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  نامجويي در شاهنامه
  *مهر رحمان مشتاق

  **اصغر برزي
  

  چكيده
هاي حماسي ايران، صدها موضوع بشري است كه چشـم عـالم    در بنيان داستان

از درخشندگي بيشتري برخوردار » نامجويي«را به حيرت افكنده، اما موضوع 
هـاي حماسـي    گونـاگوني را در داسـتان   هـاي  نام و نامجويي، نقـش . بوده است

پهلوانـان  . شاهنامه رقم زده و مضامين مختلفي را به خود اختصاص داده اسـت 
خيزنـد و بـراي حفـظ آن،     شاهنامه براي به دست آوردن نام، به پيكار برمـي 

ترين خواستة فردوسي و پهلوانان شاهنامه است كـه در   نام، عالي. بازند جان مي
و از   هاي باستاني ايران معرفـي كـرده   ترين واژة داستان كليدياين مقاله، آن را 

  .ايم ها در حماسة ملّي ايران قلمداد كرده ترين مؤلّفه ترين و شاخص منسجم
  .نام و ننگ، تابو، رستم، فردوسي و شاهنامه :ها كليدواژه

  

  مهمقد
مجويـان و  هـاي نا  ترين محرّك داشتن آن، از اصيل و نگه» نام«به دست آوردن گوهر  
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امـا ايـن دو كلمـه    . كند  غبار ننگ، چهرة زيباي نام را زشت مي. پهلوانان شاهنامه است
كنند و به معني نـاموس و آبـرو بـه     معناي واحدي را افاده مي) نام و ننگ(در كنار هم 

  :اند روند كه در ابيات زير به همين معني به كار رفته كار مي
  

 او شد چـه شــد سعــدي اگـر نـام و ننـگ در سـر
 مــرد ره عشــق نيســت كــش غــم ننــگ اســت و نــام

 

  )544: 1365سعدي، (
  

 نبـايـد كـه بـاشـيد بـا سـاز و جنـگ
  

 نه زين باره جوييـد كـس نـام و ننـگ     
 

  )1/83: 1386فردوسي، (
  

 اي دل شباب رفـت و نچيدي گلي ز عـيش
  

 پيرانه سر مكن هنـري ننـگ و نـام را    
 

 )6: 1320حافظ، (
» نـام و ننـگ  «انـد، هـيچ وقعـي بـه      و اغلب شاعراني كه شـعر غنـايي سـروده    حافظ
  : اند اند و در واقع، آن را از اصول مالمتيگري خود به شمار آورده نگذاشته

  

 ميخـــواره و سرگشـــته و رنـــديم و نظربـــاز   
 كس كه چو ما نيست در اين شهر كدام است؟  آن

 از ننگ چه گـويي كـه مـرا نـام ز ننـگ اسـت      
 ه پرسـي كـه مـرا ننـگ ز نـام اسـت      وز نام چـ 

 

  )32: همان(
ا در ادبيات حماسيام، نهفتـه اسـت و شـايد در    » نام و ننـگ «ت قهرمان در تمام هوي

اي پرمحتواتر از آن به كار نرفته باشد و جا دارد آن را فراتر  هيچ واژه ،سراسر شاهنامه
تـرين   ن را منسـجم يـم و آ يت اين اثر جاودان به شـمار آور كليدي و بااهم ةواژ» فرّ«از 

نـه آن   ،»نـام « ةبديهي است كه منظـور از كلمـ  . س قلمداد كنيمانديشة استاد بزرگ تو
 ؛لفظي است كه كسي يا چيزي را بدان بخوانيم يا در تعيين شخصي يا چيزي به كار بريم

  :چنان كه حافظ گويد
  

 نام من رفته است روزي بر لب جانان بـه سـهو  
 آيــد از نـامم هنــوز اهـل دل را بـوي جــان مـي
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  ) 180: همان( 
  .آن را به اين معني به وفور بر زبان آورده است فردوسييا خود 

  

ــرد ــان و خـ ــد جـ ــام خداونـ ــه نـ  بـ
  

 كـــزين برتـــر انديشـــه برنگـــذرد    
  
 

  )3: 1386فردوسي،( 
  

ــام اوي ــر نـ ــه بـ ــن نامـ ــتم ايـ  بپيوسـ
  

 همــــه بهتــــري بــــاد فرجــــام اوي 
 

  )4/172: همان(
بسـيار قابـل توجـه اسـت و فردوسـي معـاني        ،تركيبـات آن  و در شاهنامه بسامد نام

، )پهلـوان ، معـروف (آور  نـام : نام با تركيباتي چـون . خاذ كرده استگوناگوني از آنها اتّ
، )لـوان نامـدار، جويـاي شـهرت، په   (نـامجو   ،)نامدار، باارزش، پهلوان معروف(بردار  نام

داراي (نـامي، نـامور    نيـك  ،)ناميبـد (نامي  زشت ،)ت بودنبزرگواري، با اهمي(نامداري 
 دنبـال شـهرت  (نـام جسـتن   ، )مشـهور شـدن  (نامي، نـام گـرفتن    ،)بها آوازه، نفيس، گران

نام بر جـاي   ،)شهرت يافتن او بر آن چيز( ، نام كسي برچيزي برآمدن)افتخارآميز بودن
، در كثـرت كـاربرد ايـن واژه    .در سراسر شاهنامه پراكنده است ...نهادن، نام خواندن و

اي در ايـن اثـر    كند كه كمتر صـفحه  شاهنامه اين احتمال را در ذهن خواننده تقويت مي
  . در آنجا نيامده باشد ،تركيبات آن سنگ وجود دارد كه نام و گران

