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چکیده
نامها از گهشته تاکنون مهمترین عامل هویّتبخشی و تمایز افراد در جامعه بودهاند .نوع انتخاب نام
عالوه بر اینکه گویای نگر

فرد به خود ،جامعه و طبیعت است ،اندیشۀ دینی و مههبی او را نیز آشکار

میسازد .در پژوهشهای تاریخی و اجتماعی با مراجعه به متون تاریخی و بررسی اسامی خاص متداول در
هر دوره میتوان بافت قومیتی و مههبی و پراکندگی اجتماعی هر دوره را سنجید .آنچنان که یافتههای
باستانشناسی و اسناد تاریخی نشان میدهند ،عوامل متعدّدی در ایران باستان در گزینش اسامی ایرانیان
دخیل بودهاند ،ولی مههب نقش اساسی را به عهده داشتهاست .در این مقاله ابتدا به جایگاه نام و نامگهاری
و مراسم و آیینهایی که برای نامگهاری در ایران باستان و خصوصای دوران ساسانیان مرسوم بوده و همچنین
شیوههای انتخاب نام برای افراد پرداخته شده ،سپس نقش نام و کارکردهای آن در اوستا که مهترین کتاب
بازمانده از دوران باستان است ،مورد بررسی قرار گرفتهاست .تابوی نام و قدرت نهفته در نامهای مقدس و
اساطیری ،یکی دیگر از موضوعات مرتبح با نام در دورة ساسانیان است که شاهان از آن در جهت اهداف
سیاسی خود استفاده میکردند همچنین تداوم نام در دین مزدیسنا و اندیشۀ شاهان ساسانی مطلب دیگری
است که نویسندگان بدان پرداخته و نشان دادهاند دغدغۀ مانایی نام ،انگیزة ساخت بسیاری از بناهای با
ارز

دورة ساسانی و عامل شکلگیری برخی قوانین فقهی و حقوقی دین مزدیسنا میباشد.

واژهها کلید  :نامگهاری ،ایران باستان ،توّلد ،اندیشۀ مزدیسنا.
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 .9مقدّمم
نامها از گهشته تاکنون مهمترین عامل هویّت بخشی افراد جامعه بودهاند .نوع انتخاب
نام نهتنها گویای نگر فرد به جامعه و طبیعت است ،بلکه اندیشه دینی او را نیز آشکار
میسازد .آنچنان که اسناد تاریخی نشان میدهند عوامل متعدّدی بر گزینش اسامی ایرانیان
در ایران باستان تأثیر نهاده اند ،ولی مههب نقش اساسی را به عهده داشته است.
 .9-9شرح و بیان مسئلم

یکی از عوامل مهمی که میتواند در کنار تصاویر و نقو بهجامانده از اعصار کهن
تا حدودی ما را در شناخت عقاید و کیشهای مردم باستان کمک کند ،نامهای خاص
مطرحشده در متون تاریخی است به عنوان مثال در مورد ادیان معمول در دوران مادها
بهجز نامهای خاصی که در متون آشوری به جا مانده ،مدر دیگری در دست نیست و
تنها از راه تجزیه ،تحلیل و بررسی معانی این نامها میتوان به شناختی نسبی از گرایشهای
دینی و مههبی صاحبان آنها به طور خاص و مردم آن دوران به طور عام دست یافت .از
سوی دیگر این چنین است که نامها در بطن خود نشانگر میزان پراکندگی زبانی نیز هستند
و این مسئله کمک شایانی به آگاهی ما از زبانهای متداول هر دوره میکند« .اگر اسامی
خاص ،چنانکه معمول به عهد باستان بوده ،معنی خود را حفظ کردهباشند ،غالبای گواه
برآنند که مردم به زبانی که نامها بدان منسوب بوده ،سخن میگفتهاند»(دیاکونوف:1710 ،
 )10پس میتوان از راه کندوکاو و بررسی نامها به زبانهای رایج هر دوره پی برد .از
سوی دیگر همانطور که نامها میتوانند معرّف تفکّرات دینی شخد باشند ،دینها نیز
میتوانند در تغییر و ارز گهاری نامها ،عامل اصلی به شمار آیند زیرا با گستر دین
جدید و استقرار و استمرار آن در دورة خاص و نشر تعالیم و اندیشههای مبتنی بر آن،
گرایش تودة مردم به نامگهاری فرزندان مطابق با دینِ نوظهور افزایشمییابد مانند افزایش
استفاده از نامهای جبرئیل و عیسی و ...هنگام گستر دین مسیحیت و نامهای اسالمی پس
از نفوذ اسالم .حتی استعمال نامهای خاص میتواند مرز ادوار تاریخی را به طور مشخد با
توجه به ظهور ادیان جدید از هم مشخد کند .این مسئلهای است که نویسندگان در این
پژوهش به آن میپردازند و برآنند تا با رو اسنادی و بهوسیلۀ فیشبرداری منابع
کتابخانهای به این سؤال پاسخ دهند که در ایران باستان چه عواملی در انتخاب نام ایرانیان
نقش داشته و نقش نامها در تاریخ باستانی ایران چگونه بودهاست؟
 .0-9پیشینة پژوهش

در مورد موضوع مورد تحقیق ،مقالهای که صرفای به بحث نام و آیین نامگهاری در
ایران باستان پرداخته باشد وجود ندارد ،اما در برخی مقاالت به صورت ضمنی و پراکنده به
نام و کارکرد آن در ایران باستان اشاره شدهاست از جمله میتوان به مقاله «پژوهشی در
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نامهای خاص ایرانی»،اثر امیر خسروی ( )1711اشاره کرد که نویسنده ،نقش و کارکرد نام
در دورة مادها را بررسی کردهاست .عنوان مقاله بعدی «نامهای اهورامزدا در اوستا» ،اثر
قنبری و شیرخدایی ( )1711است ،که به سیر واژه اهورامزدا در اوستا پرداختهاند .دیگری
«تبریک (شادبا )» ،اثر آموزگار ( )1717است ،که در آن به مسئلۀ جشن تولد و زادروز
در ایران باستان پرداخته شدهاست.
 .3-9ضرورت و اهمیّت پژوهش

