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1. Introduction 

In the history of different races and nations, myths have varied 

functions and they have never faded; but, they have changed their way 

and function. Many researches are done on Farrah and its types, but 

none of them has studied Farrah of Zoroaster’s father, his cruelties 

against his son and transfer of Farrah from mother to Zoroaster. 

However, public opinion is that in the case of even a small mistake or 

misguidance, Farrah turns away from the person; in no text, it is noted 

that Farrah leaves Purvashasb. 

In this paper, the question is why, despite the public opinion about 

Farrah that in case of mutiny or bad deed it leaves its owner, there is 

no text about Farrah leaving Purushasb. In this research, by studying 

Farrah, its traits and functions, manners and causes of Farrah leaving 

its owner are studied. Here, Purvashasb’s Farrah, what effect it had on 

his life and why Farrah didn’t leave Purvashab are surveyed. 

Two points highlight the importance of this research. The first is the 

lack of research on Purvashasb and the fact that the concept of Farrah, 
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as one of the most basic Zoroastrian concepts, will be clearer by 

fundamental research, especially on a person such as Purvashasb, 

father of Zoroaster, who is one of the first people who owned Farrah. 

To this end, by looking at the concept of Farrah and its characteristics, 

the cases cited are analyzed with the analytical study of library 

sources. The general method of research was to analyze and compare 

the first hand and the second hand texts about the father of Zoroaster, 

Purvashasb. Based on these sources, Purvashasb’s Farrah, its 

characteristics and its maintenance with him was studied. 

 

2. Methodology 

Farrah is a cosmic and Izadi force and a brilliant aura. An Izadi light 

that has been deposited in its owner and gives him long life, triumph, 

power, wealth and good fortune. Farrah is also the shining symbol of 

the ideal king and the glowing symbol of the kingship. Farrah is 

related to celestial stars of Ahurmazda, Amashaspandan and gods and 

is associated with the concept of a life-giving force with the waters of 

the Farakhkart sea and the Hirmand River, haoma and seeds and 

semen of the living creatures. Therefore, Farrah has a fetal and 

seminal concept in which the elements of the semen of life are known. 

So, Farrah is a part of the essence and divinity that assigns humanity 

to man. The relation and correlation with the light is of great 

importance because the material and spiritual faces of Farrah are signs 

of the light and aura. In the history of Zoroaster, Farrah also appears 

with light, brightness and fire. In the story of the birth of Zoroaster, 

Farrah, has become apparent in the form of the fire that propagates 

light. This fire came from eternal brightness, and forty-five years 

before Zoroaster reached Ahuramazda, it merged with the Zoroaster’s 

mother, and Farrah was combined with fire in Zoroaster’s mother. 

Farrah appears differently at the time of leaving its owner. For 

example, it parts with Jamshid as a bird (namely vārǝγna-); it also 
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follows Ardashir in form of a ram. But, about the existence of Farrah 

in the father and mother of Zoroaster and why, despite the complicity 

of Purvashasb with demons to destroy Zoroaster, Farrah doesn’t leave 

Purvashasb. 

 

3. Discussion 

Purushasb is the father of Zoroaster and the son of the Patiritarasb 

of the family of Sepitman. He was the fourth person to squeeze haoma 

and as a reward of his good deeds, he had a son named Zoroaster. 

After marrying Dughdu, for years he wished to have a son. Athron, 

Arteshtar and Vastriush were his son. That’s why Amshaspands 

Bahman and Ordibehesht appoint Purvashasb to search haoma. 

Purvashasb travels to the Daeti River. Surprisingly, he reaches that tall 

tree. He takes haoma and takes it to Dughdu and gives it to her. 

Purvashasb grinds the haoma that contains frawahr of Zoroaster and 

mixes it with cow’s milk. Purushasb and his wife drink from this milk 

mixed with haoma. Farrah which is in the body of Dughdu, Combines 

with fouhar and body of Zoroaster and by the intercourse between 

them, the sprout of Zoroaster is conceived. At the time of his birth, 

Zoroaster laughs instead of crying; demons deceive his father that his 

son is crazy, so Purvashasb tries to kill his own son Zoroaster. Here, a 

few points are notable: First, the laughter of Zarathustra after his birth, 

the stopping of spells and the death of the magicians who had 

wounded Zoroaster during his childbirth and childhood, Zoroaster’s 

return to the wizards by his father in order to kill him and salvation of 

Zoroaster from these disasters, were all miracles to show how 

Zoroaster is great and extraordinary.  This wasn’t the only cause of the 

happiness of Purvashasb. He believed that the divine Farrah, that 

Ahuramazda had given to Zoroaster, was the guardian of Zoroaster's 

soul. It was so powerful that, in addition to the owner of Farrah, his 
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close relatives, relatives and animals were protected against various 

disasters. 

