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 چکیده
مشروعیت سیاسی ناشیی  مفهوم . است یسنی و از اصول کیش مزده ترین مفاهیم این متن حماسی بنیادین یکی از ،شاهنامهفر در 

 فرّ کییانی،  دهد. موبد را تشکیل می -کند و شاه برخوردار از این نیرو، الگوی شاه نمود پیدا میفرّ کیانی  در قالبفر  از تفویض
کند و مستلزم حماییت الهیی مشیروای اسیت کیه در       مشروعیت شاه را در راستای تفویض حق الهی حکومت به او توجیه می

یسنی، تفویض این گوهر به شاه بر عهدة ایزد مهر اسیت   در فرهنگ مزدهگسلد.  صورت عدم پایبندی به خویشکاری از شاه می
، کیفیت رشید،  فر نقش این ایزد در تفویضدر این جستار، ضمن بررسی  که فرّه پس از گسستن از جمشید به او پیوسته است.

جانشینی و انتقیال قیدرت فیرّه و     بررسی کرده ایم. شاهنامهدر  تورم، گسستن و رشد مجدد آن را در قالب یک چرخة الگویی
دشیمن، و امکیان تجدیید    بازگشت نظم کیهانی به گیتی و زمینة مجدد رشد فرّه و تکرار الگوی فرسایش قیدرت، در نبیرد بیا    

ساخت الگیویی داسیتانهای    ژرف»توان از آن به  و می بررسی شده است زایی قدرت مفاهیمی است که در این الگو چرخة تباهی
  .تعبیر کرد« شاهان شاهنامه

 
 الگو.، هر )میترا(، مپریستار( -شاه) موبد -فرّه، فرّ كیانی، شاه: واژگان كلیدی

. 

 درآمد
درخشیش وجیود    ،فیرّه هیای شیاهنامة فردوسیی اسیت.      یسنا و از کلیدواژه ترین بنیادهای کیش مزده فرّه، یکی از مهم

، خجسیتگی و  شیگون و نگیون   ،شایسیت و نشایسیت  بید،  و  خوبآن بر گیتی، مرز مینوی اورمزدی است که تابش 
شیود و   میی  فرهمنید در پیش گیرد، ا راه صواب الهی رهر کس فرّه خویش را دریابد و  .کند می مشخصرا  گجستگی

 .سرانجامی تلخ را در پیش خواهد داشت فرّ و فیروزی را از کف داده،هرکس راه را گم کند، 
دربارة فر، مفهوم و کارکرد آن در فرهنگ ایرانی تحقیقیان زییادی شیده اسیت. اولیین پاوهشیها دربیارة فیّره بیه          

است که مفهوم فر را در فرهنگ اوسیتایی   1بیلیاز  "Farrah"مقالة مستشرقین تعلق دارد، از بارزترین این پاوهشها، 
فیرّه را معیادل   زینیر نییز    است. حمایت مینوی دانسته "به دست آوردن"و  "دریافتن"به معنای توصیف کرده، آن را 

"کار خود"یا   "خویشکاری"
کیرده   بهار نیز همین نظرییه را در میورد فیرّه ایر      .(237: 1731)زینر،  ه استدانست 2

فرّه بر اثر خویشکاری به دست می آید و در صورتی که هر ابقه یا قومی خویشیکاری ورزد و   است. او معتقد است،
(. 121: 1732، بهیار به سعادت و خواستة خود دست می یابید )  ه،به وظایف خویش به درستی عمل کند، فرهمند شد

بیه معنیای    svarو واژة سنسیکریت   "خورشیید "معنای  به -hvarریشة اوستایی  توجه به غربی نیز با اوستاشناسان
و آن را نیوری مینیوی کیه از مینیو بیه گیتیی        اند مرتبط دانستهفرّه را با مفهوم نور « یا نور خورشید آسمان، خورشید»

از  .(2211130، : 1و نیبیر  111: 1917، 0، جکسیون 071: 1131، 7)رک: باتولومیه  انید  یابید، تفسییر کیرده    جریان میی 
و فیرّه در   فیر "و مقالیة   علیقلی اعتمیاد مقیدم  از  فرّ در شاهنامهتی که به فر اختصاص دارد، می توان از کتاب تحقیقا
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و تاکیید   شاهنامه یاد کرد که بدون مبنای نظری خاصی به توصیف این مفهوم در محصّلمحمدرضا راشد از  "شاهنامه
به جایگیاه اجتمیاعی    سودآور ءابوالعالنیز از  پادشاهی ایران باستانایزدی در آیین  هفرّبر معانی آن پرداخته اند. کتاب 

و سیاسی این مفهوم در نظام کهن پادشاهی در ایران وتداوم آن در نظامهای سیاسی دورة اسالمی پرداخته، اگر چه بیه  
قیاممی نییز    جنبه های اساایری این مفهوم در جهان بینی ایرانی و نمودهای متنی کهن آن کمتیر توجیه کیرده اسیت.    

: 1711شناختی آن را مورد بررسی قرار داده است ) کارکردهای اجتماعی فر را در نسبت با مفهوم ابقه و معنای انسان
117-109). 

در این جستار، ضمن تثبیت ارتباط ایزد مهر با مفهوم فرّ کیانی، الگوی تفیویض و حفیآ آن در سیاختار شیاهنامة     
شیود   شود؛ برای اول بار الگویی ار  می هنامه در نسبت با این مفهوم تفسیر میفردوسی بررسی شده، بدنة روایی شا

دهد، داستانهای شاهنامه چگونه در نسبت با مفهوم فزونی و کاسیتی فیرّ کییانی در ایول هیم معنیا پییدا         که نشان می
 اند. کرده

 
 موبد و نقش ایزد مهر در تفویض فرّه كیانی به شهریار -مشروعیت الهی شاه. 6
درخشش جوهرة برتر وجود اورمزدی است که تابش آن بر گیتیی، میرز خییر و شیر و شایسیت و نشایسیت و        ،فرّه

شگون و نگون را ممتاز می کند؛ هر کس فرّه خویش را در یابد و در پیش گیرد، رستگار می شود و هیر کیس راه را   
ای به شکل آتش است که از روشینی   "الهه"گم کند، فرجامی جز تباهی نخواهد داشت. یکی از اشکال معروف فرّه، 
بوده است؛ هاله  -هالة روشن ااراف سر -ازلی که جایگاه اورمزد است، فرود آمده و فرّه زرتشت نیز به چنین شکلی

دینکیرد  (. 13:  1733ای که به گفتة زادسپرم تا پانزده سالگی، در پیرامون چهیرة میادر او نییز میی تابیید )زادسیپرم،       
کنید کیه    ییاد میی   1آغاز شکل آتش یا شیئی که نورافشان، فرود آمده از روشنیِ بی  بهیز از فرّه زرتشت ن( 311: 1111)

 شت آمیخته بود. ترسد، در مادر زرفرا پرسگی زردشت و اورمزد  هماز آن که چهل و پنج سال پیش 
از مییان   ، فرّه مخصوص شاهان )فرّه کیانی( اسیت.  شاهنامهترین فرّه در تردید، مهمبیشاهنامه، کتاب شاهان است و 