در شاهنامه به معني سربلندي، آوازة نيك، پشتوانه، نشـان، افتخـار، آبـرو، سرشناسـي،     » نام«
الوري، بزرگواري، ارجمندي، ارزنده بودن، ممتاز بودن، اعتبار نامداري، جاه و مقام، شجاعت، د

توان يافت كـه   هاي مختلفي مي رود و براي هركدام از معاني فوق، مثال و اسم و رسم به كار مي
آغاز شـده و پايـان آن نيـز    » نام«ديباچة شاهنامه با . در دفترهاي هشتگانة شاهنامه وجود دارد

  :خاتمه يافته است» نامورنامة شهريار«به  كيومرثقبل از آغاز داستان 
  

ــار ــاز كـ ــه آغـ ــازگردم بـ ــون بـ  كنـ
  

ــهريار   ســــــوي نامورنامــــــة شــــ
 

  )1/18: همان(
  قيام براي نام

. ترين محرّك قهرمانان شاهنامه اسـت  نام، به هر كدام از معاني فوق كه آمده باشد، عالي
انه قدم به ميدان مبـارزه  مخلص» نام«انديشان براي كسب  در اين اثر حماسي و انساني، نيك
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نامداران شاهنامه انتقـام پـدران   . بينند گذارند و بدانديشان، كيفر بدانديشي خويش را مي مي
اگـر  . ها از زمـان آن سـپري شـده باشـد     گيرند، هر چند نسل خويش را از دشمنان خود مي

خواسـت  شود، قبل از تسليم در برابر مـرگ، از رسـتم در   كشته مي رستمبه دست  اسفنديار
،  ، را تربيت كند و منظور نهايي اسفنديار اين بوده اسـت كـه بهمـن   بهمنكند كه پسرش،  مي

بهمن نيز در فرايند زنده كردن نام پـدر، تمـام خانـدان    . رفتة پدر را احيا كند از دست» نام«
بـراي اعـتالي نـام جـد      فريـدون . سازدبرد و خواستة اسفنديار را محقّق مي رستم از بين مي

جـد  » نـام «از  منوچهر. سازد نام سياوش را زنده مي كيخسرو. كند ، قيام ميجمشيديش، خو
و   سـرزمين تـوران را بـه خـاك     سياوشرستم نيز براي حفظ نام . كند ، دفاع ميايرجخود، 

  :كشد؛ زيرا كه نام، از هر گنجي ارزشمندتر است خون مي
  

 به رنج است گنج و به نـام اسـت رنـج
ــان  ــه نمـ ــر جاودانـ ــاياگـ ــه جـ  ي بـ

  

ــنج     ــد ز گ ــه آي ــت ب ــه نام ــا ك  همان
ــراي   ــپنجي س ــن س ــه زي ــام ب ــان ن  هم

 

  )2/414: همان( 
 كيكـاووس وقتي رستم از دربـار  . هويت حماسي و اجتماعي پهلوانان در نامشان نهفته است

  :گويد نهد، گودرز خطاب به رستم مي گرداند و به سخنان او وقعي نمي روي برمي
  

 هــانچنــين برشــده نامــت انــدر ج   
  

ــدين بازگشـــتن مگـــردان نهـــان      بـ
 

  )2/150: همان(
  نام در ميان عرفا

برخي از عرفا و ادبا براي نام اهميت بسياري قائل بودند؛ زيرا هويت عرفـاني و ادبـي   
ميرمحمـدباقر  ( مالصدراي شـيرازي وقتي كه استادان . شد عارف با آن عنوان شناخته مي

گيرند كه به شـاگرد خـود    تصميم مي) فندرسكي ميرو  الدين عامليشيخ بهاء، استرآبادي
گرچه در عالم علـم از  . كنند ها با يكديگر مباحثه مي بنهند، مدت» صدرالمتألّهين«لقب 

ا ايـن لقـب در حقيقـت       اين گونه القاب بر بسـياري از بزرگـان معرفـت نهـاده     انـد، امـ
ا     افتخارآميزترين لقب در تاريخ الهيات ده قرن اخيـر ايـران بـه     شـمار رفتـه اسـت، امـ

آيا داماد مرشد كامل شـدن و لقـب ميردامـاد گـرفتن،     «انديشد كه  مالصدرا با خود مي
افزود كه حال، لقب صدرالمتألّهين چيزي بر مـن  ) ميرمحمدباقر استرآبادي(چيزي بر تو 

ا  ) 101: 1378ابراهيمـي،  (گاه نام كشاندي؟  ناچيز بيفزايد؟ اي شيخ چرا مرا به فريب امـ



 1389 اول، بهار و تابستان ي ي ادب پارسي، سال اول، شمارهنامهكهن

 115     اصغر برزي/ مهر رحمان مشتاق  

   

   .گويند، مرا نام بايد كه تن مرگ راست ين نام نه آن نام است كه ميا
  پهلوانانانگيزة 

انـد،   جا كه پهلوانـان در آغـاز پادشـاهي كيخسـرو در كنـار او نشسـته      در شاهنامه آن
 خـود  كنـد و بـه گنجـور    ن مـي هايي معي كيخسرو براي پيروزي در برابر تورانيان هديه

ها را پر از مشـك و دينـار و گـوهر    ين آورد و آنن زردهد كه ده جام و خوا دستور مي
  : روي با كاله و كمر آماده كند و سپسكند و ده پري

  

