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  :چكيده

فردوسي در شاهنامه ضمن ارج نهادن به ارزشهاي واالي انساني ، همـواره در پـي آنـست كـه                    
هاي   كسب ارزشهايي همچون بلندي نـام، نيكنـامي، داد، خـرد و خردمنـدي را                  راهها و شيوه  

 نيك است كه البته طريق ةارزشهاي واالي انساني در نظر وي نام بلند و آوازيكي از . نشان دهد
داشـتن ويژگـي شـجاعت و     الزمـة آن    حصول آن تنها از راه جنگاوري و دالوري نيست بلكـه            

  . ميباشد گنج، جاه، نژاد و خرد : دليري در كنار عناصري همچون 
را تـشكيل ميدهنـد و ميـزان اشـتهار و           در واقع اين ويژگيها اركان شخصيتي پهلوانان شـاهنامه          

بـدين جهـت در شـاهنامه       . پهلواني آنان به كيفيت آميزش اين اركان با هم، بـستگي دارد              مرتبه
. بارها پهلوانان، همديگر را به خاطر نداشتن پايگاه اجتمـاعي و گـنج و خـرد تحقيـر ميكننـد                     

  .خردمند ستايش ميشوند ه پهلوانانهموار و هاي بنيادين شاهنامه استدادگري از پايه و خردورزي
هميشه اين خطـر وجـود   .  نام در مقابل ننگ است    ، مسئله از ديگر مسائل بسيار مهم در شاهنامه      

  . نام و ننگ استتأكيد ما در اين پژوهش بر همين مسئله. آيددارد كه نام به ننگ در
هـايي  را بـسامد واژه   چـ : در اين مقاله سعي بر آن است كه بـه ايـن سـؤاالت پاسـخ داده شـود                  

 گـرو جنگـاوري و      نام، ننگ، خرد و نژاد در شاهنامه باالست؟ آيـا نامـداري فقـط در              : همچون
  هويت فردي و شخصي پهلوانان در شاهنامه چگونه بازنمود شده است؟كشت و كشتار است؟

  
  : كلمات كليدي 
  شاهنامه، فردوسي، نام و ننگ،  نژاد، خرد 
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  :مقدمه
سان و شخصيت و هويت او در طول قرون و اعصار، هميشه مورد توجـه               اهميت وجودي ان  

حث در ماهيت انسان و ارزشهاي انساني همواره در سخنان بزرگـان ديـن و               بانسانها بوده و  
  .ادب تكرار شده است 
ـ      گاههاي متعالي مفه  ادبيات فارسي از جلوه    اديبـان در   .ست  وم انسانيت و ابعاد وجودي انسان

ختلف و با توجه به جو سياسي،اجتماعي و فرهنگي زمان خود، به بازنمود             هاي م طول دوره 
  .اندارزشهاي نيك و بد انسان پرداخته

 دوران پـس از هجـوم        در بحبوحه  قرنهاي چهارم و پنجم   شاعر   -حكيم ابوالقاسم فردوسي    
  ويرانگر اقوام مهاجم به ايران، اقدام به نگاهداشت 

  .انيان كرده است كردن آيينها و رسوم ايرو زنده
شاهنامه فقط كتاب جنگها و پيروزيها نيست بلكه سرگذشت ملتي اسـت در طـول قـرون و     

.                                                                                      و آرمانهاي آنان است فرهنگ و انديشهدهندهنشان
ي است از كوششهاي ايرانيان باستان قرن سـوم و چهـارم            شاهنامه فردوسي ميراث گرانبهاي   «

هجري براي احياء مفاخر نياكان خويش و ذكر مجاهدات آنها براي نگاهداري كـشور خـود              
   1»در برابر بيگانگان

شوند، پهلوانـان و قهرمانـان بـدان دچـار ميـ          در شاهنامه و در طول حوادث گونـاگوني كـه           
 و اسامي خاندان آنان، اعمال و كردار قهرمـاني و           همواره سخن از وجوه شخصيتي قهرمانان     

  آيد؛جايگاه اجتماعي آنان، به ميان مي
اينكه كدام پهلوان با كدام اعمال، نام خود را و در پي آن نام خاندان خود را جاويدان كـرده                    

  .و اين مسئله  بسيار حائز اهميت است
 كـشيدن   به رخ : ي مطالبي همچون    هاي پهلوانان در ابتداي نبردها، حاو     »نازش«ها و   مفاخره

تيره و تبار خود، ذكر قهرمانيها و پهلوانيهاي خود، ذكر نام اشخاص و پهلواناني كـه از پـاي                   
  .اند و غيره استاي كه انجام دادهالعادهاند، اعمال خارقآوردهدر

                                                 
  .19ص ) مجموعه سخنراني، جشن طوس( فردوسي و ادبيات حماسي- 1
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م اقـوام   در دوران فترت پس از هجو     . آوري از مفاهيم قهرماني پهلوانان است     جستن و نام  نام
جـستن و   عرب و ترك و از بين رفتن بسياري از آئينهاي ايرانـي و ارزشـهاي پهلـواني، نـام                  

زيرا كـه ايرانيـان قـدرت       . گيردآگاه جمعي ايرانيان، سرچشمه مي    دگفتن از نام، از ناخو    سخن
آنچه .انداند و اكنون در پي احياء جاه و جالل گذشته          خود را از دست داده     سالهچندين هزار 

فرهنگـي  _در آن دوران بر روح جمعي مردم حاكم شده بود، ننگ داشتن از شكست سياسي 
  . استاز اقوام مهاجم و تالش براي پاك كردن نام از ننگ اين شكستها بوده

هـايي  شود، همواره نام در كنار واژه     آفرين است، بارها تكرار مي    مآور و نا  در شاهنامه آنچه نام   
خوبي آشكار است كه     و داد و خرد آورده شده است و ب          نژاد جاه و گنج و تخت،    : همچون  

  . اين عناصر است كه جاويد شدن با نام نيك و يا با بدنامي را رقم ميزندكيفيت پيوستگي
 مستقيمي بـا نژادگـي دارد و در نهايـت           كسب نام بدون گنج ميسر نيست و نامداري، رابطه        

  .انجامددهد و به ايجاد و كسب نام بلند مي اين موارد بر بستر خرد است كه نتيجه ميهمه
خردمندي الزمه قهرماني و پهلواني است و از همين روست كه در وجود  قهرمانان بزرگي                «

