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TO ΘΕΪΚΟ ΧΑΡΙΣΜΑ (FAR) - ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Οι ιδιότητες του Shahanshah είναι όλες αποτέλεσμα της θείας εύνοιας, 
η οποία αποτυπώνεται εύληπτα στην έννοια του Far. Οι Σασσανίδες βα
σιλείς ήθελαν να τονίσουν με κάθε τρόπο στη λαϊκή αντίληψη ότι ήταν φο
ρείς του Θείου Χαρίσματος και έτσι δεν περιορίσθηκαν μόνο στην απει
κόνισή τους σε νομίσματα, ανάγλυφες παραστάσεις και επιγραφές αλλά 
και την παρουσίασή τους σε άλλες μορφές τέχνης1. Σε ό,τι αφορά στα νο
μίσματα ο Bahram I εμφανίζεται με καινούριο βασιλικό τίτλο: «Λάτρης 
του Mazda, Κύριος Bahram, βασιλεύς των βασιλέων, Ιρανίων και μη Ιρα- 
νίων». Το πρόσωπό του στα νομίσματα έχει «την μορφή των θεών του 
Ardashirl», εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο το σεβασμό του προς τους θε
ούς που είχε λατρέψει ο πρόγονός του, Ardashir I και ιδρυτής της σασσα- 
νιδικής δυναστείας2. Στην απεικόνιση της τελετής της στέψης του Bahram 
I από τον Ahura Mazda στο Bishapur, ο θεός δίνει στο βασιλέα τον θεϊκό 
δακτύλιο, συμβολισμό του Far (εικ. 4). Οι τίτλοι του Hormuzd Ardashir 
στα πρώιμα νομίσματά του ήταν οι εξής: «Λάτρης του Mazda, ο κύριος 
Hormuzd [Ardashir]»3. Κατά την περίοδο της βασιλείας του Bahram II πα
ρατηρήθηκε στην ετέρα πλευρά των νομισμάτων του η μορφή της Anahita 
η οποία παρουσιάζεται να προσφέρει τη βασιλεία στο Bahram II. Πίσω 
από αυτή τη μορφή των απεικονίσεων εκφράζεται η μοναρχική ιδεολογία

1. Σε ένα μεταξωτό ύφασμα αναγνωρίσθηκε η προσωπογραφία του Yazdgird III ο 
οποίος ιππεύει μυθικό λιοντάρι. Η ενέργεια του αυτή αντανακλά στην πραγματικότητα τη 
νίκη του Ahura Mazda επί του Ahriman και δείχνει τη βεβαιότητα και ασφάλεια των αν
θρώπων για την επουράνια προστασία που φέρει ο εκπρόσωπος του θεού στη γη. Επίσης 
σε ένα άλλο ύφασμα παρουσιάζεται η γνωστή σκηνή κυνηγιού στην οποία ο βασιλιάς 
Bahram I διαπερνά με το βέλος του ταυτόχρονα ένα λιοντάρι και έναν όνο, στοιχείο το 
οποίο εκφράζει την εξουσία και επιβολή του βασιλέα επί των εκπροσώπων του Κακού 
Ghirshman. The A r t  o f  Iran under the Parth ians an d  the Sasanians, tr. B. Faravashi, Tehran 
1972/1351,σσ. 234-235.

2. Lukonin, Persian c iv iliza tion  under the Sasanians, tr. Reza-Enaitollah, Tehran 1994, σ. 
171.

3. Του ιδίου, ό.π., σ. 163.
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των Σασσανιδών, και εδώ του Bahrain, σύμφωνα με την οποία ο βασιλιάς 
οφείλει τη κυριαρχία του στους θεούς και όχι στο λαό4. Στην απεικόνιση 
της στέψης του Narseh στο Naqsh-i Rustam η συμβολική δύναμη δίδεται 
στο μονάρχη από τη θεά Anahita και όχι από τον Ahura Mazda (εικ. 5)5. 
Ωστόσο στη παράσταση από το Taq-i Bustan, όπου παρουσιάζεται η στέ
ψη του Ardashir II, εκείνος ο οποίος παραδίδει το θεϊκό δακτύλιο στο βα
σιλιά δεν είναι άλλος από τον Ahura Mazda (εικ. 3)6.

Παρατηρώντας τα παραδείγματα είναι σε θέση κάποιος να αντιληφθεί 
τη σύνδεση-του θεϊκού και του ανθρώπινου παράγοντα στο περιεχόμενο 
της μοναρχικής ιδεολογίας των Σασσανιδών, όπως και το μεταφυσικό- 
θεϊκό υπόβαθρο της μοναρχικής τους εξουσίας7. Ο Ζωροάστρης πίστευε 
ότι το Far ήταν φως το οποίο προερχόταν από τον κυρίαρχο θεό και δίνει 
τη δυνατότητα σε κάποιον να εξουσιάσει και να κυριαρχήσει επί των άλ
λων ανθρώπων8. Η πρωϊμότερη αναφορά στη ζωροαστρική γραπτή πα
ράδοση το θεωρεί σύμβολο του Faravashi9.

Στην προϊσλαμική Περσία υπήρχε η αντίληψη ότι ο άνθρωπος ήταν σε 
θέση να φθάσει στο επίπεδο της σκιάς του θεού με την κατοχή του Far (Θε
ϊκό Φως) από την πλευρά του. Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε απαραίτητα να 
έχει βασιλική καταγωγή. To Far σε όποια ψυχή και αν λάμψει έχει τη δυ
νατότητα να την καταστήσει ανώτερη από τις άλλες ανθρώπινες ψυχές. 
Με αυτή τη λάμψη μόνο ως εφόδιο θα ήταν σε θέση κάποιος να γίνει μο- 
νάρχης και να βασιλεύσει ορθά και δίκαια. Η λάμψη του Θείου Χαρίσμα

4. Του ιδίου, ό.π., σ. 179.
5. Του ιδίου, ό.π., σ. 194.
6. Christensen, Iran u n der th e Sasanians, μτφ. (στα περσικά) R. Yasemi, Τεχεράνη 1992 

/1371,0.325.
7. Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη του Ed. Brown ότι «πιθανόν δεν υπάρχει καμία άλλη 

χώρα, όπως η Περσία την εποχή των Σασσανιδών, η οποία να υποστηρίζει τόσο ένθερμα 
ότι οι βασιλείς έχουν επουράνια δικαιώματα». Ε. Brown. The Literary’ H is to ry  o f  Iran 
(from ancient time until Ferdowsi), μτφ. (στα περσικά) A.Saleh, Τεχεράνη 1957/ 1336,σ. 38. 
Επίσης Frye, «T he Charism a o f  K in g sh ip  in an cien t Iran». Iranica Antiqua IV (1964). σ. 38.