 چنين گفت كين هديه آن را، كه رنـج
  

 نـــدارد، دريــغ از پــي نـــام و گـنــج   
  

  )15/ 3: 1386فردوسي، ( 
ن دريغ نورزد و بـه  ها را به كسي خواهم داد كه براي جستن نام، از جا يعني اين هديه

را كه قبالً سياوش در آنجا كـوهي از هيـزم فـراهم    » كاسه رود«توران برود و سرزمين 
 گيـو . ساخته بود تا كسي از تورانيان نتواند به ايران بيايد و تباهي جويد، به آتش بكشد

  :كند و گنج آمادگي خود را اعالم مي» نام«براي شكار آن  گودرزپسر 
  

 شـكار مـن اسـتهمان گيو گفت اين
ــم ز رزم ــد نترسـ ــكر آيـ ــر لشـ  اگـ

  

 برافــروختن كــوه كــار مــن اســت     
 به رزم انـدرون كـركَس آرم بـه بـزم    

 

  )223-222ب/ 16ص/ همان(
آورم  هاي آنـان، كركَسـان را مـي    سازم و به بزم كشته يعني از كشتة دشمنان پشته مي

و زيباترين سخن، صداي  ترين بنابراين اگر در عرفان، دلنشين. هايشان را بخورند كه الشه
انداز اسـت   ماند و چنان طنين عشق است كه در زير اين آسمان گردان به يادگار باقي مي

  .است» نام«در حماسه بهترين يادگار، فقط  1گيرد كه انعكاس آن هفت گنبد را فرا مي

                                                                                              

  : گويد حافظ مي .1
  

ــداي ــتراز صـ ــدم خوشـ ــق نديـ ــخن عشـ  سـ
  

 گنبد دوار بماند  اين در  كه   يادگاري 
 )121: 1320حافظ، (

 

  :گويد ل ديگري نيز ميدر غز
  

ه هفـت گنبـد افـالك پرصداسـت      زين قصـ 
  

 گرفتنظر ببين كه سخن، مختصركوته 
 ← )60: همان(

 
 



 1389اول، بهار و تابستان  ي هي ادب پارسي، سال اول، شمار نامه كهن

        نامجويي در شاهنامه     116

 

 چنـان ممير كه چيزي بماند از تو به جـا
  

 بـه غـير نام نبايـد بـه يادگــار گذاشــت   
 

  ) 289: 1336كليم كاشاني، (
زاده شـده و   افراسيابدختر  فرنگيسسياوش دو پسر دارد يكي كيخسرو است كه از 

وقتي كه فرود مثل پدر خـود  . دختر پيران به دنيا آمده است جريرهديگري فرود كه از 
رسانند، كيخسرو براي  شود و مرگ او را به گوشِ كيخسرو مي گناه كشته مي سياوش بي

. سـازد  فرستد و او را از مرگ فرود آگاه مـي  كيكاووس مي فريبرزاي به نام نامهكسب 
را به رسولي به جانب توران به نـزد   رهامكند و  را از فرماندهي عزل مي طوسفريبرز، 

گويد كه در اين كار، بايد نـام خـود را    دارد و خطاب به رهام مي گسيل مي پيران ويسه
  :آشكار كني

  

 د رهـام راوزان پس بفرمـو
 

 كه پيدا كند با گهر، نـام را  
 

  )3/80: 1386فردوسي، (
ام اين است كه در كنار نژاد اصـيل خـويش، دليـري و    خطاب به رهاز منظور فريبرز 

در داسـتان  . خـود بايـد نـژاده باشـند     ،پهلوانان جوياي نام .هنر خود را به نمايش بگذار
مـنش پهلوانـان   . كننـد  ژاد خويش دفاع مـي رستم و اسفنديار هر دو پهلوان از اصالت و ن

نژاد اصيل آنان است و گوهر نام با برآيند دليري، هنرنمايي، جوانمردي، شـرافت   ةنشان
شـود و   راه نـژاد فـراهم مـي    از» گـوهر و اصـالت  «آيد ولـي   نمايي به دست ميو قدرت

آن كشـيده  يابند بـدون اينكـه رنجـي در راه     بدان دست مي ،پهلوانان در پرتو نژاد نيك
بلكه پهلوان  ،البته اين استراتژي براي به دست آوردن گوهر نامداري كافي نيست. باشند

 ؛آن نثـار كنـد  از صـيانت  راه هرچند گوهر جـانش را در   ،بايد بتواند آن را حفظ كند
ت سـياوش  بهتـرين مصـداق آن را در شخصـي    كـه شـود   مي هجاودان» نام«چون با حفظ 

زمان خود را نيكو بـه فرجـام رسـاند،    » كار«آدمي در اين جهان اگر يعني . توان ديد مي
كران، به جـاودانگي اهـورامزدا    حتي پيش از آنكه زمان كرانمند به سرآيد، به زمان بي

كشـد، امـا نيسـت     با چنين دريافتي، مرگ، سـياوش را مـي  . شود زمان مي پيوندد و بي مي
  ).71: 1357مسكوب، ( كند؛ زيرا نمود او سپنجي و بود او جاويد است نمي

                                                                                                                   
 .همان عشق است» اين قصه«و مراد از  →
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  شاهنامهتابوي 
بـراي   يساليان دراز ،جهان پهلوان شاهنامه ،پهلوانان شاهنامه است و رستم نام، تابوي

و پيكـار،  » نـام و ننـگ  «او در ميان كسب . كند زندگي و پيكار مي ،كسب و حفظ آن
اسفنديار يا در برابر اسفنديار كه آ. گزيند و از جان هراسي ندارد هميشه مبارزه را برمي