چون مقالهای که به طور کامل به بحث نام و آیین نامگهاری در ایران باستان و
بخصوص دورة ساسانیان پرداختهباشد ،وجود ندارد و جای خالی آن در تحقیقات
ایرانشناسی محسوس است ،نویسندگان بر آن شدند تا به وسیلهی این مقاله گامی هر چند
ناچیز برای پر کردن این خأل بردارند.
 .0بيث و بررسی
 .9-0نام در ايران باستان

در ادوار تاریخی کهن که منابع اندکی در مورد تفکّرات اجتماعی و فکری و مههبی
وجود دارد ،ذکر نامهای خاص افراد در بعضی از متون میتواند حدس ما را در مورد
بسیاری از حوادث تاریخی ،اجتماعی و حتی تاریخ احتمالی پیدایش مهاهب تقویتکند به
عنوان مثال بر اساس نامهای خاص مادی پیدا شده در منابع آشوری میتوان تاریخ ماد را به
دو دورة تاریخی تقسیم کرد :دورة اول از قرن نهم تا قرن هفتم .م و دورة دوم از قرن
ششم تا قرن چهارم .م .با توجه به تدوین اوستا در میانه و یا اواخر دورة مادها و نوپایی
فرهنگ اوستایی ،میتوان نتیجه گرفت که تعلیمات دین زرتشتی تأثیر چندانی بر گزینش
نامهای خاص نداشتهاست بنابراین میتوان گفت هرچند سرزمین ماد در این دوره مرکز
اشاعۀ فعالیّتهای معیّنی در زمینۀ فرهنگی و دینی بوده ،ولی نباید از اینجا چنین نتیجه
گرفت که سرزمین ماد مرکز آفرینش تعلیمات اوستا بودهاست(دیاکونوف.)737 :1710 ،
در این دوره از نظر ترکیب و صورت کلمات نیز نامهایی که برگرفته از مفردات وکلمات
اوستایی باشد ،به چشم نمیخورد .در دورة نخست برعکس دورة دوم ،اسامیای که با نام
آتش مقدس (آذور-آذر-آتور-آتر) و پهلوانان اوستا ترکیب شدهباشد ،نیز وجود ندارد.
تنها در دورة دوم (ششم .م تا میالد) است که اسامی خاص برگرفته از کتاب اوستا و
روایات مندرج در آن به چشم میخورد .نامهایی از نوع فرورتیش و اسپنداته (اسفندیار) و
سپیتامه (همان .)737 :دلیل آن هم میتواند فراگیرشدن دین جدید باشدکه نظام جدید
فکری و اجتماعی خود را به افراد دیکته میکند .با گستر اسامی امشاسپندان میبینیم
بسیاری از پادشاهان برای تبرّ و تیمّن اسامی این امشاسپندان را برای خود برمیگزینند .به
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عنوان مثال در میان اشخاص تاریخی عهد هخامنشیان خود شاهنشاه اردشیر برای تبرّ اسم
نخستین امشاسپند ،بهمن ،را برای خود برگزید .گهشته از آنکه اسم اصلی او اسم دومین
امشاسپند ،اشا ،میباشد»(یشتها .)11 :1733 ،عالوه بر این توجّه به اسامی رایج در یک
عصر ،برای تعیین پراکندگی قومی یک سرزمین و بافت جغرافیایی و اجتماعی یک دوره
نیز بسیار راهگشاست .با نگاهی به تاریخ میتوان دریافت که نقش دینها به عنوان عاملی
که میتوانند نامهای خاص مههبی را با گستر به سرزمینهای جدید اشاعهدهند ،بسیار
پررنگ است به عنوان نمونه میتوان از نفوذ دین زرتشت و مسیحیت در ارمنستان و یا
نفوذ دین اسالم در ایران یاد کردکه باعث تغییر نامهای افراد شدند.
 .0-0نام در اوستا

