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  ي آنها شناختي اسطورة فر و كاركرد تحليل انسان
فردوسي و اساطير ايران شاهنامةدر   

             1 دكتر فرزاد قائمي 

  چكيده

مفهـوم  . ترين و پربسامدترين مفاهيم اين متن حماسي است يكي از مهم ،شاهنامهدر فر 
ـ ها يي چون ها  مينوي فر با نشانه ر طبيعـت، ارتبـاط بـا    لة نور، توانايي خرق عادت، تسلط ب

 ي مقدس بر شخصيت فرهمند نمايـان ها چون جانوران و ابزاراي  ي ماديها  بخت و شناسه
اين اسطوره، با شكل گيري اجتماع، مفهوم طبقه و دو نوع مشروعيت فرهمندانه و  .شود مي

ترين آن فرّ كياني است؛ فـرّي كـه مشـروعيت     خوني در ارتباط است و انواعي دارد كه مهم
 ،منظر انسان شناختياز كند و  مي اه را در راستاي تفويض حق الهي حكومت به او توجيهش
ت دانست كه به شـكل  ي نياي مقدس بشر يا قهرمان فرهنگي مدنيها  توان آن را از جلوه مي

در ايـن الگـو، فـرّ    . انجامد مي الگويي بنيادين است شاهنامهموبد كه در  -گيري الگوي شاه
داشتن گوهر نژادي و نمادي از حمايت الهي مشروطي است كه در صـورت  كياني، مستلزم 

 هـا   در اين جستار، ضمن بررسي خويشكاري. گسلد مي عدم پايبندي به خويشكاري از شاه
سياسـي ايـن    -علت اهميت دينـي با رويكرد انسان شناختي،  ،شاهنامهدر  ي فرها و كاركرد

 در اساطير ملل چون مانا، كاريزما و توپو خود ارز ي همها  نمونهرا با  آن ومفهوم را بررسي 
موبد بر مبناي شبيه  -گيري الگوي شاه از منظر روان شناسي تحليلي، شكل .ايم مقايسه كرده

سازي فرد با كهن الگوي مانا و تجسم شخصيت مانايي يا فرهمند و لغزش و گسستن فـرّه  
وحـدت روحـي تـوده بررسـي شـده      از او، با نظريات جنون شيدايي، تورم رواني و قانون 

  .است

، ، مشـروعيت، گسسـتن فـر از شـاه    )پريستار -شاه( موبد -فرّه، فرّ كياني، شاه :ها كليدواژه
  .يسشنا انسان

                                                 
   farzadghaemi@gmail.com    استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد -1
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  درآمد

 1شناختي انسان تحليلاسطوره شناختي، ي ها ي تحليلي در پژوهشها  ترين زمينه يكي از مهم
ي اسـاطيري را بـر مبنـاي    هـا  وره و كيفيـت مـتن اسـط   ،تحليلي -است كه با رويكردي تطبيقي

ي روانـي و فرهنگـي   ها ي فرهنگي و آييني آنها در جوامع كهن، در ارتباط با ساختارها خاستگاه
ي هـا  ، به ويژه دربارة خاسـتگاه ]1[ از نويسندگان بارز اين مكتب. كند انسان تفسير و تأويل مي

ر اثآترين  معروفيكي از صاحب  -5فريزر ،4، تيلور3، هريسون2ياتوان به مور مي آييني اساطير،
  . اشاره كرد 8و كمپبل 7الياده -)1915( 6پژوهشي در دين و جادو: شاخة زرينيعني  اين حوزه

و چـه   آن آيينـي  -چه با معناي اساطيري كهاست  شاهنامههاي   يكي از كليدواژهاسطورة فر 
از  .ر ايـن مـتن حماسـي دارد   بسـامد بسـيار بـااليي د   ) بخـت و اقبـال  (خود معناي مجازي در 

و  عليقلـي اعتمـاد مقـدم   از  فرّ در شاهنامهتوان از كتاب  مي تحقيقاتي كه به فر اختصاص دارد،
ياد كرد كه بدون مبناي نظـري خاصـي    محصلمحمدرضا راشداز  "شاهنامهو فرّه در  فر"مقالة 

ايـزدي در آيـين    هفـرّ كتاب . اند و تاكيد بر معاني آن پرداخته شاهنامه به توصيف اين مفهوم در
به جايگاه اجتماعي و سياسي اين مفهوم در نظـام   سودآور ءابوالعالنيز از  پادشاهي ايران باستان

چـه بـه    ي سياسـي دورة اسـالمي پرداختـه، اگـر    هـا  تداوم آن در نظام كهن پادشاهي در ايران و
كهن آن كمتر توجه كـرده   ي اساطيري اين مفهوم در جهان بيني ايراني و نمودهاي متنيها  جنبه
ن تحقيقـات درخـوري   آي ها مستشرقين نيز دربارة ريشه شناسي اين واژه و خويشكاري. است

، مقالـة  ها كه در بدنة تحقيق از آنها استفاده شده است، شايد بارزترين اين پژوهش اند انجام داده
"Farrah"  بررسي  به، شاهنامهدر  در اين جستار، با توجه به اهميت اسطورة فر. باشد 9بيلياز

                                                 
1. mythological criticism or  mythological approach 
2. Murray 
3. Jane Harrison 
4.  Edward Burnett Taylor 
5. George James Frazer 
6. The Golden Bough: a Study in Magic and Religion 
7. Mircea Eliade 
8. Joseph Campbell 
9. Baily 
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 -ي دينـي هـا   علت اهميت آن در ارتباط با سـويه  و اين متن در ي فرها و كاركرد ها خويشكاري
بر مبناي انسان خواهيم كوشيد، ضمن مرور و نقد مطالعات پيشين، ، پرداختهسياسي اين مفهوم 

تن فرّ كياني گسس پديدةماهيت فر و  توصيف جديدي از ي،روان شناسي تحليلو شناسي جديد 
  . ني بر مبناي نظري متفاوتي از تحقيقات ديگر باشدتارائه كنيم كه مب موبد -از شاه

 اسطورة فرّه و تقدس جايگاه حاكميت سياسي در اساطير ايران - 1

اسطورة فر، ارتباط مستقيمي با مفهوم حاكميت ديني و مشروعيت سياسي در ايـران باسـتان   
و انـواع فـر را بررسـي كـرده، سـپس       هـا  ر، ابتدا خويشكاريدر بخش نخست اين جستا. دارد

و  تمـدن  تكـوين ارتبـاط آن بـا    در ،مبناي فرّ كيـاني بر موبد را  -گيري الگوي شاه كيفيت شكل
  .تحليل خواهيم كرد حاكميت،

  ي آن در قبال طبقات جامعهها اسطورة فرّه و خويشكاري :1- 1

و واژة  "خورشـيد "بـه معنـاي    -hvarتايي واژه فرّ را برخي اوستاشناسـان بـا ريشـة اوسـ    
، 1باتولومه: رك(اند  مرتبط دانسته» يا نور خورشيد آسمان، خورشيد«به معناي  svarسنسكريت 

ايـن آرا، ايـن واژه را    اما بيلي با رد ،)221:  3،1974نيبرگ ؛111: 1893، 2جكسون ؛430: 1979
دانسـته اسـت    "بـه دسـت آوردن  "و  "دريـافتن "به معنـاي  ) اوستايي -hvar- )xvarاز ريشه 

، عـالوه بـر   xvarənahو در اوسـتايي   xvarrehاسـطورة فـرّه، در پهلـوي    . )75: 1971بيلي، (
كس در صورت رعايـت كامـل خويشـكاري خـويش از آن     كه سعادت و اقبالي است كه هر اين

الهـي   سوزان و درخشـان اسـت كـه پايگـاه    اي  شود، نيروي كيهاني و ايزدي و هاله مي فرهمند
  .)5-191: 1369مختاري،: رك( دهد مي قدرت را در باورهاي كهن قوم ايراني شكل

                                                 
1. Bartholomae 
2. Jackson 
3. Nyberg 
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؛ بـه  )273: 1375زينـر،  (دانسـت  يـا   1"كار خـود "يا   "خويشكاري"توان معادل  مي فرّه را
تعبيري ديگر، در صورتي كه هر طبقه يا قـومي خويشـكاري ورزد و بـه وظـايف خـويش بـه       

درخشـش   ،فـرّه ). 120: 1362، بهـار (يابد  مي به سعادت دست ه،درستي عمل كند، فرهمند شد
جوهرة برتر وجود اورمزدي است كه تابش آن بر گيتي، مرز خير و شر و شايست و نشايسـت  

 گيـرد، رسـتگار  كند؛ هر كس فرّه خويش را در يابـد و در پـيش    مي و شگون و نگون را ممتاز
يكـي از اشـكال معـروف    . نخواهد داشـت كس راه را گم كند، فرجامي جز تباهي شود و هر مي

به شكل آتش است كه از روشني ازلي كه جايگاه اورمزد است، فرود آمده و فرّه اي  "هاله"فرّه، 
كه به گفتة زادسپرم تا اي  بوده است؛ هاله -هالة روشن اطراف سر -زرتشت نيز به چنين شكلي

: 1911(دينكـرد  ). 17:  1366ادسـپرم،  ز(تابيـد   مي پانزده سالگي، در پيرامون چهرة مادر او نيز
 ياد 2آغاز شكل آتش يا شيئي كه نورافشان، فرود آمده از روشنيِ بي  بهنيز از فرّه زرتشت ) 600
  . آميخته بود اوپرسگي زردشت و اورمزد، در مادر  هماز كند كه چهل و پنج سال پيش  مي

معمـوالَ در  شـاهنامه  گـوهر كـه در   . دارد "گوهر"با مفهوم  يپيوند تنگاتنگ شاهنامهفرّه در 
شود، در حالي كه هنر اكتسـابي   مي شود، كامالَ ذاتي است و با او زاده مي مطرح "هنر"تقابل با 

در خطبة آغاز داستان كيخسـرو،  . گيرد مي فرا در طول زندگييي است كه فرد ها است و توانايي
ص را براي كمال مرتبة شهرياري او چهار شاخ. فردوسي بهترين توصيف را از اين مفاهيم دارد

]. 2[گهر، نژاد، هنر، خرد : دده مي يك را بر ديگري رجحانشمارد و با سلسله مراتبي هر مي بر
  :شود مي يزدان نسبت داده در اين بخش گهر به صراحت به فرّ

  نيازد به بد دست و بد نشنود   يزدان بودگهر آنك از فرّ        
  )3/3/6: 1386فردوسي، (

  :هنر آنچه آموختني است و
 بكوشي و پيچي ز رنجش بسي   موزي از هر كسيبياگرهنر      

 )3/3/8 :همان(
                                                 

1. Function 
2. asar roÎsÏnãÎh 
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دهد،  مي ن را تشكيلآچه فر هستة اصلي دهد، اگر مي نشانشاهنامه البته كاربردهاي گهر در 
ـ  -هنر كه اكتسابي است در مقابلِ -مفهوم گهر ا در حقيقت مجموعة همة صفاتي است كه فرد ب

 در داستان رستم و سهراب را از نمودهاي ارتباط وراثت و گهر .وراثتي و ذاتي :شود مي آن زاده
  :دهد مي كه به رستم كرده، علت را به گوهر خود نسبتاي  كاوس در ازاي تندي بينيم كه مي

 چنان رست بايد كه يزدان بكشت   ست و سرشتاكه تندي مرا گوهر
 )2/151/408: همان(

گيري انسان همزاد و همراه او بوده، در تكامل ازلـي و غـايي    ايراني، فرّه از شكل در اساطير
گويد كـه پـس    مي چنان كه زادسپرم در خلقت نخستين جفت بشر. او نقش اساسي داشته است

از خلق مشي و مشيانه، فرّه ميان ايشان بر آمد تا از گيـاه پيكـري بـه مـردم پيكـري در آمدنـد       
ج : 1374-5بـويس،  (دانـد   مـي  بويس فـرّه شـاه را همـزاد روحـاني او    . )16: 1366زادسپرم، (
و هنينگ معتقد است فر روح نگهبان مقام سلطنت و يا روح محافظ كشور و سـرزمين  ) 2/154

