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 مهابهاراتا و شاهنامه تطبيقي فرّه ايزدي در مقايسة

يوحيد روياندكتر   1    

2صفيه موسوي   

 چكيده
 و  شـاهنامه اخالقـي و اجتمـاعي در دو اثـر          فـراوان   و نكات مـشترك     ها  ها، شخصيت داستان       

ي كـه  مهـا و مفـاهي  دهـد انديـشه  كايت از آبشخور مشترك اين دو اثر دارد و نشان مـي           ح مهابهاراتا
فـرّه  . انـد مانـده باقيدوران زندگي مشترك هندوايرانيان     از  اند   اساطير اين دو اثر را شكل داده       شالودة

نويـسندگان  .  داردفراوانـي  نمـود  مهابهاراتا و شاهنامهايزدي يكي از اين مفاهيم مشترك است كه در   
هـايي دارد و نـوع   هات و تفاوتكه فرّ در اين دو اثر چه تشاب        انداين مقاله به دنبال پاسخ اين پرسش      

در ادبيـات هنـدو از جملـه     .تفكر و نگرش دو ملّت بر نمود اين مفهـوم چـه تـأثيري نهـاده اسـت     
 با يك نيروي واحد كه دقيقاً معادل فرّه ايـزدي باشـد روبـرو نيـستيم، بلكـه بـه نيروهـاي                       مهابهاراتا

 هماهنگي دارد و ايـن نيروهـا   شاهنامهخوريم كه هر كدام با بخشي از نيروي فرّه در          گوناگوني برمي 
 شـاهنامه  همچـون  مهابهاراتـا ولي به طور كلي نيروي فـرّ در   هر كدام اصطالح خاص خود را دارد،

هـا  تـرين آن  كـه يكـي از برجـسته   يابدميالعاده و به صورت اشياء گوناگون نمود       در حوادث خارق  
-كه از جان شاه محافظـت مـي   بر ايناين نيرو عالوه . عصاي شاهي است كه به دنده معروف است   

بخشد و عواملي همچـون ناسپاسـي     كند به او توانايي افسون، پيشگويي و شجاعت در جنگ نيز مي           
 فـرّ را از شـاه دور   شـاهنامه  هماننـد  مهابهاراتـا در  در برابر خداوند، ظلم و ستم و كژي و نابخردي

 در عصر خردگرايي و مـدنيت  شاهنامهون چ  وجوه تفاوت اين دو اثر نيز بايد گفتةدربار. دسازمي
ي كه جامعـه بـه تفكـر اسـاطير    سروده شده  اي   در دوره  مهابهاراتاشكل گرفته و به نظم درآمده ولي        

تر يافته و بـا طبيعـت و شـاه و       نمودي ملموس و عيني    مهابهاراتا نيروي فرّه در     تر بوده است،  نزديك
 نيرويي دروني است و به سمت عناصر مجرّد و غيـر            هشاهناماندام او پيوندي تنگاتنگ دارد ولي در        

  .ملموس ميل پيدا كرده است
  . تطبيقي، فرّه ايزدي، مقايسةمهابهاراتا، شاهنامه: هاكليدواژه

                                                 
    vahidrooyani@yahoo.com      گلستانشگاه  دان زبان و ادبيات فارسي استاديار-1
 bsmousavi@gmail.com     كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گلستان-2
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  مقدمه

-نمونـه هـا بـه     آنتطبيقي  اند و در تحليل و بررسي        نمود فرهنگ و باورهاي يك ملت      هااسطوره

دو كـشور ايـران و هنـد از         . رسـيم هاي مختلف مي  يان ملت  مشترك بسياري از اين باورها در م       هاي
 بـسياري  اشـتراكات اند و در اساطير، باورها و خـرد جمعـي خـود           گذشته مهد تمدن و اسطوره بوده     

 فردوسي است و يكـي از مهمتـرين سـندهاي         مةشاهنازيباترين و كاملترين سند مليت ايرانيان       . دارند
هـاي  هـا و شخـصيت     نكات مشترك اخالقي، اجتمـاعي و داسـتان       . نام دارد  مهابهاراتاملّيت هنديان   

 و  انـد آورد كـه ايـن دو آبـشخوري مـشترك داشـته           مشابه در اين دو اثر اين انديشه را به ذهـن مـي            
دوران زنـدگي مـشترك   از اند بازمانده  اساطير اين دو اثر را شكل دادهها و مفاهيمي كه شالودة    انديشه

 ايـزدي  ه نمودهاي عناصر و مفاهيم مـشترك در اسـاطير هنـدوايراني فـرّ    يكي از. هستندهندوايرانيان  
 مهابهاراتـا  و شـاهنامه  در دو اثـر  هاند كه فـرّ است، نويسندگان در اين مقاله به دنبال پاسخ اين پرسش     

چه وجوه تشابه و تفارقي دارد و نوع تفكر و نگرش دو ملّت بر نمود اين مفهوم چـه تـأثيري نهـاده                       
 نوشته شده است كه بـه عنـوان نمونـه           شاهنامه فر در    ت گوناگوني پيرامون مسألة   مقاالتاكنون  . است
در اشاره كرد كـه فـرّه       » شاهنامهفرّ و فرّه در     « دكتر محمدرضا راشد محصل با عنوان        توان به مقالة  مي
... بينـي، كـارگرداني، دادگـري و     و شاهان فرهمند داراي خرد پـيش شاهنامهاز لوازم پادشاهي در    آن  

 فـر و كاركردهـاي آن در     شـناختي اسـطورة   تحليل انـسان  «دكتر فرزاد قائمي در مقالة      . اند شده دانسته
 نيـروي  تجـسم كه  دانسته و معتقد است  »گهر«دي تنگاتنگ با مفهوم     فرّ را در پيون   »  و اساطير  شاهنامه

اهللا دكتـر نـصرت  . دهـد  موبـد را تـشكيل مـي   - شاه برگزيده الگوي شاهدرخشان فرّه كياني در چهرة  
 شـاهنامه هـاي فـر در      ژگـي   با بررسـي وي   » مشروعيت حكومت از ديدگاه فردوسي     «سازگار در مقالة  

برقـرار  اي  بين آباداني جهان و فرّ ايزدي در حكومت شاهان اساطيري ارتباط ويـژه            كه  گيرد  نتيجه مي 
هـاي شـاهي    شت در بايـسته   بازنمايي گفتار نظم الهيات اخالقي زرت      «در مقالة ماشاءاهللا يوسفي   . است

  . داندماني بر روي زمين مي فرّ را زيربناي ايجاد حكومتي ايزدي و آر»آرماني ايران باستان
خاورشـناس    دارمـستتر  : مقاالت زير بـه زبـان فارسـي منتـشر شـده اسـت              مهابهارات نيز دربارة 

گيـري كيخـسرو در     رهدو داسـتان كنـا    » شـاهنامه  و   مهابهاراتـا وجوه مشترك ميان     «فرانسوي در مقالة  
 داسـتان   كـه  را با هم مقايسه كرده و نتيجه گرفته استمهابهاراتاگزيني يوديشترا در   و خلوت  شاهنامه
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 داراي خـصوصياتي    مهابهاراتـا هاي روايت قـديم و اصـيل را دارد، امـا داسـتان               ويژگي  همة شاهنامه
نسرين مظّفـري در كتـاب      . شده است  وارد   مهابهاراتاالحاقي و متأخر است و توسط كاهنان ايراني به          
 وجوه اشتراك و افتراق جايگاه انسان را در ايـن دو            نقد تطبيقي جايگاه انسان در شاهنامه و مهابهاراتا       

 ةشـاهنام  آفـرينش در     ةنقـد تطبيقـي اسـطور      «رو در مقالـة    و فاطمـه پـاك     بررسي كـرده  اثر حماسي   
مـا  انـد، ا  سـنجيده ينش را در ايـن دو اثـر         وجوه شباهت و تفاوت آفر    » ي هندي مهابهاراتافردوسي و   

 و شـاهنامه در  فـر   مفهـوم  و وجـوه اشـتراك آن بـا   مهابهاراتـا هاي فر در  تاكنون هيچ كس به ويژگي    
  .ها نپرداخته است آبشخور مشترك آن

  هانامه تعريف فر در لغت-1

 و فرّه و در فارسي فرّ 2رهو و در پهلوي به صورت خ   1فر در زبان اوستايي به صورت خورنه      
 مربــوط بــوده و هــر دو از ريــشة) رشــيدخو( خــوره در اصــل بــا كلمــه خــور .آمــده اســت

، خور  اوستابه موجب   ). 81: 1353مجتبايي،  (اند  به معني درخشيدن مشتق شده    ) hvar(اوستايي
صوري ديگر در صـورت     هاي نور و يا     يا فرّ نيرويي است كه از سوي خداوند به صورت شعاع          

