلها و مقاالت به چشم میدر کتاب بسیاری به صورت اشارات کلی

با نگاهی ( 1389)« در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی بازی با واژه»محمودرضا غیبی در مقاله 

تا به حال  .ه استها تحلیل نمودههای نظامی را در ذیل بازی با واژساختارگرایانه، مجموعه هنرمندی

بدون این  أه استشدگذاشتهبه بحث  هاواژهنظامی با نام شگردهای هنریاشکال ، الهتنها در یک مق

های نوآوری ،ایزدی در این مقاله. ها اشاره شودهای نظامی در این نوع بازیکه به دالیل و انگیزه

 (همسران خسرو پرویز ساسانیظی بین نام شیرین و شکر اصفهانی )در ایجاد تناسبات لفرا نظامی 

ه درج شد ها و مقاالت در بخش منابعن کتابمشخصات دقیق هر یک از ای( 1388. )ه استشناساند

 .است

 بحث و بررسی

 این امکاناتکند. یکی از ای برای تبلور هنرنمایی استفاده میها به عنوان زمینهنظامی از همه فرصت 

هایی را به نظم کشیده که پیش ست. نظامی داستانهای داستانی اشخصیت های روایی نامدر منظومه

های مدرن مانند داستانها گذاری شخصیتاز او سابقه داشته استأ از این روی دست او برای نام

نظامی محتمالً ه شوند کها مالحظه میهای اندکی در داستانشخصیت چندان گشاده نبوده است.

اند و نقش چندانی در پیشبرد کلیت ماجرا ندارند فرعی هات. این شخصیخود به آنها نام داده باشد

شدند نیز آسیبی که اگر از داستان اصلی بهرام گور یا اسکندر حذف می« طوطیانوش»یا « فتنه»مانند 

 هفت پیکر هایدر داستانرا نامشان نظامی که نیز ها رسید. برخی از شخصیتبه اصل ماجرا نمی

هایی که نظامی ها در داستانآورده معلوم نیست که ساخته خود نظامی باشد و احتماالً این شخصیت

دهی از آنجا که دست نظامی در نام اند.ها را داشتههمین نام ،عصر خود شنیده بودهآنها را از عامه هم

نام اشخاص برای  به اشخاص داستانی بسته بوده، پس درصدد آن برآمده است که به شکلی دیگر از

تک اشخاص اصلی و فرعی داستان و یا نام تک» خود یاری بگیرد. و استراتژی ادبی اهداف روایی

و هر کدام از آنها با توجه به  شود، بسیار اهمیت داردبه کار برده میهایی که در طول داستان نام

یک یا دو کلمه تشکیل  که از های داستانی، با اینشود. نام شخصیتمقصود و هدفی انتخاب می
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گر خاطرات، حاالت و معانی تواند در ذهن مخاطب تداعیشودأ اما بسته به فرهنگ و محیط میمی

 (1454: 1395بابا و نجاری اسفهالن، قره)کریمی« متفاوت و یا فرد دیگری خارج از داستان باشد.

« مریم»ونه در هر جایی که نام ی او بیشترین نقش را دارد. برای نمهای هنرتداعی معانی در بازی

از  به سمت حضرت مریم )س( و درنگبیآید، ذهن خالق نظامی همسر خسرو پرویز به میان می

 شود:  رهنمون می و اشارات داستانی زندگی آن دو حضرت عیسی )ع(ایشان به 

 در آن تلخیییی نشسیییته پییییش میییریم 

 

 خوانیید هییر دمدم عیسییی بییر او می 

 (118)همان:                             

 

 کییه ترسییم مییریم از بییس ناشییکیبی  

             

 چو عیسی برکشد خود را صلیبی 

 (120)همان: 

اظهار فضل و  از همه، ، قبلیهای هنرقصد نظامی از این بازیهمچنان که پیشتر گفته آمد 

را در شعرش به کارگیرد و آنها را به رخ خواهد تا معلومات وسیع خویش نمایی است. او میقدرت

است  شود بلکه نظامی قادرها انجام نمیتنها با نام شخصیت هنریهای این بازی خوانندگان بکشد.

 «:بیستون»به سهولت با هر اسم خاصی چنین برخوردی داشته باشدأ مثالً با نام 

 بیدان آهیین کیه او سیینگ آزمیون کییرد

 

 کییییردسییییتون را بی« بیسییییتون»توانیییید  

 (149)همان:                                     

هر جا سیده است. در پنج بیت دیگر هم رذهن شاعر از بیستون به ستون در این جا نیز طبیعتاً 

خویش را نیز  نظامی حتی نام به نحوی در کنار آن ذکر شده است. بیستون آمده، واژه ستون نیز

 کند:می هامایه بازی با واژهدست

 حضییورش در سیییخن یابییی عیییانیی   خوانی           ن منیظومیییهیینظامییییی نیز کای

 (270)همان:  

 ربند ییهییشوی شییی نییظامییو نییا چییت  د                  یینیلیییم بیییظیییش آوازه نییکیر میب

 (178: 1378)نظامی،  

 دری نیییظییم کییردن سییزاوار اوسییت   نییظییامی کییه نییظم دری کییار اوسیت         

 (41: 1380)نظامی،  
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ها با هم مشترکند. اشتراک این واژه« ن، ظ و م»در این ابیات نظامی، منظومه و نظم در سه صامت 

 آید.که از فروع جناس به شمار می باعث ایجاد آرایه اشتقاق شده است در سه صامت،

به  شگردهای هنریخود از این  نظامی قرار دارد. او در مرکز خالقیت هنری هنریهای بازی

  :سخنی تعبیر کرده استجادوگری و جادو

 کییای محییرم حلقییه غالمییی       

 