  1.»دالوري غالبا با دانايي آميخته شده است) رستم و كيخسرو و ديگران( چون 
ه مورد بررسي قـرار      نام، در طول شاهنام    ةدر اين مقاله سعي بر آن بوده است كه كاربرد واژ          

:                                     گيرد و معاني و مفاهيم آن در ارتبـاط و تقابـل بـا مـوارد زيـر مـورد كنكـاش واقـع شـود              
  نام جستن و اهميت نام نيك -1
  نام در ارتباط با نژاد  -2 
  نام در ارتباط با خرد -3
   با ننگ  نام  در ارتباط و در تقابل-4

بـا اسـتفاده از كتابهـاي       . اي بـوده اسـت    روش تحقيق در اين مقاله بر اساس منابع كتابخانـه         
ه و بـا گـزينش آنهـا و اسـتخراج                 موجود در اين زمينه و فيش      برداري از آنها، مواد الزم تهيـ

  . مفاهيم مورد نظر به آنچه حاضر است، دست يازيده شد
خرد و نـژاد    : ري چون  بر آميختگي اين مفاهيم با عناص      در زمينه نام و ننگ و همچنين تأكيد       

طور خاص، كاري صورت نگرفته است؛ و اين در حالي است كه زمينه اصلي              و گنجوري، ب  

                                                 
  .167نامورنامه، عبدالحسين زرين كوب، ص   -1
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در آمدي بر هنر و انديـشه       «سعيد حميديان در كتاب     . شاهنامه بر اين مجموعه استوار است     
منصور رسـتگار   . شاره كرده است  اش و ارزش نامداري ا     به داستان بهرام و تازيانه     »فردوسي

 به مسئله نام به عنوان يكي از عناصر         »فردوسي و هويت شناسي ايراني    «فسايي نيز در كتاب     
  »هاي فكري فردوسـي   جاذبه«احمد رنجبر نيز در كتاب      . زير بنايي شاهنامه اشاره كرده است     

  !!!  و عجولي ميخواند اين عمل بهرام را بيخردي»اشبهرام و تازيانه«با اشاره به داستان 
  :نام جستن  -1

بايـدكاري  فـرد   .  جستن برميخوريم    جويي و نام  ه، بارها به سخناني با موضوع نام      در شاهنام 
ي را بگشايد و يا شكستي بر قهرمـاني بـزرگ وارد آورد تـا در آن                 بزرگ انجام دهد،   گره     

 بـه خواسـتگاري     -مـي پهلـوان رو   -اهـرن   .  دالوران و نامداران قرار گيـرد      زمره صورت در 
 -ميرين – »قيصر« ميرود و در معرفي و تمجيد از خود، خود را از ديگر داماد               »قيصر«دختر  

  :برتر ميداند 
ز ميـــرين بهـــر گـــوهري بگـــذرم «

  

     1»بـــه تيـــغ و بـــه گـــنج و درم برتـــرم   

د و قدرت جنگاوري كه به       از او انجام كاري بزرگ را ميطلبد، داشتن گنج و نژا           »قيصر«ولي  
  :معرض ديد، نرسيده باشد، ارزشي ندارد 

ــرد   « ــدت ك ــار باي ــرين يكــي ك چــو مي
ــقيال يكــــي اژدهاســــت  ــوه ســ بكــ
ــوم  ــا را ز بـ ــي اژدهـ ــم كنـ ــر كـ اگـ

  

 »نبـــردازان پـــس تـــو باشـــي ورا هـــم   
ــت   ــاك ازو در بالس ــه پ ــشور هم ــه ك  ك
 »ســـپارم تـــرا دختـــر و گـــنج و بـــوم  

ــان، ص (                            )634همـ
          

يافتني است، هر چند در شرايطي دشوار و سخت كه حتـي در بـسياري از مـوارد،                  نام دست 
-جه به زمينه  جستن باز است و هر پهلواني با تو       در نام .جان بر سر نام جستن مينهد     ،  قهرمان  

  .هاي روحي و جسمي و فكري خود، در اين راه گام مينهد
 همـــي نـــام جـــستي ميـــان دو صـــف

   
ــف     ــد بكـ ــدت آمـ ــام جاويـ ــون نـ  كنـ

 )284همان، ص   (                           

                                                 
  634 شاهنامه فردوسي به كوشش سعيد حميديان، ص - 1
  



    81/  هنامهنام و ننگ در شا                                                                                          

 

 

ــيش    ــست پــ ــپه را دو رزم گرانــ ســ
   

ــد دراز  ــه مانـ ــد كـ ــام بايـ ــان نـ همـ
                                                  

ــويش   ــام خ ــدين ن ــس ب ــر ك ــد ه  بجوين
  )386همان ،ص  (                            

ــدان   ــار چنـ ــي، كـ ــاني همـ ــساز نمـ  مـ
  )404همان، ص                              (

 هر عملي كه انجام ميگيرد بايد بـر . ستيكو و در خور تمجيدرد جستن نام ن  آنچه اهميت دا  
  . تكيه داشته باشد تا باعث بلندنامي گردد»خرد «

، مردم با روي آوردن به سپاه داد و جنگيـدن بـر عليـه               »  كاوه آهنگر  و فريدون     «در داستان   
  .بيداد، در پي به دست آوردن نام نيك جاويدان، هستند

ــامجويهــر آنكــس كــز ــد ن ــشه ب  ان پي
  

بـــــسازيم و او را بـــــه دام آوريـــــم 
                                                  

ــد روي     ــدون نهادنـــ ــسوي فريـــ  بـــ
)  25همان، ص (                              

 مبگيتــــي بــــدين كــــار نــــام آوريــــ
)  55همان، ص (                              

افـراد  . آنچه بايد از اين دنيا بر گرفت نام نيك و جاودان است و جـان بـر سـر آن بايـد داد                      
. اندازنـد  جاويدان، به مخاطره مـي     آرامش يك زندگي معمولي را به خاطر كسب نام و آوازه          

نـامي اسـت كـه      نازد، نامـداري و نيك    نديار، از جمله مواردي كه بدان مي      رستم در نبرد با اسف    
  .براي كسب آن از جانش مايه گذاشته است

-هـا و رجـز    رهظآوري از راه داد و نـه بيـداد، از اركـان ثابـت منـا               مفاخره به نامجويي و نام    
  .خوانيهاي قهرمانان، در آغاز نبردهاست