Second, although magicians erred in belief of Purvashasb in his son, 

as he himself called for the magicians to kill his son, and in order to 

compensate for the disasters that occurred in the miracles of Zoroaster 

to magicians and demons, Purvashasb gave to the magicians; but as 

Ebrahim (peace be upon him), who wanted to kill Ismael, knew that 

whatever the outcome would be, the will of God would turn it to a 

good result. Purvashasb believed that there would be no harmful event 

for his son, and the divine Farrah of Ahuramazda always guarded him. 

In this regard, the good thought of Purvashasb is superior to his deeds. 

Although he has an unpleasant attitude towards his son, his thought is 

benevolent and his deed is not in contradiction with his duties. 

Third, undoubtedly Purushasb loved his son, Zoroaster, because he 

was the source of his life and the rewards of his sufferings. Moreover, 

the life of Zoroaster was combined with the life of Purvashsab in all 

aspects. Zoroaster, who had a divine Farrah since childhood, objected 

to the unpleasant deeds of his father and made him aware. This 

controversy was not only due to the dishonest actis of Purvashasb 

against his son, but as part of the tasks of Zoroaster as the future 

prophet. 

Fourth, we know that when Zoroaster was seven years old, the wise 

and smart Barzin Koros went to Purvashasb's house and asked him to 

send Zoroaster with him as a child who deserves to be well-off and 

kept away from evil. Purvashasb did so, and Zoroaster was freed from 

the devil and magic for years. If Purvashasb really wanted his son to 

be killed, he would not have accepted the offer of keeping Zoroaster 

away from the demons and magicians. 

 

4. Conclusion 
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In conclusion, based on the findings of the research, since in the 

Avesta, there are three types of Zoroaster’s Farrah, Kiani Farrah and 

Iranian Farrah, and moreover, in the Pahlavi texts and Shahnameh 

Izadi Farrah, people's Farrah and also Iranshahr Farrah are noted, it’s 

concluded that although, apparently, Purvashasb is deceived by 

demons and intends to kill Zoroaster, but there is no point in text that 

refers to Farrah leaving him. This can mean that Purvashasb did not 

enjoy the blessings of the Farrah from the beginning, and leaving 

Farrah was for those who needed the divine legitimacy and approval, 

which is especially true for the kings. According to the ideal king 

notion, when a king was misguided, his people were also misguided. 

This is while Zoroaster’s father has no position and only by fulfilling 

his duties and good deeds has gained the merit of general Farrah; his 

wish is fulfilled and he is given a divine son. In addition, Purvashasb 

submits to heavenly test to kill his son, in order to more than before 

reveal the miracles which were sign of prophecy of Zoroaster. The 

story of Purvashasb and Zoroaster is not a story of murder and 

bloodshed, which leads to the loss of general Farrah, but it is a story of 

his sacrifice and submission, as the same is happening between 

Prophet Ibrahim and his son, Ishmaeil. 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 شهید باهنر کرماندانشگاه 

 1291زمستانو  پاییز، ششمو  سی، شمارۀ هجدهمسال 
  برنتافت؟ اي تافترب یرو پوروشسب از فرّه
 9اللهی)نويسنده مسئول(زهرا سيدخليل                                                                                                

 2دکتر محسن ابوالقاسمی                                                                       

  چکيده

ها در تاریخ اقوام و ملل گوناگون، کارکردهای متفاوت و متنوّعی دارند و تاریخ حیات آنها اسطوره
ست. در اشدهگاه رو به زوال ننهاده، بلکه از سبکی به سیا  دیگر درآمده و نوع کارکرد  متفاوتهیچ