 نظامی ،سخن  جهانجادو 

 (14: 1374)نظامی، 

است که بسامد باالی آن، یک ویژگی سبکی  شگردی ادبیها هنری با نام شخصیتهای بازی  

 مانند جناس و ایهام هایی بدیعیدر حقیقت آرایه هابازیشود. این نوع برای شعر نظامی محسوب می

شود و باعث غنای موسیقی درونی شعر او و بیشتری در شعر نظامی مطرح می که با تشخصاست 

با نام اشخاص داستانی اقسامی  های هنریبازیبرای  گردد.تقویت ارتباط ساختاری و محتوایی آن می

 بندی کرد.توان قائل شد و آن را از زوایای گوناگون تقسیممی

 از حیث نوه آرایم ادبی 
 و یا از ایهام تناسب استفاده کرده است. با نام اشخاص عمدتاً از تجنیس  هنری هاینظامی برای بازی

 :جناس تام 

 رُخییش نسییرین و زلفییش بییوی نسییرین 

 

 شیییرینو نییامش نیییز  شیییرینلییبش  

 (35: 1376)نظامی،                       

 رییییزد او بیییود  شیییکّرنامی کیییه شیییکر

         

 نباتی کز سپاهان خیزد او بود 

 (166 )همان:

 اسیت   گیورنه ایین بهیرام اگیر بهیرام 

   

 اسیت  گیورسرانجام از جهیانش بهیره  
 (113)همان:                                  

 در او   فتنیییییییهنامی هیییییییزار فتنیییییییه

             

 فتنه شاه و شاه فتنه بر او 

 (51)همان: 

 :جناس الحق 

 شبییرز  شییرخیییر چییون رفتییه دییید 

      

 ای ز خیر و شرشآگاهینبد  

 ( 134: 1373)نظامی، 
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  زائدجناس: 
 آن هفییییت مییییرد    رابییییع بییییا  رابعییییه

                

 گیسییوی خییود را بنگییر تییا چییه کییرد 

 (89: 1378)نظامی،                       

 

 در هییییر دلییییی از هییییواش میلییییی

             

 لیلییییو نیییام  لییییلگیسیییوش چیییو  
 (35: 1374)نظامی،                       

   شیییدنامی بییه روشیینی چییون شیییده

           

 پیییییرای هییییر سیییییاه و سییییپیدنقش 
 (68: 1373)نظامی،                       

 رسییییده جبرئییییل از بییییت معمیییور  

          

 سیییییر آورده از نییییوربرقی براقیییی 
 (267: 1376)نظامی،                   

 نییه شییاپور قیصییرگییر آییید دختییر 

 

 ش به رسوایی کنم دورقصرازین  

 (122: 1376)نظامی،          

  شبم اشت اق:اشت اق یا جناس 

 که قبطیی زنیی بیود در ملیک شیام 

              

 ش کرده نامماریهپدر  میریز 

 (31: 1381)نظامی، 

 کار دسییت و شیییرینچییابکی چرب

              

 سیییییمناردسیییییتی و نیییییام او سام 

 (24: 1373)نظامی،              

 ش نویییییدنعمتیییییبییییه  نعمییییانداد 

 

 کییه بییه یییک نیمییه زان نداشییت امییید 

 (25)همان:                             

 نامییت سییلیمگفییت ای چییو دلییم 

 

 تسالمم سالمتتوقیع  

 (121: 1374)نظامی،           

 :ایهام تناسب 

 نیییییاز یغمادخیییییت خاقیییییان بنیییییام 

            

 طییییییراز  و  چییییییینفتنییییییه لعبتییییییان  

 (34)همان:                                    

    شیییکرابه چیییون نوشیییمیییی  نیییوش و 

   

 عروسییان بییه گییردش شییکر در شییکر 

 (142: 1380)نظامی،                        
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 :ایهام 
 گران تهییی شیید جییای فتنییهچییون ز 

      

 را نشیییاند از پیییای فتنیییهپییییش خیییود  
 (57: 1373)نظامی،                       

 
 

 کامل یا بخشی از نام(:  تکرار( 

 بر گفییت یییک روزسییمنترک  سییمن

 

جییییییدا گشییییییت از صییییییدف درّی  

 افروزشب

 (85: 1376)نظامی،                         

 رخ گفیییت میییاهیپیییریزاد پیییری

 

 بییییه بییییازی بییییود در نخجیرگییییاهی 

 (86)همان:                                     

 زبانی  شییییرینو آن  شییییرین کجیییا 

            

 چییییو آب زنییییدگانی  شیییییرینیبییییه  

 (103)همان:                                   

 در بیت های هنریاز حیث موقعیت قرار گرفت  بازی 

گیرد که سبب های هنری با نام اشخاص داستانی اغلب در میانه مصاریع و ابیات صورت میبازی

ها و نسبت ترکیبی کلمات و طنین خاص هر حرف هماهنگی»شود. وری موسیقی درونی شعر میایهم

 (51: 1386 )شفیعی کدکنی، «آورد.موسیقی درونی را پدید می در مجاورت با حروف دیگر

رفییت از اییین  بهییرام گییوریاگییر 

 دام

 گییور بهییرامبیییا تییا بنگییری صیید  

 (113: 1376)نظامی،              

 هنییدو نهییم  کیییدچییو میین سییر سییوی 

 

 یک سو نهم کیدازو کینه و  

 (164: 1380)نظامی، 

در آن حالت، به موسیقی کناری شوند که در محل ردیف و قافیه واقع میها رکنی از بازیو گاه 

 د: بخشبرجستگی می

 تخییت بییاش و خییوش فییرو بییین   تییو زرین

       