کیه یشیت وییاة زمیین      اوسیتا های کهن یشت  وزدهمین یشت و یکی از یشت، نزامیادیشتبخشهای اوستای قدیم، 
ه معنای ب« یَشت خْوَرِنَه»و همچنین « کیان یشت»و به همین دلیل  اختصاص دارد شاهان سرودی است که به فرّاست، 

 و 3جیز کیرده   ه . در زامیادیشت در نخست هر کرده )بنیز موسوم شده است هفرّیعنی یشت ویاة رِنَه یشتِ ویاة خْوَ
 شود: می تکرار زیر بندِ( 1

 را چُسیت  کیارگر،  نیکوکار، زبردست، ةفرِّ کیانیِ نیرومندِ اهورا مزدا آفریده را ما ستایش می کنیم. آن فَرّ بسیار ستود»
 .«است آفریدگان دیگر از بهتر که

چرا که کییومر  نخسیتین    اوستا،در  نخستین شاه)هوشنگ  پیشدادی فر کیانی متعلق به شاهان ایرانی از نخستین شاه
است کیه در پاییان   گشتاسپ و سوشیانتهای زاده و نزاده کیکیخسرو و اهمور ، جمشید و فریدون تا  انسان است(،

 شیاهنامه  (. در91تیا   1بند  ،نو کنند )زامیادیشت در فرشکرد به مدد همین فرّ کیانی تا گیتی را کنند ها ظهور می هزاره
 نیز تعبیر شده است: "فرّ شهریار"یا  "فرّ شاهنشاهی"به که از آن  است کیانی فرّه محصولشاهی  قداست مقامنیز 

 نیازد به بد دست و بد نشنود                    یزدان بود گهر آنک از فرّ                   
 (7/7/3: 1793)فردوسی،                                                                                        

 چنان شیاه پالیوده گشت از بدی                کیه تیابییید از او فیرّة اییزدی              
 (1/73/23همان: )                                                                                                 

 ببیاید یکی شییاه خسیرو نییااد                 کیه دارد گذشته سخنها به یاد ...              
 کییه باشیید بیدو فییرّه ایییزدی                 بتیابید ز دیهیم او بیخییردی              

 (9و  2/07/0همان: )                                                                                               

                                                           
1

 .  asar roÎsÏnãÎh 



 9/      موبد در شاهنامهموبد با ایزد مهر و تبیین الگوی چرخة فرهمندی شاهبررسی ارتباط مشروعیت الهی شاه 

 خردمند از او شاد و خندان بود                 سیر تیاجیور فییرّ یییزدان بیود                         
 (9/121/1123همان: )                                                                                            

 "فییرّ شاهنشییهی"شییود تیییره اییین   ازین لشکر ار بد دهند آگهی
 (1/712/211همان: )                 

 چنو کس نبیند نگاربر ایوان 
  

 "فییرّه شهیییریار"بییدو تییازه شییید  
 (2/733/2713همان: )                

و رو   شیهریار  تیاج ( و رو  نگهبیان  2/110: ج 1730-1)بیویس،   شیاه ایرانیی اسیت   همزاد روحانی  کیانیفرّه 
محیافآ  فیرّ  کیه    2کییانی  ، فیرّه اوسیتا (. در 033: 1101، 1)هنینیگ  در برابر اهریمن است محافآ کشور و سرزمین او

فرزنیدان   ،آمیده  داراییی خیوب فیراهم   فرهمنید،   ،آفرییده  نییک  بخشیندة خیرد  از سویی،  است، ایرانسرزمین مقدس 
و  توان رویش و بالش بیه گیاهیان نودمییدة زیبیای سیبز     بخشندة  ،ژرفای رودها تاها  دهندة ستیغ کوه بهره ،کارآزموده

و دییو   زیانکیار  دهنیدة اهیریمن   فروکوبنیدة دشیمنان، شکسیت    از سیوی دیگیر،   و برخوردار از ستور و رمة خیوب 
فیّره کییانی و تفیویض آن از جانیب خداونید بیه شیاه        ( 9-1بندهای ، سرود اشتادیشت)خشکسالی و یخبندان است 

ی دینیی  دهد؛ شاهی که پادشاه مردمان و رمگان است و افزوده بر آن، پیشوایموبد را تشکیل می -برگزیده، الگوی شاه
ییا   "موبید  -شیاه ")موبدی( و سرپرستی دین اهورایی را نیز بر عهده دارد. این الگوی الهی که به شکل گیرفتن مقیام   

"پریستار -شاه"
شود که در مییان پییامبران   شود،  نخست بار در روایت اساایری جمشید به وی واگذار می منجر می 7

در کسب این خویشکاری است. جمشید سمبول شیهریاری اسیت    ترین شخصیت به او اسرامیل، سلیمان نبی شبیهبنی
 که نقش موبدی و دینیاری را نیز در کنار نقش رهبری سیاسی بر عهده دارد:

 منم  گفت  با  فرّه اییییزدی
 بدان را ز بد دست کوته کنم

 همییم شییهریاری  و هییم  موبییدی  
 ج

 روان را  سییوی روشیینی ره کیینم  
 (1-1/01/11: 1793فردوسی، )

-72)بنیدهای   بودناظر بزر  بر کار خورشید و باد و باران  به سبب نیروی فرّ کیانی، زامیادیشت، جمشید مطابق
های آسمانی، فرّ کیانی مزدا آفرید و ناگرفتنی است کیه پییش از آن    بر پدیده قدسی (. کارگزار اصلی در این نظارت7

از او گسسته شود، این  ،نمونة همای سعادت است ی که پیشا و فر در قالب پرنده که جم دهان به سخن دروغ بیاالید
 -خویشیکاری اصیلی شیاه   مطابق این نظریة سیاسی اوسیتا،   (.13به وی پیوسته بود )رام یشت، بند هالة مینوی هماره

 ،گرسینگی  ، خشکسیالی، دشیمن،  کشیور را از قحطیی   و باشد و رمگان و سرزمینشاین است که نگاهبان اقوام  موبد
بنیدهای   ،زامیادیشیت ر.ک: باشد ) کردار و راست سرما و گرما در امان نگاه دارد و در فرمانروایی خویش دادگر ،مر 
از فرّة مخصوص به شاهان که همان فرّ کیان است و اختصاص آن به شیاهانی چیون هوشینگ،     بندهشدر (. 31-30

کییانی  نییز فیر    شیاهنامه در (. 111: 1731دگی، های این گفتمان یاد شده است )دا جم، کاووس به عنوان یکی از بنیان
 ای تمیام اییران   هفت ساله، پس از قتل سیاوش خشکسالی این اثراست. در  و کشور و مردمانابیعت  شهریار، حافآ
(. در ایین اثیر،   001-2/012/071: 1793فردوسیی،  )شیود   حیال میی   کام و برگشته و جهان پرنیاز، تشنهگیرد  را فرا می
وی به علت پیری و خرفتیی و کهنسیالی او و   گسستن فرّه از  عصر کاووس به پایان در انایرانی روزی و تیره ختیشور

 :شود اش در مر  سیاوش نسبت داده می ناکامی و ضعف و پریشانی او به خاار گناهکاری
 ند فریاووس کَش سال، بفگیز ک

 از ایران پراگنده شد رنگ و بوی
 ریز درد پسر گشت بی پای و پ 

 ی آورد روییرانیییر بییه وییسراسیی
 (9-2/021/13همان: )                