گمان از همان آغاز در غم نـام   وي را بستاند بي  توانست به آساني جان را بكشد؟ اگر مي
مردي كه آسوده دست در خون ديگران كند ارزش زنـدگي را  . بود و ننگ خود نيز نمي

 داند تا در غم نام و ننگ باشد و براي پاسداري حرمت اين زندگي، جان شـيرين  چه مي
  ) 52: 1369مسكوب، ( و از مرگ نهراسد را به هيچ گيرد

هـا  آن. كننـد  براي سـرافرازي پيكـار مـي   ا پهلوانان ايراني حقيقت را دوست دارند و ما
انديشـند و در راه   وجود تنومندي و قدرت جسماني، خوب مي عظمت روحي دارند و با

ي است به حدآنها مردانگي و شجاعت . كنند گوهر جان خويش را نثار مي ،دوستي ميهن
خـان را  مشكالت هفـت . كه از هيچ مانعي براي رسيدن به سرمنزل مقصود باكي ندارند

زنـدگي خـويش قـرار     ةبرنامـ  ةگذارند و اطاعت از خدا و دين را سرلوح ميسر   پشت
تعظـيم فـرود    سـر  ،پهلوانان ايراني با چابكي و زورمندي در برابر فرمان يزدان. دهند مي
مگـر بـراي    ،يازد ي به دروغ و ترفند و مكر و فريب دست نميپهلوان ايران«آورند و  مي

  ). 242: 1374صفا، (» نجات ايران و حفظ نام
تيـري كـه آرش بـراي    . برند قهرمانان شاهنامه از تمام ابزارها براي حفظ نام بهره مي

اندازد، براي سرفرازي است و اين تير، جان پهلـوان را نيـز بـا خـود      تعيين مرز ايران مي
نثاري او، در شاهنامه نيامـده اسـت و دالوري او را بايـد در     داستان آرش و جان. ردب مي

 تـاريخ بلعمـي  و ترجمة  )992، 435/ 1( تاريخ طبريمتون ديگر دنبال كرد، به ويژه در 
سـالحِ مخصـوص پهلـوان در بسـياري از مـوارد،      ها  و غالباً در اين گونه داستان )37/ 2(

جـاي   بـه  بها كـه از يلـي باسـتاني    ريگي است گرانيا مرده يادگار پدر و نياكان است و
رسد و با آن، پدر يـا آموزگـار و پرورنـدة گُـرد      مانده كه سرانجام به دست پهلوان مي

 كنـد  زيناونـد مـي   ،آمـوزي اسـت  جوان، او را طي مراسمي كـه شـبيه آيـين راه و رسـم    
   .)379:  1385 ،سركاراتي(

پهلوان را حفظ كند چـون بهتـرين   » نام«ه بتواند لذا ابزار جنگي همان سپري است ك
  :گويد مي يزدگرد پيروزحكيم توس در داستان . توشة جاودانگي حقيقت و راستي است
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ــان ــد كــه باشــد جه ــتنباي  جــوي زف
 چنـــين آمـــد ايـــن چـــرخ ناپايـــدار 
ــرورد ــود پـ ــه خـ ــد آن را كـ  بپيچانـ

  

 سـت جفـت   دل زفت بـا خـاك تيـره    
 چــه بــا زيردســت و چــه بــا شــهريار 

ــي ــتون خــرد اگــر ب  هــش اســت ار س
 

  ) 7/26: 1386فردوسي، (
  هويت پهلوانان

براي صيانت از گوهر راستي، بايد پيكار كرد و شاهنامه ميدان نبرد ميان حق و باطل 
كنند و به پيكار  دوش باطل، پايداري مي مار ضحاكحق در برابر  كاوةو  فريدون. است
پردازنـد تـا نامشـان     به نبـرد مـي   ايرانيان با تورانيان. شوند پردازند و نهايتاً پيروز مي مي

ايـرج  . پـردازد  كشد و رستم به نبرد با آنها مـي  ديوان را به بند مي طهمورث. خوار نشود
شـود، امـا بـرادران، كيفـر اعمـال بدشـان را        طلب تباه مـي  گناه به دست برادران جاه بي
شـود ولـي    گنـاه ريختـه مـي    وش بـي خون سـيا . ماند بينند و نام ايرج به نيكي باقي مي مي

اگـر  . اساس و اصول نام نيـك در شـاهنامه قابـل احتـرام اسـت     . رود هويتش از بين نمي
توراني، هم نيكي را حرمت بنهد، در شاهنامه محترم است  افراسياب، وزير پيران ويسه
  .شود هايش ضمن ابيات شاهنامه به نيكي و زيبايي درج مي و خردمندي

سري كند و در مقام فرماندهي بر خشم خويش فائق نيايـد، قابـل    رهاگر كيكاووس خي
، سـودابه آيـد؛ چنـان كـه     گوهر نام، با ناپاكي و خباثت به چنـگ نمـي  . سرزنش است

گوهر نـام را  . نام نشدند ، برادر افراسياب، در فرجام، نيكگرسيوزهمسر كيكاووس، و 
  :گويد مي خسروپرويز حكيم توس در داستان. درود كه تخم نيكي بكارد كسي مي

  

 و بــد انــدر جهــان بگــذردكــه نيــك
ــنج   ــاج و گ ــابي، اگــر ت ــر تخــت ي  اگ
 سرانجام جاي تو خاك است و خشت

  

