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  چکیده

اي  ، اندیشهیهنگ و ادبیات و اساطیر ایرانفرآرمانی در  ایزدي و اعتقاد به شاه تکیه بر فرّ

قش دار و عمیق حداقل دو ن عنوان یک اسطورة ریشه فرّ به. دیرین و پنداري باسابقه است

که با و دیگر آن کرد یمکه نظام موروثی پادشاهی را توجیه اساسی بر عهده داشت؛ نخست این

و  اوستا در. دیبخش یمپیوند قدرت پادشاه به قدرت و ارادة الهی به آن جنبۀ معنوي و دینی 

رنگ نمایان عمیق و پر طرزي بهپاي این اسطوره  رد شاهنامههاي پهلوي و به تبع آنها در  متن

در فلسفۀ سیاسی، تفکر دینی و باورهاي مردمی ایران باستان از ژرفا  فرّمحوریت اندیشۀ . است

ه به تأثیر انکارناپذیري که اما با توج ،حکایت دارد اسطوره  تر این کهن و شمول هر چه تمام

در طول دورة اسالمیدارند،  ها اسطورهالت اجتماعی و دینی در ساختار و محتواي تحو، 

از یک اندیشۀ اعتقادي و بنیاد سیاسی  فرّ، تحول اسطورة افتد یمچه از دوران باستان فاصله هر

، از در این دوره. و اجتماعی به یک پندار موهوم و باور عامیانه، بیشتر قابل مشاهده است

این . زدآمی درمی» هماي سعادت«و از سوي دیگر با اسطورة  بازد یمرنگ  فرّسو اسطورة  یک

رخ » فرّهمایون «و » هما فرّ«میانی در قالب تعبیراتی چون  يها سدهوفور، در آثار ادبی  به تلفیق،

تدریج  به ،»کیانی فرّ«ات کاسته شدن از جایگاه اندیشۀ ر به موازمتأخّ يها دورهو در  دینما یم

از اندیشۀ  ییها هیالالي آثار ادبی و  در البه فاًمراتب کمتر و صر با ژرفایی به »هماي سعادت«

   .شود یمعامیانه جایگزین آن 

  

  .وارغن، اسطوره، تحول، ایران، هما، فرّ :ها کلیدواژه

18/4/89: تأیید نهایی  17/189تاریخ وصول -
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مه مقد  

 .تگفتار و رخداد اس یمعنبه ) Muthos( یونانی ۀشیرانسه از فردر زبان ) Mythe(اسطوره «

 ها اسطوره .)1383:40 ،يوارج( »است قتیحق انگریب کهاست مقدس  ییماجرااسطوره  ،در بدو

 یآدم يبرا ها دهیپداو در جهان و نوع ارتباط او با  گاهیجاانسان و  دربارة منشأ کنند یمتالش 

 انیبمعموالً به  کهاست  یلیتخ یتیرواسطوره ا« گریدزبان ه ب .ارائه دهند يا کننده قانع هاتیتوج

 خیتاردر  که یمهلک ایمهم  عیوقاو  یاجتماع يساختارها شیدایپ ،جهان يریگ شکل یچگونگ

 تیروا کیو  ستیناسطوره  یلیتخ تیرواهر  کهتوجه داشت  دیبااما  .دپرداز یم ،اند رخ داده

اتر از فرآن بس  يمعناگردد و  نینماد ارزش يدارا که شود یمگاه مبدل به اسطوره  تنها آن

 اتیروار به عبارت بهت .)133: 1383 ،يغرو( »کند یم تیحکا کهباشد  يا يظاهرصورت 

   .دهستن یواقعاز جهان  يا افسانه يتصور يا اسطوره

 لیتختصور و  ؛دیرس یمبه نظر  یقیحق زیچهمه  کههستند  یزمانمربوط به  ها اسطوره«

ها  انسان. )65: 1383 ،يامدح( »کرد ینم یبررسشده و شفاف بود و استدالل آن را  یقلیص

از  يا در هاله دادند یم حیترج بلکهنداشتند  یچندان لیتماخود  يپندارها یعقالنبه اثبات 

 کهنهفته است  نکته نیهماسطوره درست در  تیاهمالبته  .دکنن یزندگ الیختوهم و 

و  یعیطب يها دهیپدروزگار باستان را از  يها انسان ریتفسو  لیتأوپندارها و نوع  ،ها برداشت

  .)64: همان( کند یم آشکاراطراف خود بر ما  يرخدادها

و  ،هگانو اال انیخداآن را  يها تیشخص کهاست  نیااسطوره  يها یژگیواز جمله 

 یونانی ریاساطدر  که چنان ،)32: 1383 ،ندهیپا .رك( دهند یم لیتشکپادشاهان و قهرمانان 

باستان  رانیا ریاساطاند و در  انیخدا یحماسو  يریاساط يرخدادها یاصلگردان  صحنه

 يزیر طرح ينحوبه  ها اسطورهساختار . کنند یم يبازرا  یاصلپادشاهان و پهلوانان نقش 

و به  شود یم یمنته عتیطبر رشته به عالم باال و به ماوراءس کی وستهیپدر آنها  کهاند  شده

 ،یخیتار یشناس طورهسدر موضوع ا )1917- 1858( میدورک لیما« کهاست  لیدل نیهم

از  فرّ ةاسطور. )63، 1383 ،يحامد( »مقدس خوانده استریغمقدس و  نیب زیتمااسطوره را 

 داریپدآن  يمحتوانقش واسطه در  يفایاو  نینابیبحالت  نیا کهاست  یقیمصاد نیبارزتر

 کهاند  کرده یتلق عتیطبو ماوراء عتیطب انیم ةمفقود ۀحلق ۀمثاب را به فرّ کهن انیرانیا. است

  .ن بوده استآ يجستجوهمواره در  یآدم
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به ماوراء  کهاست  ياسررشته  نیتر داریپد فرّ ،باستان رانیا يها حماسهو  ریاساطدر 

 يا شمار افسانه گاه رخّه است و به بخش متأفرّ یشاهوجه  که ،یانیک فرّ«. دشو یمختم 

از پرتو  ،و آنان دهیگرد انیپارسو پادشاهان و ناموران  بینصهر بار  ،تعلق دارد یزردشت

 ۀیسادر  خسرویک که چنان. )397 :1380،رشناسز( »اندشده کامروارستگار و  ،آن

 یککه به  مییستا یمرا  رومندین یانیک فرّ« .بود ابیکامو  روزیپ وستهیپاز آن  يبرخوردار

از  ،درست ییروینچون از  ،تعلق داشت )هروسهئو  يکو Hausrava -Kavi(= خسرو 

بر اثر  .دفائق آمدن بر دشمنانش برخوردار بوجا و  از داد و قانون به ،اریبس ییها يروزیپ

 يدارابرخوردار بود و  اریبس یتندرستپرتوان داشت و از  ییروین :کهبود  فرّاز  يبرخوردار

خوب بهره  اریبس یزندگاز  که روشن چشم و سخنور بود؛ ،رومندین ،هوشمند یزندانفر

دراز و برخوردار از  اش یزندگدرخشان و  اش ياریشهردوران  .دبو ندهیآداشت و آگاه از 

در گاه به دام دشمن  چیه. داشت يروزیپ شهیهمجنگ  يها دانیمدر  .دبو ها یابیکام ۀهم

و  بزهکار ابیاسفراآن  ،ریدل اوشیسدرش پسرانجام به انتقام خون  که چنان .دش ینم

همواره بر  شاهنامهدر  .)357 :1377 ،ورداودپ( »دیدرکشرا به بند ) kevesavazda( وزیگرس