رضـي،  ( گـردد   مـي  مند شدن و ترقي و تعالي او       موجب نيرو   و شود اهدا مي  ويقابليت فرد به    
 فـرّه روشـن     -1: سـخن بـه ميـان آمـده اسـت         فر  متون زردشتي از چهار نوع      در  ). 144: 1379

ـ ( فـرّه آزادگـان      -3 هرمزدآفريـده،     كياني هفرّ -2هرمزدآفريده    فـرّه   -4هرمزدآفريـده،    )انايراني
ايرانيـان   ثـروت     مـال و    و هافر ايراني از گله   ). 109: 1380دادگي،  غفرنب(آفريده  ناگرفتني هرمزد 
بـه  فر كيـاني     .كندبخشد و دشمنانشان را نابود مي     ميدانش   خرد و ها   كند و به آن   محافظت مي 

 .مند شـوند  سـعادت فـق بـوده و      وم  پادشـاهي   در هـا  شود آن گيرد و باعث مي   پادشاهان تعلّق مي  
تعّلـق دارد   ) روحانيـان ( آسـرونان    ، فرّه ناگرفتني به هرمزد و طبقة      دادگي آورده آنچنان كه فرنبغ  
 از فرّه او سخن بـه ميـان         اوستايكي از پادشاهاني كه در      ). 109: همان( هاست زيرا دانايي با آن   

-است و هنگامي كه فر از او جدا مـي         اي با سه جلوه داشته      آمده جمشيد است كه سه فر يا فرّه       

                                                 
1- xvarnah 
2- xwarrah 
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پيونـدد و فـرّه پهلـواني و        فرّه شاهي به فريدون مـي     . رسدي به مهر مي   موبد -فرّه خدايي «: شود
فر كياني به عنوان نيرويي كـه از        ). 177: 1384 بهار،( »آوردجنگاوري را گرشاسب به دست مي     

عيالميان بر آن بودند كـه      «شود، از جمله    كند در ميان ديگر اقوام نيز ديده مي       شاهان حمايت مي  
كيـتن يـا كيـدن      .  بودنـد  1يي فوق طبيعي و رازآلود به نام كيتن يـا كيـدن           خدايانشان داراي نيرو  

 »قدرتي جادويي داشت و نيرويي ايزدي بود كه قادر به حفاظت يـا نـابود سـاختن كـسان بـود                    
اين نيروي فوق طبيعي حامي شاه در بين قوم آشور هم ديده مي شود كه از آن با           ). 404: همان(

 3معادل فرّه در اعتقادات عبرانيان احتماالً همان شخينا       ). 437: مانه( كنند ياد مي  2اصطالح ملمو 
تـابي فـراوان او در فـراق يوسـف     يا سكينه است، زيرا آمده است كه شخينا از يعقوب بر اثر بي    

رضـايي راد،   ( خـوريم  برمـي  4در ادبيات التيني نيز به نيرويي معادل فرّه بـا نـام آئـورا             . جدا شد 
بـراي ايـن    » التفات الهي  « نيز اين مفهوم وجود دارد و واژة       )1(هودي فارس در ادبيات ). 283: 1389

 بـا يـك نيـروي       مهابهاراتادر ادبيات هندو از جمله      ). 111: 1382پيرنظر،  ( رودمفهوم به كار مي   
واحد كه دقيقاً معادل فرّه ايزدي باشـد روبـرو نيـستيم، بلكـه در متـون متفـاوت بـه نيروهـاي                       

كه هر كدام با بخشي از نيروي فـرّه در متـون ايـران باسـتان همـاهنگي                  خوريم  گوناگوني برمي 
استاد پورداود هم به اين مطلـب       . اندناميده شده  ي اصطالح خاص   به د و اين نيروها هر كدام     ندار

 ي معادل فـرّه وجـود نـدارد و شـايد بتـوان واژة        ااشاره كرده است كه در زبان سانسكريت واژه       
 ،1377پـورداود،  ( پنداشتهور و خور يا خورشيد است با فرّه برابر كه معادل فارسي را  5سور
كنـد،  اما يكي از مهمترين نيروهايي كه در ادبيات هندي با فرّه ايرانـي مطابقـت مـي                 ).314: 2ج

زيرا وارونـا  . اندنيروي اعجازآميز وارونا را مايا يعني سحر و جادو نام نهاده          «: است» مايا«نيروي  
گيـري  ز تخت آسماني خود زمين را اندازه       اوست كه ا   دالطبيعي عالم است و   افظ نيروي مابع  مح
نقـاب بـر   درخشاند، و باز اوست كه نماياند و خورشيد را بر آسمان ميدم را ميهكند و سپيد مي

                                                 
1. kitten- kiden- kidinnu 
2. melammu        
3. shexina    
4. aura 
5. svar 
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 است كـه در سـر       1»سري«نيروي بعدي   ). 57: 1375شايگان،  ( »افكند تابناك خورشيد مي   چهرة
ـ   شاه جاي دارد و . gonda, 1956: 56)( ي نيـروي تفـوق، سـعادت و موفقيـت اسـت     بـه معن
آنچنان كه  كه   است 2»تجس«شود، نيروي   كه در برخي از متون هندي ديده مي       اصطالح ديگري   

 موجـودات را  تشين در وجود شاه است كه به وسيلة آن همـة نوري درخشان و آ   ،  توصيف شده 
است كـه   آمده مهابهاراتا، در )kalika-purana, 1994: 31/93(دهد تحت نفوذ خود قرار مي
 نيـز  رامايانـا ، در )232: 2، ج1380 (تواند كارهاي برجسته انجام دهد    شاه با داشتن اين نيرو مي     

  .)Ramayana, 2005: 3/1/10( اين نيرو، نيروي غلبه بر ديگران توصيف شده است

  شوند افرادي كه از فرّ برخوردار مي-2

اسـت   وند عالم ماده و خدا     يعني ي فرّه حد ّواسطي ميان گيتي و مينو       نيرو«در ادبيات ايراني    
 از نيـروي    .)144: 1390قـائمي، (» كند را به قدرت اليزال الهي متصل مي        بشر كه روان رشديافتة  

اين فرّ است كه كسي در كماالت نفساني و روحـاني آراسـته شـود و از سـوي خداونـد بـراي                    
 كـه    الهـام ايـزدي گـردد، آن       به مقام پيامبري رسد و شايستة     د و   راهنمايي مردمان برانگيخته شو   

ييد ازلي است خواه پادشاه و خواه پارسا وخواه نيرومند و هنرپيشه، داراي فرّ ايـزدي                مؤيد به تأ  
پرسـت و    شهرياري شـمرد كـه يـزدان       چون فرّ خدايي است ناگزير بايد آن را فقط از آنِ          . است

همچنـان كـه در ادبيـات فارسـي يكـي از            ). 315: 2ج ،1377 پورداود،( پرهيزكار و دادگر باشد   
  :عوامل تعلّق فرّه داشتن نژاد شاهي است

ــي   ــد يكــ ــسرو بيامــ ــاه خــ   نژادشــ
ــره  ــدو فــ ــد بــ ــه باشــ ــزديكــ    ايــ

  
 

ــخن    ــته س ــه دارد گذش ــاد ك ــه ي ــا ب   ه
  بتابـــــد ز ديهـــــيم او بخـــــردي  

  )1/322: 1386فردوســـي، (              
 

ي برخوردارند، البته بايد به اين نكتـه اشـاره كـرد كـه     در ادبيات هندي نيز پادشاهان از فرّه ايزد  
 در . ايرانـي اسـت     پايگاه شاه در متون    بسيار فراتر از  در متون هندي    پايگاه مذهبي و معنوي شاه      

                                                 
1. ŚRĪ 
2. tejas  
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-كند و از ديدگاه هـستي      مراقبت مي  آنانمتون هندي شاه عمالً خدايي در بين مردم است كه از            

برخـي از متـون     .)Pollock, 1990: 524( اسـت  الهي با خـدايان شـريك   شناسي در جوهرة
هندي از اين نيز فراتر رفته و عالوه بر قائل شده نيروي فوق انساني و روح و رواني الهي براي                    

ست كه در ، مثالً در مانو آمده ا     اندوي قائل شده   به لحاظ جسماني نيز نسبي ايزدي براي         پادشاه،
، يـا در كاليدسـا آمـده    )manu, 1886:7/4( اسـت  ايندرا خلق شده آغاز شاه از جسم جاودانة

، يـا  ) (kālidāsa, 1977: 2/75/3كنندخدايان به بدن مادر شاه آينده وارد شده و او را خلق مي
در روايتي ديگر آمده است كه شاهان در اين دنيا يك چهارم وجود ايندرا را دارنـد و در زمـان                     