ای به فرّه پدر زردشت، است امّا در کمتر یادداشت و مقالهشدهزمینۀ فرّه و انواع آن، مطالب زیادی نگاشته
شده، درحالی که باور عموم دارد و انتقال فرّه از مادر به زردشت نوشتههایی که پدر بر زردشت روا میظلم

تابد ولی در متون، به رد مورد نظر روی برمیبراین است که در صورت اندك لغز  و گمراهی، فر، از ف
تحلیلی و  -است. این نوشتار برآن است تا به شیوۀ توصیفیای نشدهروی برتافتن فرّه از پدر زردشت اشاره

یابد و به این پرسش پاسخ دهد که خصوص دستای به نتیجۀ قابل قبولی دراینهای کتابخانهبراسا  داده
ای نشده است؟ از آنجا که فرّه، در وی برنتافت؟ یا چرا در منابع  به آن اشارهچرا فرّه از پدر زردشت ر

ایزدی، بر اینها فرّۀ های پهلوی افزون اوستا انواع مختلفی از قبیل فرّ کیانی، فرّ ایرانی و فرّ موبدی، و در متن
تواند نشدن میت، این اشارهاسشدههمگان و... نیز آورده شهر و فرّۀشاهی، فرّۀ دین، فرّۀ ایران فرّۀ
یعنی برخورداری از  ؛بوده که به مشروعیّت و ت ییدیۀ الهیباشد، که برتافتن فرّ، برای کسانی سبببدین

دیگر، پوروشسب است؛ ازسویداشتندکه مخصوص پادشاهان بودهموهبت فرّۀ ایزدی و فرّۀ کیانی نیاز
هوم، فرزندی شایسته چون آسای ن و با نیروی معجزهسبب خویشکاری و با برخورداری از فرّۀ همگابه

خواهدبود، بظاهر در راه فرزند ، نگاهبان وییابد. پوروشسب با علم براینکه فرّۀ ایزدیِ زرتشت می
 زرتشت آشکارشود.دارد تا بیش از پیش، نشانِ معجزات پیامبری برمیفرزند  قدمنابودی
 .فرّه زرتشت، پوروشسب، ان،باست رانیا اسطوره،: یديکل یهاواژه

                                                           

 17/12/1291 :مقاله نهایی پهیر  تاریخ                              17/16/1297:مقاله دریافت تاریخ 

 sarakhalilollahi@gmail.com                                   :        هنشانی پست الکترونیک نویسند
 ،یاسالم آزاد دانشگاه قات،يتحق و علوم واحد ران،يا یباستان یزبانها و فرهنگ یدکتر یدانشجو .9

 رانيا تهران،

 تهران، ،یاسالم آزاد دانشگاه قات،يتحق و علوم واحد ران،يا یباستان یزبانها و فرهنگ یعلم تيأه عضو .2

 . رانيا
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  مقدّمه. 9

های طبیعتند. روایتهستند که رابح بین طبیعت و ماورای های نمادینیها روایتاسطوره
توانیم شان را تشکیل داده و ما نمیای از ابهام و راز محور اصلینمادینی که همواره هاله

ای خارج آنها را از حالت اسطوره کارکنیم، چراکه با اینزمان و مکان تعیین ،برای اساطیر
ذاتشان رموزی را با ما  ها همواره در کُنهایم. باوجوداین، اسطورهکردهو به تاریخ بدل

از مفاهیم  ایگهارند که توجّه و ت مّل موشکافانه در عمق آنها، رهاوردهای تازهمی میاندر
الهی بوده که همچنان نگر مشروعیتایزدی بیابرای نمونه اسطورۀ فرّه گشاید؛به روی ما می

: 1294زاده، دهد اما با بازپرداختی اسالمی )قلیمیدر دورۀاسالمی نیز به حیات خود ادامه
212.) 
 متفاوت و کارکردهایهایهای گوناگون نقشها در جایگاهکه اسطورهاستاین درحالی 
اع و بروز آن در متون ، انوها و مقاالت بسیاری در خصوص فرّدارند. کتابعیمتنوّ

برتافتن جستاربود، رویپژوهش ایناست اما سؤالی که دغدغۀ نگارندۀشدهگوناگون نگاشته
های بسیاری از فرّ و انواع آن مطرح است، ها نمونهاین فرّ، از صاحبان آن بود. در اسطوره