بر  يماندگاررسم  ایسرزده  یانینماشگفت و  کار یپادشاهاگر از  که شود یم دیکأتامر  نیا

آهن از داشت  که يفرّ هوشنگ با .تبوده اس یانیک فرّاز  يمند بهره برکتبه  ،مانده يجا

 یاهل واناتیحو  کردجدا  رینخچگاو و خر و گوسفند از گور و دد و  ؛دیکش رونیبسنگ خارا 

 نیز، او را را به افسون بست منیاهر يزدیا ةفرّبند به ویدمورث هت. درآورد انیآدم را به خدمت

 وانیدمانبردار ساخت و فرجهان را  شیخو فرّبه  دیجمش. دیگردو سوار شد و گرد جهان  کرد

و و شستن  دنیتابو رشتن و  کردهن را نرم آ یشاه فرّاو با . و مرغان را به خدمت گرفت انیپرو 

آورد و  رونیب کانو ساختمان و گرمابه ساخت و گوهرها از  به مردمان آموختدوختن را 

  .)25و  23و  22و  19: 1،1376، جیدوسفر. كر( کرد دایپخوش  يها يبو

 يبرخوردارو به سبب  ندبود متذکرامر  نیابر  زینمعموالً خود  فرّپادشاهان و دارندگان 

را به  خسرویک يسپاسدار یدوسفر .ستادندیا یم يشکرگزاردر مقام  ،بزرگ تیعنا نیااز 

  :کشد یم ریتصوبه  نیچن ابیاسفرا متیهزپس از  خداوند درگاه

  کردگاري روشن کا ی گفتهم
  

  پروردگار و داریب و جهاندار  
  

  و زور میهید و فرّ مرا يداد تو
  

  کوري دل و چشم بدخواه کردتو   
  

)39 :4، ج 1376 ،دوسیفر( 
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وجود دارد  زینپهلوانان بزرگ  عملکرددر  فرّبودن موهبت  يزدیابه  تذکر نیهم

 کوپالشو  الیو  يروزمندیپ ،او را به سبب شجاعت که یبزرگانرستم در جواب  که چنان

  :داند یم یاله یخلعترا  فرّاز  يمندو بهره  کند یماشاره  نکته نیابه  ،خواندند نیفرآ

  نیآفرجهان  شیپبزرگان به 
  

  نیزمهمه برنهادند سر بر   
  

  بپرداختند زدانی پاكچو از 
  

  خواندند نیآفربر آن نامدار   
  

  چون تو نباشد به جنگ که هرکس که
  

  ننگ و نام از دشیآ به نشستن  
  

  ریشبا زهره و چنگ  لیپتن 
  

  ریس کاریپی نباشی ز زمان  
  

  

   فرّ زور و نیکگفت  نیچنتهمتن 
  

  ی باشد از دادگرخلعتی کی  
  

  )116 :3،ج 1376فردوسی، (     

  متفاوت منظرو از د فرّبه  ینگاه

 ۀشیانداز  ينماد فرّ که نیانخست  ؛دیکاورا از دو منظر متفاوت توان  یانیک فرّ ةاسطور

خود را از  تیمشروعپادشاه  يتفکر نیچن ادیبنبر  .مدار است نیدمحور و خدا یحکومت

چون  .است يزدیا فرّاو از  يبرخوردار تیمشروع نیا ۀناو نش ردیگ یم انیخدا ایخداوند 

و  ستین ییکامرواو  يروزیپو  تیحاکم تیتثب جز يزیچ فرّپادشاه از  يمند نشان بهره

معموالً پس از جلوس پادشاه بر تخت سلطنت و قلع و  يزدیا ةفرّو از ا يبرخوردار يادعا

است  يزدیا ةفرّداشتن  يمعنالذا پادشاه شدن و پادشاه ماندن به  دیرس یمقمع رقبا به اثبات 

  .قدرت ذیتنفبودن  یالهو  تیحاکم سیتقد یعنی نیاو 

همواره  ،یساسان دورة انیپاتا  يشدادیپاز عصر ، باستان رانیا یاجتماع - یاسیسدر نظام 

به  دنیرس که در ارتباط تنگاتنگ بوده است چنان گریکدیبا  دینی نهادزعامت  و یاسیس يرهبر

 .رك(بود  ریپذ امکانقلوب آنان  فیتألو ) موبدان(مغان  با یهماهنگتنها با  یپادشاهمقام 

است و  یاسیس يمانروافرباستان پادشاه هم  رانیا خیتاراز  ییازهافرالبته در  .)77 :1382،یدشت

  :استداشته  یگاهیجا نیچن شاهنامهدر  یدوسفر تیروابه  دیجمش .ینیدهم رهبر 

ياوفرزند  دیجمش هیگرانما
  

اوي پند از پر دل بسته و کمر  
  

فرّخ پدر برآمد بر آن تخت
  

زر تاج سرش بر انیکبه رسم   
  

یشاهنشه فرّ با بست کمر
  

یرهجهان سر به سر گشت او را   
  

يزدیامنم گفت با فرّة 
  

يموبدي و هم اریشهرهمم   
  

  )25: 1،ج 1376،یفردوس(     
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  :دارد ییادعا نیچن ندینش یم یشاهبر تخت  که منوچهر آنجا ،زین

بر نهاد سر به یشاه میهید چو
  

داد مژده همه سراسر را جهان  
  

یمردانگ به و نیدبه  و به داد
  

یفرزانگ و یپاک و یکین به  
  

گردان سپهر گفت بر تخت منم
  

و مهر همم خشم و جنگست و هم داد  
  

ي ستزدیا فرّة و هم نیدهمم 
  

ي ستبددست  و یکینبخت  همم  
  

امبندهیکهنرها ینیا ابا
  

امپرستندهرا نیآفرجهان  
  

  )107 :همان(     

 کلمه یواقع یمعنبه  ،ییاهورا تیمشروعاز  حکومت که یخیتار يها دوره یبرخدر 

ادعا حداقل در مورد  نیا .دارد يشتریبنمود  یمذهبو  یاسیسواحد  يرهبر ،برخوردار شده

همان  کوروش کهرا  هینظر نیااگر  ژهیو به( ریکب کوروشو ) م. ق 1200حدود (زرتشت 

 بخش ترین و اصیل نیتر کهندر  .، صادق است)میریبپذ ،است قرآننظر مورد نیذوالقرن

انتساب آن به زرتشت وجود  در صحت يدیتردو  شکگونه  چیه که »گاتها« یعنی اوستا

 دیکأتمعنا  نیازرتشت بر  ،)68: 1364 ،کوب نیزر و 8: 1372مشکور،  .رك(ندارد 

بر  .کند یم نییتعمانروا را فره کست و اوست از آن اهورامزدا تیحاکمحق  که ورزد یم

 ،جامعه ۀخردمندان يرهبرنجات مردم و  يبرا که خواهد یماساس زرتشت از اهورامزدا  نیا

 کهو زرتشت را  دیآ یمود فر )بهمن( »ههومنو« ،یاله فرشتۀ پی آن، در .ندیبرگزرا  يدفر

جامعه  یاسیسعنوان رهبر  ، بهشده بود دهیبرگزو صاحب دعوت  ینیدعنوان رهبر  تر به شیپ