8. Imami, «Far», Historian Researches 8 (1975 /1354). σσ. 22-23.
9. Shahbazi, Cyrus the Great. Shiraz 1970/1349. s. 339.0  όρος Faravashi παραπέμπει στο 

γνωστό σύστημα ανάλυσης του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου σύμφωνα με την ιράνια 
μυθολογική παράδοση. Ο άνθρωπος δηλ. έχει έναν εαυτό, το Faravashi, με δύο υποστάσεις, 
τη θεϊκή και την ανθρώπινη. Όταν ο άνθρωπος υποπίπτει σε άνομες πράξεις κατά τη διάρ
κεια της επίγειας ζωής του. τότε τιμωρείται μόνο η ανθρώπινή του υπόσταση η οποία πη
γαίνει στην κόλαση. Αντιθέτως η θεϊκή του υπόσταση παραμένει ανεπηρέαστη. Βλ. 
Hinnells. The M y th o lo g y  o f  Persia, tr. J. Amouzegar-A. Tafazzoli. Tehran 1995 /1374.0. 89.
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τος διασφάλιζε την πνευματική τελειότητα για τον Βασιλέα των Βασιλέ
ων και τον καθιστούσε ικανό να καθοδηγήσει το λαό του10. Στην πραγμα
τικότητα όμως, όπως προαναφέρθηκε, μόνο τα μέλη της βασιλικής οικο
γένειας είχαν το προνόμιο να γίνουν κοινωνοί της εικόνας αυτής και λάμ
ψης. Ο περιορισμός αυτός απέκλειε τους «κοινούς θνητούς» από το μο
ναρχικό αξίωμα και αποτελούσε παράγοντα αποτρεπτικό για κάποιον 
ενδεχόμενο σφετερισμό του θρόνου11. Μόνο, λοιπόν, το Θεϊκό Χάρισμα 
ήταν σε θέση να οδηγήσει ένα υποψήφιο μονάρχη στο θρόνο και στην ευ
ρύτερη κοινωνική αποδοχή του με βάση τα θρησκευτικά κριτήρια της ερ
μηνευτικής θεώρησης της σασσανιδικής μοναρχίας12.
Σχετικά με το ίδιο το Θεϊκό Χάρισμα (Far) οι διάφορες πηγές (Pahlavi

10. Στην αρχαία Περσία η « μ ονα ρ χικ ή  τύχη» («K hvarenah»  στην Avesta, «Far» ή 
«Khurrah» στα νέα περσικά) παρουσιαζόταν σαν θεϊκό δώρο, ένα από τα καλύτερα αγαθά 
που θα μπορούσαν να προσφερθούν στο μονάρχη. Επίσης δωριζόταν στον άνθρωπο, με 
βάση την αξία του, το αγαθό της γενναιοδωρίας και της ευημερίας. Βλ. Frye, The G olden  
A g e  o f  C iv iliza tion  o f  Iran, tr. M. Rajabnia, Tehran 1979 /1358, σ. 24, Y ast, tr. B. Faravashi 
ed. E. Pourdavoud, v. I-II, Tehran 1977 (1356), σσ. 3-15, Ashidari, «D iscussion  abou t the  
Far», Hokht 8 (1970), σσ. 114-145, σ. 134. Hoghogy, The relig ion  o f  Shiism  an d  the n a tion a l 
Iranian aspirations, Tabriz χχ. Borhan Q atae, εκδ. Tabrizi M„ Tehran 1983 (1362), σ. 790.

11. Η πίστη στο Far συνδεόταν άμεσα με την αντίληψη ότι το θεϊκό αυτό χάρισμα προ
οριζόταν μόνο για τους ηγεμόνες οι οποίοι είχαν ευγενή καταγωγή και βεβαίως στα μέλη 
της αυτοκρατορικής οικογένειας, Cambridge History of Iran, σ. 134. Giman, The an cien t 
religion  o f  Iran, tr. R. Monajam, Tehran 1995 /1374, σ. 136. Με βάση τα δεδομένα αυτά εί
ναι δυνατό να υποστηριχθεί ότι τα επαναστατικά κινήματα του Bahrain VI Chubin και του 
Shahrbaraz εναντίον των Hormuzd IV και του Ardashir III αντιστοίχως δεν είχαν ευτυχή 
για τους σφετεριστές του θρόνου κατάληξη, καθώς δεν κατάφεραν να διατηρηθούν στον 
θρόνο, αφού δεν είχαν βασιλική καταγωγή. Ουσιαστικά, με βάση τη σασσανιδική ιδεολο
γία, η πράξη τους για την κατάληψη της εξουσίας ήταν μια πράξη εκβιασμού. Βλ. Balami, 
Tarikh-i B alam i, ed. J. Shakour, Tehran 1916 (1327), σ. 204. Για αυτό το λόγο υπήρξε δια
φωνία ανάμεσα στους αριστοκράτες και τους ιερείς στην περίπτωση του Bahram VI 
Chubin για το αν ο επίδοξος βασιλέας έπρεπε να καταλάβει την εξουσία. Ο Bahram σε μια 
απέλπιδα προσπάθεια συνεργάσθηκε με τον Khusraw II Parwiz ο οποίος καταγόταν από 
τη βασιλική οικογένεια. Ωστόσο το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας θα έφερνε το 
Khusraw στο θρόνο και τον Bahram να μένει «εκτός νυμφώνος», πάντοτε βέβαια με τη σύ
μπραξη των αριστοκρατών και των ιερέων. Σχετικά με τα γεγονότα αυτά βλ. Σιμοκάττης, 
Historiae (B.G. Niebuhr, ed. Bekker, Bonnae 1934), IV, 14, σ. 192: « ...κ α ί ο ϋ ν  ο ί ά ξ ιο λ ο -  
γώ τατοι σ α τρ ά π α ι τής το ύ τ ο ν  δυνά μ εω ς  ύ π ο σ υ ρ ρ έο υ σ ι σ υσ κ ευή ν  δ π ω ς  δ ο λ ο φ ο νη θ ε ίη  
Β αράμ».

12. Cambridge History, σ. 451. V. Curtis, Ο ι Μ ύ θ ο ι τ ω νΠ ερ σ ώ ν , μ τφ . Αντ. Η. Σακελ- 
λαρίου, εκδ. Παπαδήμα 1996, σ.18.
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κείμενα, διάφορα ιστορικά έργα της περιόδου, τις εγχάρακτες επιγραφές 
στα πετρώματα των ορεινών συγκροτημάτων, καθώς επίσης και διάφορα 
ευρήματα, προϊόντα της ανασκαφικής δραστηριότητας) επισημαίνουν 
ακριβώς τη σχέση της μοναρχίας και του Θεϊκού Χαρίσματος. Με βάση 
αυτές τις πηγές το Far εκλαμβάνεται ως ουράνια θεϊκή λέξη και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της φιλοσοφίας και κοσμοαντίληψης των Ιρανίων, 
καθώς και της μοναρχικής ιδεολογίας τους. Σχετικά με την ιερότητα του 
Far πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι σε ένα από τα μέρη της Avesta, το 
Yast, αναφέρεται ότι το Far παραδόθηκε στο Ζωροάστρη από τους Επτά 
Αγγέλους του Ahura Mazda, τους Amshaspadan, προκειμένου να φωτίσει 
τη ψυχή του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στους βασιλείς των Ιρανίων13. 
Επίσης στο Dinkart αναφέρεται ότι το Far (Khvarenah) είναι δημιούργη
μα του Πλάστη Ahura Mazda14.