ودندارد، دقیقی از حیات و سرنوشت او وجهایی که مت سفانه تاریخاما یکی از نمونه
جاست که با سعایت است. اطاّلعات ما از پدر زردشت تا بدانپنوروشسب پدر زردشت

 .خوردبار قصد نابودی زردشت را کرد و هربارهم شکستدیوان و فریب بدخویان چندین
 لهئشرح و بيان مس .9-9

آن از  برتافتن، با بررسی فرّ، ویژگیها و کارکرد آن به چگونگی و چرایی رویجستار این
است، ای بودههبریم که پوروشسب دارای چه نوع فرّجا پی میپردازد. در اینصاحبانش می
در زندگی وی داشت و چگونه بود که فرّ از پوروشسب روی  هایینشانهاین فرّ چه 

 برنتافت.
که  گونه استبدینکه هرچند باورعموم دربارۀ فرّ،  پرسش اصلی پژوهش این است

گرداند چرا دربارۀ برمیناپسند، فرّ از صاحبش رویانجام فعل درصورت سرکشی و
براسا  همین پرسش  گاننگارند ؟میان نیستشت صحبتی بهتبرتافتن فرّ، از پدر زرروی

د به چرایی معقول و نالی متون گهاشته تا بتوانوجو در البهمبنای تحقیق خود را به جست
 یابند.منطقی دست

 پژوهش پيشينة .9-2
تحریرر درآمرده، امّرا    ها و مقاالت بسیاری دربارۀ اسرطوره، فررّ و انرواع آن بره رشرتۀ     ابکت

بررسی وجود فرّ در پدر زردشت و اینکه چرا برا توّجره بره فریبکراری و     تاکنون ت لیفی که به
تابرد، نپرداختره و ایرن پرژوهش     کند، فررّ از او روی برنمری  ظلمی که او در حقّ فرزند  می

ترین اثرر زردشرت و   که مهم اوستااست. عالوه بر پرداختهر به چنین موضوعیبابرای نخستین
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باسرتان  هایی که در زمینرۀ اسرطوره و ایرران   ترین منبع دربارۀ زردشت است، کتابقطعای موثّق
بسریاری برخوردارنرد. پرورداوود    دوم از اهمّیرت انرد، همره بره عنروان منرابع دسرت      شدهنوشته

   -تنهرا یشرت مخرتدّ فررّه     -ضمن ترجمرۀ کامرل زامیادیشرت    ،جلددوم هایشت( در 1277)
اسرت و بره تجزیره و تحلیرل کامرل ایرن واژه،       کررده طرور کامرل بیران   نظری فررّه را بره  مبانی

، به باستانایرانپادشاهیایزدی در آیینفرّۀ( در کتاب 1214ابوالعالءسودآور ) .استپرداخته
ادبری  ها و متونز قبیل قوچ و شمسه در میان کتیبهبررسی سیر تحوّل نمادهای گوناگون فرّ، ا

اسرت، امرا   توجره است. پژوهش سودآور از جهت گردآوری شواهدتاریخی، شرایان پرداخته
  علمی است.ونظری خاصّفاقد مبنای
ایرزدی را تبیرین   فررّۀ ، تحروّل  ساسرانیان سیاسری ایدئولوژی( در کتاب 2112شایگان )رحیم
در  نویسرنده نظیر است، امرا  رغم اینکه در نوع خود خاصّ و بیلیاست. این پژوهش عنموده

سرزایی  باستان، اهمیّرت ب نگری ایرانفرهنگی و اجتماعی فرّه در جهان آن، برای مفهوم عمیق
 است. نشدهقائل
از مجموعرۀ مقراالت   « فرّه این نیروی جادویی و آسرمانی »( در مقالۀ 1217آموزگار )ه ژال 

ایرن مقالره در نروع خرود      ؛اسرت بندی کامل فررّه، پرداختره  به مقوله ورهزبان، فرهنگ و اسط
شناسری،  لحا  مفهوم، ریشره ه، بهفرّدرخصوص هادیدگاهشک حاوی تمام نظیراست و بیبی

 است.  فرّه انواع و اقسام و تجلیّات
از کتراب  « عناصرری از یرک قصره سرغدیِ مرانوی     »ای با عنوان ( در مقاله1211زرشنا  )