قدند برخي شاهان بزرگ گذشته تجسد كامل       همچنين معت . شوندمرگ به ايزدي كامل تبديل مي     
 و ملكه كـونتي فـرض   شاه رودهيثيرا كه پسر ايزد دارما     اند، به عنوان مثال     ها بوده ديوان و اسوره  

 :gonda, 1956( رسـد  است، يا نسب سلسله سالطين پورناس به مانو پسر خورشيد مـي شده

انـد و معتقدنـد ايـن       رض كـرده   گاه هندوان شـاه را موجـودي نـاميرا همچـون ايـزدان فـ               .)67
 كـه بـه طـور صـريح     شـاهنامه خـالف     برIbid: 60).( رسدجاودانگي از پدر به فرزند نيز مي

  شده  اصلي براي شاه برشمرده     هفت وظيفة  مهابهاراتا در   ،بندي نكرده است  وظايف شاه را دسته   
اه به مردم احسان    وقتي ش : و با توجه به هريك از اين وظايف نامي براي شاه تعريف شده است             

 مـي گوينـد، وقتـي    2گويند، وقتي كار و بار عالم را سامان دهـد بـه او ديـو              مي 1كند به او راجه   
هـا ببخـشد   گويند، هنگامي كه زر و انعـام بـسيار بـه راجـه        مي 3خيرات و نيكي كند به او برات      

 5زد چهتـري  گويند، وقتي جلو ظلم ظالمان را بگيرد و نگذارد كسي خون ناحق بري            مي 4سمرات
 يعني خداوند زمـين گوينـد و   6گويند، وقتي زمين را به عنوان خيرات به مردم ببخشد بهوپ         مي

  گوينـد 7 رعايـت كنـد نـرپ   هاآنوقتي به خوبي از مردم مراقبت كرده و عدل و داد را در ميان             

                                                 
1. raja 
2. deva  
3. virat 
4. samrat 
5. ksatriya 
6. bhupa 
7. nrpa 
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مـل  شاهي كه اين صفات را داشته باشد و به وظايفش به خوبي ع            ). 47: 3، ج 1380،  مهابهاراتا(
اي بـين نيروهـاي    آسمان و زمـين اسـت، بلكـه واسـطه    ه تنها همانند شاهان ايراني واسطةكند ن 

لطبيعي خود بخشي از طبيعـت را       ءاتواند با نيروي ماورا   آيد و مي  طبيعت و جامعه به حساب مي     
ـ      ه در اختيار گرفته و براي رفاه مردمانش به كار گيرد، به عنوان مثال باران را در زمـان مناسـب ب

 به خاطر فاصـله گـرفتن از تفكـر ابتـدايي و دور شـدن از                شاهنامهدر  . مزارع مردم رهسپار كند   
 به اعمال انساني و اختيار و قدرت انتخـاب شـاه بيـشتر بهـا داده                 ،نگرش اساطيري صرف اوليه   

هـاي ذاتـي او در   هـا و ويژگـي  گهر وجودي شـخص، يعنـي مهـارت   «شود، به همين جهت     مي
 از داري شاهان يكـي و دين) 116: 1390قائمي، (» ثر استي از فرّ بسيار مؤ  ايستگي برخوردار ش

  :باشد فرد از فرّ برخوردار گرددعواملي است  كه باعث مي
ــش   ــاهان پيـ ــين شـ ــر آيـ ــمينبـ    رويـ

 

  همــان از پــس فــرّه و ديــن رويــم      
  )5/377: 1386فردوسي،              (

 

خورداري از فرّه تأكيد شـده اسـت و حتـي انجـام              بيشتر بر نسب عالي براي بر      مهابهاراتااما در   
: گويـد اعمال نيك شاه نيز حاصل نسب عالي اوست، از جمله بهكيم پتامه به فرزندان پاندو مـي     

كنيـد، عاقبـت از اهـل سـرگ         ايد و همه كارهـاي نيـك مـي        الي به وجود آمده   شما در نسب ع   «
پـس در ابـدان آدميـان ظهـور         . آباد مكث خواهيد نمود   خواهيد بود و مدت مديد در آن فرحت       

 غايت خواهيد ديد و فرزندان خلف به هم خواهيد رسانيد، پس رو بـه   خواهيد كرد و راحت بي    
خوريـد  شـما اصـالً انـدوه م      .  اهل كمال نزول خواهيد نمود     عالم عدم خواهيد آورد و در مرتبة      

انـدان راجـه    يـا خيـر و صـالح را در خ         ). 384: 3ج( »كرداريـد  چون همه برادران، مردم نيـك     
: داند همانند ميوه و گلي كه بـه طـور طبيعـي حاصـل درخـت اسـت              جدهشتر امري طبيعي مي   

هاي خـرد   درخت خير و نيكي و صالح است و شاخه هاي كالن آن ارجن است و بهيم شاخه                «
- آن درخـت ست وكشن و بيد و برهمن بيخ و ريـشة آن است و نكل و سهديو ميوه و گل آن ا      

  ). 51: 4ج( »ندا



 چهارم      شمارة                                )ادبيات و علوم انساني سابق(         جستارهاي ادبي                                          66 

  هاي ظاهري ويژگي-3

-در ادبيات هندو به خاطر ديدگاه كامالً اساطيري حاكم بر متون مذهبي، عـالوه بـر ويژگـي        

 خصوصيات ظاهري شاه نيز براي تعلق فرّه مد نظـر اسـت و شـاه حتمـاً بايـد از                     ،هاي اخالقي 
       ةرخوردار باشد، شـايد چـون شـاه وظيفـ     قويترين مردان ب   جسمي سالم و نيرو و قدرتي در حد 

 براي ايجـاد تناسـب      ،مهمي در جامعه بر عهده دارد و از سوي ديگر نيروي معنوي وااليي دارد             
 ه داشـت توجهيقابل نيروي جسماني  بايدبين اين نيرو و وظيفه خطير او تأكيد شده است كه شاه    

بلند  تصريح شده كه شاه بايد همانند ايندرا شجاع و پر انرژي باشد و بازوان                مهابهاراتادر  . باشد
: 3ج(  جهان وابسته به قـدرت بـازوان اوسـت         زيرا همة .  در بين مردم شهره باشد     و قدرتمند او  

 يعنـي دارنـده بـازوان    »dirghabāhunala« بـا صـفت   بـسياري و در همين كتاب شاهان     ) 363
هـايي پهـن،    ، رام به عنوان شـاهي آرمـاني بـا شـانه           راماياناهمچنين در   . اند توصيف شده  طويل

 :Ramayana, 2005(  توصـيف شـده اسـت   سـتبر هايي بزرگ و گردنـي  ند، آروارهبازواني بل

 شاه نبايد تا يك سال پس از برگزاري مراسم پادشاهي سرش را             ، بر اساس متون هندي    .)1/1/8
بتراشد زيرا سر او پر است از نيروي مردانه و نيز نيروي آبـي كـه در مراسـم آيينـي بـر سـر او                         

 را از بين مـي بـرد  ) سري(شود و او با تراشيدن مو، نيروي       ع مي شود در موهايش جم   ريخته مي 
)keith, 1998: 306(،    همچنين شاه نبايد با پاي برهنه بر روي زمين بايـستد يـا راه رود زيـرا 

، و تأكيد شـده كـه   )eggling, 1990: 5/5( رودبشود فرّه و تقدس او از بين اين كار باعث مي
كار نيز به فرّه شاهي او زيـان        كوم به مرگ را تصرّف كند زيرا اين         شاه نبايد دارايي گناهكار مح    

عالوه بر اين چون در هند باستان عقيده داشتند كه فرّه شاهي ). manu, 1886: 243( رساندمي
گيرد، بنابراين اگر شـاهي دچـار ضـعف و نـاتواني يـا      و تقدس فقط به انسانهاي سالم تعلّق مي     

 دچـار   »devāpi«بـه عنـوان مثـال زمـاني كـه شـاه             . ديگردميشد، صلب صالحيت    ميبيماري  
بيماري پوستي شد برهمنان اعالم كردنـد كـه ديگـر او صـالحيت پادشـاهي نـدارد، يـا چـون                      

»dhrtarāstra «،او را به عنوان شاه نپذيرفتندنابينا بود  )gonda, 1956: 70.( 



  67                                 ... تطبيقي فرّه ايزدي در سةمقاي                            چهل و هفتمسال 

   نمودهاي فرّ-4

   نور-4-1

 به عنـوان  تابد؛ فر مي ة دارند  نوري است كه از چهرة     مهابهاراتا  و شاهنامه يكي از نمودهاي فر در      
  :رسدشود به خاطر فرّش نوراني به نظر مي هنگامي كه فريدون زاده ميشاهنامهمثال در 

ــود   ــشيد بـ ــر جمـ ــا فـ ــانجوي بـ   جهـ
 

  بـــه كـــردار تابنـــده خورشـــيد بـــود   
  )62: 1ج ،1386فردوسي،              (

