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 براسان متون پهلوی و « خويشکاری»و «  رّه»رابطة مفاهیم 
 کارکرد ا تماعی آنها در انديشة سیاسی ايران باستان

 9(نویسنده مسئول)اسماعیل سنگاری دکتر                                                                                      

                                                                  0علیرضا کرباسی                                                                                        

 چکیده 
شان، کارکردی است، فارغ از معانی انتزاعی و نظریهایی که در متون پهلوی به کار رفتهبسیاری از واژه

« خویشکاری»و « هفرّ»ها، ترین این واژهاند. از مهمباستان داشته گرایانه در صحنة اجتماعی ایرانعمل
در معنای عملی خود، از کارکردی یکسان برخوردارندا  باشند که ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته ومی

واقع، سبت مستقیمی با یکدیگر دارند. دردهند که این دو واژه نمتون پهلوی ر با ت کید بر دینکرد ر نشان می
است و به هر  باشد که همان فرة یزدانیخویشکاری در هر فرد ظرفیتی از فروغ ایزدی و روشنایی مطلق می

گردد. این نور یا روشنایی، از او، اعطا میاندازة تاب و توان و انجام خویشکاری آفرینشی ای بهآفریده
شود که فرد در جایگاه خویش و در ساختار بهترین نوع خویشکاری از سوی هر فردی حاصل می

دات برد و به موجوساختن عوامل حیات و زندگی بهره میا  از بهترین کارکردها در جهت نیرومندطبقاتی
است تحلیلی-گردد. شیوة پژوهش، توصیفیمی« مندفرّه»ترتیب، شایستة لقب شود و بدینمینوی مانندتر می

شده، آن که با بررسی منابع دست اول پهلوی و مطابقت آن با ساختار اجتماعی ایران باستان انجامو هدف
ظر و عمل در نزد فرزانگان ایران باستان ای میان ناست که در حقیقت، آمیزهنشان دادن پیوند این دو مفهوم

های مردم در جهت پایداری و ثبات تطریق بتوان بیشترین بازده و نتایج عینی را از فعالیّاست  تا از اینبوده
 آورد.دستبنیان قدرت به
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 مممقدّ.9
است یشة سیاسی در ایران باستان دربرگیرندة برخی از مفاهیم و اصطالحاتیساختار اند    

فکری آن دستگاه دینی به  یکه برای توصیف و بیان چگونگی کارکرد و روابح بین اجزا
های پهلوی در برخی موارد کارکردی دوگانه به این معنا که نوع واژه. استرفتهکار
دیگر، مفهومی دینی را منظورداشته و ازطرف که از یک طرف به این صورتاستا داشته

شده که در چهارچوب همان اندیشة برداشتی عملی و کاربردی سیاسی از آن منظور می
است، زیرا این دیانت نیز به مانند ادیان بزرگ دیگر در جهان دیانت زردشتی معناپ یر بوده

رده که در قالب هایی بهره ببرای بیان و توصیف خود از یک موضوع خاص از واژه
رو، در کارکرد عملی اینگرفته و ازوکیش قرار میبینی و بینش دینی خاص آن آیینجهان
. ها بیشتر شناخته شودها در عرصة اجتماع و سیاست نیاز است تا معنای کاربردی آنآن

شناسی آن ادیان قرار بینی و معرفتموضوع اجتماع و حکومت در ادیان زیر مجموعة جهان
رد، زیرا از نگاه ادیان، جامعه، حکومت و عناصر در پیوند با آن، پدیده ای جدا از بافت و دا

هایی دینی و گاه انتزاعی بهره ها از واژهرو، برای بیان آنو ازاین ساخت اندیشة دینی نبوده
 .      استشدهبرده

 بیان مسئلم .9ه  9
است، لوی قرون اولیة اسالمی به کار رفتهها و مفاهیمی که در متون پهبسیاری از واژه    

باستان معناپ یر و معانی و تفاسیر گوناگونی در بردارد که در ساختار و نظام فکری ایران
 یباشند که با اجزاها در چارچوبی قابل تفسیر و درک میقابل فهم می باشند، زیرا این واژه

دفاع داده و از این طریق معنای دیگر این مجموعة فکری، تشکیل یک کل معنادار و قابل 
هایی روزمره در ارتباطات دهند. بیشتر این مفاهیم به صورت واژهحقیقی خود را نشان می

که آگاه شود، بدون اینهای مختلف استفاده میکالمی ما با یکدیگر در معانی و جایگاه
فکری بیرون آمده از  ای دارند که در قالب همان ساختارها بار معنایی ویژهباشیم این واژه
باشد که تفاسیر گوناگونی می« هخورّ»یا « هفرّ»ها، باشند. از جملة این واژهآن، معناپ یر می