شـــب تيـــره تنهـــا بـــرفتم ز پـــيش     
  

 در نـــــام جـــــستن، دليـــــري بـــــود
   

 مــــرا مــــرگ خوشــــتر بنــــام بلنــــد
  

ــام جوي  ــه نـ ــد  همـ ــي كنيـ ــد و نيكـ  يـ
                                                    

ــويش    ــه آرام خـ ــستم نـ ــام جـ ــه نـ  همـ
  )733همان، ص (                             

 دل، بــــسيري بــــود زمانــــه ز بــــد 
  )1069همان، ص                            (

ــن  ــد ازيـ ــراس و گزنـ ــا هـ ــستن بـ  زيـ
  )369همان، ص (                             

ــك ــشكنيد دل نيــ ــان مــ ــي مردمــ  پــ
  )899همان، ص (                             
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نژاده بودن و گنج داشتن به تنهايي موجب نامداري و بزرگي نميشوند بلكه اين عناصر بايد                
وري آميخته شوند و گرنه چـه بـسا بـا           با ويژگيهاي ديگري همچون عدالت پيشگي و جنگا       

ها و عدم به كارگيري آنها در راه صحيح، نام نيك خـود             نازيدن و افتخار كردن به اين داشته      
  . و نياكان خود را نابود كند

ــاد    ــند شــ ــوهر نباشــ ــدينار و گــ بــ
  

ــنج  ــد گــ ــام و خداونــ ــد نــ  خداونــ
   

بـا كـسي    كنـد   هر آنكـس كـه بخـشش        
                                                  

 نجوينــــد نــــام و نــــشان جــــز بــــداد  
  )1250همان، ص                              (

 خداونـــد شمـــشير و خفتـــان و رنـــج   
  )537همان، ص (                              

ــسي   ــد بــ ــام مانــ ــنش، نــ ــرد تــ  بميــ
  )1199همان، ص (                             

ايي كه  همه ارزشها و شايستگيه   ... پهلواني پهلوان، و زندگي فرهنگي او، وابسته به نام است         (
  1).گرداند، در نام فرو فشرده و گنجانيده شده استميپهلوان را پهلوان، 

هاي دنيوي، براي كسب نام در طـول شـاهنامه بارهـا از زبـان افـراد                پا نهادن بر سر خواسته    
 . بعد معنوي و روحـاني شخـصيت قهرمانـان اسـت           دهندهست كه نشان    مختلف بيان شده ا   

العاده كه به انگيزه شخصي و براي نـام چنـد روزه باشـد،    صرف انجام كاري بزرگ و خارق   
قهرمان را پهلوان نميگرداند بلكه آنچه باعث اوج گرفتن نام پهلوان و جاويد مانـدن نـام او                  

در واقـع ارزش    . ر غلبه بـر هـواي نفـس اسـت         ميشود، توان و قدرت دروني و روحي او د        
  .معنوي يك انسان،در گرو نامي است كه به يادگار ميگذارد

اگــــر جاودانــــه نمــــاني بجــــاي    
  

 همـــي نـــام جاويـــد بايـــد نـــه كـــام 
  

ــه گيتــي همــان كــن كــه كــام آيــدت   ب
                                                  

 پنجي ســرايهمــي نــام بــه، زيــن ســ      
  )284ص  حميديان سعيد كوشش شاهنامه،به(

 افــــــراز نــــــامبينــــــدازكام و بــــــر
  )1343همان، ص (                             

ــدت   ــام آيـ ــرّ و نـ ــخن فـ ــر زان سـ  و گـ
  )769همان، ص (                              

                                                 
   448ازي، ص  نامه باستان، ج سوم، مير جالل الدين كز- 1
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ـ       از جمله ابزار نام جستن، گنج داشتن است        شمار ميـرود، بـه      و امتياز بزرگي براي پهلواني ب
عي ست كه مراتب بـاالي اجتمـا      ز آن پادشاهان و بزرگان و كساني      اين علت كه معموال گنج ا     

.  بزرگي نام و وااليي مقام نيـست       خودي خود تعيين كننده   دارند هرچند صرف داشتن گنج ب     
 هدر اين بيت فره ايزدي نيز در كنار مفاهيمي چون نام و گنج و نژاد آمده است كه بيان كنند                   

آفرينـد،  ست و نشان ميدهد كه آنچـه بزرگـي و جـاودانگي را مـي              بعد معنوي وجود قهرمان   
  .ها استجسماني و اين جهاني انسان آن جهاني با بعد و اي از بعد روحانيآميزه

  قيصرانــــست نيــــزهــــم از تخمــــه
   

نــه گــنج و نــه نــام و نــه تخــت و نــژاد 
  
چــه نــامي بــدو گفــت فرشــيدورد  

                                         

ــز    ــام و همــش گــنج و چي ــرّ و ن  همــش ف
  )635همان، ص (                              

ــاد     ــه بـ ــي بـ ــد گيتـ ــي داد خواهنـ  همـ
  )1353همان، ص (                             

 نه بوم و نه پوشش، نه خواب و نـه خـورد           
  )971همان، ص (                              

 روحـاني   اعمال قهرماني، جنبـه دنياي فاني و زودگذر، معبري براي پهلوانان است تا بوسيله 
اندرزها و پندهاي پيران و پهلوانان، همگي در جهت كـسب           . وجود خود را جاويدان سازند    

     .ه يادگار گذاشتن نام نيك استنام و ب
ــز    ــغ تيـ ــا تيـ ــازيم بـ ــان رزم سـ  چنـ

    
 بگيتـــي ممانيـــد جـــز نـــام نيـــك    

   
بپرهيــــز تــــا بــــد نگــــرددت نــــام 

    
ــرد     ــان بم ــز بزرگ ــسي ك ــك آن ك خن
                                                  

ــتخيز       ــا رسـ ــام تـ ــا نـ ــد ز مـ ــه مانـ  كـ
  )404همان، ص (                              

 هــر آنكــس كــه خواهــد ســر انجــام نيــك
ــان، ص (                              ) 886هم

 كــــه بــــد نــــام گيتــــي نبينــــدكام    
ز ) 897همـــان، ص (                          

ــام نيكــــي نبــــرد ب  گيتــــي جــــز از نــ
  )850همان، ص (                              

زند، پس از مرگش همـواره  اتش دست به اعمال خفيف و سخيف ميپهلواني كه در زمان حي 
  .شود است و نامش به بدي ياد ميكوهشمورد سرزنش و ن
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كنون رفـت و زو نـام بـد مانـد و بـس              
    