بسـيار يـاد    3، و فـرّه كيـاني  2، از فرّه آريايي يـا ايرانـي  اوستادر ). 477: 1945، 1هنينگ(اوست 
 ،بخشـندة خردنيـك آفريـده   از سـويي،  فرّ ايرانـي  ) 8-1اي بنده(در سرود اشتاديشت . شود مي

ژرفـاي رودهـا و    تـا  هـا  بهره دهنـدة سـتيغ كـوه    ،فرزندان كارآزموده ،دارايي خوب فراهم آمده
از ستور برخـوردار، خـوب رمـه،     ،ندة توان رويش و بالش به گياهان نودميدة زيباي سبزعطاكن
دشـمنان، شكسـت دهنـدة اهـريمن و ديـو      فـرو كوبنـدة    از ديگـر سـوي،   فرهمند و و توانگر

: 1347د، وپورداو(داند  مي د اين فرّ را وجه ملّي مفهوم فرّهوپورداو. خشكسالي و يخبندان است
نيز يكي  شاهنامهدر (با توجه به تقارن معناي آزادگي و ايراني بودن در فرهنگ ايراني ). 2/315

كـه آن را بايـد معـادل فـرّ ايرانـي       فـرّه  ، نوع ديگـري از )، ايراني است"آزاده"از معاني اصلي 
دادگـي،  ( ".ايرانيـان راسـت  كه آن است  " :بندهشبه روايت كه  است "آزادگان فرّه"دانست، 

در زامياديشـت آمـده اسـت كـه     : بنابراين دشمنان ايران را راهي به اين فر نيست). 109: 1369

                                                 
1. animus 
2. AiryanƏm xvarƏnoÎ 
3. kavaeÎm xvarƏnoÎ 
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بنـدهاي  (ست آورد، اما ناكام ماند افراسياب سه بار به درياچه فراخكرت فرو رفت تا فر را به د
فرّ آريـايي، مفهـومي   ). به بعد 47بند : همان(ضحاك نيز ديگر خواهان ناكام فر است ). 56-62

در . در جامعه شـكل گرفتـه اسـت    آناز مفهوم فر كه از تكامل اي  ملي است و فر كياني، سويه
در جامعه، اين تخصصي  1"طبقه"گيري مفهوم  با تكامل ساختارهاي اجتماعي و شكل حقيقت،

بهار، نموداري كه به تعبير مهرداد اي  دگرگونيشدن در مورد خويشكاري فرّه نيز به وجود آمد؛ 
فــرّه موبــدان از  شــاهنامهدر ). 120: 1362بهــار،(ســتا اجتمــاعدر از تــأثير تحــوالت طبقــاتي 

  :ه استد شدنيز يا) روحانيون(
 "فرّه موبدان"اج و هم ــن تهما    ت ردانــاد جــاويد تخـرا بــــــت 

 )1/163/28: 1386فردوسي، (
 ن و رومــچيلشكرهر آن كس كه از

  همــه نيـكــنـامــيش تــا جــاودان
 ون و بگيرند بـومــد خــــريزنــب  

 "رّه مـوبـدانـــف"دو ـــبـمانـد بـ
 )8-1/140/827: همان(

اسـت،   )روحانيـان (هـا  2آسـرون متعلّق بـه   آفريدههرمزد در بندهش آمده كه فرّه ناگرفتني  
). 109: 1369دادگـي،  ( چون دانايي همواره با آنان است و اورمزد خود نيز روحاني  اسـت 

  :تواند منبع فرّ دينياران و شاهان ديني باشد مي دين نيز نسبت نزديكي با فرّه دارد؛ فرّي كه
 سِ فرّه و دين رويمـپمان از ـــه    مــن رويــان پيشيـــن شاهــبر آيي

 )5/377/5: همان(
پهلوانـاني   شـاهنامه در  .ي تابش فرّه استها نيز از زمينه )مهي(و بزرگي  يگندآور پهلواني،

  :چون رستم و گودرز از اين فرّ برخوردارند
 وادگـانــودرز كشـپهدار گــــس    ـانـــان فــرّ آزادگــچنين گفت ك

 )2/160/522:همان(
 

                                                 
1. Cast 
2. aÎsroÎn 
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 "رّ مهانـف"ي ترا باد و ـشـكه بي    هانـاه جــآفرين كرد شوارــــب
 )3/19/285:همان(

  :كند مي وجودي او اشاره در زادن رستم به فرهمندي گوهر فردوسي
 و  فرّ شاهنشهيا نـدرا   ديدــــب    بخنديد از آن بچه سرو سهي

 )1/268/1482:همان(
. اسـت ) فرّه كياني(رّه مخصوص شاهان ، فشاهنامهدر هر حال، بي ترديد، مهم ترين فرّه در 

فـر كيـاني   . ، سرودي است كـه بـه ايـن فـر اختصـاص دارد     )كيان يشت(يشت  زامياد بر مبناي
آفريد بسيار سـتوده، زبردسـت، پرهيزگـار، كارآمـد و چـاالك كـه برتـر از ديگـر          نيرومند مزدا

در  نخسـتين شـاه  (هوشـنگ   پيشـدادي  آفريدگان است، متعلق به شاهان ايراني از نخستين شاه
ي زاده و نـزاده  ها گشتاسپ و سوشيانت كيكيخسرو و طهمورث، جمشيد و فريدون تا  ،)اوستا

نيـز مقارنـت تقـدس پايگـاه شـاهي و       شاهنامه در). 89تا  9بند (است تا گيتي را بدان نو كنند 
  :ترين مضامين تبديل شده است نيروي فرّه، به يكي از پر دامنه

 ه تـابيــد از او فرّه ايـزديـــك    ه گشت از بديچن آن شـاه پالـود
 )1/37/26:همان(

 ـرو نــژادـــببـايد يكي شــاه خس
  ـزديــــكــه باشــد بـدو فرّه ايـ

 ...ها به ياد كـه دارد گذشته سخن  
 د ز ديـهيـم او بـخـــرديـبتـابـ

 )5538و  3/549-1/322:همان(
 خردمند از او شاد و خندان بـود   ـودـــسـر تـاجـور فــرّ يــزدان ب

 )7/183/1141:همان(
 موبد را تشكيل -كياني در چهرة شاه برگزيده، الگوي شاه ةتجسم نيروي درخشان همين فرّ

 -نقطـة ثقـل سـوية دينـي     ،دهد؛ الگويي برآمده از فرّ كياني كه در فرهنگ اسـاطيري ايـران   مي
  .سياسي اين مفهوم است
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  )پريستار - شاه(موبد  - شاه فرّ كياني و الگوي :2- 1

كشـورداري و رهبـري دنيـاي     سـوية از شاهان نمادين اساطيري، از خويشكاري دو اي  پاره
از اي  در اساطير ايران، بيشتر شاهان پيشدادي و پاره. ندبرخوردارادارة عالم نهان در كنار ، اديم

يي در هـا  شخصـيت  از چنـين . دنيـايي برخوردارنـد   -كيانيان چون كيخسرو از اين نقش دينـي 
به طور توأمان بر عهده دارند،  را سرپرستي ديني و موبدي واساطير ملل كه فرمانروايي سياسي 

ي هـا  اين كهن الگو را در آثار و فرهنگ. كنند مي ياد 1"پريستار -شاه"يا  "موبد -شاه"با عنوان 
ي فارسـي، از  هـا   نامهاسكندرمثال اسكندري كه در . توان كرد مي مختلف به اشكال متفاوتي پيدا

. موبـد اسـت  -شاهتصوير نظامي ترسيم شده، بيش از تاريخي بودن، تكرار همين  اقبالنامة جمله
  :كند مي الگو يادهمين از  در پردازش شخصيت شاه، "پادشاه و كنيزك"مولوي نيز در داستان 

 ملك دنيا بودش و هم ملك دين   بود شاهي در زماني پيش از اين
 )1/96/36 :1379مولوي، (

و سرپرسـتي  ) موبـدي (موبد، شاهي است كه تنها پادشاه نيست، بلكه پيشوايي دينـي   -شاه
شـود؛   مـي  اين مأموريت الهي نخست بار به جمشيد واگـذار . دين اهورايي را نيز بر عهده دارد

  : شود مي از زبان اهورامزدا اين گونه به جمشيد ابالغ دينكردمأموريتي كه در كتاب هفتم 
گونه وسعت و رونق ده و از من نگاهباني و پادشاهي جهان را بپذير و آن  جهان مرا همين "

  )438: 1379نقل از صفا، ( ".را چنان دار كه كسي نتواند، ديگري را زخم بزند يا ناسزا گويد
اش را در  قدسي چون سروش كه نمونهاي  ابالغ پيام اهورامزدا به شاه نيز، از جانب فرستاده

در قالـب   -و كيخسـرو ) 8-21/84/477(، فريـدون   )5-24/44و  7-1/23/26( ومرثمورد كي
و خـواب كيخسـرو در    )452-2/413/441(نمايـد   مي خواب گودرز كه نشان خسرو را به وي

-7/2584-4/336(كنـد   مـي  اش را به او اعالم پايان رسالتش كه سروش اتمام مأموريت گيتيانه
ي تفويض حق حاكميت بـه شـاه از جانـب خداونـد و يكـي از      ها از نشانه ، نيزبينيم مي )2606

                                                 
1. Priest-King 
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چنين شكاري را از زبان جمشيد، يفردوسي، اين خو. موبد است -ي اصلي الگوي شاهها ويژگي
  :كندبيان مي

 منم  گفت  با  فرّه ايـــزدي
  بدان را ز بد دست كوته كنم

 مم شهرياري  و هم  موبديـــه  
 وي روشني ره كنمـــروان را  س

 )9-1/41/10: 1386ردوسي، ف(
از  كـه . اسـت جمشيد كيخسرو پس از، شاهنامهموبد را در  -هاي شاه ترين نمونه كامل

  :دارد "فرّ تمام"به گفتة رستم، برترين گوهر و  و است شاهنامهان فرهمندترين شاه
 ان به هر گوهري برترياهـشز   تريــك اخــو نيـيتمامز فرّ 

 )2/423/57: همان(
  :نيز تعبير شده است "فرّ شهريار"يا  "فرّ شاهنشاهي"از اين فرّ كياني، به  نامهشاهدر 

 "فرّ شاهنشهي"شود تيره اين    ين لشكر ار بد دهند آگهيا از
 )1/302/255: همان(

 گارـبر ايوان چنو كس نبيند ن
    

 "فرّه شهـريار"دو تازه شـد ـب  
 )2/366/2396: همان(

يـاد شـده، ايـن فـرّه بـه شـاهاني چـون        ) فرّ كيـان (شاهان  از فرّه مخصوص به بندهشدر 
سـتايش فـرّ كيـاني    ). 109: 1369دادگي، (متعلّق دانسته شده است ... س ووهوشنگ، جم، كاو

در ). 8/16-3، 14بنـد / 1يسنا، هـات  (نيز بسيار ياد شده است  اوستامزدا آفريد و ناگرفتني، در 
كيخسـرو نيـز   ). 3-32بندهاي (باد و باران است  زامياد يشت، جمشيد، ناظر بر كار خورشيد و

در برابـرش، بـه شـكل    ) "واي"(پريستار ديگر ايراني است كه بر باد نظارت داشت و باد  -شاه
در اين يشت كه بهترين سند دربارة ). 3-31بندهاي همان، (آن سوار شد  اشتري درآمد و او بر

مرد ايراني اين اسـت كـه نگاهبـان اقـوام     پريستار يا ابر -خويشكاري اصلي شاهفرّ كيان است، 
كشور را از قحطي و گرسنگي و مرگ و سـرما و گرمـا در امـان نگـاه دارد و در      ،آريايي باشد

نيـز پيونـد صـريحي بـين فـر و       شاهنامهدر ). 74-69بندهاي (فرمانروايي خويش دادگر باشد 
كشـور را فـرا   اي  ههفت سـال ، پس از قتل سياوش خشكسالي شاهنامهدر . است دجوموطبيعت 
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 در اين اثر، به صراحت بيان). 440-2/412/439(شود  مي و جهان پرنياز و برگشته حالگيرد  مي
  :ارتباط است در اين دوره و گسستن فرّه از كاووس انشود كه بين نگون بختي ايراني مي