  .)76 ،1382 ،یدشت .رك( کند یم نییتع زین

 یاسیسدر نظام  يمحورخدا يمعنالزوماً به  فرّاعتقاد به  کهدوم بر آن است  دگاهید

 »یپادشاه –پسر خدا « یاسیس ۀ آن را در فلسفۀشیر توان یم بلکه ،ستینباستان  رانیا

 کهمناسبت باشد  نیهمبه  دیشاو  کردجستجو  )پادشاه پسر خداست که نیااعتقاد به (

و  کند یم ادی »خداهان«تحت عنوان  يشدادیپ پادشاهان سلسلۀاز  الذهب مروجدر  يمسعود

 نیچنو  )312 :1ج،1378( »ارباب جمع رب یعنیخداهان « :که دهد یم حیتوض نیچن

 .ستینبر مصر باستان  حاکم یعونفر »یپادشاه –پسر خدا « شۀیاندشباهت به  یب يتفکر

اذعان  دیبا ،فرّ ةاسطور یشناس شهیردر خصوص  ریاخ دگاهیددر صورت درست بودن  یحت

رنگ  یپادشاه- پسر خدا تفکر یانیک دورة خراپس از ظهور زرتشت و از او کهداشت 

 کهاست  يضرور نکته نیا تذکرالبته  .آن شده است نیگزیجا يمحورباخته و خدا
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گهگاه و  بلکهآن نبود  يدیتوح يمعنابه  شهیهمباستان  رانیا یاسیس در فلسفۀ يمحورخدا

 مکدررا  يدیتوح ۀشیاندو زالل  داد یمنشان  يخود کهن شركطور متناوب رسوبات  به

  .ماند ینم یباقرنگ  کم يا جز پوسته یزرتشتو  ییمزدا دیتوحلذا از  ساخت یم

و  گاهیجاو  افتی یمپرستش ارباب انواع دوباره رواج  کهبود  ییها دوره نیچندر 

 .افتی یمتنزل  انیخدا گرید حدجهان بود در  دگاریفرآ که نیامنزلت اهورامزدا با وجود 

 ياعطادر  که )یساسان و دورة یهخامنشدوم عصر  در دورة( »ترایم«و  »تایآناه«پرستش 

 ونیمدخود را  ،فرّاز  يبرخوردارداشتند و بالطبع پادشاه در  ییطوال دی يروزیپو  ياریشهر

 ،کوب نیزر و 1372:53 ،مشکور. رك( است یابیارزقابل  زمینه نیادر  ،دانست یمآنها 

معبد  استیر يگریدپس از  یکی یساسان ریاردشپدر و برادر  ،جد که چنان. )378 :1364

.رك(برعهده داشتند  را یمانده از عصر هخامنش یباق یسلطنتمعبد  »تایآناه«

 نیادر هر صورت توجه به  .)139: 1368 سن، نیستیکرو  423و  413 :1364،کوب نیزر

 یزبانو  ينژاد ،یقوموجود تنوع  لیدلبه  ،ربازیداز  رانیادر  کهاست  يضرور یاساس ۀنکت

و سردمداران جهت احراز و  حاکمان کرد یم اقتضا کهوجود داشت  يا ژهیو طیشراهمواره 

 یاله تیمشروع ینوعاز  یهنگفرّو  یمیاقلاوضاع متنوع  نیچندر  تیحاکمقدرت و  تیتثب

 ینواحخاص خود از  یمیاقلبه سبب وضع  رانیا نیسرزم«. برخوردار باشند یماورائو 

در  شهیهم یمل دهندة قدرت ارتباط کیوجود  ،افتهی لیتشک ،از هم جدا هستند که يآباد

 ةعمد لۀیوسامر خود سبب و  نیهمشده است و  یتلقخاص  تیاهمبا ارزش و  انیرانیانظر 

ش زدس و ارتق. قرار گرفت خیتاردر طول  يمرکز قدرت مطلقۀ کیملت به حفظ  ۀعالق

 جیتدر و بهسرچشمه گرفت  یاجتماعو وجوب  یمیاقل ازین نیهماز  یشاهنشاه يمعنو

 سلطنت که ينحوشد به  عیشا میقد انیرانیا انیمدر  ینیداصل  کیصورت  و به افتی تکامل

  )11 - 9 :1354 ،صفا( »...بوده يمادو  يویدنمقدس و فوق مقامات  یمقام

 صاحب که چنان :وجود داشته است کماکان زین یاسالم در دورة يپندار نیچن تتمۀ

 تیوالاست و  میعظ یاصل یپادشاه که ستین دهیپوش انیعالمبر « :دینوس یم الملوك تحفه

 زین .)44 :1354 ،صفا به نقل از( »نیزم اندراست  یتعال يخداخالفت  ،بزرگ يکارداشتن 

پادشاهان را بر  نامه مرزبان در ینیرواو کهاست  یانیکو  يزدیاه فرّ تفکراز رسوبات 

 کهآنجا  ،آورد یمبه حساب  يامبریپتلو  یتالرا  یپادشاهو  داند یمخداوند  دگانیگز

مواهب  کهجا نآ ،پروردگارند و پروردة دگاریفرآ ةدیبرگزپادشاهان  کهندانند « :دیگو یم

پس بر پادشاهان پس بر  افکند غامبرانیپبر  هیسااول  یالهدرج  تیوال ،کردندقسمت  یازل

  )157 :1367وراوینی، ( »مردم دانا
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  آن  یروانشناخت ۀشیرو  فرّ

عنوان  به پادشاه به دنیبخشو علت قداست  یانیک فرّ ۀشیاند در خصوص منشأ میبخواهاگر 

 یانسان مییبگو دیبا ،میدهارائه  یروانشناخت لیتحل ینوع ،حکومتمحور و مدار قدرت و 

 یسع ،نداردو چون ارتباط خود با آن عالم  چندو  عتیطباز ماوراء  یروشنتصور  که

 ندةینما تواند یمخاص  لیدالاو به  دگاهیداز  که کند دایپ یقیمصاددر عالم واقع  کند یم

  .ارتباط با آن باشد يدارا ایعالم معنا 

 اتیعناو مشمول  ژهیواز قدرت برخوردار  حاکم کیبه  ازینگفت احساس  توان یم

سر و گردن باالتر  کی یمعمول يها انساناز  که يمعنو جنبۀ يداراحال  نیعخاص و در 

 شیپارا به  خود یهست و در صورت لزوم همۀ کنند هیتکمتوسط بتوانند به او  انیآدمباشد و 

 يبراباستان  انیرانیا نیبرا در  نهیزم نیتر مستعد یاجتماع یروانشناس ثیح، از کنندنثار 

به قداست و  فرّ فیتوص دیشا .آن به وجود آورده است ۀو اشاع فرّپروراندن مفهوم 

  .ردیگ یمت ا نشأج نیهماز  زین تیمعنو

 شیستا ۀستیشا کهشده است  یمعرف يمعنوو  یاله ییروین ،یانیک فرّ ،شت نوزدهمدر ی

و  تیمعنو ،گاهیجاست و به سبب اهورامزدا يها دهیفرآاز جمله  روین نیا .است سیتقدو 

ست و در وجود اهورامزدا کفنیالقرار گرفته و جزء  ها دهیفرآ گریدباالتر از  ،اش ییکارا

آورد و از آن  دیپد ییبایز کمالرا در  نشیفرآاهورامزدا  کهبود  ییخدا يروین نیهمپرتو 