 ها برای فهم اندیشة سیاسی در ایرانترین واژهاست. این واژه که یکی از کلیدیاز آن شده
و بیشتر در خصوص باستان است، کاربردی فراوان در متون پهلوی و شاهنامة فردوسی دارد 

رود که تحوالت و اصالحاتی خاص در ساختار اجتماعی موجب پادشاهانی به کار می
در ستایش فرّة قهرمانان و پادشاهان « یشتزامیاد»اند. در اوستا، یشتی با عنوان گشته

شود، کارکردی است. این مفهوم جدای از تفاسیر انتزاعی که از آن میاساطیری آمده
واقع، این است. درو اجتماعی در ارتباط با انسان و محیح پیرامونش نیز داشته گرایانهعمل

کم، تبدیل به شده و کمامکان هست که در ابتدا مفهومی کارکردگرایانه از آن منظور می
است. با وجود این، متون پهلوی نشانی از این موضوع برای ما باقی مفهومی انتزاعی شده
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را در ساختار اجتماعی و قالب کارکردی آن « هفرّ»جایگاه مفهوم  است که می تواندگ اشته
دارد که در ساختار « خویشکاری»ای تنگاتنگ با اصطالح دهد. این مفهوم رابطهنشان

ای داشت که برگرفته از تعابیر و باورهای دینی باستان کارکردهای ویژهایرانطبقاتی جامعة
ینی که در ارتباط با این موضوع بوده، بر این دو واژه های دای بود. از میان واژهو اسطوره
جاست که چرا دینکرد است. سؤال اساسی اینپهلوی، به ویژه دینکرد، ت کید شدهدر متون

را به وظایف و عملکرد طبقات اجتماعی به ارتباط این دو مفهوم اشارة فراوانی دارد و آن
خویشکاری( به چرایی حفظ ودو مفهوم )فرّه توان با درک ارتباط ایندهد؟ آیا میپیوند می

گرایان آن و حراست پیگیر ساختار جامعة طبقاتی در ایران باستان توسح روحانیون و سنت
شان در توان به درکی از ارتباط میان این مفاهیم و تداومبرد؟ و این که آیا میدوره پی

 یافت؟استحکام جامعة ایران باستان دست
 وهشپیشینة پژ .0ه 9
شده، اشاره« خویشکاری»و « فرّه»که در کتاب دینکرد به رابطة دو مفهوم اینبا وجود   

ها در ساخت و بافت جامعة های اجتماعی این مفاهیم و ارتباط آنکمتر پژوهشگری به جنبه
ای گ را نسبت شده، بیشتر اشارهاست. اگر هم چیزی در این زمینه گفتهایران باستان پرداخته

( در کتاب خویش تعبیری نزدیک به این bailey,1948است. بیلی)این موضوع بودهبه 
کند )زنر، های عملی این مفهوم اشاره می( نیز به جنبهZeahnerموضوع دارد. زنر )

کند. تعاریف شناختی بررسی میرا از منظر دینی و نه جامعه(، اما بیشتر آن1589
های ( بیشتر جنبهBenvenist, 1934یست )( و بنونDarmesteter, 1892دارمستتر)

کند. کربن نیز عامدای از معنای کاربردی و اجتماعی این را بازگو می« فره»انتزاعی مفهوم 
.  )1591دهد)کربن،را مدنظر قرار میکند و بیشتر معنای عرفانی آنمفهوم دوری می

 کندررسی میشهبازی نیز در مقالة خود نقش این مفهوم را در دوران هخامنشی ب
((Shapour Shahbazi,198.  آموزگار به جنبه های مختلف معنای آن پرداخته و

براساس متون پهلوی دارد )آموزگار، « خویشکاری»ای نیز به ارتباط این واژه با واژة اشاره
از ادراکات ذهنی بسیار معروف ایرانی است، بنا بر نظر « فره»که واژة این(. با توجه به1574
قان نیز کردن مفهوم دقیق آن بسیار دشوار است. دیگر محقّدپژوهشگران مشخّ برخی

اند و تعاریفی تا حدودی همسان و با ت کید بر بیشتر از این منظر به این مفهوم توجه داشته
اند. در این مقاله سعی شده به طور خالصه به معنای این مفهوم جنبة انتزاعی آن،  ارائه کرده

 شود.اختار طبقاتی جامعة ایرانی و تداوم قدرت در دوران باستان پرداختهدر ارتباط با س
 اهمیت و ضرورت پژوهش .3ه  9
بودن مفاهیم انتزاعی زیادی در درون خود، که بسیاری از با وجود دارا دیانت زردشتی    
ای باورهای مردمان پیش از این دین به جهان، ها حاصل مضامین و رویکرد اسطورهآن
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ان و دستگاه خدایان است، رویکردی کاربردی نیز به حیات مادّی و اعمال انسانی در انس
ای که بسیاری از این مفاهیم انتزاعی، پیوندی درونی با آثار به گونه ااستاین جهان داشته