 ند فرـش سال بفكاووس كـز ك
  از ايران پراگنده شد رنگ و بوي

 رـاي و پز درد پسر گشت بي پ  
 ي آورد رويـرانـر به ويـراسـس
 )8-2/425/97: 1386فردوسي، (

شاخة درخت سياوش كه گوهر فرهمندي او را به ارث برده است،  -و با بازگشت كيخسرو
 -)2/423/57: همـان (  "پديـد آمـد و رايـت بخـردي    / ز باالي او فرّه ايزدي ": كيخسرويي كه

  :شود مي و طبيعت غرق خرمي و شادي گردد مي بخت و بركت نيز به ايران باز
 مـاز  ابـر بـهـاري  ببـاريــد  نـ

  جهان گشت پرچشمه و رود آب
  

 ز روي زمين زنگ بـزدود غم  
 سر غمگنان اندر آمد به خواب

 )18-3/4/17: همان(
مقـامي تفـويض شـده از     -ي طبيعتها بدين ترتيب، شاه پريستار از طريق نظارت بر پديده

نبرد با نيروهاي اهريمني و اژدهايان، تباهي را از گيتي و مردمان و جـانوران   و -جانب خداوند
در مـورد  . دارد؛ او با قدرت مينوي حاصل از فـر بـه ايـن جايگـاه دسـت يافتـه اسـت        مي دور

طبـق  . پريستار را از ايزد مهر وام گرفته اسـت  -بينيم كه او خويشكاري شاه مي جمشيد، آشكارا
موبد است؛ چرا كـه   -جايگاه شاه) ميترا(اليل تطبيق جمشيد با ايزد مهر پژوهش بهار، يكي از د

بنا بر مهر يشت، مهر عالوه بر بركت بخشي، وظيفة جنگاوري و موبدي را توأمان بر عهده دارد 
پريستار، از ايزد مهر فرا گرفتـه   -جمشيد فر را به مانند خويشكاري شاه). 8-177: 1362بهار، (

تواند آن را بـه   مي يا فرّ آريايي به ايزد مهر پيوسته و در اختيار اوست و او كيش فرّ كياني: است
مهريشـت، بنـدهاي   (خواست خويش به شاهان يا اقوام ارزاني دارد و يا از آنان باز پـس گيـرد   

آمده است كه هنگام گسستن فر از جمشيد، مهـر  ) 6-35بندهاي ( در زامياديشت). 111 -108
بـه  ). 7-66مهريشت، بندهاي (س، فرّ كياني هميشه در اختيار مهر است از آن پ .آن را برگرفت

جمشـيد  . رسد، فر را بايد داراي مفهومي يگانه دانست كه نمودهاي متفاوتي يافته است مي نظر
موبدي اسـت،   -يكي از آنها كه فرّه خدايي: با سه جلوه استاي  داراي سه فرّه، يا فرّهاوستا در 
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پيونـدد و فـرّ پهلـواني و جنگـاوري كـه       مـي  كه به فريـدون ) كياني(اهي رسد؛ فرّ ش مي به مهر
  ).7-35زامياديشت، بندهاي(آورد  مي گرشاسب آن را به دست

اسطورة فر در ادوار بعدي دچار تحول عميقي شده و واژة فـرّه در فرهنـگ ايرانـي و زبـان     
؛ تغييري كه بر اساس متون يابد مي معنايي برابر با بخت و اقبال) در دورة اسالمي(فارسي دري 

سياسي  -با اين وجود، نقش ديني). 120: 1362بهار، (پهلوي، از دورة ساساني آغاز شده است 
اين اسطورة بنيادين، در تعريف مشروعيت، حدود قدرت و لوازم كسـب آن در فرهنـگ ايـران    

ي هـا  داي نامهخيكي از بهترين شواهد براي نشان دادن اين نقش در . باستان، نقشي پابرجاست
داستان فريدون  ةبا توجه به عدم وجود نام او در پيش نمونكه  عهد ساساني، داستان كاوه است

ت در عصـر      . رسد مي متأخر به نظر، اوستاو اژي دهاك در  با توجه بـه پايگـاه مـذهبي حاكميـ
ه نقـش  ساساني، چنين روايتي، ضمن تهييج مردم براي ايفاي نقش پاسداري از نظام پادشاهي، ب

بيگانگـان از  دور نگـه داشـتن   ، در عين قيام بر خصم و كند طبقة پيشه ور و برزگر يادآوري مي
تخت مقدس شاهي، نبايد به فكر تكيه زدن بر اين مسـند باشـند، زيـرا كسـب ايـن فرهمنـدي       

پاسخي كـه كـاوه بـه    . مستلزم دارا بودن نژاد و نسب شاهي است و نه كفايت و كارداني صرف
 :دهد، بهترين گواه بر اين مطلب است مي طرافيانش براي قبول فرمانرواييپيشنهاد ا

 اگـر مـا او  ... :چون به ري رسـيد، مردمـان را گفـت   . علَم چرمين را پيش داشت] كاوه[او "
 ...را بشكنيم، يكي بايد كه همه او را بپسنديم تا همـان روز او را بـه ملكـي بنشـانيم    ] ضحاك[

كسـي را   ...زيرا كه مـن نـه از خانـدان ملكـم    . من اين كار را نشايم: فتگ...ما را تو بس: گفتند
 )6-145: 1341بلعمي، ( ".و فرمان او كنيم... طلب كنيد از خاندان ملك تا او را بنشانيم 

شود، مردم به سـردار هنرمنـدي چـون     مي همين آراسته نبودن به فرّه، عاملي است كه باعث
پهلوان به رستم حماسي است، پشت كنند و خسروپرويز را كه تـاج  ترين بهرام چوبينه كه شبيه

توانست تكراركنندة الگـوي   مي چرا كه او ،و تخت را از كف داده بود، دوباره به شاهي بخوانند
پهلـوان  . پريستار باشد؛ نقشي كه سرداراني چون كاوه و بهرام را دستبردي بدان نبود -كهن شاه

يخسرو، به صراحت، نبودن جوهر شـاهي را در گـوهر پهلـواني    بزرگي چون گيو در گفتار با ك
  :كند مي خويش بازگو
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 رفرازـاي شه س:بدو گفت گيو
  پدر پهلوان است و من پهلوان

  

 ان را به تاج تو آمد نيازــجه  
 اهي نپيچد نژاد و روانــبه ش

 )6-2/436/255: 1386فردوسي، (
كوشـيدند بـا جعـل     مي نيز، چون سامانيان،شاهان ايراني دورة اسالمي  ،شايد به همين علت

 يي كـه هـا  ، خود را به سلسلة منقـرض شـدة ساسـاني نسـبت دهنـد؛ شـجره نامـه       ها نسب نامه
بـدين ترتيـب، يكـي از     .توانست دربردارندة انتقال مشروعيت فره از طريق مفهوم گهر باشد مي

حاكميت سياسي در فرهنگ  مهم ترين كاركردهاي اسطورة فر را بايد در ارتباط با جايگاه ديني
سياسي خود، ارتباط عميقي نيز بـا   -فرّه، در ژرف ساخت خويشكاري ديني. ايراني تحليل كرد

  .بررسي خواهد شد ادامهگيري مفهوم جامعه و تمدن در تاريخ اساطيري ايران دارد كه در  شكل
  

  الگوي قهرمان فرهنگي و نقش فرّه كياني در جامعه سازي :1-3
موبد است؛ او به يـاري همـين فـرّه كيـاني، بـه       -گر اصلي و قدرت حقيقي شاه ريفرّه، يا 

يكي از الگوهاي قهرمانان اساطيري كـه دربـارة بسـياري از شـاهان     . زند مي انتظام جهان دست
) انسـان تمـدن سـاز   (مصاديق آن قابل بررسي است، الگوي نياي فرهنگي قوم  شاهنامهفرهمند 

انسـان تمـدن سـاز، نيـاي     . شود مي تعبير 1"قهرمان فرهنگي"او به  شناسي از است كه در انسان
يي كه زندگي خود را بدان ها و دانش ها مقدس قوم است كه مردمان ابتدايي، بسياري از توانايي

را يـا از   هـا  آنها اعتقاد داشتند كه او ايـن ويژگـي  . دادند مي ديدند، به وجود او نسبت مي وابسته
ي تمدني خود ها هاي طبيعت به دست آورده است و بدين وسيله، مهارتخدايان و يا مهار نيرو

را كه در طول ادوار دراز كسب كرده بودند، به علت نداشتن حافظـة تـاريخي، در چهـرة يـك     
به باور كاسـيرر، در بـاور   ). 298-213: 2003، 2بودين: رك(كردند  مي قهرمان فرهنگي فرافكني

 ري را كه در واقـع مصـنوع تمـدن خـود او بـود بـه كـار       اساطيري انسان به محض اين كه ابزا
گريست، بلكه آن را ساخته، انديشيده و توليد شده ن گرفت، هرگز بدان مانند يك چيز دست مي

                                                 
1. cultural-hero 
2. Budin 
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 شـاهنامه  اقدامات مهم شاهان تمدن ساز). 116: 1367كاسيرر، (دانست  مي "از عرشاي  هديه"
ي عـرش را بـه   هـا  يي از سوي يزدان كـه هديـه  شود؛ نيرو مي به مدد نيروي فرّ ايشان انجام نيز

هوشنگ بارزترين نمونة انسان تمـدن سـاز   . كند مي موبد فرهمند، بر مردمان نازل -واسطة شاه
ي جامعة مدني انسـاني را  ها از معناي واژة هوشنگ كه خانه سازي و تشكيل اولين حلقه. است

ل گيـري يـك نظـام حـاكميتي     ي شـك هـا  تا لقب پيشداد، كه نخستين صورت] 3[نمادينه كرده 
و آهن، جـايگزيني ابزارهـاي   ] 4[ابتدايي را، در بافت واژگاني خود پنهان كرده، تا كشف آتش 

، كشاورزي و دامـداري و پوشـاندن   ها سنگي با آالت آهنين، روان كردن آب از درياها در جوي
ست كه هوشنگ در ي ساخته و بافته از پوست و موي جانوران، وقايعي اها مردمان به پوشيدني

   :دنيابد تا اين رنج را بر انسان كوتاه ك مي بدان دست به فرّ كياني  پادشاهي چهل سالة خويش،

 آب را راه كرد و به كشت به جوي
  فـرّ كـيــانو بـدان ايــزدي جـاه 

  ندــــجدا كرد گاو و خر و گوسف

 ...به فــرّ كـيي رنـج كوتـاه كرد  
 يـانگـور و گـوزن ژو ز نخجير 

 د سودمندبه ورز آوريـد آنچ بــُ
   )15-14 و31/11-1/30: 1386فردوسي، (                                                   

 بريدن و دوختن جامه ،رشتن پشمكه  شاهنامهساز ي انسان تمدنهاديكي از نمو ،طهمورث
ز همه مهم تر، پس از نبرد با ديوان، آموزد و ا مي اهلي كردن درندگان و پرندگان را به آدميان و

  :يابدها دست ميبدين پيروزي )فر(به ياري همين نيرو ، گيرد مي خط را از آنان فرا
 شدند  انجمـن  ديــو  بسيار مر
  چو طهمورث آگه شد از كارشان
  به  فــرّ  جـهاندار بستش ميــان

    

 ازو تاج و فر كه پردخت مانند   
 انبرآشفت و بشكست بازارشـ

 به گردن بــرآورد گــرز گران
 )32-7/30-36/ 1: همان(

: 1911(كنـد   مـي  را نـابود  )مازني( نيز هوشنگ، به ياري فرّه دوسوم ديوان مزني دينكرددر 
او سـاختن آالت جنـگ، رشـتن و    . جمشيد نيز يكي از الگوهاي انسان تمدن ساز اسـت ). 549

، آميختن خاك با آب و خانه سـازي، اسـتخراج   بافتن و دوختن جامه از كتان، ابريشم، قز و خز
تر، طبقات  گوهرها و عطرها و كشتي راني را به آدميان آموخت، نوروز را بنا نهاد و از همه مهم
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هر گروهي را گفت كه هيچ كس مباد كه به جز كار خويش و "چهارگانة جامعه را پديد آورده، 
ت در زنـدگي  از تكامـل مـدني  اي  نهتخصصـي شـدن كارهـا، نشـا    ). 130: 1341بلعمي، ( ".كند