Οι μορφές και οι συμβολισμοί με τους οποίους δόθηκε το Far είναι διά
φοροι και ποικίλοι. Προηγουμένως εθίγη το ζήτημα του βασιλικού δα
κτυλίου και των επίσημων τελετών στέψης, όπως παρουσιάζονται στις 
διάφορες ανάγλυφες παραστάσεις. Ο δακτύλιος αυτός συμβόλιζε το Far, 
όπως εκείνο παραδιδόταν από το Θεό του Καλού στο μονάρχη. Εκτός 
των άλλων πρέπει να τονισθεί η συμβολική μορφή του γερακιού που απο
διδόταν στο Far ήδη από την πρώιμη περίοδο της ιρανικής ιστορίας15, συ
σχετίζοντας τις ιδιότητες του βασιλικού αυτού πτηνού με εκείνες που 
εμπεριείχε το Far. Σε μερικά ανάγλυφα το Θεϊκό Χάρισμα συμβολίζεται 
με φωτοστέφανο το οποίο περιβάλλει το μονάρχη16. Το μοναρχικό στέμ
μα των Σασσανιδών θα πρέπει να θεωρηθεί συμβολική μετεξέλιξη του ιε
ρού δακτυλίου, καθιστώντας γνωστή την παρουσία του Θεϊκού Χαρί
σματος (εικ. 2). Ο συμβολισμός του θεϊκού Χαρίσματος με το στέμμα θα 
πρέπει να εξετάζεται πάντοτε υπό το πρίσμα της ευρύτερης χρήσης θρη

13. Το σπέρμα του Ζωροάστρη διαχωρίσθηκε από το Far (Far Izadi) και πέρασε από 
τους ουρανούς για να φθάσει στη γη και να φωτίσει κατόπιν τους προφήτες και τους βα
σιλείς. Βλ. Darmesteter, The Zend Avesta. Yast., 19:30-38. Επίσης Frye. G olden A g e , o. 24, 
Cambridge History, σ. 455.

14. To Dinkard είναι ένα από τα παλαιά βιβλία σε γλώσσα Pahlavi της περιόδου των 
Σασσανιδών και προσφέρει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον πολιτισμό των Σασ- 
σανιδών. Βλ. Jamzadeh.« The w in ged  ring  with a human bust in A ch aem en id  A r t as a dyn astic  
sym b o l» , Iranica Antiqua 19 (1982), σ. 94.

15. To έμβλημα της δυναστείας των Αχαιμενιδών παρουσίαζε ένα χρυσό γεράκι με 
ανοιγμένα τα φτερά του. Βλ. Yast, σ. 38.

16. Hinnels, ό.π„ σ. 151.
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σκευτικών συμβόλων διαφόρων θεοτήτων του Ζωροαστρισμού επί του 
ιδίου του στέμματος17.
Μια άλλη συμβολική μορφή του Far είναι εκείνη του πτερωτού αγγέ

λου. Στο Bihistun, κοντά στο Takht-i Jamshid, υπάρχει το ανάγλυφο του 
Mithridates II, όπου κάτω από μια επιγραφή γραμμένη σε γλώσσα ελληνι
κή υπάρχει η μορφή ενός πτερωτού αγγέλου ο οποίος προσφέρει το στέμ
μα στο νικητή βασιλιά18. Σε διάφορα άλλα ανάγλυφα οι βασιλείς εμφανί
ζονται κάτω από ένα ανοιγμένο πτερό, σύμβολο του Ahura Mazda, εμφα
νές δείγμα ότι οι μονάρχες είναι οι αντιπρόσωποι του θεού στη γη19. Κα
τά την αχαιμενιδική περίοδο η μορφή του Far παρουσιάζεται ως πτερω
τός δακτύλιος με μια ανδρική μορφή στη μέση (εικ. 1). Ωστόσο σχετικά με 
αυτή τη παράσταση υπάρχει και η αντίθετη άποψη ότι με αυτό τον τρόπο 
δε συμβολίζεται το Far αλλά ο Ahura Mazda, ο υπέρτατος θεός του ζωρο
αστρισμού20. Στη παρθική τέχνη επίσης ο δακτύλιος αποτελούσε την έκ
φραση της περσικής αντίληψης περί Θεϊκού Χαρίσματος (ευημερία, τύ
χη)21. Η αντίληψη αυτή για το Far στηρίζεται στα περσικά κείμενα τα 
οποία περιγράφουν τη μορφή του ιερού πτηνού «Κράκι» σαν ακτίνες γύ
ρω από το κεφάλι του μονάρχη ή τους ώμους του, ενώ συχνά παρουσιάζε
ται και σαν φλόγα ή φως22.

Στην εποχή των Σασσανιδών κατά το τέλος του 5ου αι. και τις αρχές του 
6ου εμφανίζεται για πρώτη φορά η λέξη «Far» στα νομίσματα, ενώ μέχρι 
τότε υπήρχε μόνο στα ιερά κείμενα και τα ανάγλυφα. Συγκεκριμένα εμ
φανίζεται στα νομίσματα της εποχής του kavadh II και κατόπιν στα νομί
σματα άλλων βασιλέων, όπως του Khusraw II Anushirwan, του Hormuzd

17. Μ. Alinia-Mozdoor. Η  α π οτύπ ω σ η  της μ ο ν α ρ χ ικ ή ς  ιδ ε ο λ ο γ ία ς  τ ω ν  Σ α σ σ α ν ιδ ώ ν  
στα στέμματα  της σ α σ σ α νιδ ικ ή ς  δυνα στεία ς, (Αδημ. Διδ. Διατριβή), Ιωάννινα 2001, σσ. 
60-68.

18. Ghirsham, ό.π., σ. 49. Στο ίδιο βιβλίο (σ. 157) αναφέρεται στο ανάγλυφο από το 
Bishapur εμφανίζεται ένας γυμνός φτερωτός άγγελος που προσφέρει διάδημα στο βασιλιά 
Shapur I.

19. Hinnels, ό.π., σ. 153.
20. Jamzadeh, ό.π., σ. 7.
21. Rostovtzeff, «D ura E u ropos an d  the p ro b lem  o f  Parthian art», Y ale Classical Studies 

5 (1933), σ. 175.
22. Azarpay, «S o m e Iranian Iconographic Form ula in Soghdian Painting», Iranica 

Antiqua XI (1975), σ. 174. Πρέπει επίσης να γίνει αναφορά στο μοτίβο των πλασμάτων τα 
οποία ίπτανται προς το βασιλέα ή τον ήρωα, ένα μοτίβο της νεώτερης περσικής τέχνης 
που εκλαμβάνεται ως συμβολισμός του Far. Βλ. Jamzadeh, ό.π., σ. 9.
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IV και του Bahram VI23. Στις διάφορες ανάγλυφες παραστάσεις των Σασ- 
σανιδών το Far εμφανίζεται με την ίδια ακριβώς μορφή, όπιος και παλαι- 
ότερα, δηλ. ως ιερός δακτύλιος, κι επιτελεί τον ίδιο ακριβώς ρόλο παρου
σιάζοντας την αξιοσημείωτη συνέχεια στην περσική τέχνη24.