 چییوبینتختییه شیید بهییرام چوبینکییه  
 (113: 1376)نظامی،                        
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 بیییود  نرسییییتیییا وزارت بیییه حکیییم 

              

 بییییییییود ترسیییییییییدر وزارت خدای 

 (158: 1373)نظامی،                           

     فیلقییییوسشییییهی نییییامور نییییام او 

      

 روسپیییییییذیرای فرمیییییییان او روم و  

 (50 :1380)نظامی،                              

 چند نکتم دیگر: 

 مفردند اما گاه در  ،دهدهای هنری ترتیب میاغلب اسامی خاصی که نظامی با آنها بازی

ح که این نوع اسامی را به دو قسمت با این توضی أکندبازی با اسامی مرکب به شیوه خاصی عمل می

دو اسم چنین رویکردی  سازدأ برای نمونه در اینهایی میها جناسکند و با هر یک از آن قسمتمی

 اتخاذ شده است:

 روشیین و راسییتی چییو شییمع از نییور 

     

 روشیین ز بنییده کییردش دورراست 

 (166: 1373)نظامی،                 

 فریبیییرز نیییامی کیییه از فیییرّ و بیییرز    

          

 تیین جوشیینش بییود و بییازوی گییرز 

 (86: 1380)نظامی،                   

 ابییییوبکر محمیییید کییییز سییییر داد  

 

 3ابیییوبکر و محمییید را کنییید شیییاد 

 (280: 1376)نظامی،                 

 شود برای آن نظامی بسیار عالقه دارد آنجا که اسمی برای اولین بار در داستان آورده می

یم، محققان و نویسندگان دهای قاز زمان». ای هر چند عامیانه و ساختگی مطرح کندریشه ،اسم

اند. ها با مأخذهای غیر اسمی بودهها و در پی ایجاد و پیوند رابطه میان اسمیابی ناممند به ریشهعالقه

گوید نامد و مییابی اسم میها این را مصداق خاص ریشهجان ام. اندرسون در کتاب دستور زبان  نام

تواند اهمیت فرهنگی آنها را یموی را درک کند، های لغیابیوقتی که جامعه مفاهیم این ریشه

 کنیم:أ به ذکر چند مثال بسنده می(14: 1388)اسدی و فرید، « دریابد.

 از آن شیید نییام آن شییهزاده پرویییز 

                

 کیه بییودی دائییم از هییر کییس پرآویییز 

 (27: 1376)نظامی،                      

 امییییید نییییامی بییییود دانییییا    بزرگ

                    

 امییییییید از عقییییییل و توانییییییابزرگ 

 (28)همان:                                  
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 گیر شییییمیرا نییییام دارد آن جهییییان

                     

 بانوسییییت تفسیییییرشییییمیرا را مهین 

 (33)همان:                               

 آنیییان کیییه نیییه اوفتیییاده بودنییید

 

 بودنییییدمجنییییون لقییییبش نهییییاده  

 

 او نییییییز بیییییه وجیییییه بینیییییوایی

                

 4داد بر این سخن گواییمی 

 (36: 1374)نظامی، 

 توان آن را به نحوی در ذیل کند که میها بازی میوف اسمنظامی گاه با تعداد حر

 ها:گرایی گنجاندأ مانند این بیتحرف

 ز شیییییرین و ز پرویییییز و ز فرهییییاد  

                  

 زادپنجیییم ای پییری ،درحییرفهمییه  

 

 چرا چون نام هر یک پنج حرف است

          

 ببردن پنجه خسرو شگرف است 

 (144: 1376)نظامی، 

*** 

 بییدین گونییه شییش چیییز در حییرف توسییت   

    

 گواه سیخن نیام شیش حیرف توسیت 

 

 جییز اییین نیییز بییینم تییو را شییش خصییال     

       

 کییه بییادی برومنیید ازو مییاه و سییال ... 

 (44: 1380)نظامی،                      

 گذرد و به شکل گسترده و های هنری با نام اشخاص گاه از مرز یک بیت درمیبازی

شود. برای مثال در خسرو و شیرین با نام ممدوحش اتابک اعظم شمس الدین گر میای جلوهخوشه

 ده است:ترتیب دادر چهار بیت ی یهاابوجعفر محمد بن ایلدگز چنین بازی

 در آن بخشییش کییه رحمییت عییام کردنیید   

 

 دو صییییاحب را محمیییید نییییام کردنیییید 

 

 یکییییی خییییتم نبییییوت گشییییته ذاتییییش       

      

 یکییییی خییییتم ممالییییک بییییر حیییییاتش 

 

 زهییی نییامی کییه کییرد از چشییمه نییوش  

     

 دو عییالم را دو میییمش حلقییه در گییوش 
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 ز رشیییک نیییام او عیییالم دو نییییم اسیییت    

     

 او را دو میییم اسییت. کییه عییالم را یکییی و 

 (12 -13: 1376)نظامی،                    

*** 

 تییاز اسییت نامییت اییین عجییب اسییت    ترک

  

 تیییازی میییرا همیییین لقیییب اسیییتترک 

 

 وار در تییییییازیمخیییییییز تییییییا تییییییرک

                    

 هنیییییییدوان را در آتیییییییش انیییییییدازیم 

 (80: 1373)نظامی،                           

*** 

  او با نام مبارک پیامبر اکرم )ص( که بغایت معروف است: شاهکارو این نیز 

  تختیییه اول کیییه الیییف نقیییش بسیییت

                 

 بیییر در محجوبیییه احمییید نشسیییت 

 

  حلقیییه حییییی را کییییالف اقلیییییم داد

                   