  :كه او به مدد نيروي فر بر عهده گرفته است ينقش؛ اجتمامي در عصر جمشيد است
 هيـكمر بست با فرّ  شاهنش

  زمانه  برآســود  از  داوري
 جهان گشت سرتاسر او را رهي  

 به فرمان  او  ديو و مرغ و پري
 )4-1/39/3: 1386فردوسي، (

است؛ دورة جديدي كه با آغاز عصـر  1"عصرطاليي"يك  جمي، دوران از لحاظ تاريخ تمدن
ي تهية خوراك و پوشاك، رام كـردن اسـب و دامـداري، خانـه سـازي،      ها آهن، تكامل در شيوه

استخراج جواهرات، كشتي راني، سـاختن سـالح، خانـه سـازي، پزشـكي و افـزايش ناگهـاني        
، او با شاهنامهدر . ده بودشپديدار  وندگي ادر زاي  جمعيت انسان و اموال و رمگانش، رفاه تازه

  :آموزد مي كند و تمدن را به مردمان مي همين فر آهن را نرم
 ناـــبه  فــرّ كيي نــرم  كـرد  آه

  چوخفتان وچون تيغ وبرگستوان
 چو خود و زره كرد و چون جوشنا  

 هـمـه كـرد پيـدا بـه روشـن روان
 )12-11/ 2-1/41: همان(

د كه اردشير به علّت فرّه كيان بود كه به پيروزي وش مي نيز تصريح اردشير بابكانكارنامة در 
شاهان و شاهزادگان ايراني به مدد همين نيرو دژهاي دشمن را  شاهنامه،در ). 49: 1354(رسيد 

  :آورند مي آموزند و زورمردي و پيروزي به ارمغان مي كنند، تمدن را به مردم مي ريشه كن
 و بـوم آهرمن استگر اين دز بـر

  به فــرّ و به فــرمان يـزدان پــاك
 جهان آفرين را به دل دشمن است  

 سرش را به گرز اندر آرم به خـاك
 )9-465/628/ 2: 1386فردوسي، (

 ار او رزم و ميدان بودــه كـــهم   ودــجهـانـدار بـا فــرّ يــزدان بـ
 )5/182/1111  :همان(

                                                 
1. golden age 
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 هيفــرّه با روشني بود و با ــك   يــــرهسراسر شد او رايهـانـج
 )2/447/395 :همان(

 ر اين نامـور فـرّه ايزدي استـبـ   ندانم من اين زور مردي ز چيست
 )211/665/ 4  :همان(

 ان نخواستز فرّ يزدا جزبه گيتي   تــــرآورد راسـي بـن درفشاسب
 )636/ 2/465 :همان(

  :گذرد مي ه، چون فريدون، بي كشتي از آبحتي كيخسرو تنها به ياري اعجاز فرّ 
 جستنكشتيكرد وجيحون گذر ز

  فـريـدون كــز ارونـد رودآ چو شاه
 ـرّ كيـاني و راي درستـــبـه فـ  

 ت و به كشتي نيامد فرودـــگذش
 )8-2/460/567 :همان(

كه فر يي است ها بدين ترتيب، عالوه بر آباداني و ساختن جهان، خرق عادت نيز از موهبت
در . بخشـد  مـي  موبد فرهمند، قدرت پيشگويي -فر حتي به شاه. دهد مي در اختيار فرهمند قرار

شود، كه اين دو انسـان برتـر حماسـه آينـده را بـه يـاري        مي مورد سياوش و كيخسرو تصريح
كه پيش از مرگ فاجعه بارش، سرنوشـت خـود و   سياوش ؛ چنان كنند مي نيروي فرّه پيش بيني

  :به نيروي فر بازخوانده بودفرزندش را 
 دان گه كه اندرزش آمد به بنـب   كه از فرّ يزدان گشاد اين سخن

 )636/ 2/465 :همان(
   :دده مي نسبتفرّ يزدان  را آشكارا بهچرخ  آگاهي از رازاو اين 

 بلند آگهم  رخـــچ  م از رازــه   دهمزدانــرّ يـمن آگاهي از ف
 )2/310/1617 :همان(

و، نيرويي است كه فرزند او، كيخسرو، نيـز بـدان تواناسـت و در آزمـوني كـه گيـو       اين نير
بيند، به مدد فرّ و برز كيان، آنچه هنوز رخ نداده و حتي ذهن گيو را به اقـرار   مي برايش تدارك
  :خواند خود او بازمي
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 انــدر آيي ببيني ميــبه موي ان   يانــرّ و برز كــزدي فــتو از اي
 )2/424/72 :همان(

  شاهنامه ي آن درها تحليل انسان شناختي اسطورة فر و شناسه - 2

ژرف ساخت اساطيري اسـطورة فـر    ،يختانسان شنااز منظر  در بخش دوم اين جستار، ابتدا
ي نمـادين  هـا  را در تطبيق با مفاهيمي چون مانا، كاريزما و توپو، سپس با توجه به وجود نشـانه 

شـاهنامه   ي مـادي فـر را در  هـا  ي اسـاطيري، شناسـه  ها فرهنگ عيني براي اين مفهوم ذهني در
  .بررسي خواهيم كرد

  موبد فرهمند و شخصيت مانايي و كاريزماتيك :شاه 1- 2

، به عنوان نيرويي فوق فر. ي متفاوت بشري داردها اسطورة فر، نمودهاي مشابهي در فرهنگ
از جمله در  .)11: 1372، ...و بهار(شود  النهريني نيز ديده مي طبيعي و رازآلود، در ميان اقوام بين

و   متن لمـخواندنـد كـه داراي معنـايي تقريبـا برابـر بـا        مـي  1هاي آشوري، اين نيرو را معمـوالً م
النهرين، حتـي مقـدم بـر     است و ظاهرا بايد اصطالحي رايج در جنوب بين» درخششِ پرهيبت«

اي درخشان و پرهيبت بر گـرد سـر    الهملمو را با پرتوهاي تابان يا ه. عصر سومريان بوده باشد
ملمو حامي شاه و دور دارنده دشـمنان  . دادند شاهان، به نشانه حرمت و تقدس ايشان، نشان مي

شـد و وي در   داد، ملمو از او گريـزان مـي   وي بود، اما، اگر شاهي حمايت الهي را از دست مي
ميان نيـز خدايانشـان را داراي نيرويـي    ايال). 8-437: 1375بهار، (ماند  دفاع مي برابر دشمنان بي

كيدن قدرتي جادويي داشت . شد تلفظ مي kidinnuدانستند كه به بابلي  مي 2ننام كيدن يا كيت به
توانسـت شـكل    و نيرويي ايزدي بود كه هم قادر به حفاظت يا نابود ساختن كسان بود، هم مـي 

اگـر كسـي راه و   . داشتند ن برقرار ميمادي به خود بگيرد و پادشاهان سلطنت خود را به ياري آ
 دانست زنـدگي را باختـه و مـرگش قطعـي بـود      روش رابطه برقرار كردن با كيدن خود را نمي

                                                 
1. Melammu 
2. kiten   / kiden 
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اي  تجلـي روحـاني  نور الهي و يعقوب را داراي اين اعتقاد كه  نيز سنت عبريدر . )404: همان(
بـر يوسـف، از وي گسسـت،     او دانستند كه در اثر گريه و بي تابي بسـيار  مي 1شخيناموسوم به 

 .)609: 1386 ،يـاحقّي ( انـد  هفـر در ديـن يهـود دانسـت     ، متأثر از نفوذولي دوباره به او پيوست

، كـه نگهبـاني   2كوياجي، باور يونانيان باستان را به بخت و طـالعي خـدايي، موسـوم بـه تيكـه     
   ). 36: 1371 جي،كويا(داند  مي سرنوشت شهرها را عهده دار بود، با فرّ كياني قابل مقايسه

 با توجه به ارتباط روشن ميان فرّ و حق الهي حاكميـت در جهـان باسـتان، اسـطورة فـر را     
اسـطورة فـر   . توان شالودة قدرت ديني و سياسي پادشاه در جهان بيني كهن بـه شـمار آورد   مي

ت قابل مقايسه است؛ اصطالحي كه در مسيحيت به نفوذ يـا قـدر   3"كاريزما"همچنين با مفهوم 
، 4مك نمرا: رك(كرد  مي گرديد كه روح القدس به برخي افراد  مقدس عطا مي مشروعي اطالق

 -مشـروعيت فـرا  "اصطالح فرّه يا كاريزما، به عنوان نـوعي مفهـوم حـق الهـي و     ). 33: 2008
، جامعـه شـناس   6ماكس وبر). 64: 1986، ...و 5گلسمان(در سياست نيز راه يافته است  "قانوني

و  "توجيه عقلـي اعمـال قـدرت حـاكم    "كه آن را  7بحث پيرامون مفهوم مشروعيتپيشتاز، در 
كـه نهادهـاي سياسـي موجـود، بـراي جامعـه       ... توانايي هر نظام در ايجاد و حفظ ايـن بـاور  "

 -عقالنـي "اند، سه نوع مشروعيت يا سيادت  دانسته) 1250، 1383ليپست، (“ ترين است مناسب
مبتني بر اعتقاد متداول بـه  ( "سنتي"، )انوني بودن مقررات موجودمبتني بر اعتقاد به ق( "قانوني

مبتني بر فرمـانبرداري از فـردي   ( "كاريزمايي" و) اند هايي كه از قديم اعتبار داشته تقدس سنت
. شمارد برمي را) كه به شكل وحي بر وي نازل شده است الگو و نظامي  هگا و يا قهرمان مقدس

                                                 
1. Shaxina 
2. tyche 
3. Charisma 
4. McNamara 
5. Glassman 
6. Max Webber 
7. Legitimacy 
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ه يا كاريزما را به عنوان يكي از اشكال اقتدار مشروع در سياسـت بـه   او در اين تعريف، واژة فرّ
  ).130: 1996، 1برينر(كار برد 

، 3بارتون(قابل مطابقت است  2"مانا"شناسي، با اسطورة  اسطورة فر و كاريزما از منظر انسان
ايـري  مجمـع الجز (دانشمندان انسان شناس، اصل كلمه مانا را از لفظي مالنزيايي ). 201: 2004

يك قدرت ساكت و نـامعلوم  : اند در تعريف مانا گفته. اند اقتباس كرده) در شمال شرقي استراليا
جامد به افراد جاندار منتقل ساخت و يا  يتوان از اشيا مي كه در هر شيء موجود است و آن را

از يك شخص به شخص ديگر سرايت داد، يـا بـاالخره از اشـخاص جانـدار بـه اشـياء جامـد        
قدرت شگفت انگيز و سحرآميزي كه در فرد يا حيواني خاص موجود است، مبتنـي  . داندبازگر

لوي استروس مفهـوم  ). 14: 1344ناس، (بر انرژي نهفتة مانا است كه در جسم آنها وجود دارد 
اسـت   "درون"داند كه به معني تحرّك در طبيعت اشـيا و آدمـي از    مي 4"توپو"مانا را مطابق با 

 شود و او را به جلو مي ؛ نيرويي كه در درون فرد يا هر موجودي متجلّي)80 :1361استروس، (
همچنان كه برخورداري از فرّه در ايـران باسـتان، شـرط الزم بـراي رسـيدن بـه پايگـاه        . برد مي

شهرياري و مشروعيت قدرت سياسي بود، در اغلب اقوام بـدوي نيـز چنـين تصـوري وجـود      
 ؛اتي مانا، دليل موجهي براي برخورداري از ارزشـي واالسـت  داشته كه مجهز شدن به انرژي حي

يا از راه برتري آييني حاصل  ،توانست مانا را از خدا يا مينويي مي او .يعني پيروزي و خردمندي
 تابـد و ناپرهيزگـاران را تـرك    مـي  ، فـر از مهـر  اوسـتا به همين نحو در . به تجلّي درآورد ه،درك