Σύμφωνα με το Shahnamech του Ferdowski, η μοναρχική παράδοση 
στην περσική μυθολογία ξεκινά με τη δυναστεία των Pishdadian25. Ο επι
κός ποιητής της ισλαμικής Περσίας αφηγείται την περίπτωση του 
Hushang26, του πρώτου βασιλέα της δυναστείας, ο οποίος ζήτησε τη συν
δρομή της Anahita (θεάς των Υδάτων), και συνεπώς το Far, προκειμένου

23. Lukonin, ό.π., σ. 195 (εικ. 19), σ. 72 (εικ. 7). Επίσης Christensen, ό.π., σσ. 317, 322 
(εικ. 19), σ. 325. Ghirshman, ό.π., σ. 119. Azarshadi, «The Life o f Zoroaster», Hokht 22.2 
(1972 / 1351), σσ. 2-3. Behnam, «Naqsh-i Rustam in the coronation of Sasanian Kings», 
Periodical of Art and People 6 (1967/1346). o. 2, Mashkouti, «One stone to the Coronation 
of the Sasanian Kings in ancient places and historical centers», Periodical of Art and people 
(Honar va Mardom) 60 (1967 /1346). σσ. 32-35. Επιπλέον στα νομίσματα και τις σφραγί
δες των Κουσάνων το Far παρουσιάζεται σαν μια ανδρική μορφή η οποία φέρει κεφαλο
κάλυμμα ή φωτοστέφανο ενώ συγχρόνως φλέγόμενες ακτίνες φωτοβολούν από τα χέρια 
του. καθώς κρατάει το ραβδί του. Βλ. Azarpay. ό.π., σ. 174. Rosenfield. The Dynastic Arts 
of Kushans, Berkeley. Los Angeles 1967. σσ. 96-120. Η παρουσία του Far στα νομίσματα 
από το Αφγανιστάν της ίδιας περιόδου έχει τη μορφή φλόγας.

24. To Far είναι στη διάθεση του βασιλέα και αυτό επιβεβαιώνεται από τις μυθολογι
κές αναφορές και τα διάφορα σύμβολα στα νομίσματα. To Far δεν συμβολίζεται μόνο με. 
το δακτύλιο στις σκηνές της στέψης αλλά επίσης ενώνεται με τα χέρια που χαρίζουν το 
στέμμα ή με το θυμιατήρι της φωτιάς στην αντίστροφη πλευρά των νομισμάτων. Giman. 
ό.π., σ. 356 και Jamzadeh, ό.π.. σ. 94. Αλλη μορφή του Far είναι το φωτοστέφανο που πα
ρουσιάζεται στη σασσανιδική τέχνη του Taq-i Bustan. Η θεϊκή δόξα του Khusraw II Parwiz 
συμβολίζεται στην τελετή της στέψης του με το φωτοστέφανο που φέρει στο κεφάλι του. 
Cambridge History, σ. 1087. Αυτή η απεικόνιση σχετίζεται άμεσα με την εικονογραφία στη 
βυζαντινή τέχνη και τα νομίσματά της. Grabar, L' Empereur dans VArt Byzantine. Paris 
1963., σσ. 45-54.

25. Η μυθική χώρα των Αρία Βαέγια (Iran Vej) αποτέλεσε το κέντρο του κόσμου για 
την κοσμοαντίληψη των Ιρανίων και το χαρακτηριστικότερο στοιχείο είναι ότι η δύναμή 
της απλώθηκε σε όλο τον κόσμο με την επικράτηση των δυνάμεων του Καλού. Κατόπιν η 
δυναστεία των Pishdadian έδωσε τη θέση τους στους Kianian. οι βασιλείς των οποίων τι
μιόνται ιδιαίτερα στην A vesta, όπου γίνεται αναφορά ότι κατείχαν τη θεϊκή δόξα. Σχετικά 
βλ. Curtis, ό.π., σ. 29.

26. Ο Hushang ήταν ένας από τους βασιλείς των Pishdadian, ο οποίος διαδέχθηκε τον 
Yama και βασίλευσε επί 40 έτη. Σύμφωνα με την μυθολογία η ιρανική φυλή προέρχεται 
από τη δική του γενιά. Mashkour. Iran in the Ancient Time, (History of nations and kings 
before Islam), Tehran 1984 /1363, σσ. 75-80.
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να κατατροπώσει τους δαίμονες και τις άλλες δυνάμεις του Κακού. Επι
πλέον κατά το πρώιμο στάδιο της περσικής μυθολογίας η σπουδαιότερη 
ηρωική μορφή ήταν αναμφίβολα ο Yama (Jamshid στο Shahnameh), ο 
οποίος στην ινδοϊρανική παράδοση και την A vesta χαρακτηρίζεται ως 
«Δίκαιος Yama» (= Ο Καλός Ποιμήν) (Vandidad II, 22). Η κυριαρχία του 
στη γη κατέχοντας το θεϊκό χάρισμα διήρκεσε χίλια χρόνια και αυτό το 
χρονικό διάστημα του προσέδωσε μεγάλο κύρος και σεβασμό. Πάντως 
εκτός από τους θετικούς χαρακτηρισμούς, του είχε αποδοθεί και το επί
θετο «ένοχος», καθώς σε ένα από τα παλαιότερα κείμενα αναφέρεται ότι 
του άρεσε ο ψεύτικος λόγος. Αναγκαστική συνέπεια ήταν το Far, με το 
οποίο είχε εξουσιάσει όλο τον κόσμο σε αυτό το χρονικό διάστημα, να λά
βει τη μορφή πτηνού τρεις φορές και να τον εγκαταλείψει27. Επίσης ο 
Feridoun μια άλλη κυρίαρχη μορφή της περσικής μυθολογίας απέκτησε 
τον τίτλο του «Μεγαλύτερου Νικητή», εκτός βεβαίως από το Ζαρατού- 
στρα, αφού κατατρόπωσε το Zahhak28, τον εκπρόσωπο του Ahriman, του 
θεού του Κακού στη γη, και κατέλυσε την πολύχρονη βασιλεία του. Η λα
μπρή και φημισμένη προσωπικότητα του Feridoun (ο φονιάς των δράκων 
στην περσική μυθολογία), καθώς επίσης και το ήθος του, τον κατέστησαν 
ικανό να δεχθεί το θεϊκό χάρισμα, το οποίο μόλις είχε εγκαταλείψει το 
Yama29.
Αυτό ακριβώς το θεϊκό χάρισμα το οποίο έδινε στο κάτοχό του τη δό-

27. Ο Yama θεωρούσε τον εαυτό του θεό και ως εκ τούτου απαιτούσε να τον λατρεύ
ουν όλοι σαν θεό, επιδεικνύοντας ο ίδιος ένα πρωτοφανές πνεύμα αλαζονείας μέχρι εκεί
νη τη στιγμή. Τότε το Far λόγω της απρεπούς συμπεριφοράς του τον εγκατέλειψε και ο 
Yama δεν διέθετε την αξία και τις δυνατότητες να κυβερνήσει. Hovar-Klimah, Iran and the 
civilization of Iran, tr. H. Anousheh, Tehran 1994 / 1373, σ. 231. Σχετικά με το θέμα του 
«ενόχου μονάρχη» πρέπει να σημειωθεί ότι το Far έχει τη δυνατότητα να απομακρύνεται 
από τους ανάξιους βασιλιάδες και από αυτούς οι οποίοι δεν συμπεριφέρονται κατά το 
πρέπον. Βλ. Zend-Avesta, σσ. 19,30,38. Christensen, ό.π., σ. 359. Στην εποχή των Αχαιμε- 
νιδών ο Δαρείος A ' παρέλαβε τη μοναρχική ιδιότητα με τη μορφή ενός πτηνού (ή πτερω
τού δακτυλίου) το οποίο όμως δεν τον εγκατέλειψε ποτέ, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν 
με άλλους βασιλείς. Σχετικά βλ. Eddy, «The King is dead, Studies in the Near Eastern 
Resistance to Hellenism», Nebraska 1961, σ. 41. Azarpay, ό.π., σ. 176. Curtis, ό.π., σ. 18.