مشهورترین نامی که در اوستا به چشم میخورد ،نام اهورامزدا است که به عنوان ایزدی
یکتا معرفی میشود .ستایش در اوستا همیشه با نام او آغاز میگردد .نخسیتن یشت که
هرمزیشت نام دارد و یشت مختد ستایش اهورامزدا است ،به معرفی ذات و گوهر او
میپردازد .در این یشت ،اهورامزدا نامهای مختلف خود را که هر کدام یک تجلّی از
تجلّیات و وجهی از وجوه وجودی او محسوب میشوند ،برمیشمرد .اهورا در این یشت،
هفتاد و چهار نام برای خود ذکر میکند .این نامهای متعدّد اهورا در اوستای متأخّر همچون
خرده اوستا به صد و یک نام میرسند که در نیایشها و سرودهای دینی به کار برده
میشوند .ازآنجاکه نام ،یکی از راههای شناخت ذات است ،این نامها و صفات برای
شناخت هر چه بهتر اهورامزدا بسیار مفیدند .به بیان دیگر با بررسی این نامها چیستی او بهتر
در می شود مثالی در بندی از یشتها اهورا نام خود را اینگونه معرفی میکند:
«مقدسترین فرد چارهبخش نام من است ،چارهبخشترین نام من است ،پیشوا نام من
است ...فرهمندترین نام من است .دوربین نام من است»(یشت ها .)77 :1733 ،این آوردن
نامهای متعدد در قالب صفات گوناگون شنونده را در در عینیتر چیستی اهورا یاری
میرساند .زرتشت نیز از اهورا میخواهد تا او را از راز نامهایش آگاه کند و او را به قدرت
نهفته در آن نامها بینا سازد« :زرتشت گفت ای اهورامزدای پا  ،مرا از آن اسم خود که
بزرگتر و زیباتر و در روز پسین موثّرتر و نیرومندتر و چاره بخشتر و بهتر به خصومت
دیوها و مردم غلبهکننده است آگاه ساز»(همان .)71 :اهورا اسامی مختلف خود را برای
زرتشت بازگو میکند و آنگاه میگوید که این اسامی مانند اسلحهای او را از مکر دیوان و
تبهکاران و جادوگران محافظت میکند .در این پاره و پارة دیگر اوستا به خوبی نقش
مقدس «نام» را میبینیم .در اینجا کالم مقدّس که همان نام اهورامزدا است ،میتواند چون
تعویهی برای محافظت از بدکاران و جادوان به کار بردهشود .در هرمزد یشت فقرة ده تا
دوازده ،اهورامزدا به زرتشت میگویدکه نامش غلبهکننده بر دیوان و جادوان و ستمکاران
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است و به او توصیه میکند این نامها را روزان و شبان تکرار کند ،زیرا در راه مبارزه با
بدکرداران ،نام اهورا ،پشتیبان و تکیهگاه است(دوستخواه.)937 :1710،
قدرت نام اهورا تنها به مبارزه با بدی خالصه نمیشود .در اردیبهشت یشت ،فقره ،1
برای درمان و شفا سه رو ذکر شده که بهترین درمان ،درمان به وسیلۀ کالم مقدّس(نام
اهورا) است«:کسی(از طبیبان) به واسطۀ اشا معالجه کند ،کسی به واسطۀ قانون شفا بخشد،
کسی با کارد عالج نماید ،کسی با گیاه درمان کند ،کسی با کالم [نام] مقدس شفا دهد .در
میان درمانبخشان ،درمانبخشترین کسی است که با کالم شفا دهد» (یشت ها:7 ،1733،
 .)1این تقدّس کالم ،ریشۀ باستانی دارد و در نزد اقوام دیگر نیز دیده میشود از جمله
مصریان باستان اعتقاد داشتند که سخن خدا جهان را آفریده و نخستین خدا اعتقاد داشته که
بر اثر نیروی نامش پا به عرصه وجود گهاشتهاست .در آغاز نام بود که همه هستی از جمله
خود خدا را خلق کرد(موقن .)717 :1711 ،بنا به روایتهای هندی نیز سخن دارای نیرویی
سحرآمیز است که میتواند دانایی را از اندیشه به عمل درآورد .این نیروی جادویی که
«منتره» نامیده میشود در وداها و در ادبیات هندی نمایانگر کالم مقدس است و شفای
بیماران و راندن دیوان و موجودات زیانآور از نیروهای خاص آن است (آموزگار:1711 ،
.)731
نکتۀ دیگر تقدّم زمانی خلق وجودی نام قبل از خلق کالبد بر زمین است که در
گزیدههای زادسپرم در مورد زرتشت آمده است« :نام زرتشت سیصد سال پیش از
همپرسگی او [با هرمزد] بر زمین خوانده شد»(بهار .)939 :1711،این نوع خلقت از الگوهای
اساطیری است که ریشه در تقدّس نام و باورهای کهن دارد و این الگو در ادیان دیگر نیز
تکرار شده است .در جایی دیگر اهورامزدا ،در و شناخت نام امشاسپندان را مرحلهای از
مراحل سهگانۀ شناخت میداند و نام ایشان را اوّلین پلۀ معرفت به ذات آنان معرفی میکند:
« نام امشاسپندان به دیدار ایشان بهتر و ایشان را فرمانبرداری از همه برتر»(همان .)973 :این
تقدس نام امشاسپندان تا بدان حد است که برخی از روزهای ماه به نام آنها نامگهاری شده
است .البته در اوستا به غیر از نام اهورا و امشاسپندان و ایزدان به نامهای باستانی دیگری نیز
برمیخوریم از جمله یشتها اطالعات باارزشی در مورد نامهای شاهان و پهلوانان ایرانی و
غیرایرانی و معانی و صفات آنها به ما میدهد .همچنین در آبانیشت بزرگترین مسئلهای
که مورد توجه قرار گرفته ،اسامی عدهای از شاهان و پهلوانان تورانی و ایرانی و موضوعات
مرتبح با آنهاست مانند :هوشنگ ،گرشاسب ،اغریرث ،هنگ افراسیاب ،لهراسب،
گشتاسپ ،جاماسب و( ...صفا .)77 :1731 ،در بسیاری از این نامهای اساطیری ،نشانی از
اسب میبینیم که به احتمال زیاد توتم ایرانیان بودهاست .این پسوند اسب با نام نیاکان
زرتشت نیز همراه است .پوروشَسب پسر پئیتَرسب پسر ائورودسب (تند اسب) پسر هئچَت
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اسب ،هرچند نام نیاکان زرتشت همانند سایر قهرمانان اساطیر ایران ،نامی تاریخی نیست
(رجبی.)399 :1710،
 .3-0تداوم نام و ايگاه آن در انديشة مزديسنا

اعتقاد به ماندگاری نام و تداوم آن ،ریشه در اعما تاریخ دارد .مردم ادوار کهن برای
زایلنشدن نام و نشان خود ،در طول قرون تدابیر خاصی میاندیشیدند .در ادبیات و اندیشۀ
مزدیسنا و زرتشتی نیز به منظور حفظ نام فرد و دودمان ،راهکارهای مختلفی در نظر گرفته
بودند و بدین منظور قوانین و مقررات فقهی و حقوقی مختلفی وضع شده بود .جامعۀ هند و
ایرانی جامعهای پدرساالر و مردمحور بوده و به همین علت به اوالد ذکور به عنوان عاملی
که میتواند نام نیاکان را زنده نگه دارد ،توجهی ویژه میشدهاست .تداوم این اندیشه در
ادبیات مزدیسنا هم به چشم میخورد .در مهمترین کتابهای فقهی و حقوقی عصر
ساسانیان که عقاید زرتشتی را منعکس میکنند ،مانند کتاب وندیداد ،دینکرد و مادیان
هزاردادستان و ...به قوانین فقهی مختلفی برمیخوریم که برای بقا و حفظ نام دودمان تنظیم
شدهاند.
از آنجا که حفظ نام شخد ،خانواده و دودمان او در گرو ازدواج و تداوم نسل است ،به
همین جهت ازدواج در بین زرتشتیان امری مهم و مقدس تلقّی شده و درباره آن دستورهای
مؤکّدی در اوستا آمدهاست به عنوان مثال در وندیداد ،اهورامزدا خطاب به زرتشت
میگوید:
به درستی که ای سپیتمان زرتشت ،من (اهورامزدا) برتری میدهم مرد خان و ماندار را به کسی
که بیخان و مان است ،برتری میدهم مرد زن برگزیده را به آن کسی که زن نگرفته ،برتری
میدهم کسی را که فرزند دارد ،به آن کسی که بیفرزند است(.وندیداد :1731،فرگرد  ،3بند )33