 

 )مـادر زرتـشت  ( آمده است هنگامي كه فرّ يـا خـرَه بـه دغـدو     زادسپرمهاي گزيدههمچنين در      
در شـب از  بـه طـوري كـه ايـن روشـني       را درخشان ساخت، اي از نور او به صورت هاله،پيوست
 آمده است كه پـيش از زاده شـدن زرتـشت            دينكرد هفتم در  ). 3/5: 1366(  بعيدي پديدار بود   فاصلة

: رودمـي  از خانه به سوي آسـمان        )2(ه زرتشت به صورت نوري    شود فرّ هنگامي كه مادرش متولد مي    
» اي به كار نيايـد    يعني آن را هيمه    - روان، آتشي به خودي خود مي سوزد      در ده زوييش، زن فراهيم    «
اين مسأله يعني تجسم فرّه به صورت نور در بين هندوان نيز ديـده              ). 60: 1387 تفضلي،   آموزگار و (

هنگامي كه ملكه را ده ماه تمـام شـد، پـسري بـس              «: تولد بودا آمده است   شود، از جمله در مورد      مي
 مهابهاراتـا همچنـين در    ). 58: 1388قريـب،   ( »فرخنده بزاد كه سيماي او همانند خداي خورشيد بود        

توانـد  پادشاهان هيبت و نور و عقل خدايي در جبين دارند ديگر چه كس با ايشان برابري مـي                 «: آمده
كرد؟ و از آن اسـت كـه هـر كـس      ياراي آن است كه از حكم ايشان تجاوز تواند      را حد و    ه  كرد و ك  

-كنـد سـرنگون مـي     يابد و هر كس با ايشان دشمني مي       بيند خير و سعادت مي    روي پادشاهان را مي   

جلـد  ( »كند چنان است كه با خداوند تعالي اعتراض كرده باشد         شود و هر كس بر ايشان اعتراض مي       
-ن در اسطوره هندي ديگري ارتباط فر با نور و خورشيد بـه صـورت مـشخص                عالوه بر اي  ). 38: 3

شود و آمده است زماني كه ملكه پرابهاكارا واردهانا آبستن شده بـود توسـط دو تـن از                   تري ديده مي  
 مـانو  در   ).65: 1379 هومبـاخ، ( »خدا، صدف حلزوني صبحگاهي بـه نـوا درآمـد         -مالزمان خورشيد 

هـا  هـا و دل شاه همانند خورشيد چشم  «: تقيم به خورشيد تشبيه شده است     نيروي فرّه شاه به طور مس     
 مهابهاراتـا در ). manu, 1886: 7/6( »تواند به او خيره شودسوزاند و كسي در روي زمين نميرا مي



 چهارم      شمارة                                )ادبيات و علوم انساني سابق(         جستارهاي ادبي                                          68 

آن زن حامله شد، روز به روز نور و ضـيا در روي زن بيـشتر               «:  مادر راجه جنميجه آمده است     دربارة
از تو فرزندي متولد خواهد شد كـه روشـني او همچـو             : برادرش گفت .  زاييدن شد  شد تا نزديك  مي

 راجـه بهـرت نيـز    و دربـارة ). 44: 1ج (» شما بكندبيد را خوب بداند و نگهباني طايفة   آفتاب باشد و    
 سه سال ايـن فرزنـد در شـكم مـادر     .وهمه مستجاب شد   پدر شكنتال اين دعاها براي او كرد        «: آمده

ع و فـرّ سـلطنت و جهانـداري از     او طـال ل پسري كه آثار سعادتمندي از چهـرة    سه سا  ماند و پس از   
هـاي تجـسم و    يكـي از شـيوه  شاهنامه همچون مهابهاراتادر  ). 63: 1ج( » او اليح بود متولد شد     بشرة

 كـه از دوران  اوسـتا تـر  هاي كهنتر و از جمله بخشتظاهر فرّ به صورت نور است، اما در متون كهن  
ها رابطه دارد و تجسم فرّ به شكل مـرغ و قـوچ       ز زرتشت بوده، فرّ با عنصر آب و خداي آب         پيش ا 

اما در متون جديدتر گرايش فرّ به عنصر آتش بيشتر اسـت و مفهـومي مجرّدتـر                 . و گوسفند نر است   
  ).168: 1379رضي، (كند پيدا مي

  العادهكارهاي خارق -4-2

دهـد   آن كارهايي انجـام مـي      بخشد كه او به وسيلة    ده مي العافرّه به شخص فرهمند نيرويي خارق     
زردشـت در  «:  آمـده اسـت  نامـه زراتـشت عاجزند، به عنوان مثـال در     ها آن كه افراد معمولي از انجام    

 او پـدر در شـگفت شـد و در دل            ردشت بود و از خنـدة      ز ةاين نخستين معجز  . هنگام زادن بخنديد  
: 1387 تفـضلي،    آموزگـار و  (» گريـد  از مادر زايد مـي     د كه چون هر فرزن  . اين فرّه ايزدي است   : گفت
افتد كه از فرهمند بودن شخص خبـر        اي اتفاق مي  العادههمچنين گاه در طبيعت حوادث خارق     ). 167
خوابـد رشـنواد همـراه      برد و مي  اي پناه مي  دهند، به عنوان مثال زماني كه داراب از توفان به خرابه          مي

  : شنودز آسمان ميبانگ رعد سه بار آوازي ا
ــاش   ــشيار بـ ــاق آزرده هـ ــه اي طـ   كـ

 

ــاش       ــدار ب ــران نگه ــاه اي ــن ش ــر اي   ب
  )500: 5، ج1386فردوسي، (             

 

اي روبـرو هـستيم، بـه عنـوان مثـال وقتـي دو              العـاده  هم با چنين حوادث خـارق      مهابهاراتادر         
يـن دو پـسر دولتمنـد و صـاحب جمـال         شاهزاده نكل و سهديو به دنيا آمدند از هوا آوازي آمد كه ا            

هـا  ليا زماني كه راجه دشينت كـه سـا     ) 136: 1ج(كمار هم بهتر خواهند بود      خواهند بود و از اشوني    
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زنـد، چنـين آوازي از       سر بـاز مـي     هاآنزنش شكنتال و فرزندش بهرت را نديده است و از پذيرفتن            
 »سـت وه، اين عورت زن تو و ايـن پـسر ت  اي راج «: شنوند حاضران دربار مي   ةرسد كه هم  آسمان مي 

  ).71: 1ج(

  اشياء  -4-3

 اشياي زيادي وجود دارد كه نمودي از نيـروي فـرّه و تقـدس شـاه بـه       و متون ايرانيشاهنامهدر  
  :توان به تخت جمشيد اشاره كردمياز اين ميان  و روندشمار مي

ــاخت    ــت س ــي تخ ــاني يك ــرّ كي ــه ف   ب
ــوا   ــان هـ ــان ميـ ــيد تابـ ــو خورشـ   چـ

  
 

   مايــه بــدو گــوهر انــدر نــشاختچــه  
ــانروا  ــاه فرمــ ــر او شــ ــسته بــ   نشــ

ــي، (                 )44: 1، ج1386فردوس
 

بـرزين آن  يا مي توان به تخت پيروزه اشاره كرد كه نمادي از پادشاهي است و شخصي به نـام جهـن   
و  آمده مخـصوص فريـدون بـوده         نامهكوش چنان كه در     )3(اين تخت . را براي فريدون ساخته است    

  :يافته استدانايي برماين نام براي او ساخته كه فريدون با نگاه كردن به آن از اسرار فلك آگاهي مي
ــدر  ــد  ان ــر اختــري   اپدي   و  جــاي  ه

  فريــدون  فــرّخ درآمــد  بــه  تخــت    
ــاه  ــردي نگـ ــته كـ ــت پيوسـ   در آن تخـ

 

  ز هـــر  دانـــشي  در گـــشاده  دري    
  همـــي دانـــشش آرزو كـــرد ســـخت
اه  بدانــــست از راز خورشــــيد و مــــ

  )398: 1377ابي الخير، (              
 گياه هومي سخن به ميـان آمـده اسـت كـه نمـودي از فروهـر                 از ساقة  دينكرد هفتم همچنين در   
هـاي شـاه،    ، اما در متون هنـد باسـتان يكـي از نـشانه            )63: 1387 تفضلي،    و آموزگار(زرتشت است   

 مذهبي شاه است و او را نه تنهـا در برابـر        جايگاه اجتماعي و   ة كه نشان  »danda«عصايي است به نام     
، آنچنان كه از مـتن  )gonda, 1956: 58( كندخطرات انساني بلكه در برابر شياطين نيز محافظت مي

 شـود همـة    نيرويي ماورايي دارد كه در دست داشتن آن باعث مـي           )4( شود اين عصا   دريافت مي  مانو
بگذار شاه عـصايش را افراشـته نگـه دارد يعنـي هميـشه              «: مردم از شاه بترسند و فرمانبردار او شوند       