کرد تا بتواند حیات مادی و زندگی این جهانی انسان عینی کردار انسانی در جهان پیدا می
« فرّه»توان به دو واژة ها در این زمینه میترین واژهسامان کند. از مهمهد و بمنرا چهارچوب

اشاره کرد که یکی بیشتر دارای مضامین انتزاعی است و دیگری « خویشکاری»و 
باشد. این مفاهیم در ساختار یک دستگاه فکری دربردارندة مفاهیم کاربردی در زندگی می

باشد، معناپ یر و قابل فهم یز دارای برنامه و اهدافی میکه برای زندگانی مادّی انسانی ن
ها برای ای که بدون شناخت ارتباط این مفاهیم و اثرات انگیزانندة آنبه گونه اباشندمی

الت و رخدادهای تاریخی را در ایران توان تحوّساخت و رونق زندگی این جهانی، نمی
تحوالت برآمده از تعابیر و تفاسیری بوده باستان درک کرد و فهمید، زیرا بسیاری از این 

ها و علل بسیاری از از این رو، درک ریشه اشدهای م هبی میکه از متون دینی و روایت
تر این تر و همه جانبهرویدادهای اجتماعی در ایران باستان بسته به شناخت هر چه دقیق

 باشد.   ها با یکدیگر میمفاهیم و رابطة آن
 
 بيث  .0
 . پیشینة واژة  رّه9ه 0
   است. در اوستا به صورت های گوناگونی آمدههای مختلف در شکلاین واژه در زمان    

arǝnahvx   و در پهلوی به صورتxwarrah ، در فارسی باستان در بعضی اسامی خاص در
که نامش در  Vinda-farnaخاص است. مانند اسمآمده  farnahجزء دوم اسم به صورت 

در اصل   farnah واژة . استبیستون به عنوان متحد داریو  در سرکوب گئوماتة مغ آمدهکتیبة 
اوستایی به معنی   xwarاست. به اعتقاد بیلی، این واژه از ریشة شدهمادی است که از آرامی گرفته

آوردن و گرفتن خوراک است و در کل معنایی که آوردن، گرفتن، و خصوصای به دستبه دست
دست آمده و طلب کردن اقبال و سعادت بهآوردن و طلبگیرد،  به دستای آن در نظر میبیلی بر
  ) :Kent 1953  208ا(Nyberg 2003: 221 .استشده
آمده و به صورت  Farnو در زبان آسی به شکل  Pсrkیا  Parkاین واژه در ارمنی به صورت     
هی، ه، فرّاند: فرّاتی که با این واژه آمده، چنیناست. برخی از مشتقه هم به فارسی رسیدهه و خرّفرّ

ه است عبارت هایی نظیر فرّهناک. همچنینهمند و خرّه، خرّمند، فرهمند، فرهومند، خورّفراهت، فرّ
 ( 41تا51: 1574)آموزگار، .خه پادشاهی و فرّه، خرّه ایزدی، کیان خرّکیانی، فرّ

 . تعاريف0ه0
 از بیست توصیف، تعریف و ترجمه از معنای این واژه در منابع و مآخ  پژوهشی، بیش    

 گوید:ه میاست. هانری کربن در تعریف فرّآمده
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نامیدند، حقیقتی است که ه( میهی)خورّحقیقت ظریفی که قدمای ایرانی)پهلویان( آن را نور فرّ
زمندانه)قوة های انوار ملکوتی دارد و ت ثیر آن بر روح انسانی به صورت نیروی پیرومنش  در شعله

به صورت یک قهرمان، یک مقتدر و یک پیروز  ،هرو، دارندة این قوّشود. از اینقهریه( احساس می
 (11: 1584)کربن،.آیددرمی

است. از این رو، به وجوه عملی و تعریف کربن از این مفهوم، ناظر بر معنای عرفانی آن
هالة نور »داند از ه را عبارت مید او فرّاست. دارمستتر نیز به ماننای نکردهکاربردی آن اشاره

شود و همان مبدأ ملکوتی است که او را که از و الهام الهی که بر اولیا یا قدیسان نازل می
بخشد و همان بخت خداداد موهبتش برخوردار باشد، قدرت، فضیلت، نبوغ و سعادت می

ند که به موجب آن ابرخی دیگر تعاریفی ارائه کرده (.Darmesteter1892: 29)است 
کند. بنونیست در گیرد و پیوندی با مقولة حیات پیدا میه، مبدا هستی و حیات قرار میفرّ
خورنه نشانة نورانی ت یید ملکوتی و قدرت موهبتی از جانب خدایان، » گوید:باره میاین