تا  کردالعاده برخوردار  و فوق ییماورا يروین نیاداشتند از  یستگیشا کهرا  یکسانپس 

 نیا دورة نیواپسدر  که باشند چنان ستهیشاو  کینآثار  عالم سر منشأ نیاآنان بتوانند در 

خود  ریخ اتیندر  یجهان زیرستاختا در  کردآراسته خواهد  فرّ نیارا به  ها انتیسوشعالم 

 .)330 :1377 ،پورداود .رك( شوند روزیپ بدکارانو  منانیاهر ،نیاطیشبر  ،شده ابیکام

 .دار است شهیر دهیعقباور استوار و  کی يزدیا یوغفرّبه عنوان  فرّباستان از  انیرانیا یتلق

و  قیعم ینید يباورهااما همچون  ،ینید تیماهدارد تا  یمل شتر جنبۀیاگر چه ب فرّاعتقاد به 

 يها تیروادر  ،يریاساط میمفاه نیپاترریداز  یکیعنوان  به فرّ ،يبار .دینما یم يمعنو

 – یاسیس کارکرد کهباستان است  رانیا یمل خیتار برجستۀ يها تیشخصو  یحماس

از تقدس صاحبش را  يا هاله که شود یماز آن سبب  يبرخورداردارد و  يمعنوو  یاجتماع

 یپادشاه چیه که چنان سازد یممقدس  زینقدرت را  ،فرّ ،باالتر از آن بلکه ردیبگفرا

قدرت و عظمت بود و هم  فرمان براند لذا هم منشأ ییکامروابدون داشتن آن با  تواند ینم

سرنوشت پادشاهان را دگرگون  ،فرّرو گسستن  نیااز  ،تیمشروعو  تیحقاننماد 

  .بود زدانیاو نشان خشم  ساخت یم
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  يماد اشکالدر  فرّ یتجل

موارد  يا نداشت اما در پاره یجسمانو ظهور  يماد خود جلوة يخود فرّ به کهمسلم است 

و  نیتکو طیشراها وابسته به  تفاوت نیاالبته  کرد یم دایپ يمادمتفاوت تجسم  اشکالدر 

 دورة کیدر  يریاساط يها تیروا رایز شود یم یتلق يعادامر  کی ها تیروا شیدایپ

اقوام و  قهیسلو اعمال  تگرانیروالذا از دخل و تصرف اند  نقل شده نهیسبه  نهیس یطوالن

است و  دهیرسمتضاد به ثبت  یحتمتفاوت و گاه  يها تصوراد مصون نمانده و به فرا یحت

گوناگون  تیروا نیچند ،واحد اسطورة کیعنوان  به فرّاز  که باشد لیدل نیهمبه  دیشا

  .وجود دارد

 ،، آتش)ها نگاره در سنگ(دار  ة بالکریپچون  یتیؤرو قابل  يماد اشکاله در فرّ«

است  يمرده فرّ ،يمانو يدغسداستان  کیدر  .شود یمظاهر .. .و )مغر(قوچ  ،آهو ،نیشاه

بر  فرّبا نقش  ،هفرّتجسم  نیا .خواهد یم ياریاز او  صریقشاهوار بر تن دارد و  جامۀ که

نقوش  یبرخدر  ای .)391 :1380 ،زرشناس(» است یدنیسنج یکوشانشاهان  يها سکه

از  ۀ سلطنت نشان داده شده است،صورت حلق به کهرا  يزدیا »ةفرّ« یساسانپادشاه ، یسنگ

 ،شتیادیمازاز  35در بند  زین )82 :1382 ،یدشت .رك.(کند یم افتیدر تایآناه ایاهورامزدا 

 ایآتش  شکله به فرّ ،و باالخره در داستان تولد زرتشت دیآ یمارغن در پرندة و کالبدبه  فرّ

 ،رك(، ظاهر شده است پاشد یما آتش است و به اطراف نور بهمراه  کامال که اي ئیش

  .)397 :1380 ،زرشناس

  يریاساطو پرندگان  يزدیا ةفرّ ةو نقش همانند اسطور گاهیجا

و از  شد یم یتلق یهانیک ییروینو  ينویم يگوهر فرّ ،ما انینیریددر باور  کهنیابا توجه به 

آتش و تابش  ایدار  بال کرةیپ، رو پرنده نیااز  ،رفت یمبه شمار  یآسمانو  یمتعالخ امور سن

پندار آنها از  در ،و ارتباط با آسمان باشد یتعالاز  ينماد توانست یم که يزیچنور و هر 

  .کند دایپدر قالب آنها تجسم  فرّ داشت امکان کهبود  یاشکال نیتر شاخص

و عالم باال  يماد يایدن نیبرا  یانجیمنقش  ،يزدیا ةفرّهمچون  زین يا پرندگان اسطوره

پادشاهان و ( انیآدمشگفت  يازهاین ةکنند فراهمو  ریخ اساس منشأ نیاو بر  کنند یم فایا

 ،يروزیپاسباب  نیتأم ،یشیاند چاره ،یبخش سعادت. هستند )خاص يها فیطپهلوانان و 

 کهاست  ییها یژگیوالعاده بودن از جمله  و خارق یبخش اتیح ،یجاودانگ ،يگر معالجه
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 ریاساطنسبتاً مشابه در  يها یژگیوپرندگان با  نیا .نسبت داده شده است يریاساطبه مرغان 

ان هو  یسالعاده را  خارقموجود  نیا ینیچ يها اسطوره«. کنند یم فایاملل گوناگون نقش 

 يها اسطوره. اند هندوان نام گارودار بر آن نهاد ه که ياهمان پرنده .نامند یم )ینیچ يدرنا(

 ییآشنا يها نامو ققنوس  مرغیس .ندیگو یمسخن  يهماگاه از وارغن و گاه از  شتی بهرام

 که یمرغهمان . زبان است یپارسهر  يبراو عطار  یدوسفر يها اسطورهآور ادی کههستند 

  .)126 ،1383 ،يعلو(» نامند یم کسیفن ،و روم باستان ونانی يا اسطوره اتیادبدر 

مقدس ریغامور مقدس و  نیبرا مرز  اسطوره نیمحقق گذشت، نیااز  شیپ که چنان

 يها انساندر نظر  که رفتیپذ هلمتک نیارا با  مذکور ۀبتوان گفت دیشا .اندکرده یتلق

 یگاهیجا نیچناسطوره  ،ستندینگر یم ریاساطبه  قیعمداشت با باور که یکسانو  ییابتدا

پرندگان  یحتو ققنوس و  مرغیس ،هما ،وارغن رینظ يریاساطپرندگان  .داشته است

آسمان  یتالق مقدس و نقطۀ يا اسطوره مکان نیا ،کوه ازفرگاه بر  که گریدملل  يریاساط

. رك(کنند یماست ظهور  يعلوجوهر  کهآتش  يها شعله انیماز  ای قراردارند، نیزمو 

واسط عالم ماوراء و حد  ینوعداشتند و  یگاهیجا نیچندر واقع ، )63: 1383، يحامد

 يروینالعاده و  از قدرت خارق که است لیدل نیهمو به  رفتند یمبه شمار  عتیطب يایدن

از  یخال نکته نیا ذکر دیشا .رسند یمبه نظر  یآسمان جنبۀ يدارابرخوردارند و  یعیطبفرا

 ةندینمانماد  نیا .است یتعالنماد  نیتر نماد پرنده مناسب ،ونگیاز منظر « کهلطف نباشد 