ــد   ــام بـ ــد و نـ ــته جويـ همـــي خواسـ
                                                 

 آفـــــرين او نيابـــــد ز كـــــسهمـــــي  
  )994همان، ص (                              

 بترســـــد روانـــــش ز فرجـــــام بـــــد 
 ) 1361همان، ص (                             

 پادشـاه خوشـنام و خردمنـد     »خـسرو كي«دم جاوداني نام نيك است كه  ترس از بدنامي و ع  
خـسرو در اوج شـهرت و       كـي . كنـد گيري از تخـت شـاهي ترغيـب مي        كنارهشاهنامه را  به     

 شود از قـدرت كنـاره     شديد بزرگان و سپاهيانش مواجه مي     نيكنامي و در حاليكه با مخالفت       
 را نـه تنهـا  بـراي         ي او همـه جنگاوريهـا و قهرمانيهـا      كـه   كنـد   گيرد و با عمل ثابـت مي      يم

ترس از  . بلكه براي نامي جاويدان در هر دو سراي بوده است         ،  جاودانگي نام در اين سراي      
اينكه جاه و جالل و شوكت شـاهي، او را بـه ورطـه ظلـم و سـتم بكـشاند و نـام نـيكش                          

زمانه گردد در سخنان و استداللهايش در برابر سوال بزرگـان و            مراديها و بيداد    دستخوش نا 
  .پهلوانان، كامال هويداست

ــار    ــدي يادگـ ــد بـ ــام مانـ ــن نـ ز مـ
                                 

 گـــل رنجهـــاي كهـــن گـــشته خـــار      
   )603همان، ص (                             

را بـه   گـذرد، هرچنـد سـپاهيانش او        به خاطر جاودانگي نام به نيكي، از سر همه چيـز مـي            
  معصوم و پيامبرگونه   جا مانده است چهره   و آنچه اكنون ب   . ديوانگي و ديوزدگي متهم ميكنند    

  .     در اوراق پهلواني شاهنامه است»خسرو  كي«
                                                                                                                        

  :نام در ارتباط با نژاد -2
در عهد پهلواني، نژاد به معناي خانواده و دودمان است و به نظر نميرسد كه به معنـايي جـز                    

تـوان از روي نـژاد و        طبقه و قشر اجتمـاعي افـراد را مي         و. در همان حدود به كار رفته باشد      
  .خاندان آنها شناخت

- مستقيم بـا نـژاد پهلوانـان دارد؛ تخمـه و نـژاد               ود زيادي رابطه  آوري تا حد  نامداري و نام  
  . آيد  از عناصر زيربنايي شخصيت پهلوانان به حساب مي-گوهر
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ان و  نازيدن به تخمه و تبار و افتخـار كـردن بـه پـدران و خانـدان، از رجزخوانيهـاي شـاه                     
ي بر تخت نشـستن، از      كيقباد بعد از اينكه توسط رستم برا      ست ؛ پهلوانان در شرايط گوناگون   

  :   البرزكوه آورده ميشود اينچنين به مفاخره  ميپردازد
  

ز تخــــم فريــــدون مــــنم كيقبــــاد 
  

 هنـــر بـــين و ايـــن نـــامور گـــوهرم 
   يا

ــام   ــنج و ن ــا گ ــرد ب ــر م ــا گه  يكــي ب
  

 هــر آن كــس كــه داريــد نــام و نــژاد 
                                                

ــاد       ــام دارم بيــ ــدر نــ ــر پــ ــدر بــ  پــ
   )122همان، ص (                             

ــ  ــه از تخمـــ ــداورم ةكـــ ــام كنـــ   ســـ
  )729همان، ص (                              

ــام    ــصر وشـ ــت از مـ ــشي برافراخـ  درفـ
  )15همان، ص                (                 

 بـــــدادار خورشـــــيد باشـــــيد شـــــاد
  )616همان، ص (                              

آفـرين  آور و نـام نژادگي منحصر به خاندان شاهي نيست بلكه از نسل پهلوانان بودن نيز نـام   
بـدين  رهـا   چنانكه رستم و خاندانش، بزرگترين پهلوانان شاهنامه هستند و بارهـا و با            . است

-نازند و همراه با ديگر پهلوانان نامي  در تحقيـر همـاوردان خـود، آنهـا را بـه بـي                     مسئله مي 
  :  اصالتي متهم ميكنندگوهري و بي

 چـــاره و بـــد نـــژاد  بيبـــصد تـــرك  
  

ــست   ــو چي ــژاد ت ــام و ن ــردي و ن ــه م  چ
                                                    

ــ    د يــــادكــــه نــــام پدرشــــان ندارنــ
   )227همان، ص (                            

ــست     ــد گري ــو باي ــر ت ــده را ب ــه زاين  ك
  )177همان، ص (                             

پيروزي بر هماورد و شكستن او زماني اهميت دو چندان دارد كه، تخمه و نژاد او مشخص                 
به همين علت اسـت     . شودمياي موجب بلندنامي ن   شود زيرا برتري بر هر كسي با هر مرتبه        

پرسند تا نام و نژاد خود را معلوم كنند و اعمال            مي كه پهلوانان در آغاز نبردها نام يكديگر را       
  .ست به رخ همديگر بكشند افتخارخود و پدران خود را كه مايه

بدو گفت چـنگش كـه نـام تـو چيـست؟ 
  

 نژادت كـدام اسـت و كـام تـو چيـست؟             
  )391همان، ص (                             
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ــويش   ــژاد و ز آرام خــ ــهر و نــ  ز شــ
  

ــس     ــو چي ــژاد ت ــام و ن ــت ن ــدو گف  ت ب
   

ــخر  ــير پرخاشـ ــاي شـ ــدو گفـــت كـ  بـ
                                                    

  و نــام خــويشهســخن گــوي و از تخمــ
  )392همان، ص (                             

ــست    ــشان كيي ــاخت ن ــرّ و ش ــر ف ــه ب  ك
  )789همان، ص (                             

 تــــرا هــــست نــــام و نــــژاد و هنــــر
  )685همان، ص (                             

گوهر، ننگي عظيم بـدنبال دارد؛ ايـن        و بي » بوده نام  مگُ«از طرفي شكست خوردن از فردي       
خوبي مشخص است؛ در شـاهنامه       اعراب به ايران، ب     در زمان حمله   »يزدگرد« مسئله در نامه  