در عصر ساساني كـه حكومـت دينـي     شاه مشروعيت داليلاز ). 85: 1352مجتبايي، (گويد  مي
شـاهي كـه در عـين حكومـت،      ؛استموبد -قداست الگوي شاه ،حاكم است] 6[) 5تئوكراسي(

چنان كه موبـد موبـدان بـه     ؛است ، مظهر مادي فرّ يزدانيتهداشرهبري مذهبي را نيز در اختيار 
  :گويد مي خسروپرويز

                                                 
1. Breiner 
2. Manna 
3. Barton 
4. Topo 
5. theocracy 
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 ـر بـر زمين فـرّه ايـزديــــمگ   كه هم شاه و هم موبد و هم ردي
 )8/269/3509: 1386فردوسي، (

ي مهم رهبري سياسـي در جهـان از   ها ونگ معتقد است، انرژي رواني سرشار مانا، از جنبهي
گذشته تا حال بوده و در تبديل چهرة فردي كه در جايگاه رهبري سياسي يك قوم قرار گرفته، 

و تقدس و كسب عظمت كاذب او نقش اساسي داشته  "فرهمند"يا  1"شخصيت مانايي"به يك
ي ايراني نيز، جايگاه الهي قـدرت از طريـق مفهـوم    ها در اسطوره). 38: 1379اوداينيك، (است 

پايگاه سياسي فرمانروا را از دنياي ملموس بيرون به مركز مينـوي جهـان   كه  دشو مي ّه توجيه  فر
  . ندك مي كه محدودة تابش نيروهاي قدسي است، متصل

اتصـال شـاه    و توانند به شكل ابزار يا جانوري مقدس باشند مي يي دارد كهها اين نيرو نشانه
  . دنبخش مي عينيت يزداني فرّمنبع را به 

  شاهنامه ي اسطورة فر درها شناسه :2- 2

بـراي  اي  ي مـادي ها يابد، فر نيز از نشانه مي همچون مانا كه با حيوان يا شيئي خاص تجسم
از جملـه،   .مانـا يـا  ي نماديني براي تبلـور فـرّه   ها اجسام و نشانه :برخوردار است نمودار شدن

است كه فروغ فر را در اي  ي ماديها ، از شناسه)مثالَ در مورد زرتشت(هالة نور آتش يا وجود 
همچنين بويس در اظهار نظري كـه محـل تأمـل اسـت،     . دهد مي مورد شخصيت فرهمند نشان

هـاي باسـتاني از    مرد پارسي ريش دار در حال پروازي كه در سـنگ نگـاره  دار  دربارة پيكرة بال
اي و شـاخدار چـون كـاله     مردي كه كالهي استوانهـ   شود مي ي بيستون ديدهها جمله در نگاره

 "فروهـر "اي هشت پر بر بـاالي سـرش دارد و آن را بيشـتر بـا عنـوان       خدايان بر سر و ستاره
را نمـاد فـرّه دانسـته اسـت       ب او بـه فروهـر اهـورامزدا آن   با مردود شمردن انتسا -شناسند مي

در دو قالب اشيا و را ي مادي فر ها شناسه ديگرتوان  مي ،عالوه بر اين). 5-153: 1375بويس، (
  :طبقه بندي كردابزارهاي مصنوع و برخي جانوران خاص 

                                                 
1. Manna-personality 
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  ي مصنوعها ابزارها و شناسه :1- 2-2 

 كه نمادي از نيروي سرشار فـرّه بـه شـمار    اند ابزارهايي، شاهنامهبخشي از ابزارهاي نمادينة 
بـه شـخص    -كه رمزي از حمايت الهي از افراد برگزيده است -آيند و نيروي الهوتي آن را مي

 شـاهنامه از نمودهـاي ايـن نـوع ابـزار در     . كننـد  مـي  در اختيار دارندة اين وسيلة مقدس منتقل
رود و جمشيد، به فرّ كياني  مي ديوان به آسمانتختي كه به وسيلة  -"تخت جمشيد"توان به  مي

  :اشاره كرد -آن را ساخته است
 به فـرّ كياني يكي تخت ساخت
  چو خورشيد تابان ،  ميـان  هوا

 ...چه مايه بدو گوهر اندر نشاخت  
 شــسته  بر او شـاه  فـرمانـرواــن
 )50و  1/44/49: 1386فردوسي، (

تختـي   -"تخت كيكـاوس "توان به  مي ،شاهنامهرهمند در از ديگر نمودهاي اين نوع ابزار ف
 -به عنوان شـاه ايـران   -كيكاوس نيز چون جمشيد. اشاره كرد -آيد مي كه توسط عقابان بر فراز

شـود و   مي از فرّ كياني برخوردار است، اما او نيز مانند سلف خويش، دچار غرور و خيره سري
  :گيرد مي كند، به كار مي ري اين دادة اهورايي اقتضااين نيرو را در جهتي غير از آنچه خويشكا
 ز عود  قمـاري  يكي تخت كرد

  ندـتشرداـبتخـت  ينـز روي زم
 ...ها را به زر سخت كـردتختهرـس  

 ندــر اندر افراشتــون به ابـامــز ه
 )389و  7/384-2/96: همان(

بـه تفصـيل آمـده اسـت و     ، شرح اين پرواز )7-12، فقرات22كتاب نهم، فصل ( دينكرددر 
بدان منتقل شده و به همـين دليـل،    اوستا "سوتگرنسك"شناسان معتقدند اين بن مايه از  اوستا

، كـاوس و  دينكـرد بـر اسـاس روايـت    ). 505: 1379صفا، (بايد اصلي بسيار قديم داشته باشد 
سپاهش در اين پرواز از فراز البرز، به حد ميان نور و ظلمت رسيدند و سپاهش بر زمـين فـرو   

بـا  . ريختند و اورمزد، فرّ كياني را به خاطر اين لجاجت و خيـره سـري از او بـاز پـس گرفـت     
يـروي  توان گفت، در اساطير ايراني، پرواز توسط ابزارهاي متّصل بـه ن  مي مقايسة اين دو نمونه

افتد كه شخصيت فرهمند دچار غرور و لغزش شود و فرّه ايـزدي را   مي فرّه، عمدتاً وقتي اتّفاق
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نه در راستاي خويشكاري مينوي آن، بلكه در جهت ارضاي غرور خود به كار گيـرد؛ آن گونـه   
  .گسلد مي شود و فرّه از وي مي كه در مورد جمشيد و كيكاوس، شاه دچار خود بيني

، و از مشهورترين آنها، جام جهـان نماسـت   شاهنامه ارهاي نمادينه كنندة فرّه دراز ديگر ابز
تعلّـق دارد و در داسـتان بيـژن و     -مهشاهنااز فرهمندترين شاهان  -به كيخسرو شاهنامهكه در 

رمـزي از الهـام ملكـوتي، فـرّه و      جام اين. دگشاي مي دانبسرنوشت مبهم بيژن گره از منيژه، او 
 به شخص در اختيار دارنـدة آن منتقـل   -به عنوان واسطه -كه از طريق اين ابزارعلم الهي است 

  :بيند مي )يا ز پيش( "ز بيش"را  ها بودني ،و او در آن شود مي
 يشب  ها ز د انـدر او بـودنيــبدي   نگه كرد و پس جام بنهاد پيش

 )3/346/567: 1386فردوسي، (
داستان اسـكندر، جـام   اي  ي افسانهها از بن مايه و شاهنامهنمونة ديگري از اسطورة جام در 

نه از آفتـاب و آتـش بـه    نوشيدند، آبش  مي ي شگفت كه هر چه از آنقدحهندي است؛  "كيد"
ي نماينـدة فـرّه   هـا  از ديگر ابزار). 9-6/15/168: همان(رسيد  مي به پايانگراييد و نه  مي گرمي

ي اسرار آميـز شـاهان   ها گنج ،دهد مي ند قرارشاهي كه نيرويي فراطبيعي را در اختيار شاه فرهم
يي از آن بـه  هـا  و انگشتر جادويي سلطنت است كه در اساطير و روايات ايراني، نمونهاي  افسانه

تـوان، نمودهـاي ديگـري از فرهمنـد بـودن ايـن        مـي  جمشيد تعلّق داشته است كه آنها را نيـز 
  :ت جادويي آن نمي شودبه خاصياي  چه اشارهشخصيت اساطيري به شمار آورد؛ اگر

 را كرد بايد مرا  گنج  خويشــچ   شـز گنجي كه جمشيد بنهاد پي
 )6/459/559: همان(

 ...رمان او ديو و مرغ و پريــبه ف   انگشتريوتاجكـه جمشيـد با
 )2/6/50:همان(

زند، با توجـه   مي ترين شناسة ظاهري كسي است كه بر تخت شاهي تكيه نيز كه مهم "تاج"
پايگاه مذهبي مقام شاهي در ايران باستان و تأكيد بر برخورداري شاهان ايـران زمـين از فـرّ     به

وشش و شكلي پتواند نمود ديگري از نيروي فرّه باشد كه نمادينگي آن در شكل يك  مي كياني،
كه در فرهنگ ايراني ارتباط مستقيم با مقام و رتبة اجتماعي شـخص داشـته، متبلـور     "كاله"از 
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بينـيم كـه    مـي  را در داستان بهرام گور شاهنامهبهترين نمونه براي نمادينگي تاج در . استشده 
در يـك  ). 73-6/411/670:همان(رود  مي براي به دست آوردن تاج شاهي به ميان شيران درنده

دزدي نقش فـرّه او  . فريبند داستان كهن سغدي، دزدان قيصري را، با اين باور كه مرده است، مي
زيرا مـن فـرِّ تـوام و    !/ قيصر، بيدار شو، بيدار شو و مهراس ":گويد مي كند و به وي مي را بازي

 "ديهيمِ فر"به معناي  farn dãÎdeÎm، تعبير )105: 1376زرشناس، ( ".اكنون مانند فرِّ پشتيبانم
 .رود، نشان از پيوند ميان نماد تاج و مفهوم فـر اسـت   مي كه براي تاج شاهي در اين متن به كار

كه همراه با شمسه اي، به نشان تفويض حكومت و نماد قدرت اي  دستارچه ايلخاني، دستارچه
 ، گرد سر اكبرشـاه و پسـرش جهـانگير نيـز ديـده     ها كه در نگارهاي  شد؛ شمسه مي به شاه اعطا

ي حكـومتي  هـا  كه صفويان به عنوان يكي از نشاناي  شود و سنت استفاده از آن تا دستارچه مي
در يـك نقاشـي از   . فرستادند، تداوم دارد، بي ارتباط با اعطاي فرّ شـاهي نيسـت   مي ههدي براي

در طـاق  . بينـيم  مـي  بـه وي اي  بهرام گور در خمسة نظامي دو فرشته را در حال دادن دستارچه
تواند نشان  مي مرصع آويخته شده است كهاي  دارند كه به حلقهاي  بستان هم فرشتگان دستارچه

  ).28و  13: 1383سودآور، (د فرّ ايزدي باش
او  "سـر "اعطا شده، بر ) پريستار-شاه(تاج كه نمادي از فرّه ايزدي است، به انسان برگزيده 

بخشد كـه مردمـان را بـه اطاعـت از او كـه در ادامـة پيـروي از         مي قرار گرفته و به وي قدرتي
داند، از آن  مي رش مرتبطدوبوكور اين نمادينگي تاج را با شكل مدو. دارد مي ست، واا خداوند

كند كه تاج، زينت بخش برتـرين   مي كند و در تحليل آن تصريح مي ياد "طوق اقتدار"با عنوان 
و زيوري آسـماني اسـت، بـه همـين جهـت نشـانة       ] سر كه فرمانرواي جسم است[اندام آدمي 

دوبوكـور،  (شـود   مي سلطنت، شوكت و حشمت خسروي و عالمت افتخار دارندة آن محسوب
و حتـي   ، دسـتارچه )انگشـتري (يي مثل تاج، جـام، حلقـه   ها آنچه در مركز ابزار). 97-8: 1373

گردن بند وجود دارد و در قالب ابزاري جادويي، به فـرد فرهمنـدي كـه آن را در اختيـار دارد،     
كند، كهن الگوي دايره است كـه بـا دارا بـودن مفهـوم كيهـاني فلـك        مي نيرويي فراطبيعي اعطا