28. O Zahhak είναι το γνωστό μυθολογικό πρόσωπο το οποίο συνεργάσθηκε με τον 
Ahriman για να κερδίσει τη βασιλεία, όπως και έγινε. Ο Ahriman επεδίωξε με το Zahhak 
να αφανίσει το ανθρώπινο γένος, όμως τα σχέδιά του ανατράπηκαν από τον Feridoun, 
Mashkour, ό.π., σσ. 81-85.

29. Hinnels, ό.π., σσ. 55-56.
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ξα και την τύχη και συνόδευε πάντοτε τους πραγματικά άξιους και δίκαι
ους βασιλείς του περσικού έθνους, αποτελούσε ένα κοσμικό σύμβολο και 
ελάμβανε τη μορφή του πέμπτου είδους της φωτιάς της ζωροαστρικής λα
τρείας που ονομαζόταν Spant Atash (=Η φωτιά που καίει στον Παράδει
σο στην παρουσία του Ahura Mazda)30. Το πυρ, λοιπόν δεν λατρευόταν 
σαν θεϊκή μορφή από τους πιστούς του Ζωροάστρη αλλά σαν σύμβολο 
του Ahura Mazda και εθεωρείτο παιδί του Θεού του Καλού. Αξιοσημείω
το είναι το γεγονός ότι οι Ζωροάστρες πίστευαν στην ιερότητα του πυρός 
και φρόντιζαν να τη διατηρούν διαρκώς άσβεστη, θέλοντας με αυτό τον 
τρόπο να συμβολίσουν το αέναο και αιώνιο της ύπαρξης του Καλού και 
του κυρίαρχου θεού του Σύμπαντος31.0 πρώτος ο οποίος έκτισε ναό του 
πυρός (Πυρείο) ήταν ο Hushang, ο βασιλιάς των Pishdadian32, και τον μι- 
μήθηκαν κατόπιν ο Yama, ο Feridoun και ο Key Khusraw κατά σειρά. Ο

30.0  Amm. Marcellinus αναφέρει ότι οι μάγοι είχαν καθήκον να διαφυλλάτουν τη φω
τιά και πίστευαν ότι η Barsouze είναι φωτιά σταλμένη από τους ουρανούς: «Εχ to  per 
saecula multa deorum cultibus dedicatur. Feruntque (si iustum credit) etiam ignem caelitus 
iapsum apud se sempitemis foculis custodivi. cuius portionem exiguam (utfaustam) praesse 
quondam Asioticis regibus dicunt». Amm. Marcellinus, XXIII. o. 34. H Avesta ορίζει πέντε 
διαφορετικά είδη πυρός, τα ονόματα των οποίων περιέχονται στο Yasht ή Yasna (11 και 
17) καθώς και στην ερμηνεία της Pahlavi (Tafsire Pahlavi): 1) Barsouze, το πυρ των ναών ή 
αλλιώς το πυρ του Bahrain. 2) Vahurian, το πυρ το οποίο κατοικούσε στα σώματα ανθρώ
πων και ζώων. 3) Orvazset, το πυρ το κρυμμένο στα φυτά. 4) Vazshet, το πυρ το οποίο ανή
κε στα σύννεφα 5) Spashet, το πυρ το καιόμενο στην παρουσία του Ζωροάστρη. Σχετικά 
βλ. Christensen, ό.π., σ. 213. Εκτός από τα παραπάνω είδη πυρός υπάρχει και το πυρ με το 
οποίο ο Feridoun κατατρόπωσε το Zahhak. δηλ. το πυρ Faranbakh. Γενικά τα διάφορα εί
δη πυρός σχετίζονται με τη λατρεία του Mithra. Giman. ό.π.. σ. 133. Επίσης βλ. Masseh, The 
civilization of Iran, tr. I. Behnam, Tehran 1959 / 1338, σ. 182. Malakzadeh F., «Α fire from 
Median and Achaemenidperiod in Asia Minor», Historian Researches 1 (1971/1350). σ.10.

31. Σχετικά με τη λατρεία του πυρός, το οποίο ήταν αναπόσπαστο στοιχείο της ζωρο
αστρικής λατρείας και χρησιμοποιείτο ως μέσο μαντικής τέχνης (πυρομαντεία), πολύτι
μες πληροφορίες παρέχει ο Αγαθίας. Ιστοριών Β, 25,12-15: «Τό πϋρ τιμών τε είναι δο- 
χεϊ καί άγιώτατον οί μάγοι φυλάττονσι καί ές έκεϊνο άφορώντες τάς τε άπορρήτονς τε
λείάς έκτελοϋσι καί των έσομένων πέρι όναπυνθάνοντας».

32. Στην αρχαία Περσία υπήρχε η αντίληψη ότι η φωτιά ήταν ιερή και αγνή, καθώς 
συμβάλλει στον καθαρμό από την επίδραση του Κακού. Η ιδιότητα αυτή της φωτιάς την 
καθιστούσε αυτομάτως αντικείμενο σεβασμού. Ο Hushang. ο βασιλιάς των Pishdadian, πί
στευε ότι η φωτιά είναι το φως του θεού. Σχετικά βλ. R. Isfahani. Iran from Zoroaster until 
the Iranian rising, Tehran 1990 /1369, σ. 518.
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ναός του πυρός όμως δεν ήταν λατρευτικός χώρος του πυρός αλλά ένας 
τόπος όπου διατηρείτο αναμμένο το πυρ, ως σύμβολο του Ahura Mazda33.

Η αβεστική λέξη «Kvarenah» («Khurshid» ή «Khorshits» στην σημερινή 
farsi) εκφράζει την ουσία της φωτιάς34, δηλ. τη δύναμη και τη δόξα που ο 
Ahura Mazda χαρίζει στους προφήτες και τους βασιλείς και δεν είναι άλ
λο από το Far Kiani (=Άγιο - Θεϊκό Χάρισμα - Far), όπως ο Key Khusraw 
την αποκάλεσε35. Στην αρχαία Περσία υπήρχε η αντίληψη ότι οι εκλεκτοί 
και επιτυχημένοι άνθρωποι, όπως οι βασιλείς και οι ήρωες, αντλούσαν τη 
δύναμη και το κύρος τους από το Far. Θεωρούσαν ότι θεϊκό χάρισμα απο
τελούσε μια ανώτερη πνευματική δύναμη, μια λαμπυρίζουσα δέσμη φω
τός η οποία συχνά έπαιρνε τη μορφή αμνού, περιστεριού ή αγριόχοιρου36. 
Η επίδραση του Far στη ζωή των εκλεκτών αυτών ανθρώπων ήταν κατα
λυτική: Όταν αποφάσιζε ο Ahura Mazda να συνοδεύσει το Far, την ύπαρ
ξη ενός αγαθού ανθρώπου, τότε η δράση του θείου χαρίσματος ήταν ευερ
γετική και ο ευεργετούμενος γνώριζε ακμή και πρόοδο. Σε περίπτωση 
όμως ηθικού λάθους το Far εγκατέλειπε τον ευεργετηθέντα, ο οποίος αυ
τόματα καθίστατο ανίσχυρος και ανενεργός37.