 موبد است؛ الگویی که  -و نمونة کامل الگوی شاه است شاهنامهان از فرهمندترین شاه کیخسرواما بر خالف او، 
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شیده   سر( تصیویر  در مورد جمشید به گناه وی تباه شده بود و در مورد کاووس به شکل باژگونه )به عنوان شاه خیره
بود، و با کیخسرو کمال این الگو تجسم یافته ات. کیخسرو همچون جمشید پرفیرّه اسیت و بلکیه برتیرین گیوهر را      

 دارد: "فرّ تمام"داشته، 
 ان بییه هییر گییوهری برتییریشییاهز   تریییک اخییو نی ییتمامز فرّ 

 (2/027/13همان: )                   
فر بودن شاه ایرانشهر و شیوربختی مردمیانش و ابیعیتش را     به ایران از توران، دوران سیاه گسسته کیخسروورود 
 :گردد دهد و برکت، باران و فراخی نعمت و شادمانی به جهان اورمزدی بازمی پایان می

 از  ابیر بیهیاری  ببیارییید  نیم
 جهان گشت پرچشمه و رود آب

 

 ز روی زمین زنگ بیزدود غم 
 غمگنیان انیدر آمید بیه خیواب     سر 

 (19-7/0/13همان: )                
بدین ترتیب، فرّ کیانی چنان کارگزاری در خدمت شهریار است تا او به مدد آن بیه سیاختن دنییای مردمیان کمیر      
رد ببندد، فقر و ظلم و دشمن را از کیان و سامان مردمش دور کند، خجستگی را به ارمغیان بییاورد. فیرّ کییانی کیارک     

 شده برای بهسازی جهان مادّی است: مشروعیت را از حیث سیاسی دارد و نوعی قدرت الهی تفویض
 کمر بست با فرّ  شاهنشهی
 زمانه  برآسییود  از  داوری
 جیهان را فزوده بدو آبروی

 جهان گشت سرتاسر او را رهی 
 به فرمان  او  دیو و مرغ و پری

 فروزان شیده تخیت شیاهی بیدوی    
 (1-1/71/7همان: )                 

حتی پیروزی و فرهمندی شاه در مقابل دشمنانش به این نیروی پاک و قدسی این جوهر سیپند الهیی نسیبت داده    
 شود: می

 گر این دز بیر و بیوم آهرمن است
 به فییرّ و به فییرمان ییزدان پییاک

 جهان آفرین را به دل دشمن است 
 سرش را به گرز اندر آرم به خیاک

 (1-031/329/ 2همان: )             
 همییه کییار او رزم و میییدان بییود     جهیانیدار بیا فییرّ یییزدان بیود

 (1/192/1111  همان:)               
 هیفیییرّ که بیا روشینی بیود و بیا       سراسر شد او را رهی یهیانیج

 (2/003/711 همان:)                   
 بیر این نامیور فییرّه اییزدی اسیت     ندانم من این زور مردی ز چیست

 (211/331/ 0  همان:)               
هیای ایین    است، از دیگیر دال  سروش که در فرهنگ زرتشتی ایزدقدسی  پیکپیام اهورامزدا به شاه نیز، از جانب 

پیس از   که سیوگش بیر سییامک    کیومر  بینیم: موبدان شاهنامه می -شاه اش را در موردکه نمونه داللت قدسی است
کیه میوموریتش    (، فریدون1-20/00و  3-1/27/23یابد )همان:  سالی باید متوقف شود، مستقیم به این پیک اتصال می

کیه   ( و کیخسیرو 9-21/90/033)همیان:   شود، برگزیدة دیگر این پیک الهی اسیت  بر نابودی ضحاک به وی ابالغ می
 شنشیان ، از زبان سروش که نشسته بر ابری )مظهر باران و برکت( است، گودرز ای بر رؤیای صادقهدر قالب خداوند 

اش را  اش نیز اتمام مومورییت گیتیانیه   و در پایان رسالت دنیوی (012-2/017/001)همان:  کند هویدا می بر ایرانیان را
رو کیه نمونیة   (. در میورد کیخسی  2313-3/2190-0/773کند )همیان:   در خوابی از زبان همین سروش به او اعالم می

موبد است، حضور سروش در آغاز و پایان شهریاری او، به ارز شگفتی این نمیادینگی را نشیاندار کیرده     -کامل شاه
که مظهر نوع باد است، نظیارت داشیته اسیت    « وایو»موبدی است که مطابق فرهنگ مزدیسنایی بر ایزد  -او شاه است.
ه است و او بر مرکب باد سوار شیده اسیت )زامیادیشیت، بنیدهای     در برابرش، به شکل اشتری درآمد«( وای)»که باد 
 –(. نمونة سامی این خویشکاری به نشستن سلیمان بر قالیچة پرنده تعمیم یافته است که خود مظهر تسلط شاه 71-7

 دهد. موبد بر ابیعت است. تخت کاووس و جمشید نیز که به آسمان فراز رفته است، همین کیفیت را نشان می
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از  بخشییدن قیدرت حفاظیت از زاییایی ابیعیت،     تفویض حق حاکمیت به شاه از جانب خداوند و ترتیب،  بدین
کیه   -شاه فرهمندی چون کیخسرو به مدد حفآ و از دست ندادن این نییرو  موبد است. -ویاگیهای اصلی الگوی شاه

تبیدیل بیه مظهیر     -انید  داده شهریارانی چون جمشید، کاوس، نوذر و گشتاسپ )پس از مر  اسفندیار( آن را ازدست
 شود: جاودانی شهریاری در فرهنگ مزدیسنایی می

 ز بیاالی او فییییرّه اییییزدی                      پیدیید آمید و رایت بخیردی          
 (7/213/7171)همان:                                                                                             

کند؟ در مورد جمشید، به وضو  روشن است کیه او خویشیکاری    موبد فرّ کیانی را چگونه دریافت می –اما شاه 
موبد را از ایزد مهر وام گرفته است. ابق پاوهش مهرداد بهار، یکی از دالیل تطبیق جمشید با ایزد مهر )میتیره/   -شاه

بخشیی، وظیفیة جنگیاوری و    هیر عیالوه بیر برکیت    موبد است؛ چرا که بنا بر مهریشت، م -میثره یا میترا( جایگاه شاه
(. مطابق سرود کهن مهریشت، کیش فرّ کییانی  9-133: 1732موبدی را نیز به اور توأمان بر عهده داشته است )بهار، 

تواند آن را بیه خواسیت خیویش بیه شیاهان ییا اقیوام و         یا فرّ آریایی به ایزد مهر پیوسته و در اختیار اوست و او می
(. مطابق زامیادیشت نیز هنگیام  111-119گیرد )مهریشت، بندهای انی دارد و یا این گوهر از ایشان باز پسمردمان ارز

(، ایزد مهر است کیه آن را برگرفتیه اسیت )زامیادیشیت،      مرغ وارَغنَگسستن فر از جمشید در قالب پرندة مظهر فر )
گرفته بود و پس از آن همیشه در اختیار مهیر اسیت    (. مطابق مهریشت،  فرّ کیانی ابتدا به جمشید تعلق3-71بندهای 

گییرد. مطیابق ایین نگیره، فیرّ       نهد یا از او باز پس می (؛ مهر بخشی از این فر را به شاه وامی3-33 )مهریشت، بندهای
گوهری جمشیدی است که پس از گسستن آن از جمشید، تبدیل به گوهری مهرآیین شده است. فرّ کیانی جمشید در 

رسید؛ فیرّ شیاهی ییا      موبدی است، به مهر میی  -ارای سه جلوه بنیادین بوده است: یکی از آنها که فرّة خداییداوستا 
پیوندد و فرّ پهلوانی و جنگاوری به گرشاسب تعلق ای از فرّ جمشید است، از جانب مهر به فریدون می کیانی که بهره

(. این نظریة سیاسی، خاستگاه مشیروعیت  3-71بندهای دارد که از جانب مهر به او تفویض یافته است )زامیادیشت ،
 را در کیش مزدیسنا تشکیل داده است و اعتقاد به آن در عصر ساسانی و تا دورة اسالمی دوام آورده است.