است که رمز سعادت فروزان است و اما در عین حال عامل درونی حیات، یعنی نیرویی
 .(Benveniste‚ 1934: 7-8)دهدوجود را به مبدأ هستی یا وجود کل، پیوند میم
تعابیری همانند  انتزاعی و عرفانی این واژه ت کید دارند و عمدتای ةاین تعاریف بر جنب   

جالل، درخشش، شکوه، شوکت، شکوه پرفروغ، آتش فو  طبیعی و هاله از آنان مستفاد 
 باشد بیشتر جنبه عملی این مفهوماین مقاله مورد نظر می شود. با وجود این، آنچه درمی
جنبه ای که کربن در کتاب خویش عامدای از آن دوری کرده، بر جنبه نظری ر  ااست

 (.171: 1591است) کربنعرفانی آن ت کید کرده
است. او به ه، بیلی در کتاب خویش آوردهنزدیک ترین تعبیر را به کارکرد عملی فرّ   

کند که معنی اصلی این واژه باید کند و ثابت میه و خویشکاری اشاره میان فرّرابطة می
تعبیری که مورد موافقت زنر  (.Bailey1948: 36)باشد.« رفاه»یا « هستی نیک»، «سعادت»

 گوید:است. او مینیز قرار گرفته
کرده و ل خلقه تحقق و دستاورد هدف خداوندی است، زیرا خالق، این آفرینش را برای عمفرّ   

 (ravākīh )ل ای را معین ساخت. هر عملی که به توسعه و تحوّبرای هر فرد میدان و محل ویژه
است که خداوند او ة یک فرد، کاریرود. فرّة آن مخلو  به شمار مییک مخلو  مدد رساند، فرّ

او در زمان  یعنی مقصود و هدف خداوندی برای ااسترا ملزم به انجامش بر روی این زمین کرده
ست، زیرا که دیانت زرتشتی در تمام مراحلش دینی است که به طور کامل از حاضر و در این دنیا

ای طبقاتی را نیز کند و از این روست که این دین جامعهزندگی و گ ران این جهانی استقبال می
 (111: 1589)زنر.ه خویش و کار خویش است که باید به انجام رساندپ یرد. هر طبقه دارای فرّمی
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 . اشتراک معنايی واژگان  ره و خويشکاری3ه0
توانست نوعی مفهوم خویشکاری که کارکردی اجتماعی در پس معنای خود دارد، می   

باشد، که پیش از هخامنشیان و در تعابیر دینی داشته« ارته»ارتباط با قانون کیهانی 
و « اشه»شد. این قانون در گاهان به شکل یاد می «اَرته»یا « رته»هندوایرانیان از آن با عنوان 

نتیجه عمل به « مندیفره»زردشتی (. در آیین48: 1574بود)بویس « راستی»به معنای 
دهد، با است و هر زمان که هر کس این خویشکاری خود را به خوبی انجامخویشکاری

است. از این رو، اختهاست و آفرینش نیک را نیرومندتر سقانون هستی پیوند برقرار کرده
کند. این نور شامل نتایج آن را به صورت لطف یزدانی در قالب نوری الهی دریافت می

شد، زیرا برای همة اجزای گوناگون، تعاریفی از خویشکاری تمام دستگاه آفرینش الهی می
 :استبه نقل از دومزیل آورده . مجتباییبودو مسئولیت شده

است از  )آریایی ها(، عالم خدایان در حقیقت انعکاس و تصویریین مردمهای دینی ادر افسانه   
اوضاع اجتماعی و طبقاتی آنان و همان نظامات و ترتیباتی را که در میان طبقات سه گانه خود 

-در عالم الهی و در بین خدایان تصور می ت و خویشکاری هر طبقه، همه را عینایاند، با خاصیّداشته

 (47: 1544 ایی،)مجتب.اندکرده
است که مغان ایران باستان بر کند، ت کیدیه میپهلوی بیشتر جلب توجّچه در متونآن

چه ت ثیرات اجتماعی و ناند. پیوند مقوالت نظری و انتزاعی با آداشته« انسانیعمل»موضوع 
 است:است. زنر از یک متن پهلوی آوردهداشت، شایسته توجهگرایانه در پیکارکرد

اند. کار آنها با آفریننده، آفرید آفرینش را برای عمل و مخلوقات، عامالن آفریننده     
تواند پیش رودا که آن بخش میطوری رضایتشان است که بههاندیشی از فرّآوردن کاملدستبه

بخشد کار خالق را و از ق میاست. با کامیابی در خویشکاری، آدمی تحقّ نیز با انجام خویشکاری
ر، ناکام گرددا اما با ترک خویشکاری از روی تکبّراه با خواست و خشنودی او سازگار مینای
گردد و از صورت، با خواست خداوند سازگار نمیاست. در اینهی را که کار خالقسازد فرّمی
 (111: 1589)زنر  .آیدراه، در رنج و بال گرفتار میاین