ــي    ــا همــ ــه دم مــ ــمرد  زمانــ  بشــ
ــج    ــه رن ــي ب ــده باش ــد پوين ــر چن  وگ
ــدت كشــت   ــي نباي ــم نيك ــز از تخ  ج

 

  )8/298: همان(
  :گويد و شيخ اجل در يكي از قصايدش مي

  

ــرار ــدي برق ــه دي ــدآن چ ــود نمان ــرار     خ ــد برق ــم نمان ــي ه ــه بين ــن چ  وي
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ــي ــد ز آدمـ ــر بمانـ ــو گـ ــام نيكـ  نـ
  

ــار   ــراي زرنگـ ــد سـ ــزو مانـ ــه كـ  بـ
 

  )724: 1365سعدي، (
، فرزند كيكاووس، بـه دسـت تورانيـان كشـته     ريونيزدر اثناي داستان فرود سياوخش 

  : افتد شود و سر و تاجش به خاك مي مي
  

 از آن پـــس خروشـــي بـــرآورد گيـــو
ـن اويــي نبــو   د انــدرين رزمگــاه چـ 

 اگــــر تــــاج آن نورســــيده جــــوان
ــاهوار ــر شــ ــه آن افســ ــد كــ  نبايــ

  

ــو    ــردان نيـ ــداران و گـ ــه اي نامـ  كـ
ــاه  ــاووس شـ ــرز كـ ــه پـــيش فريبـ  بـ
ــرم دارد روان  ــد شـ ــمن رسـ ــه دشـ  بـ
ــارزار    ــف ك ــد در ص ــان رس ــه ترك  ب

 

  )3/87: 1386فردوسي، (
  :تازد به لشكر توران ميتابد و براي بازستاندن تاج شاهزاده  اين ننگ را برنمي گودرز بهرامِ

  

ــرد ــرام گُ ــير به ــون ش ــت چ  برآويخ
ــت ــاج را برگرف ــنان ت ــوك س ــه ن  ب

  

ــرد    ــه ب ــي حمل ــان يك ــزه بريش ــه ني  ب
ــدر شــگفت  ــده ان ــدو مان  دو لشــكر ب

 

  )3/88: همان(
را كـه بـر روي    يا يابد كه تازيانه گردد، درمي كه به سپاه خود باز ميبهرام بعد از آن

  :بنابراين. ده استكرگم نام خود را نوشته بود،  ،آن
  

 دوان رفــــت بهــــرام پــــيش پــــدر
 بدانگــــه كــــه آن تــــاج برداشــــتم
 يكــي تازيانــه ز مــن گــم شــده اســت 
ــوس     ــد فس ــد باش ــر چن ــرام ب ــه به  ب
 مــرا ايــن بــد از اختــر آيــد همــي

  

 ســـر كـــه اي پهلـــوان كيـــان ســـربه 
ــتم     ــدر افراش ــر ان ــه اب ـــزه ب ـــه ني  ب
 چو گيرند بي مايـه تركـان بـه دسـت    

ــمم شــ    ــيش چش ــان پ ــوسجه  ود آبن
 كه نـامم بـه خـاك انـدر آيـد همـي      

 

  )3/89: همان(
  . گويند كه براي يافتن تازيانه، بخت خويش را به سر مياور و بگذار و بگذر گيو و گودرز مي

  :دهم به تو ميبه جاي يك تازيانه، هفت تازيانه گويد من  گيو مي
  

ــرد ــرام گُ ــو به ــا گي ــت ب ــين گف  چن
 شما را ز رنـگ و نگـار اسـت گفـت

  

 ه ايـن ننـگ را خـوار نتـوان شـمرد     ك 
 مــرا آنكــه شــد نــام بــا ننــگ جفــت
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  )3/90: همان(
  :كند آن را پيدا مي سرانجامشتابد و  بدان رزمگاه مي ،بهرام براي يافتن نام خويش

  

 وز آنجــا ســوي قلــب لشــكر شــتافت
  

ــي  ــه بيافـــت همـ ــا تازيانـ  گشـــت تـ
 

  )3/91: همان(
م مادياناس ،ا در همان حالاممـد و بهـرام سـپس آن را    ر شنود و مـي  مي بش خروش د

  :كند ولي پيدا مي
  

ــارگي ــه يكب ــد ب ــگ دل ش ــان تن  چن
  

ــارگي   ــي بـ ــر پـ ــير زد بـ ــه شمشـ  كـ
 

  )92/ 3: همان(
افتـد و   راه به دست تورانيان ميگردد و در  سوي سپاه ايران بازمي بنابراين با پاي پياده

  :گويد شناسند و مي برند و پيران او را مي پيش پيران ويسه مي آنها او را
  

 اسـتمرا با تو نـان و نمـك خـوردن
  

 ســت نشســتن، همــان مهرپــروردن ا   
 

  )3/93: همان(
  : برد ، پهلوان توراني و داماد افراسياب، از پشت سر به بهرام حمله ميتَژاوولي سپس 

  

 تـوش و تـاوچو بهرام يـل گشـت بـي
 يكـــي تيـــغ زد بـــر ســـر كتـــف اوي

  

ــژاو    ــد تَـ ــدر آمـ ــت او انـ  پـــس پشـ
ــه روي  ــاال ب ــدر آمــد ز ب  كــه شــير ان

 

  )3/95: همان(
برد و بهرام را به اسب تَـژاو   براي انتقام برادرش سر تژاو را مثل سرگنجشك مي گيو