 برخورد افراد با مسائل مختلف،چه در نبردهـا و چـه در مـوارد شخـصي، تـا حـدود                     نحوه
  :ها دارد اجتماعي انسانم با نژاد و پايه مستقيةزيادي رابط

ــام  ــاص نـ ــعد وقـ ــي سـ ــت يكـ بدسـ
  

 نــه گــنج و نــه نــام و نــه تخــت و نــژاد 
                                               

ــام      ــه ك ــش ن ــه دان ــژاد و ن ــوم و ن ــه ب  ن
  )1352همان، ص (                           

ــاد   ــي ببــ ــد گيتــ ــي داد خواهنــ  همــ
  )1353همان، ص (                           

شود، بسياري   مي ه متولد نژاد و گوهر در پيمان زناشويي نيز بسيار مهم است؛ زيرا فرزندي ك            
  .برداي پهلواني و اخالقي را به ارث ميه خصلتاز خوي و

پـس از راي زدن سـام بـا         .داستان زال و رودابه از جمله نمودگاههـاي ايـن موضـوع اسـت             
او نويـد   گونـه بـه  بدين  موبدان  گرفتن اين پيمان،   سر و تشويش سام از،     نگراني ةموبدان و با هم   

  :دهندمي
 پــور ســام ازيــن دخــت مهــراب و از  

  
ــد و نيك      ــنش زايـ ــر مـ ــوي پـ ــامگـ  نـ

  )90همان، ص (                              
 را  »قيـصر « ، دختـران      - كـه ميـرين از نـژاد سـلم اسـت             -ميرين و اهرن پهلوانان رومي       

   :گوينداز نامداري و نژادگي خود مي كنند و براي جلب رضايت شاه،خواستگاري مي
  

ــرين ــرت را :ميــ ــن ده دالرام دختــ بمــ
  

ــسرت را     ــام و افـ ــن نـ ــازه كـ ــن تـ  بمـ
  )629همان، ص (                             



    87/  هنامهنام و ننگ در شا                                                                                          

 

 

ــژاد    ــلم دارد نــ ــوهر ســ ــم از گــ هــ
  

ــام :اهـــرن ــتاد نزديـــك قيـــصر پيـ فرسـ
    

ــز  ــه قيصرانــــست نيــ ــم از تخمــ  هــ
                           

ــاد    ــه يـ ــام دارد بـ ــدر نـ ــر پـ ــدر بـ  پـ
  )630همان، ص (                             

ــام     ــت و ن ــا را نژادس ــه م ــي ك ــه دان  ك
  )634همان، ص (                             

 همــش فــر و نــام و همــش گــنج و چيــز
  )635همان، ص (                             

  :نام در ارتباط با خرد -3 
آوري در  كسب افتخـارات و نـام     .رودرزي از اصول زيربنايي شاهنامه بشمار مي      خرد و خردو  

  .كنددالوري و جنگاوري در كنار خرد است كه نمود پيدا مي.گرو خردورزي پهلوانان است
 ن دنيا و وسيله   داند و راهنماي آدمي در اي     ا و نيكيها مي    تمام خوبيه  فردوسي خرد را سرمايه   «

  :نجات در دنياي ديگر
ــرد دل  ــاي و خـ ــرد رهنمـ ــشاي خـ گـ

ــر آنكــس كــه دارد روانــش خــرد  ه
  

ــراي       ــر دو س ــه ه ــرد ب ــت گي ــرد دس  خ
ــرد     ــا بنگـ ــرد، كارهـ ــشم خـ ــه چـ  1»بـ

  

هـر گونـه    . سـت اي از خـرد و جنگـاوري ا       شخصيت بزرگترين قهرمانان شـاهنامه آميختـه      
  . مستقيمي با كيفيت خردورزي و خردمندي آنان داردرابطه سبكسري و تندخويي پهلوانان

ــژاد  ــر و نـ ــام و فـ ــد و نـ ــرد بايـ خـ
  

ــراز  ــا دالور بـ ــود بـ ــون بـ ــرد چـ خـ
  

بــدين چــار گيــرد ســپهر از تــو يــاد   
  )1142ص  خميديان، عيدس كوشش شاهنامه به(

 بـــه شـــرم و بـــه پـــوزش نيايـــد نيـــاز
  )1045همان، ص (                           

خرد، دانش  :هايي چون   هنگام توصيف قهرمانان و تعريف و تمجيد از آنها، به كرات از واژه            
  .شودآوري و نامداري استفاده ميو دانايي، در كنار نام

  
ــام  ــتان سـ ــه دسـ ــد كـ ــدار دانـ جهانـ

  
 نــــامبزرگــــست و بــــا دانــــش و نيك  

  )730همان، ص (                             

                                                 
   .72 جاذبه هاي فكري فردوسي، احمد رنجبر، ص - 1
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ــو   ــه گي ــپهبد ب ــين گفــت طــوس س  چن
    

ــرم راي  ــا دانـــش و شـ ــد و بـ خردمنـ
                   

 كــــه اي پــــر خــــرد نــــامبردارِ نيــــو
  )362همان، ص                              (

ــاي   ــش و رهنمـ ــا دانـ ــانجوي و بـ  جهـ
)  807همان، ص                              (

 آگـاهي   دهنـده نـام ،خـرد، دانـايي و شـادي، نـشان          : هايي چـون  در كنار هم قرار دادن واژه     
 دارند، است و نقـش       كه با هم   تگييها و ارتباط و پيوس    فردوسي از روابط همنشيني اين واژه     

گـاه و   فردوسي گـاه و بي    . گري داشته باشد  تواند در ارتباط با دي    دگيي كه هر كدام مي    كننكامل
 ي كالم سعي دارد اعتقاد خود در مورد اينكه نژادگي و گنج، به تنهايي تعيين كننـده        به اقتضا 

  . نيك نيست، بيان كندبلندي نام و آوازه
ــام  ــالوس نـ ــود قـ ــامور بـ ــي نـ يكـ

  
همــه كــام و پيــروزي از كــام توســت 

  

 خردمنـــد و بـــا دانـــش و راي و كـــام     
   )235همان، ص (                             

ــت    ــام توسـ ــايي از نـ ــرّ و دانـ ــه فـ  همـ
)    632همان، ص (                             

 را نيـاورده اسـت،      »كـام و نـام    «هاي   قافيه، واژه  در واقع فردوسي حكيم صرفاً براي تكميل       
اش را بيان كند كه فرد خردمنـد انديـشمند، كـام و آرزو و خواسـته                خواهد اين نكته  بلكه مي 
هـايش  مايه و فقط مادي و اين جهاني باشد و از طرفـي هـم، خواسـته               تواند اندك و كم   نمي
 خرد، به نوعي تعادل     ين مفاهيم بر پايه    ا نيافتني و غير منطقي باشد بلكه همه      تواند دست نمي