بر  .)232 :1352، ونگی(» کند یمواسطه عمل  کی قیطراز  کهشهود است  بیعج تیماه

اند همچنان  نیزمآسمان و  یتالق نقطۀ ایگو يریاساطپرندگان  کهاست  يباور نیچناساس 

صاحب آن را در  ،فرّاز  يبرخوردار. نهفته است يپندار نیچن فرّ يریاساطدر مفهوم  که

سبب  زینپرندگان  نیااز  یاستخوان ای و همراه داشتن پر سازد یم ابیکامخود  يکارها

مرغ وارغن  دربارة یشت بهرام 36در بند  که چنان آن. شود یم يکار و شگفت يتوانمند

مرد  چیه ،را با خود داشته باشد ریدلمرغ  نیااز  يپر ای یاستخوان که کسن آ« :میخوان یم

 رایز ،)438 :1377 ،پورداود( »کشتخود به در نتواند برد و نتواند  يجااو را از  ییتوانا

بر هنگام  دونیفر که ییروینهمچون  ییروین ؛مند بود بهره یشگفت يروزیپو  روینوارغن از 

  .)129، 1383 ،يعلو .رك( داشت دهاك ياژ کوفتنو فر

 ییاروپابه دوران هند و  که یزردشتماقبل  کهن اریبس يها افسانهو  ها اسطورهدر  یحت«

رت با قد يپر يدارا که شود یمصحبت  يا اسطوره يا از پرنده زین) شتهای. رك(تعلق دارد 
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در  روزمندیپ يروینو  ،مهاجم ،يسلحشور يخدا ،ثرغنهور. است ییجادوالعاده و  خارق

 کهاست  یهنگامآنها  نیتر مهم .شود یممختلف ظاهر  تیئهده  در کهاست  وانیدمقابل 

نه  ییتوانامرد  چیه، دیمالاز او را بر تن  يپر ،کسپس هر  .کردهحلول  يا قالب پرنده هب

  .)129 :1383 ،يعلو( »تواند بردبه در  يجاو نه او را از  کشتتواند او را 

 ییتوانااز  ينمادعنوان  به وستهیپ ،یحماس اتیادبدر  يا هر چند قهرمانان اسطوره

 ،مواجهه با دشمنان قدرتمنددر همه  نیابا  ،شده اند فیتوص ثاریاو شجاعت و  یجسمان

العاده و  از جمله پرندگان خارق ،يا موجودات افسانه ای فرّخود را با استعانت از  يروزیپ

دارند و  یاتیحپهلوانان نقش  یزندگدر  يریاساطپرندگان  .آورند یمبه دست  یحام

 کهاست  ادیبن نیابر . آورند یمرا به ارمغان  يروزیپ ،یبخشو شفا ییجادوقدرت  ۀواسط به

 ها يگرفتارخطرها و از  را رستم و خاندان او ،خود ییجادوالعاده و  قدرت خارقبا  مرغیس

رودابه را  ،در هنگام تولد رستم ؛ردیگ یمبال و پر  ریزاز البرز را فرشده بر ؛ زال رهارهاند یم

 ةخورد شکست کیرستم را از  اریاسفندبا و در جنگ  دهد یماز خطر مرگ نجات 

  .کند یمو قهار مبدل  روزیپ یقهرمانبه  اریع تمام

آسا  معجزه ریثأتبه آن  کهاست  فرّاز  يبرخورداراست و  يزدیا فرّمتضمن  مرغیسپر 

، و دستان از بازگشت با رود یم مرغیس شیپبازگرداندن زال  يبراسام  که یزمان .بخشد یم

  :من باش فرّ ۀیساببر و در  شیخور مرا با پ دیگو یمبه او  مرغیس ،کند یمامتناع  پدر

من پرّ یکی بر شتنیخو ابا
  

من فرّ ۀیسا در باش یهم  
  

ي آورندروی به سخت چیهگرت 
  

ي آورندگوو و ز بد گفت کینز   
  

پرّ من یکی افکنبر  آتش بر
  

فرّ من زمان اندر هم ینیبب  
  

  )114: 1،ج 1376 ،یفردوس(     

  سعادت  يهماوارغن و  ، مرغیانیک فرّ

از مالزمان  کهبهرام  کهشده است  یتلق ییها جلوهاز  »مرغ وارگن«و »فرّ« شتهای در

 داریپد بایز دةیفرآباد اهورا  ای vataصورت واته  بار به نینخست« :دیآ یمبدانها در  ،ستترایم

گاو  کیصورت  بار دوم به .را با خود همراه آورده )khvarenaخورنه = ( »فرّ«شده و

بار سوم  .بود دایهو Amaامه  ةشد ساخته کین يروین ،از دو شاخ اوفربر  که نیزر يبایز

خود را  شکار که vareganصورت مرغ وارگن  بار به نیهفتم ...دیسپاسب  کیصورت  به

: 1377،پورداود(» پرندگان است نیپروازترزیتو  کند یم شکارو از باال  ندیب یم نییپااز 

306 - 307(.  
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بار به  هر سه فرّ، رود یمسخن  ونگهانیپسر و دیجمشاز  فرّاز گسستن  یوقت شتهای درباز 

به  آشکارا فرّ ،چون او دروغ را به دل خود راه داده« :کند یم دایپمرغ وارغن تجسم  شکل

گشت؛ او باژگون  یهمآرام  یبو  ناکام ،رمه خوب دیجمشپس  .تساز او بگس یمرغ کریپ

از  که يفرّبار  نینخست. گشت یهمدر جهان  ینهانگاه یپاز  ،خود شیاندبه جهت دل بد

بگسست و  ونگهانیوپسر از جم  )vareghan نیشاه= (مرغ وارغن  شکلبود به  دیجمش

 شکلبود به  دیجمشن آاز  که يفرّبار  نیدوم .آن را برگرفت خافرّ يها هگاچرا ةدارند مهر