  :نشاند مي
  

ــرد ــاه نبـــ ــاوردش از جايگـــ  بيـــ
ــود ــرخ و كبـ ــد سـ ــه كردنـ  در دخمـ

  

ــوان يكــي دخمــه كــرد   ــه كــردار اي  ب
ــود    ــز نب ــرام هرگ ــه به ــي ك ــو گفت  ت

 

  )3/99: همان(
  . كند گوهرجان خويش را نثار نام خود مي ،دين صورت بهرامو ب

روزي روزگار نام را از خاطر برد، در شعر حماسي حتي روزگار  ،اگر در شعر غنايي
شـود   نام نيك بر سنگ روزگاران نبشته مـي . نسيان نخواهد نهاد اقط كسي را بر هم نام
  : يدگو حكيم توس مي. دنيتواند آن را بزدا حوادث نمي و باد
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 فريـــدون بشـــد، نـــام او مانـــد بـــاز
  

ــاري دراز    ــين روزگــ ــد چنــ  برآمــ
 

  )1/156: همان(
و  در عطـا را ترين سفارش سام به فرزند خود زال اين اسـت كـه نيـك فرجـامي      مهم

  :بخشش بايد به دست آوري
  

 ســوي زال كـــرد آنگهـــي ســـام روي
ــام  بيامــــد پرانديشــــه دســــتان ســ

  

 كه داد و دهـش گيـر و فرجـام جـوي     
 تـا چـون زيـد تـا بـود نيـك نـام       كه

 

  )181و  1/179: همان(
  شكوه نام

رسـد بـه طـوري كـه      در داستان رستم و اسفنديار به اوج كمال خود مي» نام«بازتاب 
اسـفنديار در همـان آغـاز داسـتان بـه مـادرش       . خوانـد » نام نامه«توان آن داستان را  مي

را  آفريد بهو  هماياهرانت به من گفت كه اگر خو گشتاسبگويد كه پدرم  مي كتايون
ما را در روي زمين بلند آوازه گرداني، پادشاهي را بـه  »نام «از بند تورانيان آزاد كني و 

شـود، در مقـام تفـاخر بـه او      رو مـي  بعدها كه با رسـتم روبـه   اسفنديار. تو خواهيم داد
  : گويد مي
  

ــب را ــر ارجاس ــردم س ــاز ك ــن ب  ز ت
  

ــام گشتاســـــب را  ــراختم نـــ  برافـــ
 

 )5/301: انهم(
گونـه كـه گشتاسـب خواسـته بـود، مـن نـام او را         منظور اسفنديار اين است كـه آن 

  : گويد فرستد مي ميسپس روزي كه پسرش بهمن را به دنبال رستم . كردم هبلندآواز
  

 بگويش كـه هـركس كـه گـردد بلنـد
 ز دادار بايــــد كـــــه دارد ســـــپاس 
ــوي    ــدة نيكــ ــد فزاينــ ــو باشــ  چــ
 بيفزايـــــدش كامگـــــاري و گـــــنج

ــو  ــت  چ ــردارِ زش ــد ز ك  دوري گزين
ــي     ــر مــا هم ــد و نيــك ب ــذرد ب  بگ
 خـــاكســـرانجام بســـتر بـــود تيـــره

  

ــي     ــدي ب ــر ب ــدار و از ه ــد جهان  گزن
ــي   ــد نيك ــت جاوي ــه اويس ــناس ك  !ش

 بپرهيــــــزد از آز و از بــــــدخوي  
 بــــود شــــادمان در ســــراي ســــپنج
ــدر بهشـــت  ــي انـ ــدان گيتـ ــد بـ  بيابـ
ــد آن كــس كــه دارد خــرد  ــين دان  چن

 اكبپـــرّد روان ســـوي يـــزدان پـــ   
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  )5/312: همان(
كنـد و   ها انسان را به جاودانگي و بهشت رهنمـون مـي   ها و انجام نيكي يعني دوري از بدي

اما وقتي بهمن پيام پدرش، اسفنديار، . ماند كردار نيك تو در پيشگاه خداوند بدون پاداش نمي
  :شود ر ميبسته به دربار گشتاسب بيايد، رستم بسيار متغي رساند كه دست را به رستم مي

  

 چــو بشــنيد رســتم ز بهمــن ســخن
  

ــن   ــرد كهـ ــز مـ ــد مغـ ــه شـ  پرانديشـ
 

  )380ب / 323ص / همان(
  :گويد كه به اسفنديار بگو رستم به بهمن مي

  

 سـت كـسمگوي آنچه هرگـز نگفتـه
  

 بــه مــردي مكــن بــاد را در قفــس     
 

  )5/323: همان(
 ه با خـود اسـفنديار  كآن از پسبرم و  هرچه اراده كند فرمان مي اما هرچه بخواهد و

  :گويد كند، مي ديدار مي
  

ــخن ــن س ــرا زي ــد م ــگ باش ــي نن  يك
 ز مـن هرچــه خواهيــت، فرمــان كــنم 
 مگـــر بنـــد، كـــز بنـــد عـــاري بـــود

  

 كــه تــا جــاودان آن نگــردد كهــن     
ــنم  ــان كـ ــش جـ ــو رامـ ــدار تـ  ز ديـ

 كـــاري بـــود شكســـتي بـــود، زشـــت
 

  )5/335: همان(
ـ   شاهنامه فردوسـي اسـت و په   ابويت» نام«در حقيقت  تقـديس بـدان    دةلوانـان بـه دي

