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 مقدّمم. 9

 انتخاب نوع. اندبوده جامعه افراد هویّت بخشی عامل مهمترین تاکنون گهشته از هانام     
 آشکار نیز را او دینی اندیشه بلکه است، طبیعت و جامعه به فرد نگر  گویای تنهانه نام
 ایرانیان اسامی گزینش بر دیمتعدّ عوامل هنددمی نشان تاریخی اسناد که چنانآن. سازدمی
 است. داشته عهده به را اساسی نقش مههب ولی نهاده اند، تأثیر باستان ایران در
 لمئبیان مسو  . شرح9-9

مانده از اعصار کهن جااند در کنار تصاویر و نقو  بهتویکی از عوامل مهمی که می         
های خاص های مردم باستان کمک کند، نامتا حدودی ما را در شناخت عقاید و کیش

د ادیان معمول در دوران مادها به عنوان مثال در مور  شده در متون تاریخی استمطرح
و  در دست نیست یمدر  دیگر که در متون آشوری به جا مانده، یهای خاصنامجز به
 هایگرایش ازنسبی  یشناختبه  توانها میتحلیل و بررسی معانی این نام ،از راه تجزیهتنها 

از  .یافتم دست اص و مردم آن دوران به طور عابه طور خ هادینی و مههبی صاحبان آن
 میزان پراکندگی زبانی نیز هستندنشانگر  ها در بطن خودامچنین است که ن سوی دیگر این

اگر اسامی » .کندمیل هر دوره اوهای متده آگاهی ما از زبانبکمک شایانی ه مسئلاین  و
گواه  باشند، غالبایمعنی خود را حفظ کرده ،که معمول به عهد باستان بودهچنان ،خاص

: 1710، )دیاکونوف«اندگفتهسخن می ،سوب بودهها بدان منبرآنند که مردم به زبانی که نام
از . های رایج هر دوره پی بردها به زبانو بررسی نام دوکاوتوان از راه کنپس می  (10

ها نیز رات دینی شخد باشند، دینتفکّ فتوانند معرّها میور که نامطنسوی دیگر هما
با گستر  دین زیرا   شمار آیند هها، عامل اصلی بگهاری نامتوانند در تغییر و ارز می

 ،آنهای مبتنی بر خاص و نشر تعالیم و اندیشه ةجدید و استقرار و استمرار آن در دور
افزایش مانند   یابدمیظهور افزایشنو گهاری فرزندان مطابق با دینِمردم به نامتودة گرایش 
های اسالمی پس و نام تیگستر  دین مسیح ... هنگامهای جبرئیل و عیسی ونام استفاده از

با  ادوار تاریخی را به طور مشخد مرز تواندهای خاص میال نامماز نفوذ اسالم. حتی استع
ای است که نویسندگان در این لهئاین مس توجه به ظهور ادیان جدید از هم مشخد کند.

ع برداری منابفیش ۀوسیلپردازند و برآنند تا با رو  اسنادی و بهپژوهش به آن می
ال پاسخ دهند که در ایران باستان چه عواملی در انتخاب نام ایرانیان ؤای به این سکتابخانه

 است؟ها در تاریخ باستانی ایران چگونه بودهنقش داشته و نقش نام
                                                                                                                     پژوهشپیشینة . 9-0
گهاری در ای که صرفای به بحث نام و آیین نامدر مورد موضوع مورد تحقیق، مقاله       

ایران باستان پرداخته باشد وجود ندارد، اما در برخی مقاالت به صورت ضمنی و پراکنده به 
پژوهشی در »به مقاله توان از جمله می  استنام و کارکرد آن در ایران باستان اشاره شده
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(  اشاره کرد که نویسنده، نقش و کارکرد نام 1711امیر خسروی ) ،اثر«های خاص ایرانینام
اثر ، «های اهورامزدا در اوستانام»است. عنوان مقاله بعدی مادها را بررسی کرده ةدر دور
اند. دیگری ( است، که به سیر واژه اهورامزدا در اوستا پرداخته1711ی )ایخدو شیر قنبری
روز ۀ جشن تولد و زادلئ( است، که در آن به مس1717آموزگار ) اثر ،«تبریک )شادبا (»

 است. در ایران باستان پرداخته شده
 پژوهشت ضرورت و اهمیّ. 9-3  
گهاری در ایران باستان و ای که به طور کامل به بحث نام و آیین نامچون مقاله      
و جای خالی آن در تحقیقات  باشد، وجود نداردختهساسانیان پردا ةخصوص دورب

ی این مقاله گامی هر چند شناسی محسوس است، نویسندگان بر آن شدند تا به وسیلهایران
 ناچیز برای پر کردن این خأل بردارند. 

   
 و بررسی بيث. 0

 نام در ايران باستان  . 0-9
رات اجتماعی و فکری و مههبی فکّدر ادوار تاریخی کهن که منابع اندکی در مورد ت    

در مورد حدس ما را تواند میهای خاص  افراد در بعضی از متون ذکر نام ،وجود دارد
به   کندقویتمهاهب ت شتاریخ احتمالی پیدایبسیاری از حوادث تاریخی، اجتماعی و حتی 

به را ریخ ماد توان تاخاص مادی پیدا شده در منابع آشوری می یهاعنوان مثال بر اساس نام
دوم از قرن دورة هفتم  .م  و قرن اول از قرن نهم تا : دورة تاریخی تقسیم کرددورة دو 

تدوین اوستا در میانه و یا اواخر دورة مادها و نوپایی  ششم تا قرن چهارم  .م. با توجه به
ش گزینبر  یاندچنتوان نتیجه گرفت که تعلیمات دین زرتشتی تأثیر ، میفرهنگ اوستایی

سرزمین ماد در این دوره مرکز  هرچندتوان گفت بنابراین می  استخاص نداشتههای نام
ولی نباید از اینجا چنین نتیجه ، فرهنگی و دینی بودهزمینۀ نی در های معیّتفعالیّاشاعۀ 

(. 737: 1710دیاکونوف، است)ماد مرکز آفرینش تعلیمات اوستا بودهسرزمین گرفت که 
هایی که برگرفته از مفردات وکلمات نظر ترکیب و صورت کلمات نیز ناماز در این دوره 
که با نام  ایاسامی، دوم ةنخست برعکس دوردورة خورد. در به چشم نمی ،اوستایی باشد