 ،مردمان شد نیروزمندتریپ کهبر گرفت  اآن ر لی دونیفرمرغ وارغن از جم بگسست و 

 .داد شکسترا  یچاالکهزار ة چشم دارند سر شش سه ةپوز سه دهاك ياژ کهجز از زرتشت 

را  فرّ نیا ؛تسمرغ وارغن از جم بگس شکلبود به  دیجمشاز آن  که يفرّبار  نیسوم

» شد جز از زرتشت نیترریدل ،رانیدل ۀهم انیمبدان  کهگرفت بر مانینرگرشاسب 

  .)325و 324 :1377 ،2ج  ،ورداودپ(

پرنده  نیاصورت  به فرّو  شد یم یتلق یپادشاهدر واقع نمودار اقتدار  )عقاب(وارغن «

اطالق ) عقاباز ینوع ای(به عقاب  کهاست  يا کلمه» وارغن« گریداز طرف  .کرد یمجلوه 

 .رفته است کارعنوان صفت عقاب به  به ای »عقاب« يمعنادر  زین» يهما« که همچنان شد یم

خنده و فر یعنیلفظاً  يهما«: سدینو یم يهمامدخل  لیذ ،برهان ۀیحاشدر  نیمعاستاد 

يپهلورفته،  کاربه  اوستا در اریبس یمعن نیهمبه  ha-mayaو  ha-maya. خجسته

hamaK ًولف« .)2365 :4، ج 1376، يزیتبر فخل( »صفت عقاب است کلمه نیااصال« 

: 1377ولف، . رك( است کردهترجمه ) عقاب( Adlerرا به  يهما فهرست شاهنامهدر  زین

ان بودن یا حداقل نزدیکی معناي براي اثبات یکس توان یم که یلیدال گریداز  .)857

آن  افۀیقو  شکلدر  دیجمشزمان گسستن از ، فرّ اي که یعنی پرنده(» وارغن«و » هماي«

 شاهنامهبوده است و در  رانیاعقاب درفش  کهاست  نیا، کرداقامه  ،)بود کرده دایپتجسم 

  ).306 :1356پور داود، ( است دهیگرد ذکر يهمادرفش به نام  نیابار  نیچند

از شهر بغداد بود که آنکسهر 
  

بود پوالد و غیت و زهین ابا  
  

يهما پرّ ریز همه بر گذشتند
  

يجا لیپ بر داشت یهم سپهبد  
  

  )25، 4ج ،1376ی، فردوس(    

يسراپرده  دندیکش به هامون
  

يهما بد کرشیپ کجای فشدر   
  

  )195: 2، ج1376ی، فردوس     

 ،بود رانیامقدس و علم  ةپرند کهتوانا همان عقاب است  ةپرند نیا که ستین شک«

عقاب است هرچند  ستۀیشاصفت  نیا که داستیپ ،خنده و خجستهفر یعنی ونیهما ای يهما

  .)314 :1356 ،پورداود( »است از حسن عقاب يشکاراز مرغان  یکیامروزه نام  که
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آمده همان  اوستا در کهوارغن  ةواژ کهگرفت  جهینت توان یمگفتار  نیااز  رسد یمبه نظر 

  : کرداستناد  یدوسفراز  ریز تیببه  توان یم نکته نیا دییتأدر  زین .ست»هما«و  »عقاب«

پر بگسترد يسپهر يهما
  

فرّ ز هیسا ی بر سرش داشتهم  
  

  )68: 1376فردوسی، (     

معادل و  »هما ۀیسا«و  »يزدیا ةفرّ«در آن  که شاهنامهاز زیر  تیباستشهاد به  نیهمچن

  :ستیناز لطف  یخال ،مقارن هم قلمداد شده است

يخدا فرّ به کردم ژهیو جهان
  

يهما یۀسا پراکنده کشور به  
  

   )1:124،ج 1376فردوسی، (     

 »يهما« ةاسطور ،يریاساطتحول  ریسدر  که میشو یمبا توجه به آنچه گفته شد متوجه 

 دایپ یبیترک شکل کیو  زدیآم یمر د فرّرفته رفته با  ،داشته است فرّبا  که یقرابتبه جهت 

  :شود یمآن  نیگزیجا یکلّ خر بهأمت يها و دردوره کند یم

مگس قند پرست نیکامحترم دار دلم 
  

  دارد ییهمافرّ  شد تا هواخواه تو  

  )89: 1383حافظ، (     

 قیتلفاند در واقع به  کردهاستفاده  »هما فرّ« ریتعباز  سندگاهینوشاعران و  کههر جا 

نسبت  »هما«به  »فرّ«گونه موارد معموالً  نیادر  .اند نظر داشته »هما«و  »فرّ«مفهوم اسطوره 

  : شده است یتلق »فرّ«صفت  )خنده و خجستهفر يمعنابه ( »هما« کهنیا ایداده شده 

بماند فرّ هما یعقاب پر ختیرگر 
  

بماند ما فرق بر او ۀیسا دیجاو  
  

  )168: 1347،یوحش(    

ي سلطنتهمافرّ  ۀیرایپ یکآن ی
  

انیآش گردون دیص باز نوپرواز دولت  
  

  )305:1347 ،یوحش(    

را حسن باغ به جو آورد آب رفته
  

ما خرام طوبا قامت بلند سرو  
  

کند یمی جان جلوه طوططاووس وار 
  

ما آمد به دام که يهما نیااز فرّ   
  

  )174: 1341جامی، (    

   :شده است فیتوصبدان  »فرّ«رفته و  کاربه  »يهما« يجابه  »ونیهما« زینموارد  يادر پاره

چه بزم بزم بلند اختر خجسته اثر
  

خصال فرّ ستوده ونیهماوصل چه وصل  
  

  ) 240: 1347وحشی، (    

فرّ ونیهما اثر داور ي خجستها
  

امداد را يهمافرّ  ز تو رسد یم که  
  

خانۀ بوم گشت کهی وحشخرابه دل 
  

آباد شود فرّ تو از که هست دیام  
  

  ) 282: همان(    
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نرفته است اما  کاربه  یاضاف ای یوصف بیترک شکلاگرچه به  »هما«و  »فرّ«لفظ  زینگاه 

  .نسبت داده شده است گریکدیاستعمال شده و به  )چند جمله ای کیدر (شاعران  کالمدر 

کندبال  اخذ باز کز صعوه
  

کند مالیپا زین خود پرّ  
  

يگشافرّ و زور بال  چون ستین
  

يهمابال  بند پشّه خود به گو  
  

  )257: همان(    

يهماپر  فتۀیشمشو  و نیب او فرّ
  

به از آن بال و پر است هیساگوشه به  کله کان  
  

   )37: 1358بیلقانی، (    

بر مراد که دیشاي دولت و همای هست
    

رسد انیآش يسو به فرّ تو ز یزاغ  
  

  )54: همان(    

او را در حق  یبخش هیساو  آورد یم انیماز هما سخن به  ریالط منطق در کهعطار آنجا 

پادشاهان در  ییگو که چنان .دارد یممنتسب  »هما«را به  »فرّ« ،شود یمآور  ادیپادشاهان 

  :کنند یم دایپدست  فرّپرنده به  نیا یۀسا

بخش هیسا يهما جمع آمد شیپ
  

بخش هیسرما ظل او خسروان را  
  

او آمد ونیهما بس يهما زان
  

افزون آمد او همت همه در کز  
  

او پرّ ظلّ ز زدیخ شه کهآن 
  

او از فرّسر  دیچیپ توان چون  
  

  )52: 1374عطار، (    

 يچترها ای کردند یمپادشاهان پر هما را بر تاج خود نصب  ،باستان رانیادر  کهنیا

آنان  يا در باور اسطوره کهباشد  نیادال بر  تواند یمخود  ،آراستند یمآن  ۀلیوس بهرا  یشاه

   :ارتباط وجود داشته است ینوع ،هما و پرندة یشاه فرّ انیم

يقبای روم رخشنده بپوشید
  

يهماپرّ  ختیآواندر  به تاج  
  

  )213 :2، ج 1376ی، فردوس(    

يقبا یروم زربفت بپوشد
  

يهماپرّ  ختیآواندر  ز تاج  
  

  )145 :3همان، ج (    

يپاي ز سر تا به هندی چتر کی
  

يهماپرّ  چتر همه گرفته  
  

  )208 :2همان،ج (    

 »پر هما« هرا ب» فرّ« یخاقانو  ییسناامثال  انهیم يها سدهدر  کهاست  لیدل نیهمبه  زین

  :ندیستا یماز آن  يبرخوردار لیدلو پادشاه را به  دارند یممنتسب 

درگاه تو ۀیسا پر هما فرّ يا
  

بانیساباد بر سر تو  لییجبرشهپر   
  

  )340 :1377ی، خاقان(    

او ۀیدا يخدا فضلِ ضِیف
  

او ۀیسا يهما پرِّ فرّ  
  

  )191 :1377یی،سنا(    
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و  ينویمگوهر  کیعنوان  به(ه، فرّ يریاساط اتیخصوصو  راتیتأثاساس غالب  نیابر 