ناخودآگاه فرد را در مسير اتّصال به تماميت كيهاني و فرايند فرديت و تعـالي روانـي    نامتناهي،
  .كرده است مي ياري
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  ي جانوريها شناسه :2- 2- 2

م فـرّه الهـي    اند ، جانورانيشاهنامهبخشي از جانوران نمادين در  و بـه عنـوان    انـد  كه تجسـ
يكي از . ندبخشجسم تا فرهمندي او را شوند ت مي ايزدي به سوي فرد برگزيده فرستادهاي  نشانه
در . اسـت ) غُـرم (، ميش يا مـيش كـوهي يـا قـوچ     شاهنامهي حيواني فرّه در ها ترين جلوه مهم

دود و بـا او   شكل قوچي در كنار اردشير، مي فرّ كياني به) 40-36 :1354( اردشير بابكان ةكارنام
  :شود مي غُرمي به دنبال او روانبه شكل  اردشيرفرّه نيز  شاهنامهدر . نشيند بر اسب مي

 به دستور گفت آن زمان  اردوان
  چنين داد پاسخ كه آن فرّ اوست

 كه اين غُرم باري چرا  شـد روان  
 به شاهي و نيك اختري پرّ اوست

    )300-6/154/299: 1386فردوسي، (                                                        
 بـر او نمايـان  نقل شده است كه فرّه كـاووس بـه شـكل آهـو      نيز )816: 1911(در دينكرد 

به سوي خود مزدا فرّه را  ا، اهوردفشار مي كه كاووس بر دژ آگاهيِ خويش پا و هنگامي شود مي
در هفت خوان رستم نيز، ميشي اهورايي كه نمادي از فـرّه وي و لطـف خـدايي     .خواند مي زاب

شود و پهلوان فرهمند را كه تشـنه و بـي تـاب اسـت، بـه       مي نسبت به اوست، بر رستم پديدار
  :كند مي سوي چشمه هدايت

 سـرينفربيرمغُيكيگههمان
  ديد بآ ةره بـر يكي  چشمه ب

 ...بپيمود پـيش تـهـمتن زميـن  
 ... ا رسـيدجنآ دالرايغُـرم كه 

 )317 و 2/24/312: همان(
شاهين است كه شكل استحاله يافتـه و  از مشهورترين نمادهاي فرّه در فرهنگ ايراني، 

بينيم كه  مي يشت در مورد جمشيد زامياد در. بينيم مي تجسم فراطبيعي آن را در اسطورة سيمرغ
 ؛ مرغي كـه )34بند (گسلد  مي پس از ارتكاب او به گناه، فرّه ايزدي به شكل مرغ وارغنَ از وي

رّ ساية پاز  شاهنامهفرّ كياني است و در باشد كه آورندة  "هماي شاهي"تواند نمونة نخستين  مي
  :است، ياد شده استفرّ كياني  كه ساية آن
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 رِّ هـمايپكجا رانَـد او زير    كجا باشد او پيش تختم به پاي
)2/192/940( 

ي مختلف اجتماعي ايراني نيز نفوذ كرده، ها كه اعتقاد به فرّه بخشي آن در زندگي اليه -هما
مهم ترين مظهر فرهمندي شاهان ايراني بوده، ترسـيم   -شود مي تعبير "هماي سعادت"از آن به 

، نشاندن آن بـر بـازوي شـاه و حتـي     ها ي كاخها و سرستون ها تصوير آن بر تاج و تخت، نقش
. از فرّه بخشي اين پرندة نمـادين بـوده اسـت   اي  تزيين خلعت و جامة شاهي با پرّ هماي، نشانه

  :آويزد مي پ به تاجش، پر بشگون هماينيز، گشتاس شاهنامهچنان كه در 
 هماي ]پرّ[ز تاج اندر آويخت فرّ    بپوشيـد زربفت رومي قباي   

 )5/125/131:همان(
نيز كه برآمده از همين نماية فرهمند شاهين است، پر شفابخش و جـادويي  شاهنامه سيمرغ 

  :كند مي دهد و بر خجستگي فرّش تصريح مي خويش را به زال
 ته بـود ساية  فـرّ منــجـســخ   آن پس يكي فرّ منبرو مال از

 )1/267/1464:همان(
ــرّه، در خــرده فرهنــگ  ــة ف ــا بســياري از جــانوران نماي ــوتمي ي كهــنه ــر ارزش ت  ]7[ 1ت

 -در تكامـل فرهنگـي   ،)او توتم زال است و هم نماد فـرّه ايـزدي   كه هم چنان سيمرغ(اند داشته
ترسيم نقش جانوران نماية فرّه، چون غُرم . اند شده ه الهيديني اعصار پسين، تبديل به نمونة فرّ

  :ياد آور همين ويژگي است ها و آهو و هما بر درفش
 اية آهـو اندر سـرشـــبدان سـ   يكي پيكر آهو درفش از برش

 )3/21/316:همان(
 ه ز جايفتكوه ر نچو رانديمه   درفشي پس پشت پيكرهماي

 )3/22/324:همان(
 ستاستوه گودرز با لشكرــــنكه   ستاپيكردرفشي كجا آهوش

                                                 
1. Totem 
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 ـرام گـودرز كشـوادگانـــز به درفشي كجا غرم دارد نشـان
 )حواشي/3/36:همان(

در ادامه، به شرايط برخورداري انسان فرهمند از نيروي فرّه و كاركرد مشروط ايـن نيـروي   
  .الهي در جهان بيني ايراني پرداخته خواهد شد

  وط فرّه و شرايط گسستن آن از انسان فرهمند تحليل كاركرد مشر - 3

موبد توصيف خواهيم  -در اين بخش ابتدا شرايط برخورداري و گسستن فرّ كياني را از شاه
  .كرد؛ آن گاه پديدة جدايي فر را از فرهمند، از ديدگاه انسان شناختي بررسي خواهيم كرد

  موبد - شرايط برخورداري و گسستن فرّ كياني از شاه :1- 3

همين برتري، به   كند، مي بخشد و تبعيت از او را ناگزير مي اگر چه نيروي فرّه به شاه تقدس
فرسـتد؛ اتّفـاقي كـه     مـي  تاباند و او را به حضيض ذلّـت  مي واسطة گناهي از شاه فرهمند روي

ترين نشانه براي مشروط بودن نيروي فرّه و ارتباط آن با پايبندي فرد به اصول عمـل بـدان    مهم
از برجسـته تـرين   كـه   بهترين نمود براي اين اصل در فرجام جمشيد تبلور يافتـه اسـت  . است

، از ميـان نيكـوترين   روايت پهلـوي در . شاهان فرهمند در اساطير ايراني و پادشاهي الهي است
در ). 156و  15: 1367(اسـت، اشـاره شـده اسـت      "پر فـرّه "ي هرمزد به تن جم كه ها آفريده
  :برتري فرّ جمشيد بر ديگر فرهمندان جهان اشاره شده استنيز به  شاهنامه

 فـري بهتر از فـرّ جمشيد نيست   جاويد نيستكه گيتي سپنج است و
 )2/406/347:همان(

 فـري بهتر از فـرّ جمشيد نيست   خـردمنـد هم نيـز جـاويـد نيست
 )7/16/9:همان(

 خـورشيـد بود به كـردار تابنـده   جهـانجـوي بـا فــرّ جمشيـد بـود
 )1/62/111:همان(
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 بنـا بـر   :گردانـد  مـي  در هر حال، چنين عظمت بي بديلي، به تاوان لغزشي از جمشيد روي
گاثاها نيز گناه . بوداو سخن به دروغ آلوده ، )42: 1367( روايت پهلوي و )33بند (يشت  زامياد

ه ويژة نفقه به ايزدان بـود،  چون او گوشتي را ك داند، مي خوارشمردن اهورامزدا سركشي و را او
بـه زنـي گـرفتن ديـوي     نيز از  بندهش). 8، بند 32يسناي (ي كوچكي به مردمان داد ها در پاره
پس از ). 84: 1385دادگي، ( كند مي ياد و دادن خواهرش، جمگ، به ديوي ديگرجمشيد  توسط

ت يكـي از يـاران   سرانجام به فرمـان اژي دهـاك و بـه دسـ     و او گسلد مي اين گناه، فرّه از وي
كنـد   مـي  نيز، ضحاك او را با اره به دو نيم شاهنامهدر ). 46/زامياديشت (شود  مي اهريمن كشته

  :داند مي گناه جمشيد را غرور و عصيان وي در برابر خداوند شاهنامه). 1/49/183(
 ز گيتـي سر شـاه يـزدان شـناس
  هـنـر چـون بپيـوست با كـردگار

  ون گشت روزبه جمشيد بر تيره گ

 ...ز يـزدان بپـيچيد و شـد ناسپاس  
 ...شكست اندر آورد و برگشت كار

 همـي كاسـت آن فـرّ گيـتي فروز
  )74و  71، 5/62-1/44: 1386فردوسي، (                                                          

ور، فرزند فريـدون، نيـز   گسستن فر از شاه يا شاهزادة گناهكار منحصر به جمشيد نيست؛ ت
  :گسلد مي آاليد، فرّه ايزدي از او مي چون دست به خون ايرج
 ايزدي ةفرّ و ا خاست زه بـرــكـ   در آمد بديننخستين ز تور ا

 )2/335/1971:همان(
  :كند مي نوذر نيز به علّت بيدادگري، فرّه ايزدي را از خود دور

 ـزديــايـ ةفرّ  ـدــدور شـوااز   ره بخـرديبرگــردد همين
 )1/287/30:همان(

عالوه بر جمشيد، تور و نوذر، كساني چون ضحاك، كاوس، سـلم و افراسـياب، بـه خـاطر     
  :اند از حمايت فرّ ايزدي بي نصيب مانده، "ناسپاسي يزدان"به ويژه گناه و تبه كاري و جادو، 

 روانــم نبــايـــد كـــه آرد مـنـي
  جم همچو ضحاك وبدكنش شـوم 

  چون جادو افراسياب چوكاوس و

 بــد انــديشي و كـيش آهــرمني  
 ... به زم دسـلم اندر آمو كه با تور 

 كه جز روي كژّي نديدي به خواب
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 پاسـان ناسـبه يزدان شوم يك زم
  رّه ايـــزديـزميـن بـگسـلـد فــ

 راسـدر آرم هـن روان انـه روشـب
 گـر آيـم بــه كــژّي و راه بــدي

 )49-4/327/2444:انهم(
كـاوس نيـز   . پس از جمشيد، بارزترين نمود گسستن فر از شاهي خيره سـر، كـاوس اسـت   

سلف خويش، دچار غـرور و   چنانا اه ايران از فر برخوردار است، امبه عنوان ش ،چون جمشيد
، به سترا در جهتي غير از آنچه خويشكاري اين دادة اهورايي ا اين نيروشود و  مي خيره سري

پادشـاهي تباهكـار    ؛نمونة مجسمي از يك فرمانرواي مستبد است شاهنامهكاوس . گيرد مي كار
ديگـر   ودر مازندران گرفتار ديو سپيد  ؛كند مي كه به هوي و هوس آهنگ مازندران و هاماوران

شود و افراسياب توراني از هـر   مي بند اين شاه اسيربار، به سوداي سودابه، دختر شاه هاماوران، 
 تا هر دو بـار  زند مي وي به ايران تاخته، پس از شكست تازيان، بر تخت شاهنشاه ايران تكيهس

فرزند رشيد او سـياوش، نيـز بـه حيلـة همسـر هوسـباز       . رستم، او و ايرانشهر را رهايي بخشد
در حقيقت، در دوران طوالني سلطنت كاوس، خرد زال و نيروي رسـتم  . شود مي پدرش قرباني
  :است فرّكژرو و گسسته  يهاش ،شاهنامهكاوس  .دارد مي نگه ايران را برپا

 شود كـژّ و ديـوش بپيچـد ز راه   س شـاهوو همـچو كاوابترسيم ك
 )5/333/2542: همان(

 ست برتخت بي رهنمايانشسته   كه كاوس بي فرّ و بي پرّ و پاي
 )2/410/400:همان(

  :ي كاوس استفرّاصلي گسسته ، علت )بي خردي(و خودسري و بي دلي  يپيري و فرتوت
 رـام و گهـن و فـرّو ا تاد ازـفــبي   سرريپودلبيشدسوكا چو