در این دین کمک کردن به کسانی که به سن ازدواج رسیدهاند ،ولی به خاطر عدم تمکّن
مالی قادر به ازدواج نیستند ،ثواب به شمار میآید .کانون خانواده نیز که در بطنش ،زنان به
عنوان هستۀ اصلی و گردندگان آن قرار دارند ،مقدّس به شمار میرود .از سوی دیگر به
دختران و زنان به عنوان کسانی که میتوانند فرزند بیاورند و مایۀ تدام اوالد ذکور و
خو نامی دودمان شوند ،هم توجه ویژهای شدهاست .در کتابهای حقوقی زرتشتیان،
تکالیف مختلفی برای زنان وضع شده ،که این تکالیف و حقو کمک شایانی به برجسته
کردن نقش آنها در اجتماع میکند «.وظیفۀ زایایی دختران و زنان آنچنان مقدس است که
ایزد ارت به عنوان محافظ زنان برگزیده شدهاست و تأکید شده زنانی که اشی یارشان باشد
سفیدبختاند»(آموزگار .)70 :1733،زنانی که فرزندان پسر به دنیا میآورند و مایۀ تداوم
نام دودمان میشوند همردیف ایزد مقدس ،بهرام و فروهرهای دیگر مورد ستایش قرار
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میگیرند« :فروهرهای مقدس نیک (و) توانای پاکان را میستاییم و گروه زنان دارندة
پسران نامور را ما میستاییم و بهرامآفریده را ما میستاییم» (یشتها.)107 :1733 ،
از سوی دیگر ایزد ارت از زنانی که خواسته یا ناخواسته از وظیفۀ اصلی خود که
تزاید فرزند و حفظ نام خاندان است ،اهمال میورزند ،گله میکند (همان )111 :و زن نازا
تحریمشده ،از اجتماع طرد میشود .همچنین جدایی و طال زوجین نیز در عقاید زرتشتی
مهموم شمرده میشود و تنها در صورتی مجاز است که ثمرة ازدواج به زایل شدن و انقطاع
نام شخد منجر گردد(گلشنی راد .)191 :1710 ،این امر از اهمیّت بقای نام از طریق تداوم
نسل در این کیش و آیین خبر میدهد و حتی در اوستا به صراحت بیفرزندی با بدنامی
برابر دانسته شدهاست از جمله در یسنا ،هات  ،11بند  1و 7گاو و هئومه آنانی را که در
حق آنها ناسپاسی کنند نفرین میکنند که بیفرزند بمانند و بدنام شوند .گاو ،زوت [موبد]
را نفرین کند« :بشود که بیفرزند مانی و به بدنامی دچار شوی ،ای آنکه مرا در هنگامی
که پختهام ،به ارزانیان نبخشی و پرور زن و فرزند و یا شکمپروری خویش را به کار
بری .یا هئومه ،نوشنده را نفرین کند« :بشود که بی فرزند مانی و به بدنامی دچار شوی ،ای
آنکه مرا در هنگامی که فشردهام ،همچون دزد مرگارزان[ ،پنهان] نگاه داری مرا که
هئومۀ دوردارندة مرگم و به هیچ روی مرگ ارزان نیستم»(رایشلت.)131 :1711 ،
تقدّس حفظ نام باعثشده برای زنده نگهداشتن نام شخد بیپسر و متوفّای بیفرزند،
قوانین فقهی منسجمی تدوین شود .در هنگام برگزاری مراسم زناشویی به نسبت وضعی که
زوجه در خانواده داشت عقد ازدواج به یکی از این شیوهها برگزار میشد -1 .پیمان
پادشاهزنی  -9پیمان ایو زنی  -7پیمان چاکرزنی  -3پیمان خودرأیزنی .پیمان
ایو زنی هنگامی برگزار میشد که تنها فرزند خانواده دختر باشد ،با این پیمان دختر
میبایست نخستین پسر خود را به نام پدر خود درمیآورد و خانه و ارث پدر خود را پس از
بالغشدن فرزند به او انتقال میداد بدین طریق نام پدر ماندگار و جاودان میشد .در بند
چهاردهم کتاب ماتیکان هزار داتستان آمدهاست« :مردی که فرزند او مختصر به یک دختر
باشد آن دختر موظف است با عقد نکاح ایو زنی با مردی دیگر ازدواج کند و شرط
نکاح ایو زنی این است که آن دختر مکلّف میباشد نخستین فرزند خود را به نامگانه
پدر خود درآورد»(شهزادی )19 :1713 ،همچنین برای بقای فرد متوفای بیفرزند قوانینی
وضع شدهبود .به عنوان مثال در ماتیکان هزارداتستان آمدهاست« :برادری که به سن بلوغ
رسیده اگر قبل از ازدواج فوت نماید ،خواهر او باید به نامگانۀ برادر متوفّای خود با عقد
ستر زنی شوهر کند» (همان .)17 :عقد سترزنی هنگامی برای دختر اتفا میافتاد که پدر
فرزند ذکوری نداشته یا قبالی پس از رسیدن به سن بلوغ در حال عهب فوت کردهباشد .از
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شرایح عقد ستر زنی این است که دختر باید نخستین فرزند خود را به نام برادر متوفّای خود
درآورد بدین طریق نام برادر زنده میگشت و نسل و نام او تدوام پیدا میکرد.
.8-0آداب نامگرار