 ,manu)»  زدن باشد جهان در حالـت تـرس خواهـد مانـد    زدن باشد زيرا اگر او هميشه آمادة ةآماد
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تواند بر لـشكر   آن مينيزة ايندره است كه دارندة مهابهاراتااز ديگر نمادهاي فرّه در . (7/102 :1886
آيـد و  گويد فردا ايندره بـه نـزدت مـي      واب مرد نوراني به كرن مي     شبي در خ  «: ديو و آدمي غلبه كند    

: اينـدره نيـزه را بـه او داد و گفـت         . اش را بطلب  طلبد، تو به جاي آن نيزه     ات را از تو مي    زره و حلقه  
: 1ج( را كـشت     هـا آنتـواني   هرگاه لشكر ديو و آدمي كمر عداوت تو بندند به نيروي اين نيـزه مـي               

رهاي دهرشت دمن كه همراه او از آتش به وجـود آمـده بودنـد و نيـروي مـاورايي                 افزا، يا رزم  )117
اين پسر زرهي بر تن داشت و كماني در دست و شمشير و تـاجي بـر سـر، آوازي از هـوا                       «: داشتند

برآمد كه اين پسر تمام ترسي كه اين راجه از دشمنان دارد دور خواهد كرد و نام ايـن راجـه از ايـن                        
  ).309: 2ج (»شدپس بلند خواهد 

 بخشدهايي به فرد مي تواناييفر چه -5

ـ    رسـن كساني كه به فر ايزدي مـي      ،   و ديگر متون ايراني آمده است      شاهنامهآنچنان كه در     ا د بايـد ب
و بدي و تـاريكي  تهذيب نفس و تفكر و نيكويي، ماديت        رسايي و  پا تاريكي مبارزه كرده و با انديشة     

عزيمت كننـد    و پس از مرگ به جهان مينوي         شودودشان سرشار از فرّ      تا وج  ببرندرا در خود از بين      
ي بـا نظـم     چنين شاهي كه روانش از فرّ ايزدي برخوردار گشته و بـه همـاهنگ             ). 168: 1379رضي،  (

گردد و در زمان او همچـون شـاهاني          كرامات و بركات براي مردمانش مي      كيهاني رسيده است، منشأ   
كنند، بـه عنـوان مثـال دربـارة     گي ميمردم در رفاه و آسايش زندچون جمشيد و هوشنگ و فريدون       

  : پادشاهي جمشيد آمده استدورة
ــود  از  داوري ــه  برآســــــ   زمانــــــ
ــروي  ــدو آبــ ــزوده بــ ــان را فــ   جهــ

 

ــري     ــرغ  و پ ــو و م ــان او دي ــه  فرم   ب
ــدوي   ــاهي ب ــت ش ــده تخ ــروزان ش   ف

  )41: 1، ج1386فردوسي،               (

  : پادشاهي فريدونيا دربارة
  بياراســـت گيتـــي بـــه ســـان بهـــشت 

 

  بــه جــاي گيــا ســرو و گلــبن بكــشت  
  )92: 1، ج1386فردوسي،               (
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:  پادشاه درجودهن آمده اسـت     باره فرّ شاهي وجود دارد و دربارة       هم چنين ديدگاهي در    مهابهاراتادر  
 خلـق ملـك   تمام انده نداشت و كس غم و در واليت او هيچ    .درجودهن به غايت راجه بزرگي بود     «

-سـمان مـي  گاه بـاران مـي خواسـتند از آ   هر، به بركت عدل آن راجه    .او در فراغت و رفاهيت بودند     

 رشـد همـه چيـز در    ، بين زمـين و آسـمان اسـت   از سوي ديگر چون شاه واسطة ). 4: 4جلد(» باريد
 ،)gonda, 1956: 52( گيرد و مرگ او به معني قطع ايـن رشـد اسـت   زمين از طريق او صورت مي

شد، فرّه نيروهايي را نيز به صـورت فـردي    رفاه و آسايش مردم ميالوه بر اين ويژگي كلّي كه ماية      ع
  :توان به موارد زير اشاره كردگذاشت كه ميدر اختيار شاه مي

   افسون-5-1

بخشد قـدرت افـسون و جـادو اسـت، شـاهان گونـاگون در               يكي از نيروهايي كه فرّه به شاه مي       
د، به عنوان مثال فريدون به وسيلة همين نيـرو          كننو برخوردارند و از آن استفاده مي       از اين نير   شاهنامه
  :كند برادرانش را كه قصد جان او را كرده بودند نقش بر آب مينقشة

  مـــردبـــه  فرمـــان يـــزدان  ســـرخفته 
  جـاي خـويش    به افسون همان سنگ بـر     

 

ــرد    ــدار  كـ ــنگ  بيـ ــيدن  سـ   خروشـ
  ببـــست و نجنبيـــد آن ســـنگ بـــيش

  )73: 1، ج1386فردوسي،          (     

فـسون و    قـدرت ا   هـا آنبخشد كـه يكـي از       هاي گوناگوني به شاه مي    در ادبيات هندو نيز فرّ توانايي     
هـا  دهـد كـه يكـي از آن    انجام مي  العادة فراواني  اين نيرو اعمال خارق    جادوگري است، شاه به وسيلة    

 هـا وجـود دارد  گونه اعمـال آن   ايندربارة بسياريهاي پرواز كردن و رفتن به آسمان است كه افسانه 
 ايآميـز و جادوگرانـه   اعمال افسونمهابهاراتاهاي ، عالوه بر اين در برخي داستان)597: 1388الياده،  (

توان مشاهده كرد، به عنوان مثال در داستان جنگ اندر و برتراسر، برتراسر هماننـد كـوه                 از شاهان مي  
بارد و سپاهيان او با جادوگري آتش به آسـمان  ر سر سپاهيان اندر سنگ مي  در آسمان ظاهر گشته و ب     

گردد و سپاهيان انـدر دسـت       شكنند، اما افسون و جادوي برتراسر غالب مي       ها را مي  فرستاده و سنگ  
 نيروي او مرض تب را به جان برتراسر انداخته و به اين ترتيـب او                به دامان مهاديو گشته و به وسيلة      

  ).387-386: 3ج( دهنديرا شكست م
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   پيشگويي-5-2

ي از  بعـض . قابليت ديگري كه در كنار افسون و جادو به شاه عطا شده، قـدرت پيـشگويي اسـت                 
اننـد   هم بعضيگردند و   شناسان از اين قدرت برخوردار مي     شاهان همچون گشتاسب به وسيلة ستاره     

بـه طـور    ... ن هوشنگ و فريـدون و     نما، اما بيشتر شاهان فرهمند همچو      جام جهان  كيخسرو به وسيلة  
يا و يـا توسـط سـروش از حـوادث آينـده مطلـع شـده و بـه قـدرت                      ؤمستقيم از طريق خواب و ر     

  :روديابند، به عنوان مثال سروش به سراغ فريدون ميپيشگويي دست مي
  ن جايگـاه  آتـر گـشت از    چو شـب تيـره    

   پــري ســوي  مهتــر آمــد بــه ســان    
 

  خرامـــان بيامـــد يكـــي نيكخـــواه     
  ي بيـــــامختش افـــــسونگرينهــــان 

  )72: 1، ج1386فردوسي،               (

هـاي پادشـاه و از الزامـات امـر      پيشگويي و خواندن ضمير افـراد يكـي از ويژگـي   مهابهاراتادر  
و پادشاه را بايد كه خواهان نور خداوندي باشـد و نيـك و بـد را                 «: پادشاهي دانسته شده است   

 كـسي عرضـش     س را به فراست دريابد و بي آن كه        هركالضمير  چنانچه هست بشناسد و ما في     
: 3ج( »كند زبان حال همه را بفهمد و فراخور آن عمل نمايد و آنچه مقدور باشد به مردم بدهـد    

كنند مانند دايي جنميجه كه پـيش از        بينيم كه از اين نيرو استفاده مي       كساني را مي   همچنين ،)79
، امـا برخـي از      )44: 1ج( كنـد بيني مي مندي را پيش  زاده شدن اين راجه، تولد چنين فرزند فره       

دهنـد، بـه عنـوان       انجام مي  انشاهان گروهي از برهمنان را در اختيار دارند كه اين كار را برايش            
 و  كـشند ي مي مثال هنگام تولد درجودهن خران و شغاالن و كركسان و زاغان فريادهاي ترسناك            

 تـو را از بـين       ند بدشـگون اسـت و تمـام خـانوادة          فرز گويند كه اين  برهمنان به دهرتراشتر مي   
  ).122: 1ج( خواهد برد