  .رسند مي»آهستگي«و 
 شود كه تعيـين كننـده     وري، باعث نوعي تعادل شخصيتي و اخالقي مي       دانشمندي و انديشه  

وري و  آميخته شدن با دال   هاست كه با    هاي افراد است و اين ويژگي     سقف آرزوها و خواسته   
  . اين خصوصيات استهسازد و نامبرداري نتيججنگاوري، نام را مي

  
ــژاد  ــا نــ هــــشيوار و آهــــسته و بــ

  
ــاي  ــش و رهنم ــا دان ــرد ب ــه اي م ك

  

 بـــــــسي نـــــــامبردار دارد بيـــــــاد    
  )1191مان، ص ه(                             

 گوي و بـــا نـــام و پـــاكيزه راي  ســـخن
  )856همان، ص (                              



    89/  هنامهنام و ننگ در شا                                                                                          

 

 

ــهر  ــان ش ــدش بزرگ ــيش آمدن ــه پ ب
  

خــــرد هــــستش و نيكنــــامي و داد 
  

 كــسي كــش ز نــام و خــرد بــود بهــر     
  )840همان، ص (                             

  ســــر و افــــسر او مبــــادجهــــان بــــي
  )537همان، ص (                             

  .شودمي طول شاهنامه تكرار در ودادگري، خردورزي و  اعمال نيكتوصيه به انجام و اندرز و پند 
رسد، چه   شاهنامه به گوش مي    نكوهش دنيا و سخن از فاني بودن جان، همواره در پس زمينه           

چندگاهي همچون داناي كـل     از  از زبان پهلوانان و خردمندان و چه از زبان فردوسي كه هر             
كنـد زيـرا    ري اندرزگو، سفارش به خردمنـدي مي       پي آورد و چون   ابيات سر بر مي    از پس قله  

  :داند خردمندي مينامي را، نتيجهبلندسربلندي و 
ــت    ــا گوهرس ــت و ب ــا نژادس ــر ب  هن
ــدت    ــرد باي ــابي خ ــه بي ــر س ــو ه  چ

                                                

 سه چيزست و هر سـه بـه پنـد اندرسـت             
  نيــــك و بــــد بايــــدت  ةشناســــند

  )304همان، ص (                             
رسـتم  .فردوسي مضمون خردمندي را در داستان سوگ سياوش،  استادانه طرح كرده است              «

و سياوش در جنگ عليه افراسياب، توانستند سپاه دشمن را به آنسوي مرز برانند و بـه ايـن                   
سـياوش از   .ه كننـد  دهد كه باز هم حمل    ولي كاووس فرمان مي   .ان را بگيرند  ترتيب انتقام ايراني  
بينـيم  به اين ترتيب مـي    .  دهدن نافرماني را به بيداد ترجيح مي      پيچد يعني اي  فرمان شاه سرمي  

خالق هستند،  بخش ا كه چگونه دو مفهوم عدالت و خرد، يعني دو فضيلتي كه نيروي حيات            
  1.»شونددر يكديگر همبسته مي

پيوندنـد و از اركـان هميـشگي        يآفرين بـودن، بـه هـم مـ        خرد و بخشندگي، در رابطه با نام      
  .اندرزها، توصيه به بخشندگي است

ــوي    ــي ش ــي، گرام ــشنده باش ــو بخ  چ
                       

ــامي شــــــوي   ــايي و داد نــــ  ز دانــــ
  )891حميديان، ص  سعيد شاهنامه به كوشش(

خـرد  . شـادي و خـرد    داد، نـام،    : شناسي شاهنامه بر چهار پايه استوار گرديده اسـت          جهان«
  2.»ترين است و بنياديبرترين

                                                 
  .85 تن پهلوان و روان خردمند، ويراسته شاهرخ مسكوب، ص - 1

  .3 نامه باستان، ج سوم، مير جالل الدين كزازي، ص - 2
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 :نام در ارتباط و تقابل با ننگ -4
  .با ننگ در نظر بگيريم در تقابل كه آن را شودآشكار مي بيشتر زماني ارزش نامداري و نام اهميت

بسودم بـه هـر جـاي بـا بخـت، جنـگ 
  

مگــردان همــه نــام مــا را بــه ننــگ 
  

 گـــه نـــام جـــستن نمـــردم بـــه ننـــگ   
  )520ص  سعيد حميديان، شاهنامه به كوشش(

 نكردســت كــس، جنــگ بــا آب و ســنگ
  )813همان، ص (                             

انـد و ميـزان     هاي نام و ننگ در تقابل بـا يكـديگر قـرار گرفتـه             هاي مختلف، واژه  در داستان 
سب نـام و مقابلـه بـا ننـگ          لوانيهـا در راه كـ     شجاعت و دليري، آوازه و شهرت با ميـزان په         

  .شودسنجيده مي
ــگ     ــام و نن ــد از ن ــوش آي ــن بج دل م

  
ــامروز جنــگ  ــاموس ك ــين گفــت ك چن

  
ــه ننــگ  ــد ن ــه مان ــام كوشــم ك همــي ن
                                                  

ــ   ــگ   بهنگـ ــه جنـ ــم بـ ــدر آيـ ــزم انـ  ام بـ
ــان، ص (                           ) 784همــــ

ــگ     ــه نن ــد ب ــدر آم ــام ان ــه ن ــد ك ــان ب  چن
ــان، ص (                                ) 386هم

ــار تنــــگ  ــاه و پرگــ  بــــدين مركــــز مــ
)   812همان، ص (                               

و عـار، بـه      مستقيم به مسئله نام و پرهيز از ننگ          ة اشار هاي لشكر با  در آغاز نبردها، سركرده   
زنند و بدين طريق، غيرت و حميت و انگيـزه آنهـا را بـراي نبـرد،                 تشويق پهلوانان دست مي   

  .كنندندان ميصد چ
ــگ  ــداران جنـ ــاي نامـ ــگ كـ زدي بانـ

  
گــر امــروز چــون دي درنــگ آوريــم 

  
ــيم  ــي كنـ ــه رزمـ ــر آنگونـ ــك بـ يكايـ

  