در ايران باستان

در مورد آداب نامگهاری در ایران باستان متأسفانه هیچ سند تاریخی در دست نیست و
تنها سند موجود ،شاهنامه است که در خالل داستانهای اساطیری ،حماسی و تاریخی به
آیینهای نامگهاری و برپایی جشن والدت اشاره کرده است .هرودت در تاریخ خود
اشارهای گهرا به برپایی جشن تولّد در ایران باستان دارد که از این قرینه میتوان حدس زد
که در آن دوران آداب و مراسم ویژهای نیز در مورد نامگهاری وجود داشتهاست .هرودت
اشاره میکند« :در نزد ایرانیان برای هر کس روز خاصی بسیار اهمیّت دارد و با تشریف
برگزار میشود و آن ،روز زادهشدن او است .معتقدند در آن روز باید بیشتر از هر روز
دیگر خورا فراهم سازند .ثروتمندان [در زادروز خود] گاو ،اسب ،شتر یا خری را تمامای
کباب میکنند ،ولی تهیدستان از جانوران کوچکتری استفاده میکنند»(هرودت:1711 ،
 .)117در گفتگوی کورو و آستیا نیز به جشن والدت در ایران باستان اشاره شده
است (راوندی .)711 :1713 ،تنها در دورة ساسانیان اشارهای اند در متون تاریخی به
مراسم وآیینهای نامگهاری شدهاست از جملۀ این آداب و رسوم این است که «هنگام
تولد ،پدر طفل باید شکر خدای را با انجام مراسم دینی خاص و دادن صدقات به جای
آورد ،صدقهی پسر بیش از دختر بود»(کریستنسن .)971 :1710 ،مراسم و آیینهای
دیگری نیز در روزهای نخست تولد نوزاد برگزار میشد از جمله والدین سخت مواظب
بودند که اهریمن به طفل نزدیک نشود .آنان شیطان را به وسیلۀ آتش و روشنایی دور
میکردند خصوصای در سه شب اول تولد طفل .عصارة گیاه هوم به طفل میدادند و روغن
بهاری به او میچشانیدند(همان .)971 :در مورد برگزاری جشن تولد در دورة ساسانیان
سندی قطعی در دست نیست ،ولی احتماالی جشنهای زادروز برگزار میشدهاست
(آموزگار .)919 :1711 ،رسم شادبا و تبریک در جشنهای مختلف ملی و دینی و
جشنهای تولد و ازدواج ،امری مرسوم بوده و آداب مربوط به خود را داشته و احتماالی در
دورة ساسانیان اصطالح «آفرین» برای اظهار تبریک رایج بودهاست و منابعی وجود دارد
که زرتشتیان جشنهایی با نام سالروز والدت زرتشت داشته و در آن روز به یکدیگر
تبریک میگفتهاند(همان.)917 :
 .7-0نام در دوره

ساسانیان

 .9-7-0نظام نامگرار

خوشبختانه اطالعات با ارزشی در مورد نامهای اشخاص ،آیینهای نامگهاری و جایگاه
و نقش نامها در زمان ساسانیان از البهالی نوشتههای مورّخان و کتب پهلوی تدوینشده در
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این عصر میتوانیم به دست آوریم .در این دوره برای پرهیز از زایل شدن نامها و
خاندانهای نامی و بلندپایه ،قوانینی مدوّن تنظیم شدهبود همچنین برای عدم امتزاج
خاندانهای پست با خانوادههای بزرگ در این دوران «نام خانوادههای بزرگ و شجره
نسب آنها در دفاتر مخصوص ثبت میشد»(راوندی .)111 :1713 ،از دیرباز اعطای لقب و
نام افتخاری به افراد امری مسلّم بود وآنچنان که اسناد و مدار تاریخی نشان میدهد ،در
نظام زبانی هندو اروپایی باستان حتی برای اعطای نام معمولی به افراد نیز قواعد و اصول
خاصی وجود داشت و اسامی به دو صورت بسیح و مرکب بود .اسامی بسیح اصوالی به
اعضای فرودست قبیله داده میشد و فرزندان آنان نیز به همین صورت نام بسیح داشتند ،اما
اسامی مرکب که غالبای با پسوند «خدا» ترکیب یافته بود به افراد فرادست جامعه تعلّق
مییافت .این اسامی ،اسامی خداگونه نامیده میشد یا اسامیای بود که شهادت میداد بر
فضیلت ،قابلیّت ،مهارت و مالکیّت خداوندگار» (مبشّر .)11 :1710 ،بدین ترتیب در نظام
نامگهاری قدیم نام و لقب منطبق بود بر قابلیّتهای ذاتی یا اکتسابی شخد که او را محقّ
دریافت آن اسم میکرد .پیشینۀ اعطای لقب به افراد در جامعه ایرانی به دورة هخامنشیان
برمیگردد و احتماالی ازآنجا به عنوان سنّتی نیکو به دوران متأخر و عصر ساسانی تسرّی یافته
است زیرا در زمان هخامنشیان رسم بود که خدمات شایان را با اعطای لقب پادا
میدادند»(کریستنسن .)913 :1710،این القاب برای صاحب لقب امتیازات ویژهای در
برداشت و میتوانست پایگاه اجتماعی او را ترفیع بخشد« .از جمله القاب مخصوص کلماتی
بود که با نام شاه ترکیب یافته باشد .این لقب را به اشخاصی میدادند که نسبت به شاه
فداکاری کرده بودند .القابی که با تهم (قوی) ترکیب یافته بود ،رواج بسیار داشت از قبیل
تهمیزگرد ،تهمشاپور ،تهمخسرو ،تهمهرمزد» (همان .)913 :این القاب و نامها شخد را
برجسته میکرد و به او در پیشگاه شاه هویّت میبخشید به عنوان مثال اگر کسی در دربار
ساسانی از این امتیازات برخوردار میشد و تاج دریافت میکرد ،حق داشت بر سفره پادشاه
بنشیند و در مجلس مشاوره او شرکت کند(رواندی .)303 :1713 ،با این اوصاف از نام و
لقب افراد در دورة ساسانی میتوان به شأن و جایگاه اجتماعی آنها پی برد.
مسئلۀ ماندگاری نام و نیکنامی نیز مسئلۀ مهمی بود که ذهن شاهان ساسانی را به خود
مشغول کرده بود .آنان برای پاسداشت نام خود چون اسالف و گهشتگان اقداماتی انجام
میدادند از جمله این کارها ساخت ابنیه و آتشکده بود به عنوان مثال شاپور اول ،دومین
پادشاه ساسانی ( )930-930قصد خود را از بنا کردن آتشکدهها اینگونه تشریح میکند:
«ایزدان را نیایش بزرگ کردیم و نیز در اینجا ،بنا بر این کتیبه ،برپاکردیم آتشی به نام
خسرو شاپور ،برای روان و دوام ناممان .آتش به نام آذرناهید برای روان و دوام نام
(همسرمان) آذرناهید شاه بانوان شاهبانو .آتشی به نام خسرو هرمزد اردشیر برای روان و
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دوام نام پسرمان هرمزد اردشیر شاه بزرگ ارمنیه (»...عریان .)17 :1719 ،در سکهها و
مهرهای بازمانده از دوران ساسانی هم نقش نام را به عنوان معرّف پادشاه میبینیم .بیشتر
پادشاهان این سلسله برای کسب ابهّت و شکوه شاهی با توجّه به روایی سکهها از القاب و
نامهای مختلف بر روی سکهها استفاده میکردند .سکههای کشف شده ساسانی نشان
میدهد که شاهان ساسانی القاب خود را که به نوعی مؤیّد جنبۀ آسمانی حکومت آنان بود
بر روی سکهها حک میکردند .بر روی یکی از سکههای اردشیر نوشته شده« :خدایگان
اردشیر شاه ،فرزند خدایگان پاپک شاه» و دیگری« :بغ مزداپرست ،خدایگان اردشیر شاهان
شاه ایران که چهر از ایزدان دارد» (لوکونین .)11 :1770 ،در کنار سکهها ،مهرهای بازمانده
از این دوره نیز سند گویایی برای اهمیّ ت و نقش نام در تعیین پایگاه اجتماعی اشخاص
است(قدیانی.)997 :1713 ،
 .0-7-0تابو