ها، برای بررسی تداوم نقش این عناصر فلکی در قداست پایگاه قدرت در فرهنیگ ساسیانی،   یکی از بهترین نمونه
دشیمن  کیه پیکیر   در این نقش آیینیی، اردشییر )در حیالی    در ااق بستان است.ساسانی اردشیر دوم گذاری نگارة تاج
شیهریاری خیود    تشریفاتیتاج یا نیم(. حلقه، زیر پای اوستاست 1ژولین امپراتور روم احتماالً اش کهخوردهشکست

)کیه خیود    نیلیوفر از پرتوهای نور، ایستاده بر گیل   ایبا هاله میتراکند. ارف چپ اردشیر،  دریافت می اهورامزدااز را 
کند )تصویری که به اشتباه به تصویر زرتشیت تفسییر   در دست، او را همراهی می برسمهای یک مانداالست( و شاخه

 (.1-0دهد )تصویر نهاد پادشاهی نشان میشده است(. این تصویر، به روشنی نقش این ایزد را در قداست و تفویض 
الگیویی   تصویر کهین  با چنین ارتباای میان پادشاهی و وجوه اساایری این عنصر فلکی، اهمیت این ایزد، و نقش مهم

در فرهنیگ و تیاریخ اییران     "شیاه "که با محوریت شخصییت   شاهنامهخورشید و مفاهیم مرتبط با آن در متنی چون 
  شود.باستان شکل گرفته است، مشخص می

                                                           
1
 . Julian 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85
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Investiture of Ardashir II (r. 379-383) (center) 
by the supreme God Ahuramazda (right) with Mithra (left) standing upon a lotus 

(Ghirshman, 1962 & Herrmann, 1977). 
تاج گذاری اردشیر دوم توسط اهورامزدا )سمت راست( با همراهی میترا )سمت چپ(، ایستاده بر  -6تصویر

سیاسی این ایزد در تعریف نهاد پادشاهی در ایران باستان و ضرورت حمایتت   -نیلوفر آبی؛ حاكی از نقش دینی
 موبد. -شاهاو از 

نامة ساسانی است، متنی اسیت کیه از همیین فرهنیگ عصیر       نمونة متنی آن خدای شاهنامة فردوسی متنی که پیش
ماییة تکیرار شیونده، محیور     الگویی کالن است که فراتر از یک بن شاهنامهگیرد. شخصیت شاه در  ساسانی نشوت می

ی آن پدید آورده است. البتیه خاسیتگاه ایین مفهیوم در     موضوعی و شالودة اساایری این اثر را در همة بخشهای روای
دورة اشکانی شکل گرفته است. اهمیت ایزد مهر در این عصر )که آیین مهر از قلمروی اشکانی به امپراتوری روم نییز  

توانسته در شکل گرفتن نقش حمیایتی ایین اییزد از نهیاد      تسری یافته، به کیش رسمی این دیار تبدیل شده است( می
اری در فرهنگ فدراتیو عصر پارتی مؤثر بوده باشد. در عصر ساسانی، نقش این ایزد به عنوان کارگیذاری بیرای   شهری

 کند، تثبیت یافته است. خدای یکتا )اورمزد( که فرّ کیانی را به شاه تفویض می
 شود.   در ادامه نقش کیفیت تفویض گوهر فرّه در ساختار متنی شاهنامه بررسی می 
 
   شاهنامه قدرت فرّه و پیوند آن با چرخة زمان در زاییتباهیلگوی تکرار ا .2

برای بررسی کیفیت تفویض گوهر فرّه در ساختار متنی شاهنامه فردوسی، ار  الگویی )مدل( سطح رواییی حماسیة   
توصییفی  ملی ایران و محور اولی اثر باید مرور شود تا این نقش در نسبت با آن ساختار روشن شود. مطابق خوانش 

 الگومدار، سه ار  الگویی برای سطح روایی حماسة ملی ایران در اول آن ارامه شده است:
شیاه  "تیا   "نخسیتین انسیان  ")از کیومر  تا کیخسرو( که از   "تاریخ نمادین انسان و ایران"یا  "تاریخ اساایری"- 1

ان در دو قطیب خییر و شیر و پییروزی     را در بر می گیرد و ضمن تکرار الگویی ازلی )مبتنی بر خلقت جهی  "آرمانی
رواییت   "اییران "نهایی خیر(، تاریخی نمادین از شکل گرفتن نوع انسان تا به وجود آمدن هوییت سیرزمینی بیه نیام     

)از لهراسپ تا بهمنِ کیانی( کیه مربیوط بیه زمیان ظهیور       "تاریخ دین آوری زرتشت"یا  "تاریخ دینی" - 2شود.  می
، به بخش پیشیین پیونید   "لهراسپ"ای به نام  شتاسپ( است که با حلقة واسطة آگاهانهزرتشت، و پادشاه حامی او )گ
)از بهمینِ هخامنشیی تیا     "تاریخ رواییی "- 7که ماهیتی دوگانه دارد، می انجامد.  "بهمن"خورده، به روایت سلطنت 

به دراز دست، و اردشییر   انتها( که از پادشاهی بهمن )با بخش هخامنشی هویت او که با اردشیر اول هخامنشی، ملقب
دوم که با دو دختر خود ازدواج کرده بود، تخلیط یافته است( آغاز می شود و تا مر  یزدگرد ادامیه دارد. بیا اردشییر    

ازدواج  "آمییس تیریس  "و  "آتس سا "اول هخامنشی، ملقب به دراز دست، و گاه با اردشیر دوم که با دو دختر خود 
هیای اسیاایری باعیث     ماییه  یری در تفسیر وقایع تاریخی به نبرد خیر و شر و وجود بنکرده بود. تداوم رویکرد اساا

-03: 1711نگاری صرف که تاریخ روایی قلمداد کنیم )ر.ک: قیاممی،   شود که این بخش را نه تاریخ به معنی وقایع می
11.) 