33. Στη μασδαϊκή θρησκεία το πυρ λατρευόταν ως παιδί του Ahura Mazda. Είναι το 
πιο ιερό και αγνό στοιχείο το οποίο διαχέει το φως σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί ένα υλικό 
σημάδι από τη θεία δύναμη η οποία εμφανιζόταν ακριβώς με τη μορφή του πυρός και ο 
ήλιος ήταν το «μάτι του Mazda».

34. Στην Avesta η ιερότητα του πυρός συνδέεται με το θεϊκό χάρισμα (Far): «The older 
etymology related to Khvarenah to Avestan «brar» and Sanscrit «svar» (=sun) is interpreted 
«Khvareneh» in the sense of heaven ir solar fire and a vital force imported to man». Spiegel, 
Eranische Altertumskunde, Leipzig 1871-1878, n. 1, σ. 44.

35. Στην εποχή των Σασσανιδών το πυρ (Azar-Goshnasb) στο ναό του Shiz 
(Azarbaijan) συμβόλιζε την ενότητα θρησκείας και μοναρχίας γενικά, αλλά αποτελούσε 
και σύμβολο της μοναρχικής εξουσίας των Σασσανιδών. Βλ. Giman, ό.π., σ. 31.

36. Οι μορφές που μπορούσε να λάβει το Far ήταν πολλές και αποκαλυπτική για αυτό 
το θέμα είναι η Avesta, στην οποία αναφέρεται ότι το θεϊκό χάρισμα είχε λάβει τη μορφή 
γερακιού και είχε απομακρυνθεί από το βασιλιά των Pishdadian Key Gushtasb ύστερα από 
παράκληση του Ζωροάστρη. Βλ. Bayani, «Falcon is the Symbol of Far», Historian 
Researches 1 (1972/1351), σσ. 15-20. Rostovtzeff, ό.π., σ. 175.

37.0  μυθικός βασιλιάς Yama κυβέρνησε το λαό του δίκαια και ήλεγξε τους δαίμονες 
με τη φώτιση και επίνοια του Far που είχε παράσχει ο Ahura Mazda. Κατά τη διάρκεια της 
βασιλείας του δεν υπήρχε κρύο, ζέστη, γήρας ή θάνατος. Όλη η πλάση, οι άνθρωποι, τα 
ζώα. τα φυτά και το νερό ήταν αθάνατα. Η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε μέχρι το σημείο 
που ο Υama, υπό την επίδραση του Ahriman, άρχισε να ψεύδεται και το θεϊκό χάρισμα τον 
εγκατέλειψε. Cambridge History, σ. 162.
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Όπως προαναφέρθηκε, το Far ήταν προσιτό μόνο στους βασιλείς οι 
οποίοι το κληροδοτούσαν στους απογόνους τους (μοναρχική γενιά). Οι 
Pishdadian και οι Kianian ήταν οι πρώτες δυναστείες-μέτοχοι του Far38. 
Κατόπιν, το κληρονόμησαν οι Αχαιμενίδες και μετά τη δυναστεία αυτή 
κάθε ένας ο οποίος επιθυμούσε να γίνει μονάρχης θα έπρεπε να κατάγεται 
από την αχαιμενιδική δυναστεία. Αυτή, λοιπόν, η ανάγκη, εξελίχθηκε σε 
παράδοση, ώθησε τους Σασσανίδες να αναζητήσουν τους συνδετικούς 
κρίκους με το παρελθόν για να αποδείξουν και να επιβεβαιώσουν τη συγ- 
γένειά τους με τους εν λόγω βασιλείς. Ένα τέτοιο στοιχείο που επηρέασε 
και τη σκέψη των υπηκόων τους ήταν η στροφή στην ιράνια μυθολογική 
παράδοση. Στις ποικίλες ανάγλυφες παραστάσεις των Σασσανιδών στο 
Naqsh-i Rustam και το Naqsh-i Rajab οι απόγονοι του Sassan προσπάθη
σαν ακριβώς να ενταχθούν στο πολιτισμικό πλαίσιο της αχαιμενιδικής 
εποχής και ακτινοβολίας39.

Η κατοχή του θεϊκού χαρίσματος από την πλευρά του μονάρχη σήμαι- 
νε αυτόματα και την αναβάθμιση της προσωπικότητάς του, όπως προα
ναφέρθηκε. Ο αντιπρόσωπος του θεού στη γη αποκτούσε θείο και εξαγια
σμένο χαρακτήρα, ο οποίος αποτελούσε πηγή χαράς, ευτυχίας, δημιουρ
γίας και ευημερίας για τον απλό λαό. Επιπρόσθετα, η θεία επίνοια καθι
στούσε το βασιλέα αλάθητο στις αποφάσεις του και κανείς δεν είχε το δι
καίωμα να τον αμφισβητήσει40.0 σεβασμός προς το βασιλέα έπρεπε να εί
ναι απόλυτος και καθολικός, όπως και η υπακοή του λαού, ενώ κάθε αί
σθημα ή πράξη εχθρική προς τον Shahanshah θεωρείτο διαβολική και ανίε
ρη. Επίσης ο σεβασμός των Περσών διευρυνόταν στο πρόσωπο κάθε μο
νάρχη, ακόμη και εχθρικού λαού, και έτσι ο φόνος ενός αλλοεθνούς βασι

38. Οι Kianian ήταν μια από τις μυθικές και αρχέγονες δυναστείες της αρχαίας Περ
σίας. Βλ. Justi, Iranische Namenbuch, tr. M. Eradati. Tehran 1966 / 1345, σσ. 35 . 291. 
Ghirshman, ό.π., σ. 133. Οι Πέρσες ήδη από το μυθολογικό στάδιο της ύπαρξής τους αντι
μετώπισαν διάφορους εχθρούς, όπως οι Τουρανοί (Turanian), οι οποίοι ήλθαν από τα 
ανατολικά για να πάρουν τη θεϊκή δόξα των Ιρανίων (Zamyad Yast). Βλ. Yast, 19.56-58. 
Επίσης Curtis, ό.π., σ. 32.

39. Οι Αχαιμενίδες είχαν φιλοτεχνήσει τις βάσεις εκείνων των ορεινών όγκων με επι
γραφές και ανάγλυφες παραστάσεις και οι Σασσανίδες ακολούθησαν το παράδειγμά τους, 
δημιουργώντας τα δικά τους έργα ακριβώς κάτω από τις επιγραφές των Αχαιμενιδών. Στό
χος της σασσανιδικής δυναστείας ήταν η απόκτηση της προστασίας και εύνοιας του Ahura 
Mazda και παράλληλα η έκφραση από την πλευρά τους του σεβασμού προς τους ενδόξους 
προγόνους τους Αχαιμενίδες. Σχετικά βλ. Frye. The history of Ancient Iran. Miinchen 1984, 
σ. 332. Saiks, The History of Iran A t. M. Gilani, Tehran 1934/ 1313.00.531-532.