و » نـام «در خطـر اسـت و او بايـد ميـان      رستم ةاكنون نام نيك چندصدسال .نگرند مي
 ؛شان نهفته است بخشي از نام هر دو پهلوان در گوهر اصيل. يكي را انتخاب كند» ننگ«

 نشده گسستهشان  ة نام نيكآن است كه رشت سببهاي رستم و اسفنديار به  لذا مفاخره
  :گويد رستم با خود مي. رسد ميداستان به اوج خود ميانة در  ،نامتابوي . است

  

 هــم از بنــد او بــد شــود نــام مــن
ــد ســخن   ــان هركــه ران ــه گــرد جه  ب
ــتم ز دســت جــواني بخســت  ــه رس  ك
ــگ   ــه نن ــازگردد ب ــن ب ــام م ــان ن  هم
 به مـن بـر پـس از مـرگ نفـرين بـود

 بــد آمــد ز گشتاســب فرجــام مــن     
ــن ن ــردد كهــ ــن نگــ ــدن مــ  كوهيــ

ــت   ــت او را ببس ــد و دس ــه زوال ش  ب
 نمانــد ز مــن در جهــان بــوي و رنــگ

ــي    ــز ب ــن ني ــام م ــان ن ــود  هم ــن ب  دي
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ــام ــتان سـ ــام دسـ ــود نـ ــته شـ  گسسـ
  

 ز زاول نگيــــرد كســــي نيــــز نــــام
 

  )5/361: همان(
شود و چشم دلـش   هاي عمرش كه چشمانش تيره مي گاه اسفنديار در آخرين لحظه آن

  :گويد گردد مي روشن مي
  

ــ  ــده در جه ــوبي ش ــه خ ــنب ــام م  ان ن
  

ــن      ــرانجام م ــد س ــد ش ــب ب  زگشتاس
 

  )5/423: همان(
تـالش  از ننـگ   و دوري كه ساليان دراز براي حفظ نام ،جهان پهلوان شاهنامه ،رستم

خواهـد   پـدر مـي   ةبـه دسيسـ   ،جوياي نـام  جواني چون اسفنديارِكه ، اكنون كرده است
 رساند، زير بـار تحمـل  اش خلل  افشاند و به قصر آوازهدرخشان نام وي  ةغباري بر چهر
رستم در آزادگي اوست و حاضـر نيسـت    ةتمام آوازرود؛ چراكه  اي نمي چنين گستاخي

كردن اسـفنديار،  به نيست  گشتاسب براي سر. به هيچ وجه اين گوهر را از دست بدهد
با توجه به پيشگويي جاماسب مبني بر مرگ اسفنديار بـه دسـت رسـتم، فرزنـد را بـه      

رستم، سمبل آزادگي و اعتبار است و قبول بند،  هاي دست. سازد نه ميقتلگاه سيستان روا
اسفنديار دسـت   قتلو اگر به رستم در بند جان خويش نيست . رايگان فروختن آن است

اش را بستاند،  اگر فلك عمر شش صدساله. يازد، براي آن است كه نامش از بين نرود مي
اش را  و آزادگـي » نـام «انـد گـوهر   تو باكي نيست، ولي حتي روزگار و فلـك هـم نمـي   

دانـد   و مي اشتداند كه با كشتن اسفنديار ديگر روزگار خوشي نخواهد د او مي. بشكند
داند كه او جوان اسـت و در   ميكه اسفنديار به اغواي گشتاسب قدم در اين راه نهاده و 

بنـد   پوشـد و دسـت بـه    چشم مي آنها ةدراز دارد ولي از هم و اين دوران آرزوهاي دور
. را نگه دارد يشنام خوپاكي كند تا  رها مي تير را به سوي چشمان اسفندياردهد و  نمي

ها  دليري ةدر ساي. جاه نيست ةاو شيفت. بيند رستم سرافرازي نامش را در تاج و تخت نمي
نـام   ،امـا گشتاسـب  . انـد  سـر نهـاده   اند و تاج بر كيانيان بر تخت نشسته ،و پيكارهاي او
دارد تا چند صباحي  راه برميسرِ جويد و پسر خويش را از  تخت و تاج ميخويش را در 

ايـن گشتاسـب   . شود ايزدي دور مي ةكند ولي هر روز از فرّ قدرت تكيه ةبر اريكبيشتر 
س لباس تقد ،همان پادشاه پارساي اوستاست كه به دست اطرافيان شاه و موبدان حريص

رود و برايند اعمـالش   او كنار مي  از چهره فردوسي حجاب ةپوشيده بود ولي در شاهنام
 ةترين چهـر  گذارد و به زشت براي حفظ تاج و تخت، هيچ نام نيكي برايش به جاي نمي
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امـا   ،شـود  پيـروز مـي   حيلـه با  ،رستم در برابر سهراب و اسفنديار. شود بدل ميشاهنامه 
سـرش بهمـن كـه    پ ،بعد از مرگ اسـفنديار . گذارد غبار ننگ بر دامن نامش بنشيند نمي

كشد يـا   خاندان رستم را به خاك و خون مي ،به انتقام خون پدر بود،رستم  يافتة تربيت
اثر جراحاتي كه از تير اسفنديار برداشته بود، بدرود حيـات   رستم بر ،به روايت ديگر«

  )208: 1368 ،سن كريستن(» گفت
يخ واقعي مردم نيـز در  ده قرن از شاهنامه، تار به شهادت اقبال مردم در طيدر نتيجه 

ـ       ) episode(اپيزود دوم  ةدوم شاهنامه بـه نمـايش درآمـده اسـت و ايـن منظـور در الي
همان تاريخ راستين ايرانيان بوده كه با زبان  ،ها نهفته است و شايد منظور بنيادين داستان