 7/      موبد در شاهنامهموبد با ایزد مهر و تبیین الگوی چرخة فرهمندی شاهبررسی ارتباط مشروعیت الهی شاه 

بخشیی از   سییر اسیت؟  گانیة فیوق چگونیه قابیل تف     حال باید دید، شخصیت شاه در شاهنامه، در الگوهیای سیه   
نمادینگی فرهمندی شاه کیانی مربوط به شخصیت سیاسی شاه ایرانشهر است که در هر سه الگوی مذکور این کیفیت 

 در فرهنگ اساایری ایران باستان نسبت داد. « شاه»نمودار است و آن را باید به معنای مفهوم 
ی که حکومت تئوکراسی )حاکمیت دینیی( بیوده   شخصیت شاه در فرهنگ اساایری ایران، به ویاه در عصر ساسان

یافته  است، پیوسته از پایگاهی مذهبی برخوردار بوده است و از اریق فره ایزدی به سرچشمة حمایت الهی اتصال می
موبد )مشابه جمشید( یا از دسیت دادن قیوای    –است. اتصالی که البته مشروط بوده، در صورت لغزش و تخطّی شاه 

هیای  شیده اسیت. در دوره   مانده، فرّه از او جدا می مشابه کاووس(، شاه از این حمایت محروم میفکری و جسمانی )
شود: گشتاسپ، در الگیوی  موبد در مورد شاه تکرار می -تاریخی )تاریخ دینی یا روایی( نیز این الگوی مذهبی از شاه

ندش )اسفندیار( که قهرمانی دینی است، ای دوم، شاه حامی زرتشت است که پایگاهی دینی دارد و به کمک فرزدوره
گییری او  بینیم؛ از جمله کنارهکند. این ویاگیها را در چهره پدر او، لهراسپ نیز میبرای گسترش دین جدید پیکار می

آورد و کشته شدن وی )شهادتش( در یک مکان مذهبی )معبد نوبهار از دنیا که پایان سرگذشت کیخسرو را به یاد می
شیوید و  آورد. حتی گشتاسپ نیز اواخیر عمیر، دسیت از سیلطنت میی     ادت کیقباد در البرز را به خاار میبلخ( که عب

 سپارد.همچنان که فریدون تختش را به منوچهر واگذارده بود، او نیز تخت را به بهمن می
ای سیوم  ر الگیوی دوره پریستاران ایرانی است، د -گرفتن از قدرت، که از ویاگیهای شاهاعتنایی به دنیا و کنارهبی 

شود. اسکندر در سفرهایش در جستجوی آب حیات و مواجهه با خضر، نوعی سلوک معنوی و میذهبی  نیز تکرار می
انجامد. همای نیز پس از یافتن داراب، فرمیان  کند که به بی توجهی او به دنیا که مقدمة مر  او است، میرا سپری می

نشاند. شاهان ساسانی نیز جایگاهی مذهبی دارند. مؤسس ایین  را بر تخت خود مینهد و او میشهریاری را به پسر وا
گذار سلسلة جدیید اسیت و   شود. او بنیانسلسله، اردشیر، شاهی فرهمند است. فرّه او به شکل غُرمی بر او پدیدار می

انید؛ از  زندگی او نفیوذ کیرده   ها و خوارق عادات و نیروهای فرامادی در روایتای از افسانهشاید به همین دلیل، هاله
های حماییت الهیی   جمله نبرد او با کرم هفتواد، خواب اردوان اشکانی که تعبیر آن پیروزی اردشیر بر اوست، و نشانه

 از او چون افتادن جام زهر از دستش و یاری ابیعت به او در پیروزی بر اردوان:
 یکی بییاد بییرخیاست از انجمن            دل جنگییان گشت زان پیرشکین          
 بتیوفیید کییوه و بیلرزییید دشت            خروشش همی از هیوا برگذشت          
 بتییرسیییید زان لشیییکر اردوان            شیدند اندراین یک سخن همزمان          
 وان ایزدی است             بدین لشکر اکنیون بباید گریستکه این کار برارد          

 (11-019/ 9/170)همان:                                                                                      
ام های اساایری در داستانهای بهرام گور و انوشییروان نییز بیر مبنیای همیین پایگیاه میذهبی و فرامیادی مقی         رگه

اند. بن مایة دست شسیتن از سیلطنت نییز در میورد شیاهان ساسیانی تکیرار        پادشاهی، در روایت تاریخی نفوذ کرده
سیپارد.   شود. شاپور، در هنگامة پیری، اورنگ شاهی را به برادرش اردشیر و او نیز به فرزند شاپور )شاپور دوم( می می

سالگی، پسرش هرمزد را بیه   30سپارد. انوشیروان نیز در گرد، میبهرام گور نیز در اواخر عمر تاج را به فرزندش، یزد
 گیرد.نشاند و از تخت کناره میجای خود می

گانة کلی که بستر اساایری دارند و از دید کالن انسان ایرانیی بیه مفهیوم زمیان و بیاور بیه       عالوه بر الگوهای سه
و  "زمیان خُیرد  "چرخة آفرینش در بستر تاریخی و  گیرد، تکرارماهیت تکرارشونده و ساختار چرخشی آن نشوت می

-حتی تفسیر او از ظهور و سقوط دودمانهای سلطنتی نیز باعث شده است که در روایت این متن از زمان، روند تکرار

های کوتاه تاریخی حاکم باشد که آنها را به سوی تطبیق با الگوهای کالن کیهانی هدایت کند. انسان ای بر دورهشونده
گرایانة تفسییر تیاریخ بیر آن    مفهوم زمان و نسبت آن با تاریخ، دو دیدگاه داشته است: یک دیدگاه، که دیدگاه عقل به

گیرد و نظم و تکیرار تیاریخ را فقیط در میوارد و مقیااع      مبتنی است، برای زمان در تاریخ سیری عمودی در نظر می
بینی انسان ایرانیی و  ایری از زمان مبتنی است و در جهانکند؛ اما دیدگاه دیگر که بر یک باور اساعرضی توصیف می
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شود، دیدگاهی اسیت کیه فراتیر از    های باستانی چون فلسفة زمان در سنت زرتشتی، دیده می، متوثر از دیدگاهشاهنامه
نگیری  جهانمندی تاریخ و زمان در این جوید که به نظاممقااع و موارد رخدادها، ساختاری کلی برای پیوند وقایع می

هیای تیاریخی، هیم در    کند و دورهپذیر ای یشود. در این منظر، زمان در تاریخ سیری چرخشی و بازگشتمنجر می
روند و رواییت انسیان از تیاریخ، سیاختاری     سطح کالن و هم در سطح خرد، با نظم معینی به سوی شکوه و افول می

یابد و پس از تورم خاصیی، بیر ابیق الگوهیای     صی افزونی میکند. در این ساختار، قدرت با نظم خاالگویی پیدا می
گیرد. در باور ایرانی، جوهر اصلی این قدرت که کسب و فروغش از سیویی، و  کالن، در مسیر افول و نشیب قرار می

شیود، مفهیوم فیره    های االیی و سیاه زمان تاریخی را باعث میرنگ شدن و فقدانش، از سوی دیگر، توازی دورهکم
 کند.موبد، در فر کیانی تبلور پیدا می -سیاسی شاه -که در نسبت با الگوی دینی است

هیای سییاه و سیپید دییده     در مسیر تشرف انسان به سوی چیرگی غایی خیر بر شر، توالی تقریبیاً منظّمیی از دوره  
کنید. تیوالی ایین    ن میهای شکست و سیاهی و تباهی متقارشود که عصرهای االیی و لبریز از پیروزی را با دوره می
بینی زرتشتی، تا نبرد آخرالزّمان خیر و شر و پیروزی نهایی آخرین قهرمان بیر  بر اساس جهان "حال"ها در زمان دوره

نمونة آن در اسطورة زروانی تقدم دورة حکومت اهریمن بیر  یابد که پیشدهاک( تداوم میاهریمن )سوشیانت بر اژی
خیواهی  ، از کشته شدن سیامک بیه دسیت دییوان و کیین    شاهنامهشود. در بر او دیده می اهورامزدا و غلبة غایی اهورا