است که این دو واژه در متون پهلوی ن چنان عمیقآ« خویشکاری»و « هفرّ»پیوند دو مفهوم 
هستند، زیرا هرکس که وظیفة خود را در جامعه و در طبقة خود به نحو مترادف یکدیگر

است که دربارة انجام رو، بر هر شخد واجبشود. از اینه میدهد، صاحب فرّاحسن انجام
یوند را در جاهای مختلف (. این پ111وظیفة خود مسئوالنه رفتار کند.)دینکرد پنجم: 

(، 9، یسنای 4(. در زند )بند 19، بند 14و فصل  1، بند 4توان دید)دینکرد پنجم، فصل می
 است:آمده

xwarrah ast  ī xwēškārīh ...xwarrah ēd ast  ī  pad  tan  ī mard 

xwarrahōmand. Dārēd ud Xwēškārīh ān rawāg kunēd 
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مند دارد و خویشکاری را آن روا هاست که تن مرد را فرّه ایناست...فرّخویشکاریهفرّ
 Pirart, 2010:333) ;141: 1594)فضیلت.کند
رو، این شود. از اینه هر فرد نوعی تقدیر است که از خویشکاری هر فرد به او اعطا میفرّ   

های دلاند. معادادهبه معنای تقدیر و بخت نشان می« هگدّ»واژه را در زبان آرامی با واژه 
به معنای تقدیر و  tykheبه معنای جالل و شکوه و گاهی  doxaیونانی آن نیز گاهی 

نیست، بلکه اما این به معنی تقدیر از پیش مقدرشده ا(171و171: 1591است)کربن، بخت
: ا )ن.کشود، یعنی برای کمال و سبب نهاییمیاست که آدمی برایش آفریدهچیزیآن

ه هر فرد، آگاهی مطلق از نتایج حقیقت، خداوند با آفرینش فرّ (. در153: 1589زنر، 
تواند با عمل مسئوالنه در انجام کاری که به عهده او های آینده او دارد و او میخویشکاری

ه و فروغ بیشتری برخوردار باشد و از این طریق ارز  تن و جسم خویش را باشد از فرّمی
 است:داسپرم آمدهباال برد. در بندهش و وزیدگیهای زا

شد ه پیشتر آفریدهه یا تن؟ هرمزد گفت که فرّشد، فرّچنین گوید که پرسید: کدام پیشتر آفریده    
شد تا خویشکاری بیافریند و تن به ه( در تن آفریدهاست. )فرّشدهو تن، سپس، برای آن آفریده

 ( 73سوم، بند پرم، قسمتا وزیدگیهای زادس111نهم، بند )بندهش، بخش .شدخویشکاری آفریده
 اند، آوردهت این مطلب دو منبعی که یکسان به این موضوع اشاره کردهبرای اهمیّ

 است.شده
بایست به بهترین نحو باشد، بلکه این وظیفه مینه تنها هر فرد مسئول انجام کارهای خود می

 باشد:تری داشتهممکن انجام گیرد تا بتواند در پیشگاه خداوند جایگاه رفیع
این را به دین نیز گوید که همه هستی مادی را برابر نیافریدم، )با وجود این( که همه »

ه را خویشکاری در کسان بسیار است، هر که آن نیک ورزیدن گیرد، اند: چرا )که( فرّیکی
 (.111نهم، بندبندهش، بخش«)استآنگاه او را ارج بیش

فعالیت فرد در جهت تقویت نیروهای حیات  فرهنگ و فرهیختگی نسبت مستقیمی به میزان
 خوانیم:و زندگی داشت. در دینکرد می

ای نمادین، بیش از هر چیز ای، به گونهرسیدن مردم به چکاد فرهیختگی و کار در هر پیشه     
دا و نکریز فرهیختگی در آن پیشها  را پایمنش و اندیشه دبایمی <آدمی>است کهاستوار بر آن

)دینکرد سوم، .کند<کار>در آن  <فرهیختگی>ا  شتابان، آهنگ هر کاری، اندیشه فراتر از
 (135کرده 
کند و نتیجه نیک این همبستگی، کار در حقیقت با عمل ایزدان همکاری میانسان با این  

 هفرد از فرّکه یکشود. زمانیگر میدر پیروزی آفرینش اهورایی بر آفرینش اهریمنی جلوه
عناصر آفرینش  ةشود)وظیفه خویش را به بهترین وجهی انجام دهد(، هموردارایزدی برخ

ولو این که دیگران نخواهند او به پیروزی  ادهند تا او کامیاب شوددست هم میبهدست
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خواهد او یابد. به عنوان نمونه در کارنامه اردشیر بابکان، زمانی که همسر اردشیر میدست
 خوانیم:گونه میرا با جام زهری بکشد، این

زد و آن جام با  اندر پرید و پر به پست ورجاوند آذر فرنبغ پیروزگر ایدون چون خروسی سرخ    
 دیدند، ستردافتاد. اردشیر و زنک هر دو چون به آن آیینپست همگی از دست اردشیر به زمین