نیز وجود ندارد.  ،باشدآتر( و پهلوانان اوستا ترکیب شده-آتور-آذر-آتش مقدس )آذور
اسامی خاص برگرفته از کتاب اوستا و  است که م )ششم  .م تا میالد(ة دوتنها در دور

هایی از نوع فرورتیش و اسپنداته )اسفندیار( و خورد. نامروایات مندرج در آن به چشم می
تواند فراگیرشدن دین جدید باشدکه نظام جدید دلیل آن هم می(. 737همان: ) سپیتامه

 بینیماسامی امشاسپندان میبا گستر   کند.فکری و اجتماعی خود را به افراد دیکته می
. به ندنگزیخود برمی این اسامی این امشاسپندان را بر  و تیمّبسیاری از پادشاهان برای تبرّ
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  اسم در میان اشخاص تاریخی عهد هخامنشیان خود شاهنشاه اردشیر برای تبرّ عنوان مثال
لی او اسم دومین . گهشته از آنکه اسم اصبرگزیدخود رای را ب ،بهمن ،نخستین امشاسپند

 یکه به اسامی رایج در توجّعالوه بر این  (.11: 1733 ،هایشت«)باشدمی ،اشا ،امشاسپند
 سرزمین و بافت جغرافیایی و اجتماعی یک دوره برای تعیین پراکندگی قومی یک، عصر
ها به عنوان عاملی نقش دین توان دریافت کهمیتاریخ به با نگاهی  بسیار راهگشاست.نیز 
د، بسیار ندههای جدید اشاعهرا با گستر  به سرزمین خاص مههبیهای د نامنتوانه میک
و یا  در ارمنستانتوان از نفوذ دین زرتشت و مسیحیت به عنوان نمونه می  رنگ استپر

 های افراد شدند.نفوذ دین اسالم در ایران یاد کردکه باعث تغییر نام

 نام در اوستا .0-0
نام اهورامزدا است که به عنوان ایزدی  ،خوردمی که در اوستا به چشم میمشهورترین نا    

نخسیتن یشت که  گردد.ستایش در اوستا همیشه با نام او آغاز می شود.یکتا معرفی می
به معرفی ذات و گوهر او ، ستا نام دارد و  یشت مختد ستایش اهورامزدا یشتهرمز
ی از تجلّیک ای مختلف خود را که هر کدام هاهورامزدا نام ،پردازد. در این یشتمی
 ،شمرد. اهورا در این یشتبرمی ،شوندیات و وجهی از وجوه وجودی او محسوب میتجلّ

ر همچون خّأد اهورا در اوستای متمتعدّ یهاکند. این نامهفتاد و چهار نام برای خود ذکر می
های دینی به کار برده ها و سرودرسند که در نیایشیک نام می صد و به خرده اوستا

ها و صفات برای ای شناخت ذات است، این نامهیکی از راه ،که نامازآنجا شوند.می
چیستی او بهتر  هابه بیان دیگر با بررسی این نام .شناخت هر چه بهتر اهورامزدا بسیار مفیدند

: کندگونه معرفی میاهورا نام خود را این هایشتدر بندی از  مثالی  شود در  می
ترین نام من است، پیشوا نام من بخشنام من است، چاره بخشترین فرد چارهمقدس»

این آوردن . (77: 1733 ،یشت ها«)دوربین نام من است ترین نام من است.مندفره ...است
تر چیستی اهورا یاری در  عینیدر در قالب صفات گوناگون شنونده را  های متعددنام
آگاه کند و او را به قدرت  هایشنامراز  ازخواهد تا او را از اهورا میزرتشت نیز  رساند.می

را از آن اسم خود که ، مزرتشت گفت ای اهورامزدای پا »: ها بینا سازدنام نهفته در آن
خصومت ه تر و بهتر ببخش رتر و نیرومندتر و چارهبزرگتر و زیباتر و در روز پسین موثّ

(. اهورا اسامی مختلف خود را برای 71همان: «)آگاه ساز کننده استدیوها و مردم غلبه
ای او را از مکر دیوان و مانند اسلحه گوید که این اسامیکند و آنگاه میزرتشت بازگو می

خوبی نقش ه دیگر اوستا ب ةاین پاره و پار در. کندتبهکاران و جادوگران محافظت می
چون  دتوانمی، ستا امزداکه همان نام اهور سکالم مقدّ بینیم. در اینجامیرا « نام»مقدس 

در هرمزد یشت فقرة ده تا . شودبردهکار ه تعویهی برای محافظت از بدکاران و جادوان ب
کننده بر دیوان و جادوان و ستمکاران گویدکه نامش غلبهدوازده، اهورامزدا به زرتشت می
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کرار کند، زیرا در راه مبارزه با ها را روزان و شبان تکند این ناماست و به او توصیه می
 (. 937: 1710گاه است)دوستخواه،بدکرداران، نام اهورا، پشتیبان و تکیه

 ،1ردیبهشت یشت، فقره در ا. شودقدرت نام اهورا تنها به مبارزه با بدی خالصه نمی    
ام س)نکالم مقدّه وسیلۀ برای درمان و شفا سه رو  ذکر شده که بهترین درمان، درمان ب

 ،قانون شفا بخشده واسطۀ ی بسک ،اشا معالجه کنده واسطۀ کسی)از طبیبان( ب»:اهورا( است
در  .مقدس شفا دهد [نام]کسی با کالم  ،درمان کند هکسی با گیا ،کسی با کارد عالج نماید

: 7، 1733،یشت ها) «ترین کسی است که با کالم شفا دهدبخشدرمان ،بخشانمیان درمان
از جمله   شودو در نزد اقوام دیگر نیز دیده میباستانی دارد ریشۀ  ،س کالماین تقدّ (.1

و نخستین خدا اعتقاد داشته که  جهان را آفریده مصریان باستان اعتقاد داشتند که سخن خدا
در آغاز نام بود که همه هستی از جمله  است.روی نامش پا به عرصه وجود گهاشتهبر اثر نی

های هندی نیز سخن دارای نیرویی بنا به روایت  (.717: 1711، وقنخود خدا را خلق کرد)م
تواند دانایی را از اندیشه به عمل درآورد. این نیروی جادویی که سحرآمیز است که می

شود در وداها و در ادبیات هندی نمایانگر کالم مقدس است و شفای نامیده می« منتره»
: 1711ور از نیروهای خاص آن است )آموزگار، آبیماران و راندن دیوان و موجودات زیان

731 .) 
در م زمانی خلق وجودی نام قبل از خلق کالبد بر زمین است که نکتۀ دیگر تقدّ     

نام زرتشت سیصد سال پیش از »: استمده زرتشت آدر مورد های زادسپرم گزیده
وع خلقت از الگوهای این ن (.939: 1711بهار،«)شد بر زمین خوانده [با هرمزد]همپرسگی او 

س نام و باورهای کهن دارد و این الگو در ادیان دیگر نیز اساطیری است که ریشه در تقدّ
ای از نام امشاسپندان را مرحله مزدا، در  و شناختدر جایی دیگر اهورا تکرار شده است.