نام در دورة ساسانی

در نظر اقوام کهن و باستانی نام معرّف ذات بود و جزئی از وجود شخد به حساب
میآمد و ارتباط بین یک اسم و خود شخد یا شیء موسوم به آن صرفای مجاورتی و
قراردادی و دلخواه نبود بلکه پیوندی واقعی و ذاتی وجود داشت که آن دو را به نحوی با
هم یگانه میساخت( 1فریزر .)931 :1717 ،حتی در برخی جوامع اعتقاد داشتند که نام کل
روح شخد را تسخیر میکند ،بنابراین کسی که نام دیگری را در اختیار داشته باشد
میتواند بر روح او غلبه کرده ،از او همچون یک برده استفاده کند
( )Allan,Burridge,2006:126به عنوان مثال در اساطیر مصر آمدهاست که «ایزیس» بر
«ری» خدای خورشید غلبه کرد ،زیرا توانست او را قانع کند که نامش را فا
کند( )graves, 1987: 21یا در ادبیات عامۀ اروپا از دیوی به نام رامپل استیل اسکین نام
برده شده که با کشف نام ویلین توانست قدرت او را از بین ببرد(.)Zipes, 2000: 423
مسلمای این نوع نگر در بین پادشاهان و صاحبمنصبان به خاطر نقش و جایگاه واالیی که
در جامعه داشتند ،بیشتر به چشم میخورد و همین نکته باعث شده تا برای مقابله با ترس و
محدودیت حاصل از تابوی نام به فکر انتخاب نام دوم و القاب بیافتند .آنها برای پرهیز از
بهزبانآوردن نام اصلی ،القاب و عناوینی به خود میدادند که در ذهنشان فرعی بود و جزء
ذات و وجودشان محسوب نمیشد و هرکس میتوانست آن را آزادانه به کار برد بدون این
که صاحب اسم به خطر بیفتد(فریزر .)937 :1717 ،از سوی دیگر با توجه به این نوع
نگر  ،طرف دیگر سکۀ تابوی نام ،قدرتی بود که این تابو به نام افراد میبخشید و بسیاری
از شاهان ساسانی از این نوع تفکر ،بهرهبرداری سیاسی میکردند .آنان با انتخاب نامهای
پادشاهان نیرومند اساطیری که محبوبیتی در دل تودههای جامعه داشتند ،اعمال و فرمانهای
خود را بر رعیّت و زیردستان تحمیل میکردند 9به عنوان مثال بهرام در تفکّر اساطیری و
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باستانی ایزدی مقدس است .او درفشدار ایزدان مینوی و مسلحترین آنهاست .از نظر نیرو،
نیرومندترین ،از نظر پیروزی ،پیروزترین و از نظر فره ،فرهمندترین است (آموزگار:1733 ،
 .)93این تقدّس و قدرت خار العاده بهرام اساطیری باعث میشد که شاهان ساسانی از نام
او برای مشروعیّت قدرت خود استفاده کنند به همین جهت نام چندین تن از پادشاهان
ساسانی بهرام است .آنان نه تنها از نام ورهران یا بهرام اساطیری بهره میبردند ،بلکه حتی از
نمادهای او در سکهها و تاجهای خود استفاده میکردند تا نزد اتباع خود دارنده خصاید
بهرام اساطیری جلوه کرده ،مردم نیز ناگزیر آیینها و مناسکی را که در برابر بهرام
اساطیری اجرا میکردند در برابر آنها تکرار کنند(قاضی مرادی .)990 :1711 ،به بیان دیگر
در تفکّر اساطیری انتخاب نام مقدّس و اساطیری باعث میشد تا خصاید و ویژگیهای
شخد به صاحب نام جدید منتقل شود .این نوع نگر در تفکّر برخی اقوام هندواروپایی
تا آنجا پیش رفته که دانستن و یا حدس زدن نام موجودات ماوراءطبیعی باعث غلبهکردن
بر آنها میشود یا حتی حدس زدن نام شیاطین و خطاب کردن آنها با نام واقعی باعث
میشود که آنها فرار کنند( )Garry, El-Shamy, 2005: 116به عنوان مثال در ادبیات
عامیانۀ انگلستان سرودی وجود دارد با نام «معماهایی که خردمندانه حل شد» که در آن
دیوی به صورت یک شوالیه به خانه زنی میرود که سه دختر دارد و از آنها میخواهد تا
معماها را حل کنند و دختر کوچک در آخرین معما نام دیو را کشف میکند و دیو به
صورت شعله آتش فرار میکند(.)Child, 1965: 1/5
 .3-7-0نقش دين زرتشت در گزينش اسامی