برمردند، اردشیر  گربه و سگ که اندر خانه بودند، آن خور  بخوردند و .ر شدند(بودند)متحیّ
 )کارنامه اردشیر بابکان، بخش نهم(.استدانست که آن زهر بود و به کشتن من آراسته

دستی ندارد، کس نباید کاری را که در آن چیرهبود، چنان که هیچبرعکس این نیز صاد 
 گوید:خرد میدهد. در مینویانجام
خرد وران( چیست؟ مینویزدوران )پیشهگران و مخرد که وظیفه صنعتپرسید دانا از مینوی    

را که ندانند دست بدان نبرند و آنچه دانند است که آن کاریداد که وظیفه مزدوران اینپاسخ
را نداند و به انجام آن دهند و مزد عادالنه خواهند. چه، کسی که کاریخوب و با دقت انجام

را که کار از آن مردیاند و حتی اگر آنمجایشود یا نکرده براست آن کار تباهزند، ممکندست
 (51خرد، پرسش )مینوی.ه او باشدهمه آن گناه بر ذمّکار( بسیار خشنود کند، با ایناوست )صاحب

بیشتر به در دینکرد نویسنده نشان می دهد که دوری کاهالنه از خویشکاری، ما را هرچه   
ه: شوربختی( است که در آنان ه )ضد فرّکندا و این،  پادافرتر میدیوان مانندتر و نزدیک

، گفرّ-دُ »یابد. نویسنده، معنای مورد نظر خود برای ضد فرّه را با واژة پهلوی افزایش می
dōšfarrag »ا 536ا کردة 151است)دینکرد سوم،کردة « هفرّ»دارد که متضاد واژه بیان می

Duchesne-Guillemin1957 :175.) 
سنجش فرهیختگی و فرد، میزانه و اثربخش و نیروبخش یکعمل و کردار پیروزمندان   

آمده، زیرا نتیجة عمل او پیوندی عمیق با حیات و باور راستین به خداوند، به حساب می
زردشتی نسبت  ترین دالیلی که دیانتساخت. اصوالی یکی از مهمآفرینش برقرار می

های تت کار و تال  و فعالیّهای گنوسیستی نداشت، همین اهمیّای با گرایشدوستانه
ت روزمره با کنش انسانی در ارتباط رو، که فعالیّانسانی در جهت تولید بیشتر بود و از این
 دهد.ت به حیات خود ادامهبود با همان اهمیّبود، این آموزة اصیل زردشت توانسته

 . بازتاب مفهوم  ره در ساختار طبقاتی و زندگی ا تماعی8ه0
بخش یاری پهلوی، آنکه بیشتر به عناصر هستیمین موجود در متونبراساس مضا   
توانست از لطف الهی بیشتری برخوردار باشد. آبادی دنیوی همان آبادی رساند، میمی

: وزیدگیهای زادسپرم، اخروی و جایگاه دنیوی هر فرد، جایگاه اخروی او بود. )ن.ک
واقع، ایجاد ظرفیت بیشتر برای ه(.کمک به عناصر حیات و باروری، ب1یکم، بندفصل

نکته اشاره درپی، بدیندریافت فیضان لطف و جلوه الهی بود. نویسندگان دینکرد، پی
است. ایزدان یزدانی همان خویشکاریهاست و فرّ ه یزدانیکنند که خویشکاری همان فرّمی
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دیگر از همههای اهوراپسند انجام خویشکاری ةهمیار خداوند در کار آفرینش، در زمین
های آفرینشی زادگان در انجام خویشکاریرو، اگر مردمیداران کوشاترند، از اینهستی

 سوم، شوند)دینکردمیخود بکوشند، از نظر همسانی با ستودگان پاک مینوی برابر نهاده
جان، آسمانی (، زیرا در این دستگاه آفرینش هر موجودی، جاندار و بی5-1، بند 151کرده 
کاری هو ، رونده و چرنده، مینوی و مادی، برای انجامینی، هوشمند و بیو زم

تک موجودات از تنها تکاست. نهه یزدانییافته و آن همان خویشکاری، یعنی فرّتخصید
ه مخصوص شوند، بلکه طبقات اجتماعی نیز خود دارای فرّمند میه و نور الهی بهرهاین فرّ

چه از طبقه کاری مخصوص به خود را داراست. هرنیز خویشزیرا هر طبقه  اهستند خودبه
ه یزدانی فرد باالتر رویم و به طبقه خانه و ده و شهر وکشور و هفت کشور برسیم، میزان فرّ

ه یزدانی نیز برابر است با اندازه دور راندن دشمن آفرینش، از پیدایی فرّ ةشود. شیوبیشتر می
(. این ساختار طبقاتی 516رس)دینکرد سوم، کرده فرد گرفته تا برسد به هفت کشور خونی