 )3/17/245:همان(
در داستان رستم و اسفنديار، به تاوان گسيل كردن پسر بـه سـفر    ،پس از كاوس، گشتاسپ 

به شاه جـاه  ا دانكند؛ حقيقتي كه در سوگ پهلوان ناكام، پشوتن  مي مرگ، فرّه را از خويش دور
  :كند مي طلب يادآوري
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 بيــابي تــو بـاد افـــره ايــزدي   ز تـو دور شــد فّره و بخردي
 )5/429/1565: همان(

  : باشد تا از اين حمايت بي نصيب نماند شبه همين جهت، شاه هميشه بايد نگاهبان رفتار
 تبـــاهپــادشـاهي ةرّـــن فـــمك   تو ز اين خاك برخيزو برشو به گاه

 )5/117/432:همان(
از  پـس  كيخسـرو  .دكنـ  مـي  محـروم  ايـزدي  ةفـرّ شاه را از حمايت  نيز و نابخردي يروكژ
  :خواهد گسستنبايد بد منش و ناسپاس باشم كه فرّه از من   كه گويد مي بر افراسياب پيروزي

 ناگهان ناسپاس شوم به يزدان
  ايـزدي  ةفــر ز من بـگــسلد

  تيرگي بگذرمن ر آن پس بآ زا

 روشن روان اندر آرم هراسهـــب  
 ــدياه برايـم به كــژي و رــــگ
 در آيد سر و افسـرمـاك انــخه ب

 )50-8/2448-4/327: همان(
در  و است كه از ديدگاه انسان شناسي، قابل تحليـل اسـت  اي  گسستن فر از فرمانروا، پديده

  . پردازيم مي بدان) روان شناسي تحليلي( رويكردي اين ها ادامه بر مبناي يكي از زمينه

  موبد از ديدگاه روان شناسي تحليلي - تحليل گسستن فرّه از شاه :2- 3

شناسـي تحليلـي قابـل     انجامد، از ديدگاه روان مي موبد -كه به گسستن فرّه از شاهاي  پديده
مـد  تـوان پيا  مـي  پريستار و غـرور و فريفتگـي او را   -شكل گيري شخصيت شاه. بررسي است
ايـن  يونـگ  . تعبير كرده اسـت  1"تورم رواني"شناختي دانست كه يونگ از آن به  فرايندي روان

شخصـي و   هآن جا كه ناخودآگاه حـاوي هـردو دسـته وجـو     از ":دهد مي را چنين شرح هپديد
ات ناخودآگـاه را درون سـازي        مي جمعي است، به كرّات پيش آيـد كـه فـرد آگاهانـه  محتويـ 

 به شـكلي گزيـر ناپـذير رخ    نتيجة اين پديده كه ظاهراً]. ي فرد به كهن الگوشبيه ساز[ 2كند مي
اگر چنـين چيـزي   .. .نمايد، دامن گرفتن شخصيت در وراي مرزهاي مناسب براي فرد است مي

                                                 
1. Psychic inflation 
2. Assimilation 
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 دهـد و فضـايي را اشـغال    مي رخ دهد، فرد شخصيت خود را در وراي مرزهاي خويش توسعه
دادن  گونـه توسـعه   نتيجـة ايـن   فـرد در ... آن را پر كند كند كه در شرايط عادي نمي توانست مي

يونـگ  ) 33: 1379اوداينيـك،  ( ".كنـد  مي 2يا خداگونه بودن 1شخصيت خويش احساس ابرمرد
 آن را رام خـود  ه،درمعتقد است، در مواردي، فرد چهرة كهن الگويي را در خود شبيه سازي كـ 

شود كه  مي شديدي را در روان آدمي ناشينيروي سرشار مانا نيز انرژي مسحوركنندة . سازد مي
توانـد محتويـات روان    مي شود كه مي متعاقب آن، فرد به يك شخصيت مانايي يا فرهمند تبديل
  ). 40-38: همان(فردي خود را در حد انطباق با روان جمعي تورم بخشد 

ات     3"مـن "جمشيد، همين شخصـيت مانـايي اسـت كـه      خـود را گسـترش داده و محتويـ
اين تورم فوق العـادة قـدرت   . پريستار را در خود جاي داده است-صي كهن الگوي شاهفراشخ

سحرانگيز مانا در شخصيت كهن الگوي رهبر، او را در مركز تصوير ناخودآگاه جمعي از جهان 
دارد و  مـي  ي رواني پيروان را به خود معطـوف ها دهد و به تدريج، كنترل انرژي مي مينوي قرار

ي ناخودآگـاه جمعـي پيـروان كـه     ها گيرد، بر بال مي ج تورم روان جمعي قراروقتي در نقطة او
 ، از زمـين جـدا  انـد  فـرا فكنـي كـرده    4"انگارة آرماني رهبـر "ي فروخوردة خود را در ها انرژي
 گـر  سايد كه نمود آن در بن ماية پـرواز او توسـط ديـوان جلـوه     مي شود و سر به طاق فلك مي
  .بينيم مي مورد تخت جمشيد و كيكاوس يش را درها شود كه نمونه مي

امري شايع  ها نابودي شخصيت قهرمان يا فرمانروا، به تاوان غرور وي نيز، در جهان اسطوره
كه به حداكثر انرژي روان جمعي و قدرت اسـرار آميـز مانـا    اي  شخصيت مانايي در نقطه. است

فرويد، اين پديده . كند مي شود و ناگهان سقوط مي خداگونگي دست يافته است، دچار احساس 
؛ همـان  ]7[داند  مي 6"فرامن"خواند و آن را حاصل در آميختگي من و  مي 5"جنون شيدايي"را 

                                                 
1. Superhuman 
2. Godlike 
3. Ego 
4. Leader imago 
5. Mania 
6. Superego 
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گيـرد و   مـي  را بـر عهـده   "مـن "بخش از روان آدمي است كه كنترل رفتارهاي تمامي خواهانة 
شـود   مي يگران تبديلد 2در اين پديده، رهبر به من آرماني. كند مي تعبير 1يونگ از آن به وجدان

شود كه به نوشتة فرويد،  مي و دچار نوعي حس برتري، اعتماد به نفس و قدرقدرتي فوق العاده
از آن ] 8[شـود كـه نيچـه     مي مانند پدر اوليه گرفتار خود شيفتگي مطلق است و همان ابرمردي

   .)173-4: همان( سخن گفته است
ت ] 9[ 3فرويد و يونگ، هر دو توصيف گوستاو لوبون تحـت   4ي انبـوه هـا  را دربارة جمعيـ ،

پذيرند كه بنا بر آن، فرد در دل انبوهي جمعيت، از نظر  مي ،"قانون وحدت روحي توده"عنوان 
چـه از منظـر جنـون    ). 8-45: 1371لوبون، (گردد  مي عقالني به وضعيت ابتدايي و هيجاني باز

انجامـد،   مـي  رهبر كه بـه سـقوط او  شيدايي فرويد و چه تورم رواني يونگ، موقعيت خداگونة 
منجر از فرافكني غيرآگاهانة احساسات گروه است كه او را در مسـير نيـل بـه عظمتـي دسـت      

اين بن مايه را كه مبتني بر نياز ناخودآگاه جمعـي  . اند نيافتني و سپس فروپاشي يكباره قرار داده
ا در آن ببيند و سپس ايجاد به خلق فرمانروا و پادشاهي درخور ستايش كه آرزوي مطلق خود ر

تعبيـر   "پادشاه فـدايي "توان به  مي مقدماتي براي انحطاط و سقوط يا نابودي و شهادت اوست،
نابود سـاختن شـاه   "ي مربوط به ها ، در مجموعة اسطورهشاخة زرينكرد؛ عنواني كه فريزر در 

قبل از اين كه فاسد شود و كند كه روح شاه الهي را  مي فريزر تأكيد. از آن يادكرده است 5"الهي
و به پرتگاه غرور بلغزد، بايد به جانشيني نيرومند منتقـل سـاخت؛ و گـر نـه دچـار سرنوشـتي       

در اسـطورة جمشـيد، پـس از سرنوشـت     . )151-141: 2006فريـزر،  : رك( شود مي فاجعه بار
يرانـي،  ي شـاهان ا هـا  در اسـطوره . يابـد  مـي  فاجعه بار شاه مغرور، اين قدرت به فريدون انتقال

بينيم؛ شاه يا شاهزاده اي، گناهكار يا بي گناه، به  مي نمودهاي مختلفي از صورت مثالي فدايي را
ـ  -هـا  اين پديده، تورم رواني گـروه را كـه درايـن دوره   . شوند مي سرنوشتي فاجعه بار دچار ه ب

                                                 
1. Conscience 
2. Ego- idea 
3. Gustavo le bon 
4. Crowd 
5. Killing of the Divine King 
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ـ به حد انفجار رسيده بود، كنتـرل كـرده    -ي قبليها خاطر سرمستي وافرحاصل از پيروزي ه و ب
كند و ذهن جمعي را دوباره در مسير كسب انـرژي   مي چهرة شاه فدايي تخليه طور ناگهاني در
. دهـد  مي و احياي كهن الگوهاي خود قرار -كه در قالب فره متبلور شده است -غريزي حيات

چـون  (گناهكـار  : شـويم  مـي  ي ايراني با دو شكل از بن ماية شـاه فـدايي مواجـه   ها در اسطوره
در دورة ( كامل پاكي و تجسـم معصـوميتي قدسـي چـون ايـرج      بي گناه، بلكه نمادو ) جمشيد
) سلم و تور(كه يكي به تاوان تبهكاري و گناه برادرانش  )در دورة كياني( و سياوش )پيشدادي

از اوج گيـري  اي  د، تـا دورة تـازه  شو مي قرباني) كاووس(و ديگري به گناه خيره سري پدرش 
  .شودغريزة حياتي فرّه آغاز 

  گيري نتيجهبحث و 

اسطورة فرّه، به عنوان يكي از مفاهيم بنيادين در جهـان شناسـي ايرانـي، مفهـومي دينـي و      
اش در هسـتي، فـروغ و    يزداني است كه بر مبناي عمل ورزيدن انسان به خويشـكاري اي  عطيه

ش آن در اين اسطوره، انواعي دارد كه بر مبنـاي نقـ  . كند مي روشني بخت و اختر او را ضمانت
گيري جوهر جامعه و زندگي اجتماعي و تمدن، نسبت به طبقات مختلف جامعه تنوع پيدا  شكل

ترين نوع فر، فرّ كياني است كه پيونـد روشـن بـا هـرم حاكميـت       در اين ميان، مهم. كرده است
، كه بن ماية محوري شاهنامهدر متني چون . سياسي و حق مشروعيت فرمانروايي بر جامعه دارد

اسـت، بـا   ) نه با تعبيري تاريخي كه با موقعيتي برآمـده از باورهـاي دينـي و آيينـي    ( "شاه"آن 
تفسيري از پايگاه حكومت مواجهيم كه مشـروعيت شـاه را در راسـتاي تفـويض ايـن مقـام از       

پيرامـون  شـاهنامه،  در نتيجه، ساخت روايـي شخصـيت شـاه در    . كند مي جانب خداوند توجيه
ي نياي مقدس بشر يـا قهرمـان   ها آن را از جلوه ،منظر انسان شناختي گيرد كه مي الگويي شكل
ابالغ پيـام اهـورامزدا بـه    . توان ياد كرد مي موبد -داند و از آن، با عنوان شاه مي تفرهنگي مدني

ـ اي  شاه، از جانب فرستاده د قدسي چون سروش و يا سخن گفتن شاهي چون جم با اهورا، مؤي
تـرين   در اين الگو، فرّ كياني، اصلي. اج و گاه در باورهاي ايراني استاين كاركرد الوهي براي ت

عامل و نمادي از حمايت الهي مشروطي است كه تنها در صورت پايبندي بـه خويشـكاري بـا    
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گسلد؛ نيرويي كه البته مستلزم داشتن گـوهر نـژادي اسـت و هـر      مي ماند و گر نه از او مي شاه
  . كس را نصيب نمي شود