ضرمن ارائره و توضریحات کامرل پیرامرون مفهروم        شررقی ایرانی میانۀرهایی در زبانهایجستا
هرای  ه،گزارشی نیز از جنبهشناسی و انواع فرّلغوی و اصطالحی فرّه در اوستا و سغدی، ریشه

اسرت. پروفسروربیلی   نمروده های شاهان کوشانی ارائره ه بر سکهتصویری و  نوشتاری واژۀ فرّ
درآورده که با استفاده از منابع اوسرتا و پهلروی،   نگار ، به«هفرّ»خصوص ای مفصّل درمقاله

تحلیرل واژۀ فررّه، در اوسرتا و خرارج از کترب اوسرتا،       ومانند دینکررد و بندهشرن، بره تجزیره    
 Zoroastrian Problems in the Ninth Century Booksپرداخته و در کتابی برا عنروان   

(Bailey, 1971)  طلروع و غرروب   عنروان  ( با کترابی تحرت  1211ست. زنر )ابه چاپ رسیده
رونرد کره   میشرمار ، از جملره مستشررقانی بره   «هفررّ »( برا مقالرۀ   1991و نیرولی )  گریزرتشتی
انرد. انتقراد بره ایرن     دادهفررّه، انجرام   ای دربرارۀ خاسرتگاه و خویشرکاری   های ارزندهپژوهش
بره   (positiositi)پوزیتیوسریتی   شناسانه، بیشرتر معطروف بره تحمیرل بیرنش     شر هایپژوهش

 است.باستان بودهتاریخ ایران
 پژوهشو اهميّت ترورت  .9-3

کنند: نخست جای خالی پژوهشی منسجم ت این پژوهش را برجسته میدو موضوع اهمیّ
ترین مفاهیم عنوان یکی از اساسیکه مفهوم فرّ که بهپوروشسب و دوم این فرّۀو مختد 
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بود، با همزمان در دین و سیاست آن روزگار ریشه دوانده زرتشتی باوری است که
ویژه در فردی چون پوروشسب که از نخستین دارندگان فرّ و نیز پدر بنیادین بههای بررسی

 تر خواهد شد.پیامبر این دین بود، روشن

 . روش پژوهش9-4
ای کتابخانهمنابع  و های آن، به رو  تحلیلینگارنده با نگاه به مفهوم فرّه و ویژگی

است. رو  کلی پژوهش تحلیل و مقایسۀ منابع دست اول و را بررسی کردهمفهوم یادشده 
 فرّۀاند. با تکیه بر این منابع، پوروشسب، پدر زرتشت، پرداخته فرّۀدست دومی بود که به 

 شد. پوروشسب، چگونگی آن و به ویژه ماندگاری آن نزد پوروشسب بررسی
 
 بحث و بررسی.2

های با نور از نکات قابل ت مل است، زیرا چهره (arǝnahvx-) باط و همبستگی فرّهارت 
ای از مهر را با هاله آورد.  ایزدمی ذهن مادی و معنوی فرّه، بیش از همه نور و هالۀ نور را به

مانان های فراوانی دربارۀ قهردانند. افسانهمی ای از فرّهکنند و آن هاله را نشانهمینور مجسّم
تابد. درکارنامۀ اردشیربابکان زایش، نوری از آنان برمین هست که در زما یا مادرانشان

بیند که نوری از در خواب می ،دی داردکیانی و مؤبّفرّۀاست که بابک، ساسان را که آمده
ای از نور که در تصاویر ایزدان و برخی از فرمانروایان بر دور سر تابد. هالهسر  برمی

از است و اسا  هالۀ نور بر دور سرمقدّسان، در بیشتر ادیان نیز ناشیند نمادی از فرّهدار
 (. 222: 1217است )آموزگار، مقولهاین

کند. در داستان تولّد میظهور زردشت نیز فرّ با نور و روشنایی و آتش، در سرگهشت
. این آتش از روشنی استپاشد، ظاهرشدهشکل آتشی که به اطراف نورمیزرتشت، فرّه، به

 پرسگی اورمزد برسد، بهوپنج سال پیش از آنکه زرتشت به همآغاز فرودآمده و چهلبی
که در پیش مادر زرتشت بوده، آمیخته و فرّه از آن آتش در مادر زرتشت آتشی
ا  با اورمزد، در بامداد روز پانزدهم سخنی(. در هم142: 1211است )زرشنا ، آمیخته