 طیییوق ز دال و کمیییر از مییییم داد 

 

   الجیییرم او یافیییت از آن مییییم و دال

           

 دایره دولت و خط کمال 

 (12: 1378)نظامی، 

 توان آن را در ذیل که به سختی می ه استها انجام دادواژههایی با نامنظامی بعضاً بازی

 یک صنعت بدیعی گنجاند:

 توسیین را تکییی هسییتز اگییر شییبدی

     

 گلگون را رگی هستیز ی نیزز ت 

 (124: 1376)نظامی، 

و به اصطالح، نمایانگر کوششی بودن شعر  شدهبا آن که آگاهانه به کار گرفته شگردهای هنریاین 

اند که خواننده، کمتر در وهله نخست به حضور آنها چنان طبیعی و خوش افتادهبعضاً است اما 

 5برد.میپی

 هاهای هنری با نام شخصیتاهداف نظامی از بازی 

ای نیز واژهآن را جناس نامهای داستانی که با اندکی تسامح با نام شخصیت هنری بازیگفتیم که 

های فراوان دارد. حال سخن آفرین در شعر نظامی است و نمونهیکی از عناصر زیبایی ،توان نامیدمی

اغراض داستانی دیگری چه پرداز گنجه عالوه بر تولید زیبایی و ظرافت، اصلی این است که داستان
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 های زبانی تثبیتین هنرورزیاز ا یکی از اغراض نظامی  بدون تردید کرده استپیگیری می را نیز

گویی اهمیت دارد گذاری چنان در داستاننام های داستانی در ذهن خوانندگان است.نام شخصیت

ای هدر داستاناندأ به ویژه ذهن ما ماندگار شدههایشان در ها با نام شخصیتکه بسیاری از داستان

های بلند نظامی نیز در تاریخ ادبیات ایران به اسم تر است. داستانکالسیک این امر رایج

های کوتاه و آید که بوطیقای حکایتچنین برمیاند. شان نامبردار شدههای اصلیشخصیت

های کوتاه مخزن االسرار حدود نود در حکایت»های بلند نظامی متفاوت است. چنان که داستان

ها نامی خاص ندارند و از آنها با عناوینی کلی مانند پادشاه، پیرزن، موبد، حلّاق و خصیتدرصد ش

ی هادر منظومه ( با این حال، نظامی128: 1389شاهی، موحدی و ربیعی مزرعه)« شود.غیره یاد می

در ناخودآگاه  شگردهایی هنریبا  راهای ریز و درشت نامهمه اهتمام دارد که  اشبلند داستانی

هایش تنوع و رنگ و آب دهد و هم نام گیر کند تا از این طریق هم به داستانیمخاطبان جا

اف از اهددر ادامه به چند مورد  او نیست. غرض کندأ اما این همه جاودانه یادهاها را در شخصیت

 کنیم:اشاره میی با نام اشخاص داستانی های هنرروایی او در امر بازی

 فضای داستانی ت ویت 

ای از مدلوالت را در اتفاقی باشند یا نه، قدرت توصیفی دارند و ناخواسته هالهها جدا از آن که نام

ها هرگز خنثی نیستند. همیشه دال بر چیزی هستند، در اثر روایی نام»کنند. ذهن خواننده احضار می

کاراکترها همیشه بخش مهمی از خلق گذاری حتی اگر عادی بودن و معمولی بودن را برسانند. نام

نظامی به دلیل آن که  (81: 1393)الج، « گیرد.کاراکترهاست و با مالحظات و تأمالتی صورت می

دیده است که چندان قدرت مانوری در انتخاب نام افراد داستانی نداشته، خود را مجبور می

منتقل کند. یکی از کارکردهای  یهنرهای ها به حوزه بازیاز نامرا کارکردهای مورد انتظارش 

 های ضمنی داستاننظامی در یکی از  است. تقویت فضای داستانی هنریهای بازیدر  وی نظر طمحم

کنیزکی زیباروی به نام میان  عاشقانه، رابطه «داستان بهرام با کنیزک خویش»پیکر با عنوان هفت

این قصه از لحاظ ساختار یک نمونه از مهارت » .کندبازگو میرا با بهرام گور، پادشاه ساسانی « فتنه»

شود و تصویری از حیات مستغرق آرایی محسوب میپردازی و صحنهسرای گنجه در داستانسخن

و کامرانی مضمون اصلی ( عشق 163-4: 1389کوب، )زرین« کند.در لهو و شکار بهرام را عرضه می

نوازد و سرود ود. کنیزک چنگ میشتلقی می آنقصه است و فتنه شخصیت اصلی یا مکمل 

تر هایش عیش بهرام را خوشخواند و همواره در سفر و حضر در کنار بهرام است و با هنرنماییمی
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گیرد. نظامی هر کجا قرار می ، مورد خشم ویبهرام های شکار  سازد تا این که در یکی از صحنهمی

، در سطور برپا کرده استهای هنری ا و بازیشگردهای از معرکهنام فتنه به میان آمده با نام وی 

 پیشین چند مورد از آنها را از نظر گذراندید. این نیز بیتی دیگر:

 فتنییییه بارگییییاه دولییییت ماسییییت  

            

 فتنییه کشییتن ز روی عقییل رواسییت 

 (53: 1373)نظامی،                   

معشوقی است که موجب آشوب گردد. دلداده و عاشق و نیز آزمایش،  فتنه در لغت به معنی

 با این کار خواسته است تا ده بار کلمه فتنه را آورده و ،بیتیحدوداً دویست  نظامی در این داستان 

نام فتنه در هفت » .القاء کندامتحان و دلدادگی را در خاطر خوانندگان یعنی  منی فتنهی ضهامعنا