های خود را با بیشترین سودرسانی به ها و توانمندیداد تا شایستگیبه افراد این امکان را می
وری، صنعتگران در کار وران در کار پیشهکار گیرند. کشاورزان در کار کشاورزی، پیشه

 ر کار مبارزه با اندیشه ویرانگرصلح، روحانیون دوصنعتگری، ارتشیان در کار جنگ
ه مخصوص کار خود را برای توانستند فرّ)دژآگاهی( و پادشاهان در راه کشورداری می

 خوانیم:دهند. در دینکرد میتر شدن به ایزدان، افزایششبیه
 ،  <رسند>سزد که در فرجام به رستگاری روانمی<از هر طبقه ای>هر یک از مردمان را »
نظم و ترتیب و رو  درست شهریاری بر  <رواج>بیش از هر چیز با ساماندهی، شهریاران،  .1

 .کیهان

 .مزداییمردان نیز، بیش از هر چیز با رواج دین و باورمندی و پیوند ژرف با دینتک دین. 1
 <گستره>تک آنچه که در تک ةتودگان، بیش از هر چیز با کار و کوشش فرساخته دربار.5

 (34)دینکرد سوم، کردة  .استخویشکاری آنان
است، زیرا مسئولیت و خویشکاری ه شهریاران ت کید بسیار شدهفرّ ةخصوص دربارب   

مزدا بود. همان مسئولیتی که ه خود اهورهپادشاهان در حقیقت بازتاب خویشکاری و فرّ
ا خداوند در جهان باال و در نبرد کیهانی با همیستار خود داشت، پادشاه در این جهان و ب

ای شکوهمند و واالتر بود. عمل و هه او فرّاز این رو، فرّ ارو بودههمیستاران دنیوی خود روب
رو، دینکرد در باب داشت، از این کردار پادشاه بر تمامی مردمان اثر مستقیم

 گوید:های پادشاه میخویشکاری
ن، بازداشتن انیران و های شهریارابهی، همان گونه که از خویشکاریهای دینبرابر آموزه    

کامگان از شهرهاست، دزدان و ستم <تاز >تخت شاهی، و، پیشگیری از  <برسلطه>دشمنان از 
دستی و تنگی و نیاز و ناخوشی های آنان، دور راندن و زدودن تهیبه همان گونه نیز از خویشکاری
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شان شهریاری <گستره>است که در از کسانی -شدنی استتا آنجا که در کیهان–و بیماری 
ابزار کار و >تقویت  <بر آنان واجب است که در کار>گونه نیز ا به همان<زییندمی>

تر . در میان شهریاران، آن کسی برین پایه<باشند کار آنان>جویی و پاییدن و چاره <ورزمردمان
ن زداید که در پ یر است ر از شهر مردمان آن چناجا که چارهرا ر تا آناست که بدبختی و بیماری
 (46)دینکرد سوم، کردة .<زییند>درد و بیماری دست نیز بیگستره شهریاری او مردم کم

به ویژه، پادشاهان و قهرمانان  ندااشدهه شهریاران در اوستا ستایشاز این روست که فرّ
اد جاست که این افراست. اینبودهمندی آنانههای آنان، نشانی از فرّاساطیری که پیروزی

س گرفته و از بازه زمانی و زمینی جدا شده و گام در فراتاریخ هایی سپند و مقدّچهره
است که م هبی، روایت قداست و پیامبرگونگی آناناند. داستان این پادشاهان در کتبنهاده

اند. در رفته و جایگاهی پایان تاریخی و آخرالزمانی پیدا کردهتاریخ و زمان بیرون ةاز چنبر
هی و شکوه از او خود، غفلت نماید، فرّی که پادشاه نیز از انجام خویشکاری هایصورت

بار پیدا خواهد کرد. داستان جمشید، روایتی نمادین از دور خواهد شد و سرنوشتی مصیبت
ه از او را به پرواز مرغی از وجود  تعبیر بود، به صورتی که بیرون رفتن فرّاین طرز تلقی

ه در گرو حفظ و حراست از داد الهی و وجه اجتماعی آن یعنی ساختار ة پادشاکند. فرّمی
بود. این ساختار طبقاتی عامل بسیار مهمی در ثبات و حیات پایدار بنیان قدرت در طبقاتی

داشت و با گستر  اسالم های م هبی پیوندی عمیقبود. ساختاری که با آموزهایران باستان
رفت. گرچه بسیاری از داد و از میانادی خویش را از دستهای نظری و اعتقدر ایران، پایه

گاه اسالمی قصد بازسازی این ساختار را داشتند، با این حال هیچ ةوزیران کاردان دور
باستانی آن را احیا نمایند و تداوم بخشند، زیرا این ساختار طبقاتی با شایسته  ةنتوانستند گون