: کندرفی میمعمعرفت به ذات آنان  ۀلین پلداند و نام ایشان را اوّشناخت می  ۀگانسه مراحل
(. این 973همان: «)نام امشاسپندان به دیدار ایشان بهتر و ایشان را فرمانبرداری از همه برتر»

گهاری شده نامآنها ماه به نام  های روز برخی ازتقدس نام امشاسپندان تا بدان حد است که 
 دیگری نیزی باستانی هابه غیر از نام اهورا و امشاسپندان و ایزدان به نام البته در اوستا  است.
های شاهان و پهلوانان ایرانی و در مورد نام ارزشیبااطالعات  هایشتجمله  از  خوریمبرمی

ای لهترین مسئبزرگ یشتدر آبان. همچنین دهدغیرایرانی و معانی و صفات آنها به ما می
 موضوعات وی رانپهلوانان تورانی و ای و از شاهان یااسامی عده ،مورد توجه قرار گرفتهکه 

 لهراسب،افراسیاب، هنگ  اغریرث، رشاسب،گست مانند: هوشنگ، مرتبح با آنها
اساطیری، نشانی از  یها(. در بسیاری از این نام77: 1731، )صفا و... جاماسب گشتاسپ،
پسوند اسب با نام نیاکان این  است.توتم ایرانیان بودهزیاد بینیم که به احتمال اسب می
. پوروشَسب پسر پئیتَرسب پسر ائورودسب )تند اسب( پسر هئچَت همراه استنیز زرتشت 
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 اسب، هرچند نام نیاکان زرتشت همانند سایر قهرمانان اساطیر ایران، نامی تاریخی نیست
 (.399: 1710)رجبی،

 مزديسنا ةدر انديشآن  تداوم نام و  ايگاه .0-3
ادوار کهن برای مردم  اعما  تاریخ دارد.ریشه در  اعتقاد به ماندگاری نام و تداوم آن،    
 ۀ. در ادبیات و اندیشاندیشیدندی میدر طول قرون تدابیر خاص نشدن نام و نشان خود،زایل

دودمان، راهکارهای مختلفی در نظر گرفته و مزدیسنا و زرتشتی نیز به منظور حفظ نام فرد 
و  هند ۀ. جامعدده بوشی  وضع بودند و بدین منظور قوانین و مقررات فقهی و حقوقی مختلف

 عاملیبه اوالد ذکور به عنوان مردمحور بوده و به همین علت و  پدرساالر ایایرانی جامعه
این اندیشه در  است. تداومشدهتوجهی ویژه می ،داردنگه تواند نام نیاکان را زنده که می

حقوقی عصر های فقهی و خورد. در مهمترین کتابادبیات مزدیسنا هم به چشم می
 مادیانو  دینکرد، وندیدادمانند کتاب  ،دنکنساسانیان که عقاید زرتشتی را منعکس می

که برای بقا و حفظ نام دودمان تنظیم خوریم برمی به قوانین فقهی مختلفیو...  هزاردادستان
  .اندشده
 هاست، ب تداوم نسلو در گرو ازدواج او  دودمان شخد، خانواده و از آنجا که حفظ نام   

ه و درباره آن دستورهای ی شدمهم و مقدس تلقّ یدر بین زرتشتیان امرزدواج ا جهت همین
اهورامزدا خطاب به زرتشت  ،وندیداددر به عنوان مثال  است کّدی در اوستا آمدهؤم
 گوید: می
ا به کسی دار رمان و دهم مرد خانبرتری می من )اهورامزدا( درستی که ای سپیتمان زرتشت،ه ب    

برتری  دهم مرد زن برگزیده را به آن کسی که زن نگرفته،برتری می مان است، و خانکه بی
  (33بند  ،3 فرگرد: 1731)وندیداد،.فرزند استبه آن کسی که بی ،دهم کسی را که فرزند داردمی
ن کّبه خاطر عدم تم ، ولیانددهدین کمک کردن به کسانی که به سن ازدواج رسیاین در    

زنان به  بطنش،که در نیز آید. کانون خانواده ثواب به شمار می ،مالی قادر به ازدواج نیستند
. از سوی دیگر به  رودبه شمار میس مقدّ و گردندگان آن قرار دارند، اصلی ۀعنوان هست

 تدام اوالد ذکور و ۀمای فرزند بیاورند و توانندکه میدختران و زنان به عنوان کسانی 
های حقوقی زرتشتیان، است. در کتابای شدههم توجه ویژه ،نامی دودمان شوندخو 

، که این تکالیف و حقو  کمک شایانی به برجسته تکالیف مختلفی برای زنان وضع شده
زایایی دختران و زنان آنچنان مقدس است که ۀ وظیف» .کندمینها در اجتماع آنقش  کردن 
زنانی که اشی یارشان باشد تأکید شده  است ورگزیده شدهبمحافظ زنان به عنوان ایزد ارت 
تداوم  ۀآورند و مایدنیا میه زنانی که فرزندان پسر ب .(70: 1733)آموزگار،«نداسفیدبخت

فروهرهای دیگر مورد ستایش قرار و  ایزد مقدس، بهرامردیف همشوند نام دودمان می
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 ةیم و گروه زنان دارندیستارا می )و( توانای پاکان فروهرهای مقدس نیک»: گیرندمی
  (.107: 1733 ،هایشت) «یمیستاآفریده را ما مییم و بهرامیستاپسران نامور را ما می