هوشنگ و تورم روانی در عصر جمشید تا دورة سیاه ضحاکی و سپس، عصر االیی فریدون و ختم آن با کشته شدن 
ای تیا آوردن  ازهخواهی و پیروزی منوچهر و پس از آن، تازش افراسیاب به اییران و آغیاز عصیر سییاه تی     ایرج و کین

هیای سییاه و سیپید قابیل مشیاهده      کیقباد از البرز توسط رستم و تورم روانی مجدد عصر کیکاووس، توالی این دوره
های کهنیی   گرایانة زرتشت که قطعاً ریشهبینی غایتها در جهانهای موسوم به هزارهها، با دورهاست. توازی این دوره

بینی زرتشت، تاریخ به سه دورة چهار هزار ساله تقسیم قابل مقایسه است. در جهان در اساایر ایرانی نیز داشته است،
شود و یکی از نوادگان زرتشت، در پایان هر هزاره ظهیور  شده است که در پایان هر دوره، بالیی بر ایرانشهر نازل می

کامیل شیود. محمید مختیاری، بیر       بامی(، تا در آخرین دوره، با ظهور سوشیانت، چرخهماه و اوشیدرکند )اوشیدرمی
پردازی را از تیوالی نبردهیای نیکیی و بیدی در حماسیه      ای، سه نمونهها، با ار  نموداری مقایسهمبنای نگرش هزاره

 ( )تصویر ذیل(. 122: 1739کند )مختاری، ترسیم می

عوامتتو و عنا تتر و كاركردهتتا و اجتتزای 
 ساختی نبرد

 سوم نمونة دوم نمونة نمونة نخست

 کاووس فریدون کیومر    نیا

 سیاوش ایرج سیامک پسر

 كشته شدن پسر یا نیا به دست اهریمن
سیییامک بییه دسییت   

 دیوان
ایرج به دست سیلم و  

 تور
 سیاوش به دست

 افراسیاب

 کیخسرو با افراسیاب منوچهر با سلم و تور هوشنگ با دیو نبرد نبیره با اهریمن

 پیروزی کیخسرو پیروزی منوچهر پیروزی هوشنگ پیروزی نبیره

 کاووس فریدون کیومر  مرگ نیا یا پسر

 طرح تباهی زایی قدرت
فزونییییی البییییی در 

 جمشید

دورة فتیییییییییرت و 
نابسیییامانی و حفیییآ 
تعادل از اریق جهیان  

ار  کیخسیرو بیرای   
چییارة تبییاهی زایییی   

 قدرت
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 پهلوانی

 ای نیکی و بدی در حماسهپردازی از نبرد هزارهای چهار نمونهنمودار مقایسه جدول مختاری: -2تصویر 
 

نگاه مختاری به این نظم الگویی در ساختار حماسة ملی اییران اگیر چیه در جیای خیود بسییار سیتودنی اسیت،         
هیا در  ای و مبتنی بر اعتقیاد بیه فلسیفة هیزاره    که اگر چه او این نبرد را نبردی هزارهنقصانهایی نیز دارد. از جمله این

کنید و دربیارة   استخراج سه نمونة مقطعی از خط سیر حماسة ملی ایران بسینده میی  داند، اما به حکمت خسروانی می
هیا  کند. اگر این نبردها با الگوی هزارهتداوم یا عدم تداوم این انگاره در کلیت فضای نبردهای روایی اثر قضاوتی نمی

پیردازد کیه   او به این موضوع نمیمرتبط باشند، باید ارتباط آنها با محور اولی همة روایات اثر روشن شود. همچنین 
پردازی وجود دارد ییا نیه؟ در ادامیه، ضیمن تکمییل الگیوی       آیا در بخشهای پس از کیخسرو نیز این نمودهای نمونه

کوشیم موارد تکرار آن را در بخش تاریخ دینی و (، می7مختاری، در بخش تاریخ اساایری )جدول موجود در تصویر
ای، بتیوانیم دربیارة تیداوم آن در    (، نیز نشان دهیم تا با تکمییل الگیوی دوره  0تصویرتاریخ روایی )جدول موجود در 

ای زمیان در رواییات نبیرد    عصر تاریخی نیز قضاوت کنیم. همچنین این الگو بر مبنای چرخة زمیان و سیاختار دوره  
شیود، بیا ظهیور    آغیاز میی  تصحیح شده است. بر این مبنا، چرخه با افزایش قدرت شاه و تورم فرّ کییانی در دورة او  

شیود و و در نهاییت بیا خلیق     انجامد، سیر کامل میدشمن اهریمنی و موانع پیروزی که به ایجاد بحران و حل آن می
-شود. با توجه به ایین زایی در قدرت و خلق بحران جدید، چرخة دیگری آغاز میموقعیت جدیدی برای رشد تباهی

کنندة بخشهای ایین الگیو معطیوف    دهد، شاخصهای توصیفا تشکیل میکه رشد و افول قدرت، ابیعت این چرخه ر
 بدان انتخاب شده است.  

 

عنا ر روایی نبرد و ستاختار  
 چرخشی زمان 

 نمونة نخست

 
 

 دوم نمونة

 
 

 سوم نمونة
 نمونة پنجم نمونة چهارم

 کاووس فریدون اهمور  هوشنگ کیومر    نیا ) احب قدرت افزون(

 سیاوش ایرج جمشید اهمور  سیامک پسر )وارث مشروع قدرت(

شدن پستر یتا نیتا بته     قربانی
 دست دشمن )بحران(

سییییامک بیییه 
 دست دیوان

اهمییور  بییه  
 دست اهریمن

 جمشید
بیییه دسیییت   

 ضحاک

ایرج به دسیت  
 سلم و تور

 سیاوش به دست
 افراسیاب

نبتترد نبیتتره بتتا دشتتمن )اوج 
 بحران(

 
هوشیینگ بییا  

 دیو

 
بیییا  جمشیییید
 اهریمن

 
 فریدون با
 ضحاک

منوچهر با سلم 
 و تور

کیخسیییرو بیییا  
 افراسیاب

 پیروزی نبیره )حو بحران(
پییییییییروزی 

 هوشنگ
پیییییییییروزی  

 جمشید
پییییییییروزی 

 فریدون
پیییییییییروزی 

 منوچهر
پییییییییییروزی 

 کیخسرو

 -جانشینی  و انتقتال قتدرت  
 فره )چرخش زمان(

انتقال شیاهی  
از کیییییومر  
 به هوشنگ

انتقال شیاهی از  
اهمییور  بییه  

 جمشید

تقسییییییییییم 
مملکیییییییت 

بییین فریییدون 
 پسران

انتقال شاهی از 
فرییییدون بیییه 

 منوچهر

انتقال شیاهی از  
کییییاووس بییییه 

 کیخسرو
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ضرورت تکرار الگتوی نبترد   
 خیر و شر  )دشمن جدید(