ظت از اجزا اجتماعی و اقتصادی تولید قدرت بود. ساالری در هر طبقه، عامل مهمی در حفا
با وجود این، به آن معنا نبود که از شایستگی های دیگران استفاده مطلوب نشود. این امر 

گشت. ر میتنها از طریق کسب دستخح و فرمانی از سوی شاه بزرگ ممکن و میسّ
 نویسد:سن میکریستن

 شد و آن وقتیدیگر مجاز نبود، ولی گاهی استثنا واقع می ای به طبقهه طورکلی باال رفتن از طبقهب  
آن »داد. در این صورت، بنابر نامه تنسر ت و هنر خاصی نشان میاهلیّ ،بود که یکی از آحاد رعیت

دانند به کنند، بعد تجربت موبدان و هیربدان و طول مشاهدات، تا اگر مستحقرا بر شاهنشاه عرضه
کردند بود، او را وارد طبقه روحانیون می. اگر شخد در پارسایی آزمودهغیر طایفه الحا  فرمایند
ه حافظه نمودند و اگر در عقل و قوّداشت، او را در طبقه جنگیان داخل میو اگر قوت و شجاعت

ممتاز بود، در طبقه دبیران. در هر صورت، قبل از رفتن به طبقه اعلی، بایستی تعلیمات کافی و 
نابراین رفتن یکی از عامه به طبقه اشراف به کلی ممتنع نبوده، شاه این اختیار را استواری بیابد. ب
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. افتادکرد، اما بسیار نادر اتفا  میداشت و به این وسیله خونی جدید در عرو  نجبا وارد می
 (111: 1589ا زنر151: 1584)کریستن سن
اشد)متون پهلوی، رساله بییدی بر این مدعا می ت« خسرو قبادان و ریدگی»رساله پهلوی 

. از نگاه نگارندگان به غیر (Azarnouche 2013: 63ا 71: 1571خسرو قبادان و ریدگی
های هر فرد را ارزیابی کنند و آن را توانستند شایستگیاز پادشاه، بزرگان کشور نیز می

باستان گان ایران چه برای فرزانرسد آنوارد طبقه دیگری نمایند. با این حال، به نظر می
نشدن کارکرد این ساختار طبقاتی بود. به این معنا که تا نرفتن و مختلمیاناهمیت داشت، از

ت و فرهنگ خاص هر طبقه را دستخو  شد که ماهیّجایی از این رو  استفاده می
زند ه را با شایستگی طبقاتی پیوند میدگرگونی قرار ندهد. در دینکرد، نویسنده، مفهوم فرّ

کرده )دینکرد سوم،  داندمندی فرد میهعی را نسبت به این موضوع، عامل فرّو آگاهی جم
پ یری و حاکم شدن تفکرات چند این ساختار طبقاتی با از دست دادن انعطاف(. هر133
مه ت و کارکرد  را از دست داد و مقدّناپ یر اعتقادی بر آن، ج ابیّبانه و اصالحمتعصّ
 ساخت.ه را در امور سیاسی فراهمهای گوناگون و غیرعالماندخالت

 
 گیرینتیجم .3
انتزاعی و کاربردی  ةاند، دارای دو جنبهایی که در متون پهلوی آمدهبسیاری از واژه    
ها را در حوزة اجتماعی یافت،  زیرا توجه به عملکرد توان آثار معنایی آنباشند که میمی

از این طریق، معیاری مهم برای اثردهی  یک جامعه، پیوندی نزدیک با عمل انسانی داشت و
شد. معیاری که کارایی یا ناکارآمدی خود را با می و سودبخشی یک عمل در نظر گرفته

به شکل « خویشکاری»و « فره»توانستند ارزیابی کنند. این ارتباط میان دو واژة نتایج آن می
که هر کاری بود، درصورتیشود. هرکس در هر پیشه و در ای در این متون بیان میبرجسته

( نورالهی)توانست از فرّه می ،دادخویشکاری خود را به بهترین نحو ممکن انجام می
این  .شود «فرّهمندی» یا «فرهنگی» بیشتری برخوردار باشد و از این طریق، شایسته صفت

از توانستند خاص نبود و همه افراد جامعه می خاص یا یک طبقة یک پیشة موضوع مختدّ
تولیدی  مند شوند که این بستگی به آثار مثبت و عینی کنش فرد در عرصةفره یزدانی بهره

بودند با طریق، فرزانگان ایران باستان توانستهاجتماعی و مدنی داشت. از این و حیات
ارتباطی که میان مفاهیم غیر مادی و مینوی با مفاهیم مادی و دنیوی ایجاد نمایند، رفتار 

ار  ای مولد و ت ثیرگبه سمت تال  و پویایی و حرکت در مسیر ساخت جامعه فردی را
 سو  دهند.
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