 مایه ژانر غنایی است. مفاهیم ضمنی نامکند که کامالً متناسب با درونای را بازنمایی میپیکر معانی

تکرار متناوب  (73: 1395)بامشکی، « های عاشقانه و رمانتیک کامالً مناسب است.فتنه برای داستان

و عاشقانه انگیز و آن را به منزله داستانی دل کندفضای عاشقانه داستان را تشدید و تقویت می ،نام فتنه

نام مناسبی برای ژانر حماسی  6«طوطیانوش»با این وجود،  بخشد.در ادبیات غنایی جایگاهی خاص می

است که در جنگ  اسکندر نیست. طوطیانوش ندیم و منجمدر آن فضا تکوین یافته، « نامهشرف»که 

های . طوطی را در غزلیات و داستانزنگیان خون او را نوشیدد و پادشاه با لشگر زنگبار کشته ش

کردهایی است که منتقدان را متقاعد ساخته که نظامی در یچنین روتوان دید. عاشقانه بسیار می

ماسی آوردن حیواناتی مانند اقتضای ژانر حاست.  شده ای حماسی با شکست مواجهرداخت منظومهپ

بار در شاهنامه به کار  هاهر کدام دهنهنگ است، چندان که نام این حیوانات و  شیر، گرگ، عقاب

اند و اغلب با شنیدن آنها عظمت آهنگیها با فضای داستانی در نهایت همدر شاهنامه نامرفته است. 

کندأ هر چند ]این کُشانی کشتن را به ذهن متبادر مینام اشکبوس»کند. و اقتدار در ذهن خطور می

)شمیسا، « ای از مردم افغانستان است.[ ربطی به کشتن ندارد. کوشانی منسوب به کوشان، طایفهلغت

)پادشاه « دوالی»و )ساالر زنگیان( « پَلَنگر»هایی مانند شخصیتنام از سوی دیگر ( 115و  71: 1374

را فرایاد اولی پلنگ است.  تربا روح حماسی منظومه هماهنگنامه در شرفابخاز و همسر نوشابه( 

آورد که متناسب با دو عنصر خشم و قدرت در حماسه است و دومی دوال را به ذهن متبادر می

ده و در می به معنای ضمنی دوالی اکتفا ننمونظا که از ابزار و ادوات جنگ و شکار است. سازدمی

 باشد:بر این تبادر تصریح کرده بازی کرده است تا  ی و دوالهفت مورد با کلمات دوال
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 دوالیییی بیییه نیییام آن سیییوار دلییییر  

               

 بییییرآرد دوال از تیییین تُنیییید شیییییر 

 (130: 1380)نظامی،                 

نامه بر شاعر آن عیب رفای مانند شمنتقدان همین بازی با کلمات را در منظومه حماسیاز قضا، 

از آنجا که حماسه متضمن خبر بزرگی است، احتیاج به شاخ و برگ و آرایش کالم و »اند. گرفته

کند و از صنایع بدیعی ندارد. به عبارت دیگر خود موضوع داستان به نحوی است که جلب توجه می

ح مصنوع ارائه دهد. همین الطکننده و به اصتوجهنیست که شاعر آن را با زبانی جلباین رو الزم 

 (106: 1374)شمیسا، « شناسانه است که بر مقلدان فردوسی پوشیده مانده است.نکته ظریف سبک

دمند را در داستان میباشی و خوشنیز روحیه شوخ و شنگی هایی مانند شیرین، شکر و نوشابه نام    

ها چنین فضای واژهاش با این نامهای هنرینظامی با بازی اند.و دارای بار عاشقانه و اندکی اروتیک

 :ه استکردای را تقویت عاشقانه

 بسیییی الغرتیییر از میییویش مییییانش  

          

 تر از نیییامش دهیییانشبسیییی شییییرین 

 (66: 1376)نظامی،                      

 مغزی بییه از بییادام تییر بییودبییه خییوش

          

 بیییود بیییه شییییرینی فیییزون از نیشیییکر 

 (166)همان:                                

 کییه چییون کییرد سییاالر جمشییید هییوش 

       

 نوش نوشابهمیی چند بر یاد  

 (145: 1380)نظامی، 

 ها و توجم بم رفتار آنهاشخصیت ن ب زدن بم درون 

هر چند کشد و سرّ ضمیرشان را برمال کند. آنها بر تواند پرده از درونها میها در داستاننام شخصیت

اند و این ناشی از نگاه و تیپیک هایی نوعیها شخصیتهای قصهآدم ،های عامیانهدر داستان

اما باز، هر جا  های ازلی و کلی نظر دارندشان نسبت به انسان و جهان است که به نمونهنویسندگان

ود، قابل مطالعه است و از حیث داستانی نشانه مهمی ارزیابی بر قهرمانان نهاده ش که نامی خاص

های باستانی نام در فرهنگ»ها قائل بودند. ویژگی خاصی برای ناممردمان کهن  ،گردد. از دیربازمی

اند که اگر بیگانه یا هماورد گرایانه داشته است و پیشینیان بر آن بودهارزش و کارکردی آیینی و نهان

ای رازآلود و جاودانه راهی به درون وی خواهد برد و بر او چیرگی گاهی یابد، به شیوهبر نام کسی آ

پردازی در داستان یتهای شخصگذاری یکی از راهنام (416: 2، ج 1385)کزازی، « خواهد جست.
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ها وگو خوانندگان را به شخصیتتواند در کنار توصیف مستقیم و گفتاست و در صورت دقت می

پردازی استفاده از اسم )عام یا خاص( است. نویسنده ترین شیوه شخصیتساده»تر نماید. نزدیک

به طور  ماین اس کند.های اثر انتخاب میمتناسب با طرح و ساختار داستانش اسمی برای شخصیت

معمول خنثی و اتفاقی نیست و دارای بار عاطفی و اجتماعی است و نشان دهنده خاستگاه فکری 

ها از جمله گذاری  شخصیتهای نامسیاست ،شناسیدر قصه( 164: 1371)اخوت، « نویسنده است.