   حفاظت از جان-5-3

شـود و آنـان كـه در         هر كس به قدر همتش از فر برخوردار مـي          ، آمده اوستاچنان كه در    آن
شوند و جان چنين شخصي در حفاظت كامـل         مي» پر فرّ «نهايت كوشايي باشند همانند زرتشت      

-در متـون زرتـشتي نمونـه   ). 881: 1381رضي، (هراسد يچ بدي و شري نمي  است و او از ه     فرّ
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-زراتـشت ؛ به عنوان مثـال در        آمده كه فرّ زرتشت از جان او محافظت كرده است          بسياريهاي  

 گـاوان و اسـبان و گـرگ حفـظ           او را در برابر حملة      آمده كه فرّ در هنگام كودكي زرتشت       نامه
باز نـزد اهـريمن      دروج نيرنگ  ، يا بر طبق ونديداد    ،)168 :1387 تفضلي،    و آموزگار( كرده است 
ظـاهراً ايـن فـرّ      ). 3، بنـد    19ونديداد  ( كند كه بزرگي فرّ زردشت مانع كشتن اوست       اعتراف مي 

 نزديكان و بستگان و حتي جـانوران را هـم در            ،چنان نيرويي دارد كه عالوه بر شخص فرهمند       
رّه زرتشت هنگامي كـه در   ف كه آمدهدينكرد هفتمر كند چنان كه دبرابر خطر و بال محافظت مي  

 تفـضلي،  آموزگـار و  (كندپرندگان را از گزند ماران حفظ ميهاي  گياه هوم است بچه   ميان ساقة 
شـود او در معـرض تـرس و بـيم           زماني كه به هر عّلتي فـرّه از شـخص دور مـي            ).  64: 1387

چون فـرّه از جـم بـشد، بـه          «: ده است  جمشيد آم  به عنوان مثال دربارة   . خطرات گوناگون است  
-فرنبـغ ( »سبب بيم از ديوان، ديوي را به زني گرفت و جمك خواهرش را به زني به ديوي داد                 

هاي نيروي فرّه محافظت از جان شاه اسـت   نيز يكي از ويژگي مهابهاراتادر  ). 84: 1380دادگي،  
كنـد، بـه عنـوان مثـال      مـي فظـت و حتي مواردي وجود دارد كه به رغم ميل شاه از جان او محا     

 او از شدت غصه خـود را از روي      ، راجه بسشت آمده زماني كه ديو فرزندان او را خورد          دربارة
 نرسيد، خود را در ميان آتش انداخت اما نسوخت، به دريا رفت             ويكوه پرت كرد اما آسيبي به       

 را بـه سـاحل    زد و اوو سنگي به پاي خود بست و خود را بـه دريـا انـداخت امـا دريـا مـوج         
 فرّه عالوه بـر حفـظ جـان         مهابهاراتا همچنين در    .)177: 1ج(انداخت و از آسيب در امان ماند        
ردي با لمس كردن دست خجسته و       اي آمده كه پيرم   دهد و نمونه  شاه به او نيروي شفابخشي مي     

  ). 509: 1ج( بوي شاه نيروي هوشياري خود را بازمي يابدخوش

  جنگ شجاعت و پيروزي در -5-4

دهـد شـجاعت در ميـدان جنـگ و          هايي كه فرّ به شخص فرهمند مـي       يكي ديگر از توانايي   
توان نشان داد كـه پيـروز        مي شاهنامه  بسياري را در   پيروزي بر دشمنان است كه شاهان فرهمند      

خـسرو اسـت، در    اين موارد فتح دژ بهمن توسط كي      تريناند و يكي از برجسته    ميدان جنگ بوده  
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امـا  رود،  خسرو با طوس و لشكر ايران به سراغ دژ مـي           نخستين بار فريبرز رقيب كي     ،اين داستان 
  :كندخسرو با نيروي فرّ و به كمك سروش آن را فتح ميماند ولي كياز فتح آن بازمي

ــوم آهــرمن  ــر و ب     اســتگــر ايــن دز ب
   پــاكبــه  فــرّ و بــه فرمــان  يــزدان    

ــر و ــن  گ ــت اي ــادوان راس ــتگاه ج    دس
سـت          اسـروش ايـدر   خجسته   گر خود  و
  

  جـان دشـمن اسـت      آفرين را بـه   جهان  
  ســرش را بــه گــرز انــدرآرم بــه خــاك

  ســپاهجــادو نبايــد   بــه مــرا خــود 
  بــه فرمــان يــزدان يكــي لــشكر اســت 

  )465: 2، ج1386فردوسي،             (
دهـد كـس   خسرو به تنهايي به ميدان رفتـه و اجـازه نمـي     همچنين در هنگام جنگ با پشنگ، كي      

  توانـد بـا او بجنگـد كـه فـرّه داشـته             كنـد تنهـا كـسي مـي       يگري به ميدان او برود و اشاره مي       د
  :باشد

كــسي را  كجــا  فــرّ  يــزدان   نبــود           
ــه جنــگ پــشنگ      همــي خــاك بــودي ب

 

ــود     و   ــدان  نب ــك  خن ــر  ني ــر اخت   گ
ــگ  ــه جن ــن ب ــسان شــدم م ــرا بدان   ازي

  )346: 4، ج1386فردوسي،            (

بخـشد چنـان كـه در        نيز فرّ به شاهان شجاعت و پهلواني و خصال نيك مي           مهابهاراتادر          
ان ام فرزنـد راجـه جنميجـه گفـت مـن شـنيده     «: هاي سلطنتي آمـده اسـت  مورد يكي از خاندان 

انـد، همـه پـسران در غايـت         فرزند نبـوده  دل و ضعيف و بي    پورهيچكام بدخو و بدخصال و بد     
بخشد كه شاهان هماننـد     ت و نيرويي مي   يا چنان شجاع  ). 94: 1ج (»دناهپهلواني و شجاعت بود   

ا ديوي به غايت زشت و مهيـب        نفره ب روند، به عنوان مثال بهيم يك      مي خسرو به جنگ ديوان   كي
گيرد كه ديگر گوشـت آدميـان     ديوان تعهد مي   ديگركشد و از    جنگد و او را مي    هيكل مي و قوي 

گرفتن كـار العـاده در بـه    هايي فوق نين مهارت  همچ .)168: 1ج( ها ضرر نرسانند  نخورند و به آن   
 بـه   گذارد،العاده در اختيارشان مي   رقهايي جادويي و خا   بخشد يا سالح  افزارهاي جنگي مي  رزم

 در هوا و آب هم قادر است     شود و خطا مي يابد كه تيراندازي او بي    عنوان مثال ارجن نيرويي مي    
. كنـد گيرد و او با تير بدن نهنگ را تكه تكه مي          ي استادش را مي   روزي نهنگي پا  . تيراندازي كند 

دهد كه اگر در جنگ بيندازد، طوفـان آتـش از آن برخواهـد آمـد و هـر      استادش تيري به او مي    
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 همين ارجن آمـده اسـت كـه او    جايي ديگر دربارةدر ). 150: 1ج(خواهد سوزاند نيك و بد را   
كنـد  انفرساي خود همانند بادي كـه ابرهـا را پراكنـده مـي            با مهارت در تيراندازي، با تيرهاي ج      

  ).313-312 :3ج( دسازرا تار و مار مي) غنيم( دشمنش لشكر

  شود چرا و چگونه فر از شاه دور مي-6

العاده اسـت و بـر تفـاوت او بـا           در ادبيات هندي از يك سو اشاره شده كه شاه انساني فوق           
هايي فراانساني و ايزدانه به او نسبت داده شده است و           گيها بسيار تأكيد شده و ويژ      ساير انسان 

از وي سـر     نبايد كار غير اخالقـي       ،تصريح شده كه چون شاه الگو و معيار اصول اخالقي است          
 به همين جهت حتي با شاه ضعيف نيز مدارا كرده و او را به خاطر ).gonda, 1956: 68(بزند 

، اما از سوي ديگر در برخي متون بين پادشـاه  )ibid: 70(اند تقدسش از مجازات مصون دانسته
و مقام پادشاهي فرق گذاشته و تقدس را براي مقـام پادشـاهي در نظـر گرفتـه و شـاه را نمـود                

ها دانسته و به همين جهت فقط شاهان خوب را          ظاهري قدرت و شكوه پادشاهي در بين انسان       
 كه وظـايفش را   را بد و غيرقابل اصالحيو پادشاه) altekar, 2001: 62( ايزدان واقعي دانسته

كنـد  ها ظلم مي فراموش كرده باشد و راه خود را گم كرده باشد و عوض خدمت به مردم به آن      
اند كـه چنـين شـاهي       و تأكيد كرده  ) 1/224ج: مهابهاراتا(اند  پنداشتهبا مار و دشمن و دزد يكي        