به همراه دارد و  ییکامرواو  يمند روزیپو  بخشد یم یبخت کین که) يزدیا يروین

خدمات و اثرات  فراد منشأتا ا شود یمآن سبب  العادة و فوق يمعنو يروینبه  یگرم پشت

گفت  توان یم گریدبه زبان  .ردیگ یمتعلق  زینآن  »ۀیسا «و  »هما«به  ،باشند ستهیشاو  کین

و  شود یم فرّ نیگزیجا ،اسطوره کیو هما در مقام  دهد یمرخ  يریاساطتحول  کی که

  :دریگ یمبر عهده  بانیادشاعران و  يریاساط تیذهنآن را در  يکارکردها

يانداز کهبام  بر هیسا تا یدولتي هما
  

ي اوست پروازتسوخوشا بخت بلند او که   
  

  )15 :1347ی،وحش(    

شیآسا شهیهم به ادا را نید رینص
  

يآسا يهما دولت آن ۀیسازیر  به  
  

  )282 :1338ی،سوزن(    

فکن بر سر يا هیسا میهما چون
  

ياختر کین شوم اقبالت در تا  
  

  )766: 1387ي، سعد(    

بر سر خلق کردي جاه تو پرواز هما
  

رسته شد ز اهوال افتی او هیسای که کس  
  

  )161 :1341ی،جام(    

ي در او خرابه نماندجغدبه قدر خانه 
  

ي نهادپا که کجاهر  مرحمتت يهما  
  

  )282 :1347ی،وحش(    

ي اوج سعادت به دام ما افتدهما
  

افتد ما مقام بر يگذار تو را اگر  
  

  )82 :1383،حافظ(    

 کی گرید یانیببه  .است یتیرواتداوم  تیقابلداشتن  « يریاساط اتیروا يها یژگیواز 

و در هر  افتهیانتقال  گرید به دورة يا از دوره که شود یمه اسطوره گاه مبدل ب نآ تیروا

 :1383 ،يغرو(» نداساس آن را بر هم ز آنکه یبرا متحمل شود  یراتییتغ تیروا ،دوره

 شکلقرون و اعصار در  یط در ها اسطوره ،یقومهنگ هر فردر  کهاست  ادیبن نیابر  .)133

مهاجرت و تماس و تعامل با  رینظ یعوامل ریثأتبه سبب  بلکه مانند ینم یباق کسانیو ساختار 

 اتیمقتضو خود را با  شوند یمو تحول  رییتغمختلف دچار  يباورهاو  ها شهیاندمذاهب و 

فلسفه و  ،نیدبا  ها اسطوره دیترد یب .سازند یمهر قوم منطبق  یدتیعقو  ییایجغراف ،یمحل

اگر .گذارند یم ریتاثو هنر آن قوم  اتیادب برداشته و  کینزدارتباط  یملتهر  يپندارها

 -پسر خدا« شۀیانددر  شهیرباستان  رانیا یپادشاه –یاسیسو نظام  فرّ شۀیاند که میریبپذ

 یاسالم دورة يباورهاهنگ و فردر  فرّ اعتقاد به کهبود  خواهد یعیطب، دارد »یپادشاه

  .آن شود نیگزیجا يگرید ةشده و اسطور رنگ کم جیتدر به
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 جیرا یاسیس فلسفۀ نیتر کهن، یشناخت زبان يها پژوهشو  یشناخت نید قاتیتحق ۀیپابر 

 نیا؛ با به خداوند تیمالکو اختصاص حق  »يمحورخدا«عبارت بود از  ییایآردر جوامع 

و ارباب انواع را  یآسماناجرام  ،عتیطبو عناصر داشتند  يمتعدد انیخدا اهایآر که یژگیو

بود و  انیخدامتعلق به  تیحاکم، حق مشرکانه ینیب جهان نیهماما در . کردند یمپرستش 

، )يمحورخدا(مزبور  یاسیس بر اساس فلسفۀ .دیخورش، تیحاکمامر  يمتصدالنوع  رب

 نیچندر  کهروشن است  .گرفت شکل يشدادیپعصر  »یپادشاه –پسر خدا « یاسیسنظام 

 »پسر خدا«عنوان  طور معمول به برخوردار است و او به تیمشروع نیباالترپادشاه از  ،ینظام

  .است ییخدا عیوس اراتیاختقدرت و  يدارا ،نیزم يرودر 

 جامعۀ یاسیسنظام  ،انیانیکآمدن  کار يروپس از  کهچه شواهد نشانگر آن است اگر

 کاهن« یعبارتبه  ای »یپادشاه – یروحان«به نظام  »یپادشاه –پسر خدا «رفته رفته از  رانیا

و  یانیکهمچون عنوان پادشاهان  ینیقرا ،یاسیس ، اما از نظر فلسفۀافتی رییتغ »یشاه –

 یاسیس همان فلسفۀ رنگ کمتداوم  انگریب ،يزدیا ةفرّآنان به احراز  تیمشروع یوابستگ

  .)75 :1382، یدشت .رك(است  نیشیپ »ییخداپادشاه «بر اعتقاد به  یمبتن

محور بود اما به باستان خدا رانیابر  حاکم یاسیس ۀشیاند کهنیابه هر حال با وجود 

و  »تایآناه« رینظپرستش ارباب انواع  ،ییایآر کهنآلود  شرك يباورهاتناسب رسوخ 

با  رسد یمبه نظر . در آن قابل مشاهده است ،با تفاوت در شدت و ضعف »دیناه«و  »ترایم«

) شده ادی يها یژگیوبا (از اسالم  شیپ رانیا یاسیسو  ینیدبه نظام  فرّ ۀشیاندبه تعلق توجه 

هنگ و فراسطوره در  نیا يساختارو  ییمحتوا رییتغ ،یاسالم ۀشیاندو عدم تناسب آن با 

 یاسالم ةدور یادبو آثار  یعمومدر باور  لذا ،نمود یم يضرورپس از اسالم  رانیا اتیادب

و  افتهیتنزل  يمعنو تیفیکو  یاله قتیحقاز حد  فرّ ،یحماسمتون  یبرخو  شاهنامهجز  به

، شکوه يمعنا فرّ ،یاسالمدر متون متعلق به عصر « .شود یم لیتبدپندار موهوم  کیبه 

چه ؛ اگررا ندارد یقدسو  يریاساط قیعمآن مفهوم  گریدو  افتهی يبرترو  ییبایزعظمت و 

 »مانده است یباق »یانیک فرّ«و  »شاه فرّ« ،»زدانی فرّ« رینظ یمیقدآن عبارات  شاهنامه در

)bailey.1971:62.63(.  