مک اسم خاص خواننده به ک»گیرد. مباحث مهمی است که از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار می

« یابد.میو  به هستی شخصیت داستان آگاهی کند. های معنایی دست پیدا میبه دنیایی از مشخصه

های ملموسی میان های خود را دارند و تفاوتهای عامیانه ویژگیها در قصهشخصیت( 165همان: )

شخاص اصلی داستان های عامیانه ادر قصه. خوردبه چشم میهای مدرن ها در داستانآنها و شخصیت

های بدذات چیره های خوب بر انسانها نیز معموالً آدمیا مطلقاً خوبند و یا مطلقاً بد. در پایان داستان

همان  ،هستند. تمام قهرمانان در پایان داستان اهای عامیانه اغلب ایستها در داستانشخصیت» شوند.می

  (66: 1386)میرصادقی، « هستند که در آغاز بودند.

ها به شخصیت که در آن ناماست های نظامی یکی از قصهافسانه روز پنجشنبه در گنبد صندلی 

در  7هاست.انسان ای برای ورود به جهان فکریها در حکم دریچهشکلی استثنایی به کار رفته و نام

سفری دور و شود که به همراه یکدیگر پای در این داستان از دو جوان به اسم خیر و شر نام برده می

در این »های ایرانی امری متعارف باید انگاشت. گذاری را البته در افسانهاین نوع نام گذارند.دراز می

ای هایی مانند دانا و نادان، خیر و شر و یا ابوالخیر و ابوالشر به دو راهیها دو شخص با نامافسانه

، در شرایطی که رسندماجراهایی دوباره به هم میشوند و پس از گذراندن رسند و از هم جدا میمی

: 5، ج1380مهابادی، درویشیان و خندان) «.کنداحساس پشیمان میاز کرده خود در قبال خیر  شر

. خیر و شر جزو شوندگذاری قهرمان و ضد قهرمان تا پایان از هم بازشناخته میدر واقع با این نام (69

برد و با این روش، سیر س آنها به کنش این دو شخصیت پی میهایی است که خواننده بر اسانام

در » گیرد.رش قدیم ایرانیان نشأت میگذاری از نگشود. این نوع نامتر میداستان برایش روشن

اندیشه آریائیان همیشه نوعی دوگانگی جای داشته است. تعارض میان خوب و بد. این شیوه تفکر، 

 (16: 1371 )آموزگار، «دهد.های ایران باستان را نیز تشکیل میی آییناهسته اصلی و زیربنای اندیشه

از رابطه انسان با طبیعت سرچشمه گرفته است. و اندیشه ایرانی احتماالً  اندیشی در فرهنگدوگانهاین 

اند، مهر طبیعت باعث رفاه و آسایش و قهر طبیعت باعث گرسنگی و نابودی پیشینیان معتقد بوده»
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طبیعت را دارای دو قدرت سرسبزی و خشکی و جهان را برآمده از تقابل خوب و بد شود و می

گرایانه سروکار بالتبع، نظامی نیز با این نمودگارهای مثالی ثنویت (197: 1369)یاحقی، « دانستند.می

های سازی و ارائه اسوهنان آثارش به جانب مطلقهای قهرمایش نظامی در بیان ویژگیگرا»دارد. 

پردازی فارسی، سنخ های او مطابق معمول در سنت داستاندر داستان ،الی است. به دیگر سخنمث

(Type )( مطرح است نه شخصیتCharacter ».) ،نظامی به این اندازه از  (150: 1388)حمیدیان

ه الزم دید را توضیحاتیارائه گذاری اکتفاء نکرده و در ادامه، پردازی آشکار از طریق نامشخصیت

 :است

 نییام اییین خیییر و نییام آن شییر بییود  

         

 فعییل هییر یییک بییه نییام درخییور بییود 

 (133: 1373)نظامی،                 

*** 

 شییر کییه خشییم خییدای بییاد بییر او  

          

 نیییام خیییود را ورق گشیییاد بیییر او 

 (133)همان:                             

*** 

 سیییییییر    آن نگییییییر ک سییییییمان  چابک

 

 میین شییر نهییاد نییام تییو خیییرنییام  

 

 ام ز نخسییت گییر میین آن بییا تییو کییرده

     

 ک ییید از نییام چییون منییی بدرسییت 

 

 بییا میین آن کیین کییه در چنییین خطییری  

   

 ک ید از نام چون تو ناموری 

 (143)همان: 

های معنایی نهفته در های هنری، مدلولبا بازی چندین بارنیز قانع نشده و  اتحتی به این توضیح

 :ه استآنها تصریح کردو به  یادآوریپشت سر این دو نام را 

 خیییر از ایشییان حییدیث شییر ننهفییت  

         

 هر چه بودش ز خیر و شر همه گفت 

 (138)همان: 

*** 

 شاه نامش خجسته دید به فال

 

 سگالگفت کای خیرمند چاره 
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 فرجامتنیکدر چنین شغل 

 

 عاقبت خیر باد چون نامت 

 (141)همان:                                         

*** 

 خلیییق ازو دیییید خیرهیییای تمیییام  

     

 چون که شد کارهای خیر بکام     

 (144)همان:   

الضمیر تا خوی و خصلت و مافی گیردیاری می این دو شخصیتهای هنری با نام نظامی از بازی