در دورة ساسانیان با توجه به گستر دین زرتشت و رسمیّت یافتن آن ،موبدان به عنوان
مبلّغان از جایگاه و نقش مهمی در مناسبات سیاسی و اجتماعی برخوردار بودند ،به طوری
که «هر فردی از گهواره تا گور در تحت نظارت و سرپرستی روحانیان بود(رواندی:1713 ،
 .)111روحانیان زرتشتی نیز همچون شاهان به قدرت نهفتۀ نامهای اساطیری پی بردهبودند و
برای مشروعیت بخشی به خود و نفوذ کالم در میان عامۀ مردم ،برای خود شجرهنامههایی
ساخته و نسب خود را به سالطین هخامنشی میرسانیدند و خود را از سلسله پیشدادیان
میشمردند»(همان .)111 :این اتّصال موبدان زرتشتی به پیشدادیان و بهرهبردن از نام
پادشاهان اساطیری ،آنان را در مناسبات اجتماعی و سیاسی همدو و همتراز شاه به عنوان
قدرت مطلق قرار میداد و از این جهت نقش و جایگاه آنان را تثبیت میکرد .با توجه به
دخالت موبدان در همه مناسبتها ،بالطبع آیین تولد نوزاد و نامگهاری او هم جزو وظایف
موبدان بود و حضور و نقش موبدان در نام گهاری نوزادان در شاهنامه ذیل تاریخ شاهان
ساسانی نیز به چشم میخورد به عنوان مثال اورمزد نرسی هنگام مرگ پسری ندارد و از
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زمان مرگ او تا فاصلۀ تولد پسر شاپور و بزرگشدن او ،موبدی شهروینام بر تخت
مینشیند و اوست که برای این پسر نام برمی گزیند:
یکرری اللررهرخ دیررد تابرران چررو مرراه
نگررره کررررد موبرررد شبسرررتان شررراه
ازان خوبرخ شرادمان شرد جهران
پررریچهررره را بچّرره بررد در نهرران
یکی کود آمد چو تابنده مهر
چهل روز بگهشت ازین خوبچهر
بررر آن شررادمانی یکرری سررور کرررد
ورا موبرررد نرررام شررراپور کررررد
(فردوسی)913 :1711 ،1/
یا هنگام تولد شغاد ،همین موبدان که کار ستارهشناسی و پیشگویی را نیز بر عهده دارند
سرنوشت او را اینگونه پیشگویی میکنند:
بگفتنرررررد برررررا زال سرررررام سررررروار
گررررررفتیم و جسرررررتیم راز سررررررپهر
چو این خوبچهره به مردی رسد
کنررررد تخمرررره سررررام نیرررررم تبرررراه

کرررره ای از بلنررررد اختررررران یادگررررار
نررردارد بررردین کرررود خررررد مهرررر
به گاه دلیری و گردی رسد
شکسررت انرردر آیررد برردین دسررتگاه
(همان)339 :7/

در این دوره نقش و تأثیر اندیشههای دینی بر تعیین انتخاب اسم افراد بسیار چشمگیر
است و غالبای والدین اسامی دینی را برای فرزندان خود برمیگزیدند ،و در نامگهاری نوزاد
اختیار اسم کفار را گناه میدانستند(کریستنسن .)971 :1710،نقش اماکن دینی از جمله
آتشکدههای معروف دوران ساسانی نیز در ترکیب اسامی اشخاص بسیار قابل توجه است.
اسامیای مانند مهرانگشسپ ،آذرگشسب ،آذرنو  ،آذر فرنبغ ،آذر برزین ،پناه برزین و...
نشانهای گویا از تقدس مکانهای دینی در اتخاذ نام آنها جهت تبر و تیمّن است .در این
دوره «تقریبای همه اسمهایی که در نقو و مهرها میبینیم ،اسامی طبقه ممتاز است و بیشتر
صورت دینی دارد مثالی بعضی از آنها اسامی ایزدان است مانند هرمزد (اوهرمزد ،اهوره
مزدا) و وهرام (ورثرغنه) و نرسه (نیریوسنگه) .یا ترکیبی از اسم دو ایزد مثل مهرنرسه
(مهر+نرسه) است .یا ترکیبی از دو جزء است که یکی از آنها نام ایزدی است مانند
مهروراز (مهر  +وراز «گراز») و مهر بوزید (مهر نجاتدهنده) یا زروانداد(آفریده زروان)
(همان.)971 :1710،
 .8-7-0ديگر عوامل گزينش نام

اقتضائات دیگری هم در گزینش اسامی افراد دخیل بود مثالی اسم گاهی مبیّن شرافت
طفل بود مانند شاپور(پسر شاه) ،یا از فال نیک حکایت میکرد مانند پیروز (فاتح) و ویه
(نام به) .در ترکیب اسامی زنان اکثرای کلمه «دخت» را میبینیم مانند آزرمیدخت،
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سیمیندخت ،یزداندخت و. ...گاه در انتخاب اسم از نام نیاکان و بزرگان خاندان 7بهره
میگرفتند .شاید این نوع انتخاب نام پسر در تفکر باستانی ،معلول این مسئله باشد که پدر
در تصوّرات مردم کهن هویّتبخش است و این دید حاکی از نظام پدرساالر حاکم بر
جوامع هندو ایرانی است .در این دوره انتخاب نام پدر و پدربزرگ برای نوزاد معمول بوده
است« :در هنگام نامگهاری ،مادر کود را بغل میگیرد و نام نیاکان را بر زبان میراند و
از این نامها یکی را انتخاب میکند که اغلب نام پدر بزرگ و...است ،با این حال نام
دودمان را پشت سر هم ذکر میکنند(زنجانی.)777 :1710،
 .7-7-0نامها