ت كه چنين شاهي ممكـن اسـت   و حتي آمده اس) manu, 1886: 7/45( مصون از گناه نيست
 شاهي را كـه  مهابهاراتاحتي ). gonda, 1956: 68( )5(توسط برهمنان بركنار شده يا كشته شود

بـا سـوزاندن    مشغول شده به آتشي تشبيه كرده اسـت كـه         نارواهاي   عادات بد و به سرگرمي     به
 هماننـد يـك شـاه       خواهد كه ايـن شـاه را      و از مردم مي   ) 165: 3ج( شودجنازه به او توهين مي    

 به برخي از اعمال غيـر اخالقـي اشـاره           شاهنامهدر اين متون همچون     ). 61: 3ج( ديوانه بكشند 
 :كندشده است كه فرّ را از شاه دور مي

  ناسپاسي در برابر خداوند-6-1

در ادبيات ايراني مسئوليت شاه فرهمند عمل به خويشكاري و پايبندي به وظايفي است كـه                
شاهي كه از اين وظايف عدول كرده و از ديـو و دروج             . مؤمنان واجب كرده است   اهورامزدا بر   
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در زامياديشت  :  باليي كه بر سر جمشيد آمد      گريزد؛و دچار منيت گردد، فرّ از او مي        كندپيروي  
 پـس از دروغگـويي    بخـشي از فـر  .علّت جدايي فر از جمشيد دروغگويي او بيان شـده اسـت      

شكنان اسـت   اي كه به خصوص دشمن دروغگويان و پيمان       فرشتهجمشيد به مهر پيوست يعني      
 منيت  شاهنامه، اما در    )316: 2، ج 1377پورداود،  ( و در روز كارزار پشت و پناه پادشاهان است        
  :و ادعاي خدايي علت جدايي بيان شده است

ــزدان  ــاه  يـ ــر شـ ــي سـ ــناسز گيتـ   شـ
ــا ســـالخورده   مهـــانچنـــين گفـــت بـ

وي        ااز يــزدان شــد فــرّ چــن ايــن گفتــه
 

ــپاس    ــد ناسـ ــد و شـ ــزدان بپيچيـ   ز يـ
ــان    ــدانم جه ــشتن را ن ــز خوي ــه ج   ك

  جهـان شـد پـر از گفتگـوي         بگشت و 
 )45: 1، ج1386فردوسي،             (

دهد كه خسرو صراحتاً به اين مسأله اشاره شده و زال به او هشدار مي      گفتگوي زال و كي   و يا در    
  :بردپيروي از ديو فرّ را از بين مي

  گـــر نيـــز جـــويي چنـــين راه ديـــو و
ــاه         ــر گنـ ــن پـ ــر از درد و تـ ــاني پـ بمـ

 

  ببــرّد  ز  تــو  فــرّ  گيهــان  خــديو      
  يــن پــس تــو را نيــز شــاه انخواننــد از
  )344: 4، ج1386فردوسي،            (

نـام بـه خـاطر ناسپاسـي در     » بين«اي مشابه جمشيد وجود دارد و فرّ از شاهي           نيز نمونه  امهابهاراتدر  
بين كه اجـدادش    «: رسد به هالكت مي   پس از آن شاه   برابر خداوند و ادعاي خدايي جدا شده و         

آفريده شده بودند دعوي خدايي كرد و خلق را امر كرد كـه       ) بشن(ها و از دل جدش      در آسمان 
كرده باشند و هر چند برهمنان و عابدان و ديگر عاقالن او را نصيحت كردند ترك               عبادت او مي  

خلق بسيار  . ي باطل نمايد، قبول نكرد و فرمان داد كه هركس او را عبادت نكند بكشند              اين دعو 
برهمنان و ركهشيران و عابدان چـون ديدنـد تـرك    . از برهمنان و ركهشيران و علما كشته شدند    

» كند به درگاه حق دعا كردند تا او هالك شد و به اسـفل الـسافلين رفـت                 اين دعوي باطل نمي   
پت آمده است كه چون او پادشاه جانوران شـده           بك اي ديگر دربارة  ا در نمونه  ي). 33-32 :3ج(

پـت بـه    روزي برهما آن را پـيش خـود طلبيـد، بـك           . بود، به آن واسطه غروري در سرش افتاد       
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برهما از روي غضب و غيرت بر او دعـاي بـد            .  تكبر سخنش نشنيد و به طلب او نرفت        واسطة
  ).169 :3ج( تو مسلط گرداند تو را بكشد و بخورد حق تعالي دزدي را بر: كرد و گفت

  گناهانم و ظلم بر بي ست-6-2

شود فرّ از شاه برگردد ظلم و ستم بـر ديگـران و ريخـتن               يكي ديگر از اعمالي كه باعث مي      
  : به صراحت به اين مسأله اشاره شده استشاهنامهگناهان است، در خون بي

ســـپهد  كـــه بـــا  فـــرّ  يـــزدان  بـــود       
ــد         ــد نژنـ ــردد بمانـ ــونريز گـ ــو خـ چـ

 

ــه خــشم او بنــد و       زنــدان بــود  هم
ــد  ــرخ بلنــ ــد ز چــ ــات يابــ   مكافــ

  ).4/323: 1386فردوسي،            (

و «: داري و دوري از گنـاه شـده اسـت    پارسـايي و خويـشتن    شاهان توصية   نيز بسيار به   مهابهاراتادر  
اين بند خالصي يافته است او مانند مـاهي         ترين بندهاست و كسي كه از       ديگر آرزوهاي نفس سخت   

-مـي مال خود عالم را روشن و پرنـور  آيد و از صفاي جمال با كاست كه از موقع ابر سياه بيرون مي     

گناهـان منـع     شاه را از ظلم بر ديگران و ريختن خون بي          شاهنامه و همانند    )334: 3ج(» گرداند
رده است، به عنوان مثال دهرتراشت كه حـق         هايي از عواقب شوم چنين اعمالي آو      كرده و نمونه  

 كـرده بـود و بـه        فر و نااليق را جانشين خـود      صي بي جانشيني فرزندش را ناديده گرفته و شخ      
اش را از    خـانواده  خته بود به خاطر شومي اين عمـل همـة         جنگ پاندوان رفته و خون زيادي ري      

  . )424: 4ج( گردددست داده و به تنهايي و عذاب وجدان دچار مي

  كژي و نابخردي -6-3

 از شاه فساد و كژي و نابخردي اوسـت، كيخـسرو بعـد از    عامل مشترك ديگر در جدايي فر 
  :كندپيروزي بر افراسياب به اين مطلب اشاره كرده و به همين جهت پادشاهي را رها مي

ــزدي              ــرّه   ايـ ــسلد   فـ ــن   بگـ ز  مـ
ــذرم             ــي بگـ ــر آن تيرگـ ــس بـ از آن پـ

 

ــ   ــدي گـ ــژي  و  راه بـ ــه   كـ   رايم  بـ
ــدر  ــاك ان ــه خ ــسرم  ب ــر و اف ــد س   آي

  )328: 4، ج1386فردوسي،            (

  :دهد را از دست مينيز به خاطر اعمال نابخردانه فرّ خويشكاوس كي
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ســـر      دل و پيرچـــو كـــاوس شـــد بـــي
 

  و فــــرّ و نــــام و گهــــر ابيفتــــاد از  
  )17: 3، ج1386فردوسي،             (

نام ياد شـده كـه بـه خـاطر فـساد و نـابخردي در زن                 »نهوشه« نيز از شاهي     مهابهاراتا     در
هـا نهـاده و     سر آن  بردار او باشند و پاي بر     بيگانه طمع بسته و برهمنان را مجبور كرده كه محفه         

سخنان بيد را دروغ خوانده، به همين جهت به شومي اين افعال فـرّ از او دور شـده و او مـسخ               
  ).467: 1ج(ماند  صورت مار ده هزار سال زير زمين ميشده و به

  گيرينتيجه

 در آثـار ملـل متمـدن باسـتان از     ،شـود نيرويي كه در ادبيات ايراني به عنوان فرّ شناخته مـي      
 بـا يـك نيـروي    مهابهاراتـا در ادبيات هنـدو از جملـه   . هايي وجود داردجمله هندوان با تفاوت  

زدي باشـد روبـرو نيـستيم، بلكـه در متـون متفـاوت بـه نيروهـاي                  واحد كه دقيقاً معادل فرّه اي     
خوريم كه هر كدام با بخشي از نيروي فـرّه در متـون ايـران باسـتان همـاهنگي                   گوناگوني برمي 

نيـروي  » مايـا « يكـي از مهمتـرين نيروهـا،     .انـد اي ناميده شده  هر كدام به اصطالح ويژه    د و   ندار
 كـه در سـر     اسـت » سري«نيروي بعدي   . تر و جادو اس   اعجازآميز وارونا است كه به معني سح      