تییداوم نبییرد  
هوشیییینگ و 
اهمییور  بییا 

 دیوان

فیییریفتن پسیییر 
مرداس توسیط  

 اهریمن

رشیییییییک و 
دشمنی تور و 
ظهییییییییییور  سلم با ایرج 

 افراسیاب

رقابییت نوذریییان 
و گودرزییییان و 
آغییاز اختالفییات 

 داخلی

تورم  قدرت و تجدید چرخة 
 زایی آنتباهی

 )زمینة بحران پسین(

لگیییییام زدن 
اهمور  بیر  

 اهریمن

خییداگونگی  و 
 -فزونی

البییییییییی در 
 جمشید

 
ایییر  قتیییل  
ایییرج توسییط 

 برادران

دورة فتییرت و 
حفآ تعادل از 
ارییییق نهیییاد 

 پهلوانی

غیبت کیخسیرو  
و بحیییییییییران 

 جانشینی او

عنا ر روایی نبرد و ساختار چرخشی زمان در تاریخ اساطیری )از انسان نمودار مقایسه ای پنج نمونه پردازی از   -9تصویر 
 خاستگاهی تا انسان غایی(

افکنی و حل بحران، در در جدول بعدی، روند تکرار الگوی تورم و زوال قدرت و رشد مجدد آن در قالب بحران
دورة تاریخ دینی )دو نمونة نخست( و تاریخ روایی )دو نمونة پسین( نمیایش داده شیده اسیت. در سییر ایین نظیام       

نمونة ازلیی  های اساایری نخستین، بر مبنای پیشالگویی، یک تغییر بنیادین، تغییر عامل زوال و فترت است. در نمونه
انید )از حملیه بیه    اهریمن )حمله به کیومر ( و اعوان فراابیعی او چیون دییوان   نبرد اهورا و اهریمن، دشمن اصلی

شیود و از دورة  نیمه اژدها چون ضحاک جیایگزین میی   -سیامک تا دورة جمشید دیوبند(، در ادامه دشمن نیمه انسان
افراسییاب و ارجاسیپ    گیرد؛ اگر چه این انسان انیرانی )چیون منوچهر تا انتهای تاریخ، دشمن چهرة انسانی کامل می

تورانی( مجهز به جادوست. در تاریخ روایی، این عامل زوال ابتدا دشمن خارجی است )چون رومیان( کیه دیگیر بیه    
مثالً رستم کیه در   -پیمانان دیرینشود؛ چون همسحر و جادو مجهز نیست، ولی در ادامه، دشمن داخلی جایگزین می

ای مذموم داشته، در روایت فردوسی، جای خیود را بیه عنیوان مقصیر     چهرهروایت زرتشتی داستان رستم و اسفندیار 
اصلی تا حدی به تقدیر و تا حدی دیگیر بیه گشتاسیپ و جاماسیپ داده اسیت، در ایین بخیش از رواییت نبیرد در          

ران ( و رقابتهای درونی بر سر قدرت و حتی بحماهیار و جانوشیارو خامنان )چون  -است ایرانشهر، عامل زوال بوده 
سری و گناه شاه نیز در هر سه بخش، از عوامل تبدیل فراز قیدرت بیه نشییب )چیرخش نخسیت( و      جانشینی. خیره

گیری مجیدد پسیر   خواهی و قدرتقربانی شدن صاحب یا وار  قدرت از نتایج آن )تکیل چرخش( است که به کین
خش(. در تیاریخ رواییی، وقتیی دشیمن     انجامید )تکیرار چیر   یا نبیره یا حتی جانشین مشروع )در بخش تاریخی( می

شود؛ آنچیه در میورد   خواهی گاه تبدیل به انتظام مجدد قدرت میدهد، کینخارجی جای خود را به بحران داخلی می
خواهی نیز عامل اصلی بود؛ چرا که انتظام ابیعت و حتی باران و برکت بدان بازبسته بود )مثالً خشکسیالی پیس   کین

 پذیرد(.  خواه او پایان میور جانشین و کیناز مر  سیاوش که با ظه
 

عنا تتر روایتتی نبتترد و  
 ساختار چرخشی زمان 

 
 نمونة نخست

نمونتتة تتتاریخ  )
 (دینی

 
 

 دوم نمونة
 (نمونة تاریخ دینی)

 
 

 سوم  نمونة
 (نمونة تاریخ روایی)

 
 نمونة چهارم

 (نمونة تاریخ روایی)

نیتتا ) تتاحب قتتدرت   
 افزون(

 
 لهراسپ

 
 گشتاسپ

 
 بهمن

 
 دارا

 پسر
 )وارث مشروع قدرت( 

 
 گشتاسپ

 
 اسفندیار

 
 ساسان  

 
 ساسان )سه نسل(
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شدن پستر یتا نیتا    قربانی
توسط دشتمن یتا موانت     

 )بحران(

لهراسپ به دست  
 [3ارجاسپ ]

 
اسییفندیار بییه دسییت 

 رستم

 
-مییر  ساسییان و بییی

چیزی و سیربه بیابیان   
 نهادن فرزندش

 
دارا به دست ماهییار و  

 جانوشیار

نبیره یا جانشتین بتا   نبرد 
 دشمن )اوج بحران(

اسییییفندیار بییییا  
 ارجاسپ

 
 بهمن با فرامرز

 
 همای با رومیان

ساسیییییان چهیییییارم 
)اردشیر( بیا هفتیواد و   

 با اردوان

پیتتروزی نبیتتره )حتتو   
 بحران(

 پیروزی اسفندیار
 

 پیروزی بهمن
 

 پیروزی همای
 

 پیروزی اردشیر

جانشتتتینی  و انتقتتتال  
فتتره )چتترخش  -قتتدرت
 زمان(

انتقییییال نقییییش  
پهلیوانی از  -جهان

 رستم به اسفندیار

 
انتقیییال شیییاهی از  
 گشتاسپ به بهمن

 
انتقال شاهی از همیای  

 به دارا

 
انتقال شاهی از اردوان 

 به اردشیر

ضرورت تکترار الگتوی   
فرسایش قدرت  )نبرد با 

 دشمن یا موان  جدید(

اخیییتالف مییییان  
خاندان زال و شیاه  
اییییران بیییر سیییر  

 مذهب نو

 
جانشیییینی بحیییران 

بهمن )عیدم کفاییت   
 ساسان(

 
رانییده شییدن ناهییید و 
تولد اسکندر در تبعید: 

 در میان دشمن 
 )رومیان(

 
نقشة ناکام قتل اردشیر 
توسییییط همسییییرش 

 )دختر اردوان(

زایی تجدید چرخة تباهی
 قدرت

 )زمینة بحران پسین( 

البیی در  بروز جاه
خاندان گشتاسیپ  
و مییر  اسییفندیار 

 به دست رستم

 
نگیه داشیتن    پوشیده

وصیت بهمن توسط 
همییای بییرای حفییآ 

 شاهی

 
نبییرد میییان اسییکندر   
ودارا و کشییته شییدن  

 دارا

 
تیییداوم اختالفیییات و 
بحرانهییای داخلیییی و  
اهمیت مسولة جانشینی 

 شاه...