40. Moskouye. Javidan Khrad. tr. &ed. Shoshtary, Tehran 1973 (1352). o. 82.



Το θεϊκό χάρισμα (far) - Έννοια και απεικόνιση 253

λέα από Πέρσες ήταν πράξη απαγορευμένη και επέσυρε την ποινή του θα
νάτου41. Το ιερό και σεβάσμιο του χαρακτήρα του Shah επέβαλλε στους 
απλούς ανθρώπουςνα φορούν ακόμη και ένα ειδικό μαντήλι (Pi-ti-dan) με 
το οποίο κάλυπταν το στόμα τους, όταν πρόκειτο να συναντήσουν ή να 
συνομιλήσουν με το βασιλέα, προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση της 
ιερής ύπαρξης του μονάρχη42. Αυτή η μορφή σεβασμού και λατρείας του 
προς το Πέρση μονάρχη συναντάται σε άλλη μορφή στη Ρώμη. Οι Ρωμαί
οι πλάι στη θεά Ρώμη και Εστία λάτρευαν τη μορφή του Αυγούστου, συν- 
δέοντάς την με την πατροπαράδοτη λατρεία του κράτους. Είχε δημιουρ- 
γηθεί η πεποίθηση ότι ο Αύγουστος ήταν η ενσάρκωση θεότητος και γρή
γορα τοποθετήθηκε το άγαλμά του δίπλα σε αγάλματα άλλων θεοτήτων43. 
Η παράδοση αυτή της λατρείας του Ρωμαίου αυτοκράτορα έγινε εντονό
τερη επί Διοκλητιανού, οπότε όσοι εισέρχονταν στο χώρο της ιερής περι
ουσίας του Αυτοκράτορα έπρεπε να τον προσκυνούν και να φιλούν την 
άκρη του βασιλικού του ενδύματος, θυμίζοντας έντονα το τυπικό της 
σασσανιδικής αυλής44.

Η αντίληψη της ιερότητας του μονάρχη ως Σκιάς Θεού και το κληρο
νομικό δικαίωμα αυτής της θέσης επηρέασε την ιστορική εξέλιξη της Περ
σίας και μετά την επικράτηση του Ισλάμ45. Το κράτος των Σασσανιδών

41. Mostofi, Khrad-nameh, ed. A. Boromand, Tehran 1965 (1347)., σ. 4.
42. Al-Jahez, Kitab ai-Taj, tr. &ed. A. Nobak, Tehran 1931 /1320, σ. 198. Για το θέμα της 

πίστης των υπηκόων στη λατρεία που λάτρευαν οι βασιλείς τους βλ. Dinvari, Aian a/- 
Akhbar DardFekr, Maktab al-Haja, Beirut 1955,1 σ. 19. Jovaini, Atabe al-Katibeh, ed. A. 
Eghbal-A. Ghazvini, Tehran 1900 (1279), σ. 9. Ghardizi, Zein al-Akhbar, ed. M. Nazem, 
Tehran 1968(1347),σ. 19. Jojani, TabaghateNaseri,tr.Habibi,Tehran(χ.χ.),σ.267.Ghazali, 
Nasihat a]-Mu]uk, ed. Hommai, Tehran University Press 1971 (1350), σ. 81. Ibn Khalkan, 
Nafiat wa 'JAion, ed. Ashan, Beirut (χ.χ.), σ. 174.

43. To 192 μ. X. ο αυτοκράτορας Commodus (180-192 μ.Χ) ανάγκασε τη σύγκλητο να 
τον ανακηρύξει θεό με τους τίτλους «Κατακτητής του Κόσμου», «Ρωμαίος Ηρακλής», 
κλπ. Επίσης ο αυτοκράτορας Gallianus (253-268 μ.Χ) σε νομισματικές παραστάσεις είχε 
δώσει στον εαυτό του χαρακτηριστικά της Δήμητρας ή της Κόρης, ενώ έκανε αναφορές 
και στον Ηρακλή και τον Genius Populi Romani. Συνήθως η μια πλευρά αναφερόταν στο 
θρύλο του Gallianus Augustus και η άλλη πλευρά περιείχε τις λέξεις « Victoria Augustia» 
και« Ubique Pax». Με αυτό τον τρόπο ο Gallianus παρουσιαζόταν ως μια ενδιάμεση δύνα
μη ανάμεσα σε θεούς και ανθρώπους, έχοντας την ικανότητα να παρουσιάζεται σε αρσε
νική ή θηλυκή μορφή. Βλ. Blois L., «Traditional virtues and new spiritual qualities in third 
century views of empire, emperorship and practical politics», Mnemosyne XL VII, f.2 
(1994), σ. 173.

44. Rostovtzeff, ό.π., σ. 317.
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έπαψε να υφίσταται μετά την αραβική κατάχτηση (7ος αι. μ.Χ) και στους 
επόμενους αιώνες δημιουργήθηκαν διάφορα κρατικά μορφώματα τα 
οποία διοικούνταν από ποικίλες δυναστείες, όπως οι Samanids (901- 
1011), οι Buyids (942-1060)45 46, οι Qhaznavids (973-1030) κ.ά. Όπως και οι 
Σασσανίδες κατά την προϊσλαμική περίοδο, το ίδιο και οι επόμενες δυ
ναστείες στην Περσία ήταν υποχρεωμένες να δικαιολογήσουν στη συνεί
δηση των υπηκόων τους την παρουσία τους στο θρόνο αυτών των κρατι
δίων. Σε αντίθεση όμως με τους Σασσανίδες οι εκπρόσωποι αυτών των 
δυναστειών έπρεπε να διοικούν Πέρσες και άλλους Ιράνιους με μουσουλ
μανικές πλέον πεποιθήσεις. Παρά όμως την επικράτηση της νέας θρη
σκείας στους κόλπους του περσικού έθνους, η παραδοσιακή περσική 
αντίληψη για το ρόλο του μονάρχη δεν είχε εξαφανισθεί. Το αντίθετο μά
λιστα, η βαριά κληρονομιά του προϊσλαμικού παρελθόντος της Περσίας 
παρέμεινε ισχυρή και αειθαλής. Οι ηγεμόνες της Περσίας κατά την ισλα- 
μική περίοδο ακολούθησαν το παράδειγμα των προκατόχων τους και πα- 
ρουσιάσθηκαν ως συνεχιστές της εξουσίας των διαφόρων βασιλέων του 
προϊσλαμικού παρελθόντος, π.χ. οι Samanids παρουσιάσθηκαν ως διάδο
χοι του Bahram V και οι Qhaznavian ως διάδοχοι του Yazdgird III47. Ήταν

45. Jovaini, ό.π., σ. 9. Ghardizi, ό.π., σ. 190. Αναφορικά με την επίδραση της πολιτικής 
και βασιλικής παράδοσης της δυναστείας των Σασσανιδών στην ιδεολογία της ισλαμικής 
δυναστείας των Αββασιδών, όπως επίσης και για την αντίληψη των Π ερσών σχετικά με τη 
θέση του μονάρχη πβλ. Lombton, P ercep tio n  on the Islam ic s o c ie ty  o f  Iran. tr. A. Ajand, 
Tehran 1981. σ. 59. Arjomand, The Shadow  o f  G o d  on Earth an d H idden  Im am . New Jersey 
1947. σ. 95. Απαραίτητος καθίσταται ο συσχετισμός της πίστης και της επικρατούσας ση- 
ιτικής αντίληψης για την αγιότητα, αγνότητα και κληρονομικότητα του αξιώματος του 
Immam (=Αποστόλου) με τις πεποιθήσεις και αντιλήψεις των Περσών πριν την εμφάνιση 
του Ισλάμ για την ιερότητα, λαμπρότητα και κληρονομικότητα των βασιλέων της εκάστο- 
τε δυναστείας τους. Βλ. Bayat, «T he gran deu r o f  Sasanian K in gs» , Historian Researches 4 
(1975/1354) σσ. 1-2.