 هــر آنكــس كــه دارد دل و نــام و ننــگ  
  )884همان، ص (                           

ــم    ــگ آوريـ ــر ننـ ــام را زيـ ــه نـ  همـ
) 387همان، ص   (                           

 كـــه ايـــن ننـــگ از ايرانيـــان بفكنـــيم
  )387همان، ص (                           

  .از جمله تهديدات پهلوانان در آغاز نبردها، به ننگ در آوردن نام هماورد خويش است
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ــويش جنـــگ آورم  ــن خـ ــا تـ ــه تنهـ بـ
  

ــگ آورم  ــروز جنــ ــتم امــ ــا رســ ابــ
  

ــست  ــويم نخـ ــاموس جـ ــين كـ ازو كـ
  

ــگ آور     ــر ننــ ــام او زيــ ــه نــ  مهمــ
  )391همان، ص (                           

ــگ آورم   ــر ننــ ــام او زيــ ــه نــ  همــ
  )277همان، ص (                           

ــت    ــارم درس ــامش بي ــرگ ن ــس از م  پ
  )391همان، ص (                           

، اهميـت  ل از چه سرزميني اسـت اين مسئله كه هماورد پهلوانان چه كسي است و سپاه مقاب      
پهلواني بين ايرانيان و تورانيان رخ داده اسـت         -هاي دوره اساطيري  بسيار دارد؛ بيشترين جنگ   

زيرا ان اين دو سرزمين تكـرار شـده اسـت؛         هاي نام و ننگ نيز بارها در سخنان پهلوان        و واژه 
شود ش آب ميـ    كه كوه آهن از شنيدن نام      شكست آوردن بر پادشاهي بزرگ چون افراسياب      

  . آوري است پيران ويسه باعث نامةهاي خردگرايانو همچنين رستن از حيله
 ســــران از پــــي پادشــــاهي بجنــــگ

  
بتــر زيــن همــه نــام و ننــگ و شكــست 

  
ــگ  ــام و ننـ ــدگوي، وز نـ ــار بـ ز گفتـ

                              

ــ    ــد جـ ــگ بدادنـ ــام و ننـ ــي نـ  ان از پـ
  )518همان، ص (                             

ــست    ــشايدش ب ــز ن ــه هرگ ــستي ك  شك
  )126همان، ص (                             

ــگ   ــار و تن ــشتن ت ــر خوي ــرد ب ــان ك  جه
  )352همان ،ص (                             

 اعـراب، بـه      در زمان حملـه    »زدگرد   ي «اي كه   نام و ننگ و اهميت آن براي ايرانيان، در نامه         
 شكست خوردن از قومي كـه       »يزدگرد«. مرزبانان خراسان نوشته است، كامال مشخص است      

  . ننگي عظيم استشناسند، مايهنه نام دارند، نه دانش و نه چيزي از ننگ مي
ــن زاغ ــي ازيـ ــاران بـ ــگ سـ آب و رنـ

  
ـ           ه نـام و نـه ننـگ       نه هوش و نه دانـش ن

  )1353همان، ص (                           
ــسته  ــوارد برج ــر م ــه     از ديگ ــفنديار ب ــواهران اس ــارت خ ــاهنامه، اس ــگ در ش ــام و نن              ن

كنـد و ايـن     براي نجات جان خواهرانش اقدام مي      توراني است ؛ اسفنديار      »ارجاسپ« دست
  . دارد كه اسارت ناموس، ننگين شدن نام است داند بلكه اذعانطلبي نميكار خود را جنگ
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ــدم  ــگ آم ــر جن ــه از به ــدر ن ــن اي م
  

ــدم     ــگ آمـ ــام و ننـ ــي نـ ــرنج از پـ  بـ
  )704همان، ص                            (

ف و هويتي كه هر چند      شر.  نيز به كار رفته است     »شرف و هويت  «نام در شاهنامه به معناي      
تر به نام خاندان و مملكت ادغام شده اسـت ولـي بـه عنـوان جزئـي كـه                    گستردهادي  در نه 

  .كندل بدان وابسته است، نمود پيدا ميوجود ك
هاي نام و ننـگ و حيثيـت   ترين نمونه در جنگ با تورانيان، از برجسته      » بهرام ةتازيان«داستان  

  .فردي قهرمانان در شاهنامه است
يو، پس از نبردي ميان ايران و توران كه بـه شكـست ايرانيـان               بهرام فرزند گودرز و برادر گ     

ـ             »ريونيز«انجامد، تاج   مي ر ميـدارد و بـه       شاهزاده ايراني را كه بر زمين افتاده است، با نيـزه ب
  .گرداندميايرانيان باز 

  :افتد كه در ميدان جنگ ناپديد شده است خويش ميناگاه به ياد تازيانه
آرميـــد از آن پـــس چـــو هـــر دو ســـپه 

دوان رفــــت بهــــرام پــــيش پــــدر 
بدانگــــه كــــه آن تــــاج برداشــــتم 
ــم شدســـت  ــن گـ ــه ز مـ ــي تازيانـ يكـ
نبــشته بــر آن چــرم نــام مــن اســت 
ــاز آورم  ــه بــــ ــوم، زود تازانــــ شــــ
مـــرا ايـــن بـــد، از اختـــر آيـــد همـــي 

  

شــب تيــره يــك بهــره انــدر كــشيد   
 كـــه اي پهلـــوان يـــالن ســـر بـــسر    
 بنيـــــزه بـــــابر انـــــدر افراشـــــتم   

ــي   ــد ب ــو گيرن ــت چ ــان بدس ــه ترك ماي
ــت  ــرد بدســ ــران بگيــ ــپهدار پيــ ســ
 اگــــــر چنــــــد رنــــــج دراز آورم  
ــي     ــد هم ــدر آي ــاك ان ــه خ ــامم ب ــه ن  ك

   )343همان، ص (                            
اي تازيانـه خواهند جان خود را به خاطر       ز و گيو او را از اين كار باز ميدارند و از او مي             گودر
، يادگـار نبردهـاي     سـتام    زريـن  ارزش به خطر نيندازد و گيو به او وعـده هفـت تازيانـه             بي

  :دهد ولي پاسخ بهرام چنين استپرافتخار را مي
چنـــين گفـــت بـــا گيـــو، بهـــرام گـــرد 
شما را ز رنـگ و نگارسـت اسـت گفـت 