بـا   -ي هم ارز آن در اساطير ملل چون مانا، كاريزما و توپوها چنان نمونه -نوي فرمفهوم مي
چـون جـانوران و   اي  ي مـادي هـا   ي فراطبيعـي و شناسـه  ها يي چون هالة نور و تواناييها نشانه

خـداداد،   شخصيت فرهمند، با اين گوهر. شود مي ابزارهاي مقدس بر شخصيت فرهمند نمايان
و غرور ) شناسي تحليلي از منظر روان(دچار جنون شيدايي و تورم رواني يابد و گاه  مي عظمت
كه بايد با قرباني كردن او يا كساني از نسل او مهار شود تـا نيـروي   اي  شود؛ پديده مي و لغزش

در حقيقت نيـروي فـرّه، حـد واسـطي ميـان      . مقدس فرّه، تعادل كيهاني را به طبيعت بازگرداند
و خدا و انسان است كه روان رشد يافتـة بشـر را بـه قـدرت      ،لي و ماديگيتي و مينو، عالم مثا

خـداي  عصـري كـه    -اين مفهوم در حاكميت ديني عصـر ساسـاني  . كند مي اليزال الهي متصل
برجسته شده، تبديل به اهرم نيرومنـدي بـراي تثبيـت و حفـظ      -در آن فراهم آمده است ها نامه

ا مفاهيم طبقه، نظام اجتماعي، و دو نـوع مشـروعيت   شود؛ در نتيجه، ب مي قدرت سياسي پادشاه
انتقال حـق حكومـت از   (و مشروعيت خوني ) حق الهي حكومت بر جامعه(فرهمندانه و ديني 

ي انساني محدود نمي شود، چـرا  ها به حاكميت بر گروه در ارتباط است و صرفاً) به فرزند پدر
خشكسالي و نيستي در زمان گسليدن فر  مثالَ(يي از همراهي طبيعت با شاه فرهمند ها كه نشانه
بدين ترتيب، در چنين فرهنگي، بدشگوني روزگار، حتي خشكسالي . را نيز در پي دارد) از شاه

تواند مرتبط با كژروي پادشاه تفسير شود و بالعكس، شـگون   مي و بالياي طبيعي و خشم گيتي،
ر داد حاكمـان در نظـام كيهـاني    ي طبيعي، بـه تـأثي  ها روزگار و فراخي نعمت، حتي با خاستگاه

نسبت داده شود؛ مفهومي كه در فرهنگ شفاهي ايرانيان و باورهاي عاميانة مردم نسبت به رابطة 
 -به عادت و آيين كهن -ميان حكومت و طبيعت، حتي تا روزگار اخير باقي مانده است و مردم
. كنند مي لط بر خود تفسيرترش رويي طبيعت و بخل روزگار را گاه به بيداد و گناه حاكمان مس

ـ       تحقيقـي   ه،در مورد نمودهاي اين باور كهـن، در فرهنـگ شـفاهي و امثـال و باورهـاي عاميان
 جداگانه با گرايش مردم شناسانه مورد نياز است كه انجام آن به پژوهشگران اين حوزه پيشنهاد

  .شود مي
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  ها يادداشت

يـان بـه وجـود آمـد و تـأثير عميقـي بـر        ي اين جرها مشهورترين اثري كه در راستاي پژوهش -1
ي همايشي بود كه در اين باره انجام شده بود و با عنوان ها تحقيقات پسين گذاشت، مجموعة سخنراني

  .به چاپ رسيد. م 1908در شش فصل در  1انسان شناسي و متون كالسيك
  :شود مي ر گوهر تأكيدبه اقتضاي حال و مقام، گاه بر مزيت هنر بشاهنامه، ي ها البته در ديگر بخش- 2

 ارـريـــن شهـــد تــــنرمند بايـــه   دارـــر نامـــتر از گوهــهنر به
 )8/35/38: شاهنامه(

 يارـــي هوشـــتان زد يكــين داسا بر   گهر بي هنر ناپسند است و خوار
 )7/193/1249: همان(

به معني سكونت كردن و بـر ايـن   ، shiشناسان، از ريشة  اوستاواژة هئوشينگهه، به اعتقاد برخي -3
  ).415: 1379صفا، ( است »بخشندة اماكن خوب«يا  »بخشندة جايگاه خوب«مبنا، به معني 

چـه  اگر پيدايش آتش اسـت؛  شاهنامهي مهم اين هويت اساطيري هوشنگ در  ها يكي از بخش -5
ي در حركت طة عطفنقابيات آن الحاقي است؛ آتشي كه  )170-127: 1372(بنا به تحقيق خالقي مطلق 

  .كند مي او را از عهد پارينه سنگي، وارد عصر آهناست و  بشر به سوي تمدن
ــي -6 ــتمأخوذ تئوكراس ــاني  س ــي   )θεοκρατία )theokratiaاز واژة يون ــه معن ــت «ب حكوم

: 1996، لينـزي  كالرك و( )توانايي و حكومت(= و كراتوس ) خدا(=؛ شامل دو بخش تئوس 2»خداوند
  .)291: 2007، ، و گابريل815

روح حيوان يـا گيـاه   واژة توتم، خود به معني شيء مقدس و محترم است و مردمِ معتقد به آن،  -7
از  هـدف  فرويـد ). 42: 1361لـوي اسـتروس،   (دانسـتند   مـي  كنندة خود حامي و حفاظت توتمِ قبيله را

  ).230: 1362 فرويد،(داند كه اعضاي قبيله با توتم خود يكي شوند  مي كاربرد توتم را اين
، هستة مركزي شخصيت و عامل منطقي حاكم بـر روان و نماينـدة   »من«شناسي فرويد،  در روان -8

 »خودآرماني«و  ها ، ارزش)خودآگاه(، بخشي از شخصيت آدمي است كه در آن هشياري »فرامن«عقل و 

                                                 
1. Anthropology and the Classics 
2. “The rule of God” 
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ريچ،  و 2، كانينگهام33-27 : 1993 ،1ايون: دربارة ارتباط ميان فرامن و ناخودآگاه فرويد، رك(قرار دارد 
   ).280-279: 3،1952و برگلر 567-654: 2005
؛ فيلسوف آلماني كه با تاختن به رياضتگرايي شوپنهاور، )1900-1844( 4فريدريش ويلهم نيچه -9

موجـوداتي نيرومنـد،    -»ابرمـرد «پرداخت و مـدافع پـرورش نـژاد     »ارادة معطوف به قدرت«به ستايش 
  .بيان كرده است ،5، چنين گفت زرتشتاو اين فلسفه را در مشهورترين اثرش. ودب -رحم تزلزل و بي بي

 و فرانسـوي نامـدار  شـناس اجتمـاعي   شـناس و روان ، انسان.)م 1931-1841(لوبون  و گوستا-10 
اسـت كـه در ايـن كتـاب بـا لحنـي منتقدانـه بـه ترسـيم          ) 1895( ها شناسي توده ، روانترين اثرش مهم

  . ي انبوه جمعيت بشري پرداخته استها شخصيت رواني توده
  كتابنامه

  . وس ت : ران ه ت .ود راد ع س م  جمةر ت . م س يم وت ت  .)1378( .وي ود ل ل ، ك روس ت اس
  .وزارت فرهنگ و هنر :ران ه ت .فرّ در شاهنامه ).1348( .اعتماد مقدم، عليقلي

  .ني :ة عليرضا طيب، تهرانترجم .يونگ و سياست ).1379( .اوداينيك، ولوديمير والتر
  .اپ نهمچ .مرواريد :تهران .گزارش و پژوهش جليل دوستخواه. ج2 .)1384(.اوستا

  .توس :تهرانزاده،  همايون صنعتي ةترجم. ج 3 .تاريخ كيش زردشت  .)1374-5( .يبويس، مر
  .وزارت فرهنگادارة كل  :تقي بهار، تهرانتصحيح محمد .تاريخ بلعمي .)1341( .بلعمي، ابوعلي محمد

  .ان ي رائ س ك  ه ل رال ص ن  ارات ش ت ان :تهران .جمشيد تخت .)1372(  .نصراللّه كسراييانو بهار، مهرداد 
     .توس :تهران .)پارة نخست( پژوهشي در اساطير ايران .)1362( .ــــــــــــــــــــــــــــ
  .آگاه :تهران .)پارة نخست و دوم( ير ايرانپژوهشي در اساط  .)1375( .ــــــــــــــــــــــــــــ

 .چ دوم .]بي نا: [تهران .ج 2 .ها يشت ).1347. (د، ابراهيموپورداو

   .مركز :كوشش علي دهباشي، تهران، به)تمقاال هگزيد(ي كهن ها گل رنج ).1372( .خالقي مطلق، جالل
 .توس :تهران .ترجمة مهرداد بهار .بندهشن ).1369( .دادگي، فرنبغ

  .مركز :تهران .ترجمة جالل ستاري .رمزهاي زندة جان ).1373( .دوبوكور، مونيك
                                                 

1. Ewen 
2. Cunningham 
3. Bergler 
4. Friedrich Wilhelm Nietzsche 
5. Nietzsche's Zarathustra 
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ادبيـات و علـوم انسـاني     ةدانشـكد  ةمجلـ  ،»شـاهنامه و فرّه در  فر« ).1368( .رضامحمد محصل،راشد 

  .سال بيست و دوم، 4و  3شماره  ،دانشگاه فردوسي
  .مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي :تهران .ترجمة مهشيد مير فخرايي .)1367( .روايت پهلوي

ـ  ترجمة محمد .ي زادسپرمها گزيده .)1366( .زادسپرم مؤسسـة مطالعـات و    :تهـران  .لتقي راشـد محص
 .تحقيقات فرهنگي

صـص   .11شـماره   .نامـه فرهنگسـتان   .»عناصري از يك قصه سغدي مانوي« ).1376( .شناس، زهرهزر
98- 112.  

  . فكر روز :تهران .تيمور قادري ترجمة .زروان يا معماي زرتشتي گري ).1375( .چارلز زينر، رابرت
  .ميرك .امريكا .ايزدي در آيين پادشاهي ايران باستان هفرّ ).1383( .ابوالعال، آورسود

 .اميركبير :تهرانچاپ ششم،  .حماسه سرايي در ايران ).1379(. صفا، ذبيح اهللا

  .المعارف بزرگ اسالمي ةجالل خالقي مطلق، داير: مصحح .ج 8 .شاهنامه ).1386( .فردوسي، ابوالقاسم
 .آسيا :تهران .پورترجمة ايرج باقر .توتم و تابو ).1362(. فرويد، زيگموند

 .قطره :تهران .ترجمة محسن ثالثي .زبان و اسطوره ).1367. (كاسيرر، ارنست

  .دانشگاه تهران: تهران .شيو بهرام فره ةترجم ).1354( .كارنامة اردشير بابكان
 .رود نشر زنده. يي در شاهنامهها پژوهش ).1371( .كوياجي، جهانگيركوورجي

راهنماي رويكردهـاي   ).1370(.مورگان . لي ليبر، و. جي. ويلينگهام، ارل. ار. ، جان.ال. گورين، ويلفرد
 .4چ . اطالعات :تهران .خواه ترجمة زهرا ميهن .نقد ادبي

 و  ي نفـا   ران ام ك  ي ت رسـ  رپ س ه ب  ي ارس ف ةترجم .المعارف دموكراسي ةداير ).1383( .ارتينليپست، سيمور م
 .تخصصي وزارت خارجه ةكتابخان :تهران .رادي م  ه لّ ورال ن

انجمن فرهنـگ   :تهران .زيباي افالطون و شاهي آرماني در ايران باستان شهر ).1352( .اهللا مجتبايي، فتح
 .ايران باستان

   .نشر آگه :تهران .اسطورة زال ).1369(. ختاري، محمدم
  .روشنگران :تهران .ها كيومرث خواجوي ةترجم .ها شناسي توده روان ).1371( .لوبون، گوستاو

 .فرانكلين :تهران .حكمت اصغر ترجمة علي .آغاز تا امروز تاريخ جامع اديان از ).1344( .ناس، جان

 .فرهنگ معاصر :تهران .در ادبيات فارسي ها  واره اساطير و داستان فرهنگ ).1386(جعفر ياحقّي، محمد
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