آن را  يکارکردهاو  ندینش یم »فرّ«در مسند  »سعادت يهما« یاسالم در دورة نیبنابرا

 دگاهیداز  ؛ و اینردیگ یممتفاوت بر عهده  يتاحدودو  رنگ کمچه به صورت اگر

سعادت به  يهما ینیفرآ و نقش يگذارریثأتنوع  .است یعیطب ندیافر کی یشناس اسطوره

آلود و  شرك يباورهارسوخ  از شائبۀ کهنیاتا  ردیگ یم شکل یاسالم تفکرخور افر

و  یبخش ۀ آن در سعادتیسا و »هما«نقش  ،گریدبه عبارت . دور باشد به يدیتوحریغ
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گرفتن آن است و پر  کینل مردمان به وجود او و به فال أتف در حد شتریب ،یبخش دولت

و سرنوشت  عملکرددر  فرّ میمستق يگذارریثأتبا  يگذارریثأتاز  حد نیا کهواضح است 

در باور  گریدبه زبان  .متفاوت است ،)مطرح بود انینیریددر پندار  که چنان(شاهان 

 غالباً جنبۀ که يآثار ؛مترتب بود یعملآثار محسوس و  فرّ يبراباستان  انیرانیا يریاساط

 يبرخوردار شاهنامه تیرواعنوان مثال به  به. داشتالعاده  ، شگفت و خارقيعادریغ

 یاهلخر و گوسفند را چون گاو و  یانیچهارپا که داد یم را امکان نیا به او فرّهوشنگ از 

  : نهد انیبنچون جشن سده را  یبزرگ يها سنتو  کند

ادگارسده ی نیازهوشنگ ماند 
  

اریشهر دگر ی باد چون اوبس  
  

کردشاد  جهان کردنآباد  کز
  

کرد ادی ازو یکین به یجهان  
  

انیک جاه و فرّ يزدیا بدان
  

انیژ گوزن و گور رینخچ ز  
  

گاو و خر وگوسپند کردجدا 
  

سودمند بد آنچه دیآوربه ورز   
  

  )1:20، ج1376ی، فردوس(    

و از سنخ  يبشرامر فوق  کیاالصول  یعل کهزر  کانآمدن  دیپد گرید يجادر  ای

  :شود یمنسبت داده  یپادشاه فرّبه  ،است یالهخلقت 

باختر تا اراستیب خاور ز
  

زر کان فرّ او از آمد دیپد  
  

  )1:12ج 1376ی، فردوس(    

انجام  يعادریغ يکارها فرّلود زآرا يروینپادشاهان با استعانت از  زینموارد  یبرخدر 

  :سازد یمآالت رزم  ،نو از آ کردهآهن را نرم  یانیک فرّبا استعانت از  دیجمش که چنان دهند یم

آهنا کرد نرم یکئ فرّ به
  

و چون جوشنا کردچو خود و زره   
  

برگستوان چو خفتان و چون درع و
  

روشن روان به دایپ کرد همه  
  

  )25 :1376، 1ی، جفردوس(    

از  زین یکشتبدون استفاده از  ایآمودررود و از آب اروند خسرویکو  دونیفر کردنگذر 

  :است لیقب نیا

ی نجستکشتو  کردگذر  حونیجبه 
  

درست يرا به و انیکفرّ  به  
  

رود اروند کز دونیآفر شاه چو
  

فرود یکشت به امدین و گذشت  
  

يزدیا فرّة از و يمرد ز
  

يبددست  و چشم دور شد از و  
  

  )272 :1376، 2ی، ج فردوس(    

 سهیمقادر  رایز شود ینم ذکردر مورد هما  یمشخصآثار محسوس و  نیچن کهروشن است 

افول شده به مراتب دچار  ،مردم دارد يریاساط شۀیاندعتقاد و ادر  که یگاهیجا ثیحاز  فرّبا 
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انهیعامباور  کی یحتو  یسطحپندار  کی شکلدار به  شهیر ةاسطور کهن کی است و از حد 

   :بدان مثل زد یخندگفرّدر  و گرفت کینآن را به فال  توان یما تنه کهدر آمده است 

ي زنندهما یۀسا از مثل تا شهیهم
   

يسرانظم  دانشوران را یخجستگ  
  

اري فرّخ یهماخجسته دولت صاحب 
  

يهما انیآشچو  ي خرم دهقانسرا  
  

  )282 :1338ی،سوزن(    

شاهان بر که انیرانیمشه  ینید نظام
  

ي و از شهبازهماخجسته فال تر است از   
  

  )127: 1341ی،جام(    

 کنند یم ادیدر مورد هما به استخفاف  یداشتباور نیچنگهگاه شاعران از  لیدل نیهمبه 

   :پردازند یمآن  ۀبه تخطئ ای

دیپر ي بختهما که سو هر
  

دشیند انیآش درش اال  
  

  )75 :1379ی، خاقان(    

اخترم کین بخت بود از طمع
  

بر سرم افکند يهما بال که  
  

يهما دولت نبخشد :خرد گفت
  

يآ هیسا نیای در خواهگر اقبال   
  

  )228: 1387ي،سعد(    

   جهینت

:دیرس توان یم ریز نکاتمباحث نوشتار حاضر به  یکل ندیبرآاز 

 دارد و کهن رانیا یاسیسو  یاجتماع، ینید يها انیبندر  شهیر یانیک فرّ ةاسطور-1

این اسطوره نه تنها . رود یم هاي ایران باستان به شمار حکومت کیدئولوژیاگاه  هیتک

اي براي توجیه قدرت بود، بلکه به حاکمیت سیاسی قداست بخشیده و آن را به  وسیله

ملی داشت  براي ایرانیان بیشتر جنبۀچند هر فرّ، اعتقاد به. کرد یمزعامت دینی نزدیک 

  .نمود یمت دینی، اما همچون باورهاي دینی عمیق و معنوي تا ماهی

اقوام،  یخیتار يها دورهکه در طول  رانیا یمیاقلو  یاجتماعص خا طیشرا-2

 يبرا، داد یم يجارا در خود  یمتفاوتمختلف و گاه  يها شیوگراها  زبان ،ها هنگفر

وجه  کی ازمندینهمواره  قدرتمند، واحد و یاسیسو  یحکومتنظام  از يبرخوردار

 نیا ممکنوجه  نیبهتربه  یانیک فرّ. بوده است یاله و يمعنو تیماهبا  یاقومفر مشترك

  .کرد یمرا برآورده  انیرانیا یاتیحو  یمل ازین

باألخص  -قدرت پادشاه  يچرا ون وچ یب هیتوجو  فرّاعتقاد به  که نیابه جهت -3

 ۀشیانداز  ییها نشانهبه  توان یماسطوره  نیا يها شهیر يجستجودر  که نیابا توجه به 

 و »تایآناه« رینظ یگانهاال ها و النوع رب يپا رد که نیا ای دیرس »یپادشاه -پسرخدا «
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 ،است آشکاراسالم در تناقض  يدیتوح تفکربا  - کردآن مشاهده  ياعطارا در  »ترایم«

حد یک و از  بازد یمشدت رنگ  به رانیابه  اسالم بعد از ورود یانیک فرّ ةلذا اسطور

.ابدی یمسطحی و عامیانه تنزل  عمیق به پنداري دار و باور ریشه

خود را از دست  یاسیسو  یمل ،يمعنو گاهیجا فرّ ۀشیاند یاسالم ةدر دور-4

را در  يپندار نیچن ۀرا ندارد اما تتم يریاساط و قیعمآن مفهوم  گریدو  دهد یم

 فرّ«در قالب  یادبمتون و آثار  يال و در البه یمردم يباورهاهنگ و فر یسطح يها هیال

 يها شهیر يجستجودر  .مینیب یمن آو امثال » یپادشاه يهما«، »سعادت يهما«، »هما

از عقاب  ینوعبه  »هما«مانند  که »وارغن«؛ دیرسبه مرغ وارغن  توان یمو هما  فرّارتباط 

 دایپن تجسم آو قالب  شکللباً در غا فرّ کهبود  اي يماد اشکال، از جمله شد یماطالق 

 شکلبار به  ، هر سهگسست دیجمشاز  فرّکه  یزمان شتهای تیروابه  که چنان ؛کرد یم

    .کرد دایپمرغ وارغن تجسم 
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