 از این رهگذر، آنای پیش چشم خواننده آشکار نماید و آنها را به صورت کلی و با تفکری اسطوره

 تثبیت کند.در اذهان مفاهیم را 

 

 

 ها در خمسم نظامیواژههای هنری با نامجدول بسامدی بازی 

ایهام تناسب: 

100 

 41جناس تام: 

 12ایهام: 

 9جناس مذیل:  

 5تکرار: 

 1 شیرین 167

 44ایهام تناسب: 

 6تام: جناس 

 5ایهام: 

 2تکرار: 

 2 شکر 57

 9جناس مذیل: 

تکرار بخشی از 

 6کلمه: 

 2ایهام تناسب: 

 1تکرار: 

 3 ماهان 18

 8جناس مذیل: 

 6ایهام تناسب: 

 2تکرار: 

 4 شبدیز 16

    

 10ایهام تناسب: 

 5جناس الحق: 

 1جناس مذیل: 

 5 لیلی 16

 11جناس تام: 

 3جناس الحق: 

 6 )بهرام( گور 14
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 6ایهام تناسب: 

 5جناس: 

 1ایهام: 

 7 مریم 12

 7جناس زاید: 

جناس 

 1اشتقاق: شبه

خسرو  8

 )پرویز(

8 

 9 بُراق 7 7جناس اشتقاق: 

 5جناس مذیل: 

 1جناس تام: 

 1جناس الحق: 

 10 دوالی 7

 4جناس مذیل: 

تکرار بخشی از 

 1کلمه: 

 1ایهام تناسب: 

 1جناس زائد: 

 11 نوشابه 7

 12 روشنراست 6 6جناس تام: 

 2جناس مذیل: 

تکرار یک 

 2کلمه: 

 1جناس تام: 

 13 گلگون 5

 3جناس تام: 

 1جناس مذیل: 

 1تکرار: 

)بهرام(  5

 چوبین

14 

 4جناس تام: 

 1تکرار: 

 15 فتنه 5

 16 روشنک 5 5جناس مذیل: 

 3جناس تام: 

 1تکرار: 

 17 خیر و شر 4

 2جناس تام: 

 2جناس اشتقاق: 

 18 ال(سالم)ابن 4

 2جناس مذیل: 

جناس 

 2اشتقاق: شبه

 19 ماریه)قبطی( 4

 20 امیدبزرگ 4 4جناس تام: 

تکرار بخشی از 

 4کلمه: 

 21 شیرویه 4

 2جناس اشتقاق: 

 1جناس تام: 

 22 نعمان 3

 23 کید )هندو( 3 3جناس تام: 

 2جناس مذیل: 

جناس اختالف 

در مصوت بلند: 

1 

 24 کسری 3

سالم  2 تامجناس 

 )بغدادی(

25 

تکرار بخشی از 

 2کلمه: 

 26 ارسطو 2

 27 پلنگر 2 2جناس زائد: 

 28 قیصر 2 2جناس زائد: 

حضرت  1 جناس اشتقاق

 محمد )ص(

29 
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پرویز  1 جناس زائد

 )خسرو(

30 

 31 رابعه 1 جناس مذیل

حجاج )بن  ا جناس اشتقاق

 یوسف(

32 

 33 سمنار 1 اشتقاقشبه

 34 شیده 1 جناس مذیل

سلیم  ا جناس اشتقاق

 )عامری(

35 

 36 فریبرز ا جناس

 37 همای 1 جناس مذیل

تکرار بخشی از 

 کلمه

 38 سیمرن 1

تکرار بخشی از 

 کلمه

 39 پریزاد 1

تکرار بخشی از 

 کلمه

 40 تُرکسمن 1

 41 طوطیانوش 1 جناس مذیل

  جمع 404 

 

 
 

 1 ایهام تناسب 169 درصد 41 /83

 2 جناس تام 96 درصد 23 /76

 3  جناس زائد 64 درصد 15 /83

تکرار )کامل یا  30 درصد 7

 بخشی از نام(

4 

 5 ایهام  18 درصد 4 /45

جناس اشتقاق یا  17 درصد 4 /20

 اشتقاقشبه

6 

 7 جناس الحق 9 درصد 2 /2

جناس اختالف  1 درصد 0 /24

 در مصوت بلند

8 

  جمع 404 درصد 100
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 گیرینتیجم

شود. یکی از دالیل این دیریاب و دشوارگو شناخته میبه عنوان شاعری در ادب فارسی نظامی 

شعر است. ذهن نظامی از هر فرصتی برای آفرینش  های ادیی فراوان دردیریابی آوردن صنایع و آرایه

های داستانی و یا در کل نام کسان جوید. یکی از آن امکانات نام شخصیتهای ادبی بهره میزیبایی

ها را واژهایم. نظامی نامواژه را وضع کردهما در این نوشتار برای اسم خاص افراد، اصطالح ناماست. 