اشکانی در دورة ساسانی

نقش نامها به عنوان عاملی که توانست در کوره راه حوادث تاریخی و کشمکشهای
سلسلهها و حب و بغپها ،گوشهای از خاطرة پهلوانان و قهرمانان اساطیری و تاریخی این
سرزمین را در بطن خود به قرون متأخّر برساند ،بسیار شایان توجه است .این همان پویایی
نامهاست که میتواند معرّف دودمانهای فرامو شده باشد .در تاریخ ایران میبینیم که
هر سلسلهای هنگام روی کار آمدن ،سعی در ویرانی و نابودی آثار سلسلۀ گهشته داشت و
ساسانیان نیز از این قاعده مستثنی نبودند .هرچند آنها در تخریب آثار به جا مانده از سلسلۀ
اشکانی بسیار کوشیدند ،ولی در کنار تال آنها ،تودههای مردم در خالل داستانها و
حکایات خویش نام قهرمانان اشکانی را زنده نگه داشتهاند که این خود ،بخشی از جادوی
نام است به عنوان مثال «نام خانوادة گودرز که نام پادشاه اشکانی است یک نمونه است
که نام او کوتزرس و نام پدر گو ،پیش و پس شده است و حتی نام مهرداد که یک نام
اشکانی و مربوط به همین خانواده است به صورت میالد 3باقی مانده است که نام پدر
گرگین یک پهلوان حماسه است .نام فرهاد که یک پادشاه اشکانی است در شاهنامه جزو
پهلوانان عهد کیکاوس آمده است .بیژن نام یکی دیگر از شاهزادگان اشکانی است که به
صورت یک پهلوان باستانی در نام پسر گیو ظاهر میشود ،صورتهای دیگر این نام ویگن
و ویزان است .به هرحال این شباهت اسمها از روی تصادف نیست ،باید عمدی در کار
باشد تا در عصر ساسانی چیزی از تاریخ محو شده اشکانی باقی بماند»(زرین کوب:1711 ،
.)71
ساسانیان با وجود تمام تالشی که برای محو آثار اشکانیان کردند ،به دالیلی ناگزیرشدند
داستان های پارتی را در کتابهای رسمی خود که همان خوتای نامگها باشند جای دهند.
از جمله این دالیل میتوان به حصول هدف سیاسی ساسانیان که همان وحدتبخشیدن به
کل ایران بود ،اشاره کرد و یا از نیرومندی و برتری سنّت داستانسرایی پارتی و جهابیّت
فراوان این داستانها نزد مردم یاد کرد که باعث شد در خوتای نامگها راه بازکنند
(حمیدیان .)731 :1739 ،شو و عالقۀ مردم به داستانهای حماسی و روایتهای پهلوانی
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پارتی نیز عامل مهمی در استمرار و حفظ آنهاست ،زیرا در همین دوران می بینیم که این
داستانها در کنار ادبیات رسمی زرتشتی به سرعت در حال گستر در بین اقشار مختلف
جامعه است و تعداد زیادی از مردم ،حتی از طبقات باالی جامعه شو بیحدی برای
گزینش نامهای قهرمانان حماسی مانند سیاو و خسرو و رستهم (رستم) دارند
(کریستنسن.)971 :1710 ،
 .3نتیجمگیر
نامها از گهشته تاکنون مهمترین عامل هویّتبخشی و تمایز افراد در جامعه بودهاند .نوع
انتخاب اسم عالوه بر اینکه گویای نگر فرد به خود ،جامعه و طبیعت است ،اندیشۀ دینی
و مههبی او را نیز آشکار میسازد .در پژوهشهای تاریخی و اجتماعی با مراجعه به متون
تاریخی و بررسی اسامی خاص متداول در هر دوره ،میتوان بافت قومیّتی و مههبی و
پراکندگی اجتماعی هر دوره را سنجید.آنچنان که یافتههای باستانشناسی و متون تاریخی
نشان میدهند در ایران باستان عوامل متعدّدی در گزینش اسامی ایرانیان دخیل بودهاند،
ولی مههب نقش اساسی را به عهده داشته و بخصوص در دورة ساسانیان دین زرتشتی نقش
بسیار چشمگیری در گزینش اسامی افراد فرودست و فرادست جامعه ایفاکردهاست .نکتۀ
دیگری که پژوهش حاضر بر ما روشن میسازد ،تابوی نام در دورة ساسانی است .با توجّه
به منطبقبودن نام و ذات در تفکّر باستانی ،شاهان ساسانی با گزینش نامهای ایزدان
اساطیری و مقدس ،صفات و کارکردهای آنها را به خود نسبت داده ،به وسیلۀ اینگونه
تقدّسزایی اساطیری ،تفکرات سیاسی خود را بر رعیت دیکته میکردند .نکتۀ قابل توجه
دیگر در مورد نامها پویایی آنها هنگام عبور از جادهی پرپیچ و خم تاریخ است زیرا تاریخ
نشان دادهاست که به رغم کینهورزیها و عداوتهای سلسلههای مختلف برای ناچیز کردن
یاد و خاطرة سلسلههای پیشین ،نامها توانستهاند گوشهای از اندیشه و مههب دودمانهای
فرامو شده در غبار تاریخ را به آیندگان برسانند به عنوان مثال با وجود تال ساسانیان
برای محوکردن آثار اشکانیان ،میبینیم که وجود نام شاهان و بزرگان آنها در آثار حماسی
و پهلوانی یاد آنها را زنده نگه داشتهاست .همین اندیشه زندهماندن نام و نیکنامی جزو
دغدغههای اصلی شاهان ساسانی و نیز دین مزدیسنا به شمار میآمده ،بهطوریکه خیلی از
بناهای دورة ساسانی اعم از آتشکده و ...به منظور تداوم نام خاندان و یا زندهنگهداشتن نام
بانی آن ،بنا می گردید و در دین مزدیسنا هم قوانین فقهی و حقوقی بسیاری برای عدم
انقطاع اوالد ذکور و تداوم نام دودمان و خاندان وضع شدهاست.
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يادداشتها
 .1فروید نمونههای زیادی دربارة تابوبودن نام از اقوا م بدوی جهان آورده است که اقوام یادشده ،نام را با روح برابر
دانسته ،معتقد بودند که بردن نام شخد متوفّی باعث بازگشت روح او میگردد .به همین سبب گاه هنگام فوت کسی
نام او را عوض کرده ،از تکرار نام اصلی او اجتناب میکردند و گاه حتی نام تمام اشخاص و اشیای همنام او را نیز
عوض میکردند(فروید .) 100 -11 :1717 ،حتی در برخی جوامع اولیه از طریق روح مردگان به قدرتهای شمنی و
فو طبیعی دست مییافتند(الیاده.)131 :1711 ،
 .9از نظر ذهنهای ابتدایی یک واژه صرفای یک واژه نیست بلکه خواص عرفانی دارد و قدرتی جادویی در آن
نهفتهاست بنابراین آنچه را ما معنای واژهها یا شکل عبارات مینامیم ،در نظر اقوام ابتدایی امور چندان مهمی نیستند.
این اقوام به طور وصفناپهیری مجهوب این سرودها [یا افسونها] هستند ،زیرا قدرت عرفانی و اثر جادویی آنها را از
زمانهای به یاد نیامدنی میشناختهاند .دقیقترین و در ناشدنیترین ترجمه نمیتواند جای این سرودهای در
ناشدنی را بگیرد ،زیرا ترجمه نمیتواند همان قدرت عرفانی و تأثیر جادویی را داشته باشد(برول.)917 -910 :1711 ،
 .7چینیان اعتقاد دارند که ارواح وجود دارند و با مردم رابطهای محبت آمیز دارند .در حقیقت میان مردگان با زندگان
مرز جداکنندهای وجود دارد اما این مرز بسیار کمرنگ است .مداخلۀ مردگان در امور زندگان از هر لحا سرشتی
فعاّل دارد و این مداخله هم برکت با خود میآورد و هم بدبختی .از این رو ارواح واقعای بر سرنوشت بشر حاکماند
(.)Groot, 1964: 924

-3کریستنسن نیز میالد و مهرداد را یکی میداند .نگاه کنید به( :کریستنسن.)33 :1710 ،
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