اصلی خود که  ۀزنانی که خواسته یا ناخواسته از وظیف ازارت  از سوی دیگر ایزد        
زن نازا  و( 111همان: ) کندمیورزند، گله است، اهمال می  خاندان تزاید فرزند و حفظ نام

در عقاید زرتشتی نیز جدایی و طال  زوجین شود. همچنین از اجتماع طرد می ،شدهتحریم
ازدواج به زایل شدن و انقطاع  و تنها در صورتی مجاز است که ثمرة دوشمهموم شمرده می
ق تداوم این امر از اهمیّت بقای نام از طری(. 191 :1710 راد، )گلشنیگرددنام شخد منجر 

 با بدنامیفرزندی به صراحت بی اوستاحتی در دهد و نسل در این کیش و آیین خبر می
گاو و هئومه آنانی را که در  7و 1بند  ،11هات  ،ادر یسن از جمله  استدانسته شده برابر

 [موبد] زوت فرزند بمانند و بدنام شوند. گاو،کنند که بیحق آنها ناسپاسی کنند نفرین می
ای آنکه مرا در هنگامی  فرزند مانی و به بدنامی دچار شوی،بشود که بی» فرین کند:را ن

پروری خویش را به کار به ارزانیان نبخشی و پرور  زن و فرزند و یا شکم ام،که پخته
ای  بشود که بی فرزند مانی و به بدنامی دچار شوی،» نوشنده را نفرین کند: یا هئومه، بری.
نگاه داری  مرا که  [پنهان] ارزان،همچون دزد مرگ ام،می که فشردهکه مرا در هنگاآن
  .(131: 1711رایشلت، «)مرگم و به هیچ روی مرگ ارزان نیستم ةدارنددور ۀهئوم
فرزند، ای بیپسر و متوفّداشتن نام شخد بیشده برای زنده نگهتقدّس حفظ نام باعث    

برگزاری مراسم زناشویی به نسبت وضعی که قوانین فقهی منسجمی تدوین شود. در هنگام 
پیمان  -1شد. ها برگزار میزوجه در خانواده داشت عقد ازدواج به یکی از این شیوه

زنی. پیمان پیمان خودرأی -3زنی پیمان چاکر -7زنی پیمان ایو  -9زنی پادشاه
پیمان دختر  شد که تنها فرزند خانواده دختر باشد، با اینزنی هنگامی برگزار میایو 
آورد و خانه و ارث پدر خود را پس از میبایست نخستین پسر خود را به نام پدر خود درمی
شد. در بند بدین طریق نام پدر ماندگار و جاودان می داد میشدن فرزند به او انتقال بالغ

ر مردی که فرزند او مختصر به یک دخت» :استچهاردهم کتاب ماتیکان هزار داتستان آمده
زنی با مردی دیگر ازدواج کند و شرط باشد آن دختر موظف است با عقد نکاح ایو 

باشد نخستین فرزند خود را به نامگانه زنی این است که آن دختر مکلّف مینکاح ایو 
فرزند قوانینی همچنین برای بقای فرد متوفای بی  (19: 1713شهزادی، «)پدر خود درآورد

برادری که به سن بلوغ » :استآمده ماتیکان هزارداتستانثال در بود. به عنوان موضع شده
ای خود با عقد برادر متوفّ ۀخواهر او باید به نامگان ،رسیده اگر قبل از ازدواج فوت نماید

افتاد که پدر (. عقد سترزنی هنگامی برای دختر اتفا  می17)همان: « ستر زنی شوهر کند
باشد. از ز رسیدن به سن بلوغ در حال عهب فوت کردهفرزند ذکوری نداشته یا قبالی پس ا
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ای خود شرایح عقد ستر زنی این است که دختر باید نخستین فرزند خود را به نام برادر متوفّ
 کرد. گشت و نسل و نام او تدوام پیدا میبدین طریق نام برادر زنده می  درآورد

 ايران باستاندر گرار  نامآداب .0-8

و سند تاریخی در دست نیست هیچ سفانه أگهاری در ایران باستان متاب نامدر مورد آد    
به اساطیری، حماسی و تاریخی  هایشاهنامه است که در خالل داستان ،تنها سند موجود

هرودت در تاریخ خود  .والدت اشاره کرده است گهاری و برپایی جشنهای نامآیین
توان حدس زد از این قرینه می کهدارد یران باستان د در اشن تولّبرپایی ج به  گهرا ایاشاره
. هرودت استوجود داشتهگهاری در مورد نامای نیز ویژهدر آن دوران آداب و مراسم که 

با تشریف  ت دارد وبسیار اهمیّ یدر نزد ایرانیان برای هر کس روز خاص»: کنداشاره می
در آن روز باید بیشتر از هر روز  معتقدند او است. نشدروز زاده ،و آن شودبرگزار می

 یا خری را تمامای شتر گاو، اسب، [در زادروز خود]ثروتمندان  دیگر خورا  فراهم سازند.
: 1711 هرودت،«)کنندولی تهیدستان از جانوران کوچکتری استفاده می ،کنندکباب می
ره شده اشادر گفتگوی کورو  و آستیا  نیز به جشن والدت در ایران باستان  (.117
به  در متون تاریخی ای اند ساسانیان اشاره ةتنها در دور .(711: 1713 )راوندی،است 

هنگام »این آداب و رسوم این است که  ۀاز جمل  استگهاری شدههای ناممراسم وآیین
 پدر طفل باید شکر خدای را با انجام مراسم دینی خاص و دادن صدقات به جای ،تولد

های مراسم و آیین (.971: 1710 سن،نکریست«)یش از دختر بودپسر ب یآورد، صدقه
سخت مواظب  از جمله والدین  شدنیز در روزهای نخست تولد نوزاد برگزار می یدیگر

آتش و روشنایی دور  ۀشیطان را به وسیل آنان .بودند که اهریمن به طفل نزدیک نشود
دادند و روغن ه هوم به طفل میگیا ةعصار .طفلتولد در سه شب اول  خصوصای  کردندمی

ساسانیان  ةجشن تولد در دوربرگزاری (. در مورد 971همان: چشانیدند)بهاری به او می
 استهشدهای زادروز برگزار میجشن ولی احتماالی ،در دست نیست سندی قطعی
های مختلف ملی و دینی و رسم شادبا  و تبریک در جشن (.919: 1711 )آموزگار،
در  ه و احتماالیداشترا مرسوم بوده و آداب مربوط به خود  امری ،ولد و ازدواجهای تجشن
منابعی وجود دارد  واست برای اظهار تبریک رایج بوده «آفرین»سانیان اصطالح سا ةدور