اندازد و نوی درمی ادبی صنعتواژه . شاعر متناسب با هر نامه استساختهای بدیعی محل ارائه آرایه

های هنری های ادبی را بازیافزاید. ما مجموعه این آرایههای زیبایی سخن میاز این طریق بر جنبه

ایم. نظامی حدود چهار صد بار با ها بررسی کردهواژهنام داده و اشکال متنوع آن را در ارتباط با نام

های شیرین، شکر، ماهان، شبدیز، ها با نام. بیشترین تعداد بازیه استهنری ترتیب دادها بازیواژهمنا

س اشتقاق ، تکرار، ایهام، جناتام، جناس زائد . ایهام تناسب، جناسه استشدگور )بهرام( و لیلی انجام

ترین به کمترین( ، جناس الحق و جناس اختالف در مصوت بلند )به ترتیب از بیشاشتقاقو شبه

 .ه استانداختها راهواژههایی هنری با نامگیری از آنها بازیای هستند که نظامی با بهرههای ادبیآرایه

نظامی عالوه  .ه استها انجام دادواژهاو تقریباً هر بازی هنری که بالقوه امکانش وجود داشته، با نام

های واژه شخصیتهای هنری با نامرا نیز از بازیهای شاعرانه، اهداف دیگری بر آفرینش زیبایی

ها و جلب توجه مخاطب د. تقویت فضای داستانی و نقب زدن به درون شخصیتکنانی دنبال میداست

این  .ه استاندیشیدها میها بدانبه رفتار آنها برخی از مقاصدی است که نظامی در این هنرنمایی

و به اصطالح، نمایانگر کوششی بودن شعر است  شدهبا آن که آگاهانه به کار گرفته های هنریبازی

برد. میبه حضور آنها پیدر وهله نخست  ، کمتراند که خوانندهاما چنان طبیعی و خوش افتاده

ها در خمسه، یک ویژگی سبکی را برای واژههای هنری با نامبازیگمان بسامد باالی بی

 کند. نظامی اثبات می سراییداستان

 هاپانوشت

)اعم از لفظی یا های ادبی ، مجموعه آرایه«های هنریبازی»ر، از عبارت کلی  ما در این نوشتا .1

 ایم.را مراد کردهمعنوی( 

تر ایم که عنوانی کلیکردهواژه استفادهدر این مقاله برای اسم خاص افراد، گاه از اصطالح نام .2

های غیر داستانی مانند رابعه، حجاج، و غیره های داستانی است و نام شخصیتاز نام شخصیت

 گیرد. را نیز دربرمی
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ن که امیرکاووس باالزاده، های جالبی ساختأ چنداتوان با استفاده از این شیوه عبارتهنوز می .3

: مهر و ه استتدوین کننده یادنامه استاد مهرداد بهار این عنوان را برای کتاب خویش برگزید

 داد و بهار!

 :ه استدرا برای اسامی خاص آورعامیانه و ادبی  یهایگنج، اتیمولوژیپنج نظامی در جای جای  .4

 از آنجا نام شد دُرّ یتیمش   یتیمان را نوازش در نسیمش 

 

 (7: 1376)نظامی،     

 

به اسکندر آن شهر چون شد 

 تمام

 اش نهادند نامهم اسکندریه 

 

 (72: 1380)نظامی،    

 

چییو شییه دییید کییاو سیینگ را 

 آس کرد

ز برّنییدگی نییامش المییاس  

 کرد

 (88: 1381)نظامی، 

 

. ه استداشتهای عامیانه به شاهنامه توجهتراشیسازی یا ریشهنظامی احتماالً در ذکر این نوع ریشه

. )برای ه استبود هایی متصورای مانند منوچهر، دستان و رستم چنین اشتقاقفردوسی نیز برای اسامی

 (737و  730و  723: 1390مطالعه بیشتر ر.ک: آیدنلو، 

 :ه استرغبت نشان دادها هم در شعر و هم در نثر واژههای هنری با نامخاقانی نیز گاهی به بازی .5

کسری از ایین ممالیک و صید کسیری 

 و قباد

 خطوی از ایین مسیالک و صید خطیه خطیا 

 

 (3: 1382)خاقانی، 

 قفیییییییل اسیییییییطوره ارسیییییییطو را 

 

 الملل ننهییییییییییدبیییییییییر در  حسییییییییینُ 

 (172)همان:                                  

 و نیز:

نصر مجرّد ماند، کعبه از پای پیل ابرهه  بخت ونصریان بیوار از سایه بختالمقدسحضرت، بیت»

 (8: 1384)خاقانی، « برست، هم به دست ابراهیم افتاد.

های عامیانه است و بر حسب های قصهواژه بسیار شبیه نام شخصیتطوطیانوش از لحاظ ساخت .6

های شفاهی رایج در روزگار احتمال، نظامی داستان مربوط به طوطیانوش را از یکی از روایت

ون، طیطوس و استبطرنبوش شباهت هایی مانند طیطواژه طوطیانوش به نامگرفته است. نام خود

انگیزی رهبر گروهی از پریان است که به شکل شگفت« عیارسَمَک»دارد. طیطون در رمانس 
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دخت به دست پری گرفتار آمده است و سرانجام با یاری روزافزون و مرداندر بند قبط

و « نامهفیروزشاه»داراب پادشاه ایران در د. طیطوس حکیم، وزیر مَل کشوعیار آزاد میسمک

است. جالب آن که شخصیتی به اسم طوطیانوش « نامهداراب»استبطرنبوش نیز نام بازرگانی در 

نو و نیز حضور دارد. )برای مطالعه بیشتر در این باره ر. ک: طاهری قلعه« نامهفیروزشاه»در 

عصر خود وش چه ساخته خود نظامی باشد و چه او آن را از نقاالن هم( طوطیان1393دیگران، 

های گفته شده برخوردار نیست و با فضای حماسه و اخذ کرده باشد، از طنطنه و صالبت نام

 خوانی ندارد. جنگ هم

« پارابل»این داستان حکایتی است اخالقی، از آن دسته حکایات که در ادب غربی به آنها » .7

(Parable )فابل»شود. تفاوت آنها با گفته می( »Fable در این است که در )«قهرمانان، « فابل

-76: 1394الفقرا و رادمنش، )خادم« ها هستند.ها انسانشخصیت« پارابل»حیوانات هستند اما در 

77) 
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