 عنا ر روایی نبرد و ساختار چرخشی زمان در تاریخ دینی و رواییای چهار نمونة الگویی از نمودار مقایسه  -4تصویر
 

زنید  خواهی که پس از او، به جای وی بر اورنیگ شیاهی کییه میی    مایة سرکشی و تباهی یک پادشاه و قیام تاجبن
)تکرار الگویی که نمونة اصلی آن در مورد جمشید و کاووس رخ داده بود(، نیز در بخشهای تاریخی، در ادامة تکیرار  

سیت: قییام اسیکندر بیر جانوشییار و ماهییار، وزرای       های فراز و نشیب اساایری، به دفعات تکرار شیده ا منظم دوره
گر که اسبش او را کشته بود، کشته تباهکار دارا، قیام اردشیر بابکان بر اردوان، جانشینی بهرام گور به جای یزدگرد بزه

شدن پیروز به دست خوشنواز )فرزند خاقان چین( و به پادشاهی رسیدن بالش، کشته شدن هرمیز بیه دسیت  سیاوه      
خیو و سیتمگر کیه بیه     )خاقان ترک( و جانشینی خسروپرویز )فرزند شاه(، قیام بهرام چوبین بر هرمزد، پادشاه بدشاه 

انجامید، بییدادگری خسیروپرویز و    جانشینی فرزندش خسروپرویز و کشته شدن بهرام با دسیسة  اارافیان خسرو می
اه، قییام گیراز و فییروز بیر شییرویه و قییام هرمیزدِ        دستان خسرو( و شیرویه )پسر او( و کشتن شفرخ )از زیر قیام زاد

رود؛ دخت در اواخر عهد ساسانی که دوران فترت و زوال این حکومت به شمار میی شهران بر گراز و پادشاهی پوران
های مقارن زوال و اوج در سنت اساایری باشد. ایجاد بحران و تواند متضمن تکرارهایی از نمونة اصلی دورههمه می
نگری اسیت. همیین الگیوی    زایی قدرت در این جهان و پیوند آن به بحران پسین، نیروی محرکة چرخة تباهی حل آن

اساایری، در سطح باورهای عمومی، به این اعتقاد منجر شده که هر دورة درخشیان تیاریخی، پیس از سیپری کیردن      
ادی که سیر تکامل آن را در نظرییة  شده است؛ اعتقدوران اوج خود، در فرجام محتومش دچار نشیب و فرونهشت می

 توان بازجست. خلدون و دیدگاه برخی فالسفة تاریخ، در عصر جدید، میزوال تمدنها، در فلسفة ابن
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ای از تاریخ پرداخته است، به این دلیل که شدهکه به نقل وقایع عینی بخش شناخته شاهنامهدر بخش تاریخ روایی 
ود، در برخی موارد انحراف از الگوهای اساایری وجود دارد، اما آنچیه در ایین   شروایت توسط نقل وقایع محدود می

مورد مهم است، ذهنیت جمعی است که متوثر از ناخودآگاه مشترک خود، تاریخ واقعی را که در محیور خطیی زمیان    
ر ایین صیورت   کند. دپذیر زمان اساایری تفسیر می مند در چرخة بازگشتعادی شکل گرفته است، با ساختاری نظام

تیرین اتفیاق تیاریخ اییران     یافته به تاریخ، در بخش پایانی اثیر کیه بیه نقیل مهیم      شگفت نیست اگر این الگوی تسرّی
-کتابی است که بیه پاییانی تلیخ میی    شاهنامهنیز انجامیده باشد:  شاهنامهاختصاص دارد، به تفسیر پایان دورة تاریخی 

یابید. در ایین نگیاهِ    نهایی ایرانیان از انیرانیان )بالی پایان هزاره( پایان میانجامد و با تازش تازیان بر ایران و شکست 
بینی ایرانی، الیعة عصر شکوهمندی در آینیدة غیایی   توانسته آغاز دورة فترتی باشد که در جهانالگویی، این پایان می

نگارانی که این میتن را از  هنامهشاتوانسته است در رویکرد نگری، میخواهد بود )فرشکرد در رستاخیز(؛ همین جهان
کرده، بخش پایانی را از دید خود بدان افزوده بودند و به ایین جرییان بیا    پهلوی به فارسی یا عربی تبدیل  خدای نامة

زاد است که در آن بقایای نگریستند، مؤثر بوده باشد. بهترین سند در این باره، نامة رستم فرّخدیدی ملی یا مذهبی می
 الگویی هنوز قابل مشاهده است.نگری کهنن واقعة تاریخی از دریچة یک جهانتفسیر ای

 
 گیری: نتیجه

داده اسیت. اگیر چیه     فرّه کیانی، باوری است که مشروعیّت شاه را در نظام سیاسی و دینی ایران باسیتان تشیکیل میی   
ند، قداست حکومت و نسیبت  ک فرهنگ تئوکراسی عصر ساسانی است که محمل ایدمولوژیک نهاد قدرت را تفسیر می

شاهان و حاکمان با خدایان و قدرتهای الوهی، مفهومی نبوده است که با ساسانیان شیروع شیده باشید. بیا توجیه بیه       
اهمیت ایزد مهر در فرهنگ دینی عصر اشکانی و نفوذ آن به فرهنگ رومی، نقش ایزد مهر در تفویض فرّه به شیهریار  

اشته باشد. در عصر ساسانی، نقش ایزد مهر به کارگزاری اورمزد در این واگیذاری  توانسته ریشه در عصر اشکانی د می
تقلیل یافته است. فرّه در حقیقت اول بار برای ادارة جهان به جمشید تعلق یافته، پس از لغزش او برای همیشه به مهر 

گییرد.   ییا از او بیازپس میی    پیوسته شده است و او بخشی از آن را که کارویاة شهریاری است به شاه تفویض کیرده، 
های عصر ساسانی دارد، بر مبنای همیین نگیره بیه     نامه شاهنامة فردوسی نیز که ریشه در فرهنگ ایران باستان و خدای

پردازد؛ نبردی که در آن، شهریار ایرانی باید با شر مقابله کیرده،   ناپذیر وقایع تاریخی به نبرد خیر و شر می تفسیر پایان
ی جهان هستی در مقابل بالیای ابیعی و دشمنان حفاظت کند. مطابق ایین نگیره، در ایین جسیتار، بیا      از قدرت زایای

ها در کیش زرتشتی، این نتیجه حاصل شده اسیت کیه الگیویی از رشید و      تطبیق محور اولی شاهنامه با الگوی هزاره
ای شاهنامه موجود است که مطیابق آن،  فزونی فرّه، تورّم و گسست آن و نیرویافتن و بازسازی آن در ساختار داستانه

شود )گسست فرّه(، فرزندش که واز  مشروع قدرت است، به دست دشیمن کشیته    مثالً نیا دچار غرور و لغزش می
یابید   شود )اوج بحران( و نوادة شاه در نبرد با دشمن یا موانع و در مسیر احیای سنت کین به پییروزی دسیت میی    می

نتقال قدرت فرّه و بازگشت نظم کیهانی به گیتی اتفاق بیفتد و در ضمن آن، زمینة مجیدد  )حل بحران( تا جانشینی و ا
زایی قیدرت   رشد فرّه و تکرار الگوی فرسایش قدرت، در نبرد با دشمن یا موانع پسین، و امکان تجدید چرخة تباهی

توان از آن  ه را شکل داده، می)مواجهه با بحران پسین( و چرخش زمان فراهم شود؛ الگویی که جوهر مفهومی شاهنام
تعبیر کرد و از آن به عنوان نظریة سیاسی متن، در راسیتای نظرییة   « ساخت الگویی داستانهای شاهان شاهنامه ژرف»به 

 ها در آیین زرتشت، یاد کرد. زوال هزاره
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