هایی با نام سالروز والدت زرتشت داشته و در آن روز به یکدیگر که زرتشتیان جشن
 (.917 :همان)اندگفتهتبریک می

 ساسانیان  نام در دوره .0-7

 گرار نظام نام .0-7-9

جایگاه  و  گهاریهای نامهای اشخاص، آییندر مورد نام با ارزشیت اخوشبختانه اطالع    
شده در خان و کتب پهلوی تدوینهای مورّالی نوشتهساسانیان از البه زمانها در و نقش نام



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  

 

17 

ها و ن دوره برای پرهیز از زایل شدن نامدست آوریم. در ایه توانیم باین عصر می
همچنین  برای عدم امتزاج   بودن تنظیم شدههای نامی و بلندپایه، قوانینی مدوّخاندان
های بزرگ و شجره نام خانواده»های بزرگ در این دوران وادههای پست با خانخاندان

دیرباز اعطای لقب و از  (.111: 1713،  راوندی«)شدنسب آنها در دفاتر مخصوص ثبت می
در  ،ددهاسناد و مدار  تاریخی نشان می که چنانوآن م بودنام افتخاری به افراد امری مسلّ
حتی برای اعطای نام معمولی به افراد نیز قواعد و اصول نظام زبانی هندو اروپایی باستان 

ه ب اسامی بسیح اصوالی .خاصی وجود داشت و اسامی به دو صورت بسیح و مرکب بود
، اما به همین صورت نام بسیح داشتندنیز و فرزندان آنان  شدداده میاعضای فرودست قبیله 

ترکیب یافته بود به افراد فرادست جامعه تعلّق  «خدا»با پسوند  غالبایکه اسامی مرکب 
 داد برکه شهادت میبود ی ایشد یا اساماسامی خداگونه نامیده می یافت. این اسامی،می

بدین ترتیب در نظام  (.11: 1710، ر)مبشّ «ت خداوندگارمالکیّو  مهارت ت،بلیّقا فضیلت،
 های ذاتی یا اکتسابی شخد که او را محقّتگهاری قدیم نام و لقب منطبق بود بر قابلیّنام

هخامنشیان  ةدر جامعه ایرانی به دوراعطای لقب به افراد  ۀپیشین. کرددریافت آن اسم  می
یافته ی ساسانی تسرّعصر  خر وأتی نیکو به دوران متازآنجا به عنوان سنّ الیاحتما و گرددبرمی
زمان هخامنشیان رسم بود که خدمات شایان را با اعطای لقب پادا   زیرا در  است
ای در این القاب برای صاحب لقب امتیازات ویژه (.913: 1710سن،نکریست«)دادندمی

از جمله القاب مخصوص کلماتی » را ترفیع بخشد. توانست پایگاه اجتماعی اوبرداشت و می
دادند که نسبت به شاه این لقب را به اشخاصی می بود که با نام شاه ترکیب یافته باشد.

 رواج بسیار داشت از قبیل تهم )قوی( ترکیب یافته بود، االقابی که ب فداکاری کرده بودند.
ها شخد را این القاب و نام (.913ن: هما) «هرمزدخسرو، تهمتهم شاپور،تهم یزگرد،تهم

در دربار به عنوان مثال اگر کسی   بخشیدت میکرد و به او در پیشگاه شاه هویّبرجسته می
حق داشت بر سفره پادشاه  ،کرددریافت میتاج  شد واز این امتیازات برخوردار میساسانی 

با این اوصاف از نام و  (.303: 1713، بنشیند و در مجلس مشاوره او شرکت کند)رواندی
 .آنها پی بردو جایگاه اجتماعی  به شأن توانمی ساسانی ةافراد در دورلقب 
به خود مهمی بود که ذهن شاهان ساسانی را  ۀلئنامی نیز مسماندگاری نام و نیک ۀلئمس   

بود. آنان برای پاسداشت نام خود چون اسالف و گهشتگان اقداماتی انجام کرده مشغول
دومین  ،به عنوان مثال شاپور اول  از جمله این کارها ساخت ابنیه و آتشکده بود  دنددامی

: کندگونه تشریح میها اینقصد خود را از بنا کردن آتشکده( 930-930)پادشاه ساسانی 
آتشی به نام  پاکردیماین کتیبه، بر بر بنا ،ایزدان را نیایش بزرگ کردیم و نیز در اینجا»

آتش به نام آذرناهید برای روان و دوام نام . رای روان و دوام ناممانب خسرو شاپور،
آتشی به نام خسرو هرمزد اردشیر برای روان و . بانوبانوان شاه آذرناهید شاه (همسرمان)
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ها و در سکه (.17: 1719 عریان،...«)دوام نام پسرمان هرمزد اردشیر شاه بزرگ ارمنیه 
 بیشتربینیم. ف پادشاه مینی هم نقش نام را به عنوان معرّمهرهای بازمانده از دوران ساسا
ها از القاب و ه به روایی سکهشاهی با توجّ و شکوهت ابهّکسب پادشاهان این سلسله برای 

های کشف شده ساسانی نشان سکهکردند. ها استفاده میهای مختلف بر روی سکهنام
آسمانی حکومت آنان بود  ۀیّد جنبؤعی مدهد که شاهان ساسانی القاب خود را که به  نومی

خدایگان »: اردشیر نوشته شده هایکردند. بر روی یکی از سکهها حک میبر روی سکه
بغ مزداپرست، خدایگان اردشیر شاهان »و دیگری: « اردشیر شاه، فرزند خدایگان پاپک شاه
مهرهای بازمانده ، هاه. در کنار سک(11: 1770)لوکونین، « شاه ایران که چهر از ایزدان دارد

ت و نقش نام در تعیین پایگاه اجتماعی اشخاص اهمیّی برای یسند گویانیز  از این دوره
 (. 997: 1713 )قدیانی،است
 ساسانی ةتابو  نام در دور .0-7-0

به حساب شخد ف ذات بود و جزئی از وجود در نظر اقوام کهن و باستانی نام معرّ     
مجاورتی و  یک اسم و خود شخد یا شیء موسوم به آن صرفایارتباط بین  ومد آمی