اصـطالح ديگـري كـه در برخـي از          . به معني نيروي سعادت و موفقيت است       شاه جاي دارد و   
تـشين در وجـود شـاه       است و آن نوري درخشان و آ      » تجس«شود، نيروي   متون هندي ديده مي   

 آمـده   مهابهاراتادهد و در    مي موجودات را تحت نفوذ خود قرار        است كه شاه به وسيلة آن همة      
 همچـون   مهابهاراتـا نيـروي فـرّ در      . تواند كارهاي برجسته انجام دهد    شاه با داشتن اين نيرو مي     

ترين العاده و به صورت اشياء گوناگون نمود دارد كه يكي از برجسته            در حوادث خارق   شاهنامه
دم از شـاه بترسـند و       شـود مـر   ها عصاي شاهي است كه به دنده معروف است و باعـث مـي             آن

همچنين اين نيرو از جان شـاه محافظـت كـرده و بـه او توانـايي افـسون،                   .  گردند  او فرمانبردار
 عواملي ذكر شـده اسـت       شاهنامه همانند   مهابهاراتادر  . بخشدپيشگويي و شجاعت در جنگ مي     

م و كژي و    شود فرّ از شاه دور گردد همچون ناسپاسي در برابر خداوند، ظلم و ست             كه باعث مي  
 دارد بايـد بـه ايـن        مهابهاراتا و   شاهنامههايي كه نيروي فرّه در      با وجود تمام مشابهت   . نابخردي
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و  در عصر خردگرايي و مدنيت شكل گرفته و به نظم درآمـده          شاهنامهنكته اشاره كرد كه چون      
 ،ر بـوده اسـت    تكه جامعه به تفكر اساطيري نزديك     سروده شده   اي   در دوره  مهابهاراتا در مقابل، 

تر يافته و با طبيعت و شاه و اندام او پيونـدي             و عيني  تر نمودي ملموس  مهابهاراتانيروي فرّه در    
 نيرويي دروني است و به سـمت عناصـر مجـرّد و غيـر               شاهنامهتنگاتنگ دارد؛ در حالي كه در       

  .ملموس ميل پيدا كرده است

  ها يادداشت

ه، زباني است مكتوب و شامل يهود به وجود آمد فارسي و فارسيهود كه از تركيب دو كلمة -1
  ).122: 1382پيرنظر، ( هاي يهوديان ايران به زبان فارسي با حروف عبرينوشته
  : نگاه كنيد بهtejas نيروي براي جزئيات بيشتر دربارة -2

p. v. Kane, (1941), History of Dharma’s Astra, Poona: Bhandarkar 
research institute, vol 2, p. 1206. 

و  )ع(گرد سر قديسان و حضرت مسيح جاست كه مسيحيان اين فكر را از ايرانيان گرفته،از همان
كردند كه نشان برگزيدگي از سوي خداوند و صاحب اي از نور ترسيم ميبزرگان و حواريون را هاله

  .خُرَه يا نور آسماني بودن بود
در جستجوي تخت «). 1368. (متيني، جالل:  به اين تخت نگاه كنيدبراي اطالعات بيشتر دربارة -3

: و براي ارتباط آن با فرّ پادشاهي و پيروزي. 747-760 صص.4ش.  سال اول.شناسيايران. »فريدون
  .222-209، صص 22، شنامهكاوش .»پيروزي و تخت و پيروزه«). 1390. (وياني، وحيدر

وان مثال در يونان باستان شاهان و نزد ملل ديگر نيز مشابه اين عصا وجود داشته است، به عن -4
رسيد و نماد ظاهري كردند و از پدر به پسر ارث ميصايي را به نشان فرماندهي حمل ميبزرگان ع

قدرت سلطنتي و شاهي بود، در هند عصاي دنده به قدرتمندان و كساني كه در مسند قضا هستند تعلق 
  ).gonda, 1956: 57( دارد
دات آسماني با ييأ تة با هم چون ايندرا نيز از خطا مصون نيست ودر ادبيات هندو حتي ايزدي -5

دهد و در ميان سوراخ گل ي را از دست ميييد آسمانأكشي يا شايد كشتن وريتره تارتكاب گناه برهمن
در اين زمان  .ماندميها معطل افسون بيدها و صاحب شده وسپاهش بي نيلوفر زنداني و مملكت و
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 براي پاك شدن از اين گناه وا .كندهد ميخوا ميكاري كههر  و ه بر او غلبه كردراچهس دشمني به نام
  ).130 :1371، ايونس( از او حمايت كنند  خدايانناچار است قرباني بدهد تا ديگر

 كتابنامه

 . چاپ هشتم.چشمه:  تهران. زندگي زردشتةاسطور .)1387 (. تفضّلي، احمد؛آموزگار، ژاله

  . چاپ دوم.اديان:  قم.كاظم مهاجريمحمد. شمنيسم .)1388 (.الياده، ميرچا
   .اساطير:  تهران. باجالن فرخيةترجم .اساطير هند .)1371 (.ورونيكا، ايونس

  . چاپ پنجم.آگه:  تهران.پژوهشي در اساطير ايران .)1384 (.بهار، مهرداد
 .»ي هنديمهابهاراتاو  فردوسي مةشاهنا آفرينش در نقد تطبيقي اسطورة«. )1391 (.رو، فاطمهپاك

  .60 -39 صص .27 شماره .ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي
 . چاپ اول.اساطير:  تهران. جلد دوم.هايشت .)1377 (.داود، ابراهيمپور

 دورة. ايران شناسي .» فرّه ايزدي با التفات الهي در ادبيات فرسيهودمقايسة«. )1382 (.پيرنظر، ناهيد
  .124 -111 صص .15 سال .جديد

. هنر و مردم . جالل ستاريترجمة. »شاهنامه  ومهابهاراتاوجوه مشترك ميان  «.)1354. (ژ. دارمستتر، م
     .33 - 17 صص .153 شمارة

.  دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهدةمجل .»شاهنامهفرّ و فرّه در « .)1368 (.راشد محصل، محمدرضا
  .386 -357 صص  . سوم و چهارمشمارة

  . چاپ دوم.طرح نو:  تهران. سياسي در خرد مزداييةمباني انديش .)1389 (. راد، محمدرضايي
  . چاپ اول.بهجت:  تهران.حكمت خسرواني .)1379 (.رضي، هاشم
  .سخن:  تهران. جلد دوم. ايران باستانةدانشنام .)1381 (.رضي، هاشم
  .229 -209 صص .22 ارة شم.كاوش نامه .»پيروزي و تخت و پيروزه «.)1390 (.روياني، وحيد

. 2ارة  شم.3 سال . ميراثآينة .»ديدگاه فردوسي مشروعيت حكومت از «.)1384 (.اهللاسازگار، نصرت
  .40-9 صص

  . چاپ چهارم.اميركبير:  تهران.اديان و مكتبهاي فلسفي هند .)1375 (.شايگان، داريوش
المعارف بزرگ مركز دائره:  تهران.ق به كوشش جالل خالقي مطل.شاهنامه .)1386 (.فردوسي، ابوالقاسم

  .اسالمي
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  . چاپ دوم.توس:  تهران. به كوشش مهرداد بهار.بندهش .)1380 (.دادگيفرنبغ
 .» و اساطيرشاهنامه فر و كاركردهاي آن در شناختي اسطورةتحليل انسان «.)1390 (.قائمي، فرزاد

  .148-113 صص .174 شماره .جستارهاي ادبي
  . چاپ سوم.اسطوره:  تهران.روايتي از تولد بودا .)1388( .قريب، بدرالزمان

  .پژوهشگاه علوم انساني:  تهران.تقي راشد محصل به كوشش محمد.)1366 (.هاي زادسپرمگزيده 
  صص. شماره چهارم. سال اول.ايران شناسي .»در جستجوي تخت فريدون «.)1368(. متيني، جالل

747-760.  
انجمن فرهنگي :  تهران.شهر زيباي افالطون و شاهي آرماني در ايران باستان .)1353 (.اهللامجتبايي، فتح

  .ايران باستان
  . شالك:   تهران.نقد تطبيقي جايگاه انسان در شاهنامه و مهابهاراتا .)1389 (.مظفّري، نسرين

 چاپ .طهوري:  تهران. به كوشش جاللي نائيني.الدين علي قزويني ترجمه ميرغياث.)1380 (.مهابهارات
  .دوم

:  تهران. رقيه بهزادي ترجمة.ميترا در هندوستان و نزد مغان هندويي شده .)1379 (.هومباخ، هلموت
  .پژوهنده

شاهي آرماني هاي بازنمايي گفتار نظم الهيات اخالقي زرتشت در بايسته «.)1387(. يوسفي، ماشاءاهللا
  .317-306  صص.2 ة  شمار. حقوق و علوم سياسيمجلة دانشكدة .»ايران باستان
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