  

ــن    ــه اي ــمرد  ك ــوان ش ــرد نت ــگ را خ   نن
ــت     ــگ، جف ــا نن ــام ب ــد ن ــه ش ــرا آنك  م

  )344همان، ص (                             
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شود ولـي   و عزت ملت ايران اسـت نجـات داده ميـ          تاج كه نماد و سمبل افتخار ملي و نام           
آنچه هنوز در معرض خطر قرار دارد، شرف و هويت فـردي پهلـوان اسـت؛ هـراس از بـر                     

در . نهـد ر آن مـي گرداند و جان بر سميبهرام را به ميدان مرگ   باز است كه   خاك شدن نام    
شود حتي اشياء متعلق به قهرمانان نيز سمبل نام و ننگ هستند و هويتي در               اينجا مالحظه مي  

  .   حد نام صاحب خود دارند
ند و بهرام پهلواناني چون سام، زال، رستم، گودرز، گيو، بيژن، كاوه، قارن و غيره خود نمادا«

و ... پاسخ بهرام به گيو، روح حماسه است . نماد    همگي آنان) نام(و جستجوي تازيانه 
  : نام شرم دارد و نماد ننگ اندازد از روي اينرا به تيغ مي دست او بهرام كه عجبا كه تژاو كشنده

  ر خون گرمبپيچيد از او روي پر درد و شرم                         به جوش آمدش در جگ
 زننده اگر سپاه ايران در اين جنگ شكست يافته اما وجود بهرام جبران همه شكستها و رقم

  1.»پيروزيهاست

 سهراب و به ميل خود رفتار كردن در بـسياري از            سرپيچي از فرمان كاووس در زمان حمله      
  .مواقع، همه و همه بيانگر ارزشمندي حيثيت و شرف فردي پهلوانان است

  وم در داستان رستم و اسفنديار نيز حضور دارد؛اين مفه
 مردم جهان او را بـه        را بر خود بپذيرد هر چند همه       بند به دست نهادن   تواند ننگ   رستم نمي 

دانشي و غرور متهم كنند؛آنچه اهميت دارد زندگي سراسر قهرماني رسـتم اسـت كـه بـه                  بي
  .اي به آن وارد شودهيچوجه نبايد خدشه

زگردد بــه ننــگ  همــان نــام مــن بــا   
                               

 نمانــد ز مــن در جهــان بــوي و رنــگ      
  )735همان، ص (                              

تواند سرپيچي پهلواني محلي را برتابـد و        داند، نمي  ايران مي  ر كه خود را شاه آينده     و اسفنديا 
  .داندن را ننگي براي خود و خاندانش مياي
هايي كه در عصر كيخسرو، خونخواهي سياوش،       كست ميخورد تمام آن حماسه    اگررستم ش «

در رهايي كاووس از تهديد جادوي هاماوران، ديو مازنـدران و بيـداد افراسـياب كـه وي و                   
  .رفتيي برتر قرار داده بود، بر باد ميي او را در جمع پهلوانان ايران، در طبقهخانواده
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 شاهي از يك خاندان محلي بـود بلكـه در عـين             ةوادشكست اسفنديار نه فقط شكست خان     
امـا  . حال شكست قهرمان آئين زردتشت در برابر پهلـوان آئـين كهـن غيـر زردتـشتي بـود                  

شكـست  . شـد تر محسوب مي  آميزتر و غيرممكن  اي فاجعه شكست رستم از اسفنديار، واقعه    
شكست تمام تاريخ   . ي پادشاهي بود  هاي پهلواني ايران در مقابل يك خاندان نوخاسته       سنت

  1».ايران در مقابل يك قهرمان دين تازه بود
. انگيـز دانـست   هـاي گونـاگون و هيجـان      ان شاهنامه را داسـتان جنگ     توو بدين ترتيب، نمي   

 اركـان   انـد و همچنـان    هايي كه تا به امروز نيز رنگ نباخته       شاهنامه كتاب ارزشهاست؛ ارزش   
  .دهندزندگي يك ملت را تشكيل مي

ن بـه تـاراج     آ كرد، خاندانِ رستم دست به بند ميداد و كيخسرو ترك پادشاهي نمي         شايد اگر   
رت اسـطوره حاصـل     ولي در اين صـو    ،  بود  ،  چند صباحي ديگر پادشاه مي       اين رفت و نمي
 چـون رسـتم و      يتوانـست آخـر و عاقبـت پهلـواني        طريقـي عـادي نمـي     شد و مـردن ب    نمي

اسطوره هر چيـزي بايـد در حـد اعلـي اتفـاق             اي چون كيخسرو را رقم بزند؛ در        پيامبرگونه
  . شود همانند حوادث ديگراي ميبيفتد و گرنه حادثه

  
  :نتيجه

از مفهوم نـام و ننـگ در شـاهنامه،          : توان گفت ميبا توجه به مسائل مطرح شده در اين مقاله          
  : توان چنين نتيجه گرفت كهرود و ميجمله مفاهيم كليدي به شمار مي

هنامه كتاب افتخار ملت ايـران اسـت، همـواره نبردهـاي پهلوانـان ايرانـي               از آنجا كه شا    -1
بازند، سرزمين و نـاموس اسـت        ميجنگند و جان مي    آنچه بر سر آن   . برجسته و پررنگ است   

  .كشاندبدان وارد شود، نام را به ننگ مياي كه كه هرگونه خدشه
انـد، همـواره    دست داده  در دوران سرايش شاهنامه چون ملت ايران قدرت گذشته را از             -2

در ناخودآگاه جمعي خود در آرزوي زنده كردن شكوه و جالل گذشته هستند و بـه همـين                  
نام، خرد، نژاد، هوش، فرهنگ و پرهيـز از ننـگ و            : اي چون  شده هاي فراموش دليل، ارزش 
   . انداند و مورد ستايش قرار گرفتهجاي شاهنامه زنده شدهعار، در جاي
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ساز، تحـت هـيچ شـرايطي       فت شخصي پهلوانان به عنوان جزئي سرنوشت      هويت و شرا   -3
  .  صورت، بايد جان بر سر آن دادنبايد به مخاطره بيفتد كه درآن

پهلوان مورد ستايش، كسي است كه قهرماني و جنگاوري را با دانش،گنج،خـرد و نـژاد                 -4
 .ر هستنداي از اين عناصآميخته باشد؛ بزرگترين پهلوانان شاهنامه، آميزه
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