که آن دو را به نحوی با  وجود داشتبلکه پیوندی واقعی و ذاتی  بود قراردادی و دلخواه ن
حتی در برخی جوامع اعتقاد داشتند که نام کل  (.931: 1717، )فریزر 1ختساهم یگانه می

 ام دیگری را در اختیار داشته باشدکند، بنابراین کسی که نروح شخد را تسخیر می
از او همچون یک برده استفاده کند     ،کردهاو غلبه روح تواند بر می
(Allan,Burridge,2006:126)  بر « ایزیس»است که    به عنوان مثال در اساطیر مصر آمده
خدای خورشید غلبه کرد، زیرا توانست او را قانع کند که نامش را فا  « ری»

اروپا از دیوی به نام رامپل استیل اسکین نام  ۀیا در ادبیات عام  (graves, 1987: 21کند)
 (.Zipes, 2000: 423برده شده که با کشف نام ویلین توانست قدرت او را از بین ببرد)

که  واالیی منصبان به خاطر نقش و جایگاهدر بین پادشاهان و صاحب نوع نگر این مسلمای 
برای مقابله با ترس و خورد و همین نکته باعث شده تا ر به چشم میبیشت ،داشتنددر جامعه 
برای پرهیز از آنها . بیافتندانتخاب نام دوم و القاب  حاصل از تابوی نام به فکر محدودیت

 ءو جزبود دادند که در ذهنشان فرعی وردن نام اصلی، القاب و عناوینی به خود میآزبانبه
آن را آزادانه به کار برد بدون این توانست و هرکس می شدمحسوب نمیشان ذات و وجود

به این نوع با توجه از سوی دیگر (. 937: 1717 فتد)فریزر،بیکه صاحب اسم به خطر 
بسیاری بخشید و تابوی نام، قدرتی بود که این تابو به نام افراد می ۀطرف دیگر سک، نگر 

های آنان با انتخاب نام. کردندیاسی میس برداریبهرهتفکر، نوع  از شاهان ساسانی از این
 هایفرماناعمال و  های جامعه داشتند،پادشاهان نیرومند اساطیری که محبوبیتی در دل توده

ر اساطیری و به عنوان مثال بهرام در تفکّ  9کردندت و زیردستان تحمیل میخود را بر رعیّ
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 از نظر نیرو، ترین آنهاست.مسلحدار ایزدان مینوی و درفش او .باستانی ایزدی مقدس است
: 1733، )آموزگار مندترین استفره از نظر فره، پیروزترین و از نظر پیروزی، نیرومندترین،

شد که شاهان ساسانی از نام العاده بهرام اساطیری  باعث میقدرت خار تقدّس و این  (.93
دین تن از پادشاهان نام چنبه همین جهت   ت قدرت خود استفاده کننداو برای مشروعیّ

حتی از بردند، بلکه بهره میی یرطایا بهرام اس انرورهنه تنها از نام  آنان ساسانی بهرام است.
نزد اتباع خود دارنده خصاید تا  کردندهای خود استفاده میها و تاجدر سکهاو نمادهای 

برابر بهرام  دررا که کی سها و منامردم نیز ناگزیر آیین ،جلوه کردهبهرام اساطیری 
به بیان دیگر . (990: 1711 مرادی، )قاضیها تکرار کننددر برابر آن کردنداجرا میاساطیری 

های خصاید و ویژگیشد تا باعث می س و اساطیریانتخاب نام مقدّدر تفکّر اساطیری 
ر برخی اقوام هندواروپایی شود. این نوع نگر  در تفکّصاحب نام جدید منتقل  هبشخد 
کردن ا پیش رفته که دانستن و یا حدس زدن نام موجودات ماوراءطبیعی باعث غلبهتا آنج

شود یا حتی حدس زدن نام شیاطین و خطاب کردن آنها با نام واقعی باعث بر آنها می
به عنوان مثال در ادبیات   (Garry, El-Shamy, 2005: 116شود که آنها فرار کنند)می
که  در آن « معماهایی که خردمندانه حل شد»ارد  با نام انگلستان سرودی وجود د ۀعامیان

خواهد تا رود که سه دختر دارد و از آنها میدیوی به صورت یک شوالیه به خانه زنی می
کند و دیو به معماها را حل کنند و دختر کوچک در آخرین معما نام دیو را کشف می

 (.Child, 1965: 1/5کند)صورت شعله آتش فرار می
 نقش دين زرتشت در گزينش اسامی .0-7-3

آن، موبدان به عنوان  یافتنت با توجه به گستر  دین زرتشت و رسمیّدر دورة ساسانیان     
به طوری  برخوردار بودند،غان از جایگاه و نقش مهمی در مناسبات سیاسی و اجتماعی مبلّ
: 1713 بود)رواندی،هر فردی از گهواره تا گور در تحت نظارت و سرپرستی روحانیان » که
بودند و های اساطیری پی بردهنام ۀروحانیان زرتشتی نیز همچون شاهان به قدرت نهفت. (111

 یهاینامهشجرهدر میان عامۀ مردم، برای خود و نفوذ کالم بخشی به خود  برای مشروعیت
ان رسانیدند و خود را از سلسله پیشدادینسب خود را به سالطین هخامنشی می وساخته 
دن از نام برصال موبدان زرتشتی به پیشدادیان و بهرهاین اتّ (.111همان: «)شمردندمی

تراز شاه به عنوان دو  و همرا در مناسبات اجتماعی و سیاسی هم پادشاهان اساطیری، آنان
با توجه به کرد. داد و از این جهت نقش و جایگاه آنان را تثبیت میقدرت مطلق قرار می

گهاری او هم جزو وظایف نوزاد و نام تولدبالطبع آیین ها، ناسبتدان در همه مدخالت موب
ذیل تاریخ شاهان  گهاری نوزادان در شاهنامه حضور و نقش موبدان در نام وموبدان بود 

به عنوان مثال اورمزد نرسی هنگام مرگ پسری ندارد و از   خوردساسانی نیز به چشم می
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نام بر تخت موبدی شهروی ،شدن اوپسر  شاپور و بزرگ زمان مرگ او تا فاصلۀ تولد
 نشیند و اوست که برای این پسر نام برمی گزیند:می