46. Κατά την περίοδο της δυναστείας των Buyids η ζωροαστρική θρησκεία είχε ακόμη 
ισχυρά ερείσματα, ιδίως στην περιοχή της Fars. Βλ. Bosworth, «T he heritage o fR u lersh ip  in 
E a r ly  Islam ic Iran an d  th e Search fo r  th e D yn a stic  C on n ection s with the Past» , Iran VI (1968). 
o. 57.

47. Al-Ghushandi. Sobh-i al-Asha fi semat al ansha. Cairo χ.χ.. σ. 48. Επίσης έντονη ήταν 
και η προσπάθεια των Qhaznavids να συνδέσουν τον ιδρυτή της δυναστείας τους 
Sebuktigin και πατέρα του περίφημου Sultan Mahmoud με το γενεαλογικό δένδρο του 
Yazdgird III και την παράδοση ότι η κόρη του τελευταίου Σασσανίδη κατέφυγε στις ασια
τικές στέπες και παντρεύθηκε κάποιον από τους προγόνους του Sebuktigin. Σχετικά, με 
αυτό το θέμα βλ. Jojani, Tabaghate Nasiri, σ. 267 και Bosworth. The heritage of ruleship in
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επόμενο να χρησιμοποιήσουν θρησκευτικά στοιχεία της σασσανιδικής 
ιδεολογίας, όπως το Far, με τη διαφορά όμως ότι αυτά τα στοιχεία είχαν 
πλέον μουσουλμανικό χαρακτήρα. Οι αντιλήψεις οι οποίες επικρατού
σαν στην αρχαία Περσία για τη μορφή του μονάρχη, αντιλήψεις οι οποίες 
σχετίζονταν με τη κληρονομικότητα του βασιλικού αξιώματος, την προ
σήλωση των υπηκόων στη βασιλική γενιά και την ιερότητα του προσώπου 
του μονάρχη,48 επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τη σκέψη των ανθρώπων, πα
ρά την εμφάνιση και επικράτηση του Ισλάμ49. Τέτοια ήταν η επιρροή της 
παράδοσης στο ζήτημα αυτό, ώστε κάθε μονάρχης προσπαθούσε να συν
δέσει τον εαυτό του με κάποιον από τους μονάρχες της προϊσλαμικής 
Περσίας.

early Islamic Iran, σ. 61 και του ιδίου, The development of Persian culture under the early 
Ghaznavids, σ. 40.

48. Σύμφωνα με το Ghazali, Nasihat al-Muluk, o. 81, « Ο  υ π έρ τα το ς  θ εό ς  δ ιά λ ε ξ ε  α π ό  τα  
τέκνα  το υ  Α δ ά μ  κ α ι το υ ς  Π ρ οφ ή τες  κ α ι το υ ς  β α σ ιλ ε ίς  ο ι ο π ο ίο ι  ή τα ν  α νώ τ ερ ο ι α π ό  τ ο υ ς  
ά λ λ ο υ ς  α νθ ρ ώ π ους» . Επίσης Ibn Khalkan, Nafiat al-Aian, σ. 174.

49. Εξάλλου πρέπει να τονωθεί ο ιδιαίτερος ζήλος της νεοδιαμορφωθείσης ισλαμικής 
κοινωνίας για την μελέτη προϊσλαμικού παρελθόντος, μελέτη η οποία εκτός από την 
στροφή προς τα δημιουργήματα του ελληνιμού κλασσικού πνεύματος, αναφερόταν και 
στο ζωροαστρικό και μυθολογικό παρελθόν της Περσίας και των Ιρανίων εν γένει. Χα
ρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το εγκυκλοπαιδικό έργο του al-Khwarazmi, Mafatih 
al-Ulum. Βλ. Khwarazmi Μ., M afatih  al-ulum, tr. H. Khadivsam, Tehran 1981 (1361) και 
Bosworth, « A i-K w a ra zm i on  various faiths an d  sects, ch iefly  Iranian», Textes et Memoires 
16. IranicaVaria: Papers on Honor of Professor Ehsan Yarshater. Leiden 1990, σσ. 10-19.
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R E S U M E

LE CHARISME DIVIN (FAR)
SENS ET REPRESENTATION

par
Masoumeh (Sara) Alinia-Mozdoor

Le present travail examine la fonction du Far (=Lumiere divine), c'est-a- 
dire du charisme des rois de la Perse ancienne.

II s' agissait de la puissance dont les rois memes tiraient leur souverenaite. 
L' auteur explique le symbolisme et les diverses formes du Far dans son 
evolution historique et iconographique.

Les Sassanides ont herite le Far par les precedents possesseurs, les 
Pishdadian et les Kianian. Apres Γ invasion arabe et Γ islamisation de la Perse 
(7eme s.) la monarchie a continue de s' appuyer sur le Far, constituant celui- 
ci Γ element cohesif de la tradition du regime.
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Π ε Ρ θ επ ο λ η . Η  μ ο ρ φ ή  τ ο υ  M u r a  M a zd a . Α ίθ ο υ σ α  τω ν Ε κ α τ ό  Σ τ η λ ώ ν . 

(G h a d ra n iA ., The H istory o f Religions in Ira n , T eh ra n  19 9 5/ 1 3 7 4 . o. 1 1 2 )
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SASANIDISCHEN KRONE

Ohrmizd I

Narseh b

Varhran II

Sfrahpuhr II b

Kavadl a Kavad I b Djamasp Khusrau I Ohrmizd IV

Arda^birHI a Ardasi)irIII b Bdran Ohrmizd V

Abb. i 8—Kronen dbr sasanidischen Konige

Kavid II

Yazdeg«rd III

E lk.2. T o  σ τ έμ μ α  α υ τ ο ύ σ ιο  θ εω ρ είτα ι ω ς το κ α τ ε ξ ο χ ή ν  σ ύ μ β ο λ ο  τ ο υ  Θ ε ϊκ ο ύ  

Χ α ρ ίσ μ α τ ο ς  (Fa r). Κ .  E rd m a n n , D ie  E n tw ic k lu n g  d e r  S a ssa n id isch en  K r o n e n ,  A r s  

Is ia m ica  15 (1959), σ. 123, (ε ικ . 18).
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Εικ. 3. Η  τελετή της στέψης του Ardashir I  από rovAhura Mazda (3ος at. μ.Χ.). 
Θεός και βασιλέας ιππεύουν. Naqsh-i Rustam. (W. Felix - 5. Matheson, From 
Passargadae toDarab, Tehran 1997, σ. 36).

Εικ. 4. Η  τελετή της στέψης του Bahram 1 από τον Ahura Mazda. Bishapur. 
(Felix - Matheson, ό.π., σσ. 60-61).
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Εικ. 5. Η τελετή της στέψης του Narseh από τη Θεά Anahita. Ανάγλυφη πα(.
η τ η η τ ί  η τ τ Λ  τ η  \ l o n c h  Ώ n e t  a m  / J ^ W / v  _ A A a th ^ e n n  ή  rr rx A Q \