را هـا   ت ايجاد كند و انسـان ابيجذّ است تاو نمايشي بيان شده ) draumatise(دراماتيزه 
 نيك را چون گوهري اصيل به ايرانيان بشناسـاند و  نام به سوي نور بخواند و ،از تيرگي

فردوسي خيلي  از بذل مال و جان نيز نهراسد چوندر راه تعليم نيكي و نيك سرانجامي 
او را بـه   ،سـرانجام  ،دانست كه صرف چنين ساليان درازي بر سركار شاهنامه خوب مي

سر آب و ملـك و مـال و    با اين حال، او پا بر. كشاند يي مينوا تنگدستي و عسرت و بي
او . نـامي جاودانـه را بـا مـال دنيـا تاخـت زد       منالي كه داشت گذارد و بزرگي و نيـك 

آگاهانه دست به بازي طوالني و ديرپايي زد كه نهايتاً رنج و زحمت تهيدسـتي نصـيبش   
قي گـذارد كـه خـود    شد، بلند آوازگي و افتخـار هميشـگي و نـام نيـك از خـويش بـا      

سر آرم من اين نامة  //روان و خرد باشدم رهنماي/ سراي م اندر سپنجياگر مان: گويد مي
 ،كنـد، در جهـان   دانسته است كاري كه مي پس او مي. به گيتي بمانم يكي داستان/ باستان

  ).283-282: 1383آريا، (كند  اي مي نام او را چون يكي داستان افسانه
ردوسي در ادب فارسي كمتر از مهابت رستم در ميدان حماسه نيست بنابراين، شكوه ف

نيز هرگز از شـكوه  » حمالت جاهالنه«ندارد و » آميز دفاع ترحم«و فردوسي نيازي به 
ها، قهرمانان ژاپنـي و   اگرچه امروز جوانان ايراني در پردة رسانه. نام او نخواهد كاست

شناسند ولي ايـن شـناخت صـوري     شاهنامه مياروپايي و آمريكايي را بيشتر از قهرمانان 
است، چنين برخوردي هم از اوج و اعتبـار فردوسـي و شـاهنامه كـم نخواهـد كـرد و       
سرچشمة باورها و عاليق ملي ايرانيان را خشك نخواهد ساخت؛ زيرا تابوي شـاهنامه  

  لندينام يعني اعتبار، آبرو، افتخـار، سـرب  . است )the everlasting name(» نام جاودان«
بينـي فردوسـي و    مايـة جهـان   تـرين درون  ترين مضمون و باشـكوه  در زندگي كه منسجم

دريـن  . كنـد  قوانين و نواميس عالم واقعي حكومت مي ةدر آفاق آن، هم شاهنامه است و
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جهان پرهيبت و شكوه كه خامة افسونكار شاعر پرداختـه، همـة آثـار و احـوال عـالم      
  ).18: 1383كوب،  زرين( باشد عظمت مستور مي ي از اعجاب ووجود، در پردة نازك

چنـين   يشخـو  تـابوي از » جنـگ بـزرگ كيخسـرو   «خود فردوسي در پايان داسـتان  
  :كند باقداست ياد مي

  

ــج ــا درد و رن ــت ب ــپنج اس ــراي س  س
 گيـــر ازيـــن كـــار كيخســـرو انـــدازه
ــامي     ــك ن ــي و ني ــوي نيك ــراي س  گ

 چنـــين بـــود تـــا بـــود كـــار جهـــان
  

ــاز و خَو   ــج او ن ــا رن ــو ب ــي مســنجت  شّ
ــازه   ــان ت ــارِ جه ــته ك ــن گش ــر كه  گي

 ديگـر سـراي    بـه   جزين نيسـت توشـه  
 گزافــــه نكردنــــد نــــامش جهــــان

 

  )4/374: 1386فردوسي، (
و نهايتاً ما چهرة استوار حكيم توس را در آيينة روشـن شـاهنامه، بسـيار باعظمـت و     

ري و عزّت به سراي هزار سالة ايرانيان است كه درس نامدا او حماسه. بينيم آبرومند مي
فردوسي منادي عزّت و اصل و نسب ملّـت ايـران و مظهـر    «آري . ايرانيان آموخته است

ــت   ــي اس ــة ايران ــاه جامع ــر ناآگ ــوي، (» خي ــيزده: 1369مرتض ــورت  ) س ــدين ص و ب
ترين اثر حماسي و ملّي ايـران بـا شـاعر     خوانان هنگام خواندن و شنيدن بزرگ شاهنامه
  : گويند  شوند و مي صدا مي ، همحسين مسرورمعاصر، 

  

ــه ــا خفتـ ــابكجـ ــد آفتـ  اي، اي بلنـ
 به يـك گوشـه از گيتـي آرام توسـت    
 چو آهنـگ شـعر تـو آيـد بـه گـوش      

ــد دادي آن   ــو آب ابــ ــام«تــ  را» نــ
ــدر ــان ســــخن را پــ  تــــويي دودمــ

  

ــاب    ــردون بت ــرق گ ــر ف ــرون آي و ب  ب
ــت    ــام توس ــده از ن ــي آكن ــه گيت  هم
 به تـن خـون افسـرده آيـد بـه جـوش      

ــ  ــــ ــگ ايـ  ام رازدودي از او زنـــــ
 بــــه تــــو بــــازگردد نــــژاد هنــــر

 

  ).384:  1387رياحي، (
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