 نگررره کررررد موبرررد شبسرررتان شررراه 
 چهررره را بچّرره بررد در نهرران   پررری

     چهرچهل روز  بگهشت  ازین  خوب
 نرررام شررراپور کررررد       ورا موبرررد 

 

 رخ دیررد تابرران چررو مرراهیکرری اللرره 
 ادمان شرد جهران  رخ شر ازان خوب

 یکی  کود   آمد  چو  تابنده مهر
 بررر آن شررادمانی یکرری سررور کرررد 

 (913 :1711 ،1/)فردوسی             
 

شناسی و پیشگویی را نیز بر عهده دارند همین موبدان که کار ستاره ،یا هنگام تولد شغاد 
 کنند:گونه پیشگویی میسرنوشت او را این

  بگفتنرررررد برررررا زال سرررررام سررررروار      
 گررررررفتیم و جسرررررتیم راز سررررررپهر       

 چهره  به  مردی  رسد     چو این   خوب
 کنررررد تخمرررره سررررام نیرررررم تبرررراه        

 

 کرررره ای از بلنررررد اختررررران یادگررررار 
 نررردارد بررردین کرررود  خررررد مهرررر 
 ی   و   گردی     رسدبه   گاه     دلیر 
 شکسررت انرردر آیررد برردین دسررتگاه   

 (339: 7ن/هما)                                 
گیر عیین انتخاب اسم افراد بسیار چشمهای دینی بر تثیر اندیشهأنقش و تدر این دوره     
در نامگهاری نوزاد و  گزیدند،می دینی را برای فرزندان خود برمیااسوالدین  غالبایو  است

ه جمل ازنقش اماکن دینی  (.971: 1710سن،ندانستند)کریستمی اختیار اسم کفار را گناه
 است.قابل توجه در ترکیب اسامی اشخاص بسیار نیز های معروف دوران ساسانی آتشکده
 و...پناه برزین  آذر برزین، آذر فرنبغ، آذرنو ، آذرگشسب، ،گشسپمهران مانند ایاسامی
در این  ن است.های دینی در اتخاذ نام آنها جهت تبر  و تیمّگویا از تقدس مکانای نشانه
 بیشترطبقه ممتاز است و  سامیبینیم، اهایی که در نقو  و مهرها میهمه اسم تقریبای»دوره 

اهوره  )اوهرمزد، است مانند هرمزد ایزدانبعضی از آنها اسامی  مثالی  صورت دینی دارد
 یا ترکیبی از اسم دو ایزد  مثل مهرنرسه )نیریوسنگه(. نرسه )ورثرغنه( و مزدا( و وهرام
د نمان که یکی از آنها نام ایزدی استاست یبی از دو جزء یا ترک است. )مهر+نرسه(

 (زروان داد)آفریدهزروانیا دهنده( )مهر نجات ( و مهر بوزید«گراز» وراز مهروراز )مهر +
 .(971: 1710،همان)
 ديگر عوامل گزينش نام .0-7-8

شرافت  ناسم گاهی مبیّمثالی   دخیل بودافراد اقتضائات دیگری هم در گزینش اسامی     
 ویه ومانند پیروز )فاتح( کرد حکایت مییا از فال نیک  طفل بود مانند شاپور)پسر شاه(،

بینیم  مانند آزرمیدخت، را می «دخت»کلمه  (. در ترکیب اسامی زنان اکثرای)نام به
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بهره  7گاه در انتخاب اسم از نام نیاکان و بزرگان خاندان.. ..دخت ودخت، یزدانسیمین
 باشد که پدرله ئمسانتخاب نام پسر در تفکر باستانی، معلول این نوع این  . شایدگرفتندمی
است و این دید حاکی از نظام پدرساالر حاکم بر  بخشتکهن هویّ مردم راتتصوّ در

در این دوره انتخاب نام پدر و پدربزرگ برای نوزاد معمول بوده  .جوامع هندو ایرانی است
راند و گیرد و نام نیاکان را بر زبان میمادر کود  را بغل می گهاری،در هنگام نام» :است

کند که اغلب نام پدر بزرگ و...است، با این حال نام ها یکی را انتخاب میاز این نام
 (.777: 1710کنند)زنجانی،دودمان را پشت سر هم ذکر می

 ساسانی ةها  اشکانی در دورنام .0-7-7

های ی که توانست در کوره راه حوادث تاریخی و کشمکشها به عنوان عاملنقش نام    
پهلوانان و قهرمانان اساطیری و تاریخی این  ةاز خاطر ایگوشهها، بغپو ها و حب سلسله

ی این همان پویای   شایان توجه است. ارر برساند، بسیخّأسرزمین را در بطن خود به قرون مت
بینیم که در تاریخ ایران می مو  شده باشد.های فراف دودمانتواند معرّهاست که مینام

 وگهشته داشت  ۀسلسلآثار سعی در ویرانی و نابودی  ،روی کار آمدنهنگام ای هر سلسله
سلسلۀ آنها در تخریب آثار به جا مانده از . هرچند ین قاعده مستثنی نبودندا ساسانیان نیز از

و  هاداستان خاللهای مردم در توده ،آنها در کنار تال ولی  ،اشکانی بسیار کوشیدند
جادوی  بخشی از اند که این خود،را زنده نگه داشتهقهرمانان اشکانی حکایات خویش نام 

نام خانوادة گودرز که نام پادشاه اشکانی است یک نمونه است »به عنوان مثال   نام است
که یک نام که نام او کوتزرس و نام پدر  گو، پیش و پس شده است و حتی نام مهرداد 

باقی مانده است که نام پدر  3اشکانی و مربوط به همین خانواده است به صورت میالد
گرگین یک پهلوان حماسه است. نام فرهاد که یک پادشاه اشکانی است در شاهنامه جزو 

کاوس آمده است. بیژن نام یکی دیگر از شاهزادگان اشکانی است که به پهلوانان عهد کی
های دیگر این نام ویگن شود، صورتباستانی در نام پسر گیو ظاهر میصورت یک پهلوان 

ها از روی تصادف نیست، باید عمدی در کار و ویزان است. به هرحال این شباهت اسم
: 1711 )زرین کوب،«باشد تا در عصر ساسانی  چیزی از تاریخ محو شده اشکانی باقی بماند

71.)   
شدند ، به دالیلی ناگزیرکه برای محو آثار اشکانیان کردند ساسانیان با وجود تمام تالشی    

باشند جای دهند.  هاخوتای نامگهای رسمی خود که همان داستان های پارتی را در کتاب
بخشیدن به توان به حصول هدف سیاسی ساسانیان که همان وحدتاز جمله این دالیل می

ت سرایی پارتی و جهابیّری سنّت داستانکل ایران بود، اشاره کرد و یا از نیرومندی و برت
راه بازکنند  هاخوتای نامگها نزد مردم یاد کرد که باعث شد در فراوان این داستان

 های پهلوانیهای حماسی و روایتداستان(. شو  و عالقۀ مردم به 731: 1739)حمیدیان، 
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می بینیم که این ن همین دورا پارتی نیز عامل مهمی در استمرار و حفظ آنهاست، زیرا در
گستر  در بین اقشار مختلف سرعت در حال در کنار ادبیات رسمی زرتشتی به ها داستان
حدی برای باالی جامعه شو  بی از طبقات حتی است و تعداد زیادی از مردم، جامعه

 )رستم( دارند سیاو  و خسرو و رستهممانند های قهرمانان حماسی گزینش نام
 (.971: 1710 سن،ن)کریست

 
 گیر  نتیجم .3
نوع  اند.بودهتمایز افراد در جامعه بخشی و هویّتمهمترین عامل کنون ها از گهشته تانام     

دینی  ۀاندیش ،گویای نگر  فرد به خود، جامعه و طبیعت استعالوه بر اینکه انتخاب اسم 
مراجعه به متون  های تاریخی و اجتماعی با. در پژوهشسازدآشکار مینیز و مههبی او را 
مههبی و تی و بافت قومیّتوان می ،ورههر دبررسی اسامی خاص متداول در تاریخی و 

شناسی و متون تاریخی های باستانچنان که یافته.آنپراکندگی اجتماعی هر دوره را سنجید
 اند،بودهدخیل ی ایرانیان مار گزینش اسددی عوامل متعدّدهند در ایران باستان نشان می

خصوص در دورة ساسانیان دین زرتشتی نقش مههب نقش اساسی را به عهده داشته و بلی و
است. نکتۀ ایفاکردهبسیار چشمگیری در گزینش اسامی افراد فرودست و فرادست جامعه 

تابوی نام در دورة ساسانی است. با توجّه  ،سازددیگری که پژوهش حاضر بر ما روشن می
های ایزدان ر باستانی، شاهان ساسانی با گزینش نامتفکّ بودن نام و ذات دربه منطبق

گونه به وسیلۀ این، اساطیری و مقدس، صفات و کارکردهای آنها را به خود نسبت داده
کردند. نکتۀ قابل توجه زایی اساطیری، تفکرات سیاسی خود را بر رعیت دیکته میستقدّ

پیچ و خم تاریخ است  زیرا تاریخ ی پرادهها پویایی آنها هنگام عبور از جدیگر در مورد نام
های مختلف برای ناچیز کردن های سلسلهها و عداوتورزیاست که به رغم کینهنشان داده

های ای از اندیشه و مههب دودماناند گوشهها توانستههای پیشین، نامیاد و خاطرة سلسله
با وجود تال  ساسانیان  نوان مثالبه ع  شده در غبار تاریخ را به آیندگان برسانندفرامو 
بینیم که وجود نام شاهان و بزرگان آنها در آثار حماسی می ،کردن آثار اشکانیانبرای محو

نامی جزو ماندن نام و نیکاست. همین اندیشه زندهو پهلوانی یاد آنها را زنده نگه داشته
که خیلی از طوریآمده، بههای اصلی شاهان ساسانی و نیز دین مزدیسنا به شمار میدغدغه

داشتن نام نگهبناهای دورة ساسانی اعم از آتشکده و... به منظور تداوم نام خاندان و یا زنده
گردید و در دین مزدیسنا هم قوانین فقهی و حقوقی بسیاری برای عدم بانی آن، بنا می

 است.انقطاع اوالد ذکور و تداوم نام دودمان و خاندان وضع شده
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 هااشتيادد
نام را با روح برابر  م بدوی جهان آورده است که اقوام یادشده،بودن نام از اقواة تابوهای زیادی دربارفروید نمونه .1

گردد. به همین سبب گاه هنگام فوت کسی معتقد بودند که بردن نام شخد متوفّی باعث بازگشت روح او می ،دانسته

نام او را نیز هم و گاه حتی نام تمام اشخاص و اشیایکردند او اجتناب می از تکرار نام اصلی ،نام او را عوض کرده

های شمنی و (. حتی در برخی جوامع اولیه از طریق روح مردگان به قدرت100 -11: 1717کردند)فروید، عوض می

 (.131: 1711یافتند)الیاده، طبیعی دست میفو 

دارد و قدرتی جادویی در آن اژه نیست بلکه خواص عرفانی های ابتدایی یک واژه صرفای یک واز نظر ذهن. 9

در نظر اقوام ابتدایی امور چندان مهمی نیستند.  ،نامیمها یا شکل عبارات میبنابراین آنچه را ما معنای واژه  استنهفته

جادویی آنها را از ها[ هستند، زیرا قدرت عرفانی و اثر ناپهیری مجهوب این سرودها ]یا افسوناین اقوام به طور وصف

تواند جای این سرودهای در  ترین ترجمه نمیناشدنیترین و در اند. دقیقشناختههای به یاد نیامدنی میزمان

 (.917 -910: 1711تواند همان قدرت عرفانی و تأثیر جادویی را داشته باشد)برول، ناشدنی را بگیرد، زیرا ترجمه نمی

آمیز دارند. در حقیقت میان مردگان با زندگان ای محبتواح وجود دارند و با مردم رابطهچینیان اعتقاد دارند که ار .7

مردگان در امور زندگان از هر لحا  سرشتی  ۀرنگ است. مداخلای وجود دارد اما این مرز بسیار کممرز جداکننده

 اندواح واقعای بر سرنوشت بشر حاکمآورد و هم بدبختی. از این رو ارفعاّل دارد و این مداخله هم برکت با خود می

(Groot, 1964: 924.) 

 (.33: 1710سن، نداند. نگاه کنید به: )کریستی میسن نیز میالد و مهرداد را یکنکریست-3
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