 «دایتی»کنار رود بههوم زرتشت برای فشردن ،بهاری روز از گاهنبارآخریناردیبهشت، 
(dāityā) رفت و چون از آب بیرون برآمد و جامه پوشید، رفت، زرتشت درون آب

بود که هیچ ای از ابریشم پوشیدهپیکر مرد زیبای روشنی دید که جامهامشاسپند را بهبهمن
کیستی و آرزوی تو چیست؟ ». از زرتشت پرسید بود ، زیرا خود روشنیبنرشی در آن نبود
شوم. بهمن به  سپیتمانم و آرزویم این است که از خواست ایزدان آگاه پاسخ داد زرتشت

وچهارقدمی امشاسپندان چون زرتشت به بیست. «انجمن مینوان باالروزرتشت فرمان داد به
)آموزگار و تفضلی، بر زمین ندیدخویش را بزرگ امشاسپندان، سایۀ سبب روشنیِرسید به
 (. 1266ل، ؛ ن. ك: راشد محص126ّ: 1216
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شوند نگهداری می (-kąsaoya)کیانسه های او که در دریایپس از مرگِ زرتشت، نطفه
چون ها، هماند. این فرّهشده زرتشت را باردارکنند، به فرّه تشبیه تا مادران سه موعودآیندۀ

آیدکه باال چنین برمی از مطالب (.224: 1217خشند )آموزگار، دردریا می چراغ در بنن
 است. آن، نور بودههای تجلیّاتفرّ و یکی از نشانهاسا ِ
 فرّه .2-9

است ایزدی و است. فروغیای سوزان و درخشان، نیرویی کیهانی و ایزدی و هاله1فرّه
قدرت و دارایی و اقبال را است الهی که برای صاحبش زندگی طوالنی، موفقیّت، ایودیعه

و نشان  (Idealking)آرمانی آورد. فرّه همچنین نماد مشروعیّت الهوتی شاههمراه میبه
ستارگان و  فرّه با .(Baily,1971:29-31;Gnoli,1999)است شهریاری فروزان
شِ بخفلکی، اهورامزدا، امشاسپندان و ایزدان، ارتباط دارد و به مفهوم نیروی حیاتروشنان

و هوم و تخمۀ  (Haētumant)های دریای فراخکرت و رودخانۀ هیرمند خلّا  نیز با آب
ای و جنینی دارد که ه و نطفهاست. بنابراین مفهومی به معنای حالت بالقوّموجودات مرتبح

حیات، یعنی  آتشین و تخم در آن عناصر مایع (Duchesne Guillemin)گیمن دوشن
-اند، بازشناختهبوده بتدایی را که در یونان و روم و هند نیز رایجعناصری از فیزیولوژی ا

شخصی )خویشکاری( را  است که وظیفۀ انسانی و الهی است. بنابراین فرّه، جزئی از ماهیّت
 (.117-116: 1291، )نیولی، انواری و رضیکندمیبه انسان محوّل

تا او را درانجام اعمالی که با وظیفه و است، شدهامانت گهاشته فرّه در وجود هرانسانی به 
ها روی کند، نیکبختی از آنکند و چون فرّه، آنان را تركآدمی مطابقت دارد، یاری حرفۀ
خود را دارند. اگر مخصوص به فرّۀها، زرتشت و... ، تابد. فرمانروایان، موبدان، آریاییبرمی

 ،1277)پورداوود،  یابدمیانش برتریدل هرشخصی بتابد، از همگنایزدی بهفرّ، این فروغ
  (.21: 2ج

است که جایگاه خود را زند و آن زمانیدر شرایطی فرّه، از همراهی دارندۀ خود سربازمی
کیانی از فرّۀگونه که گریزد؛ همانخودمیصورت، از صاحبیابد و در آننمیمناسب

، بسترِ فرّ، (u.kašavōur-) 2(. دریای فراخکرت262، 1217جمشید گریخت )آموزگار 
 (.212: 1ج1277است )پورداوود، شده شمرده
ها، این کرده، همواره مورد ستایش و احترام است. براسا  یشترا خلقای که اهورامزدا آنفرّه»

 و گستررسد و در نعمت روزگارگهراند. آسایش پادشاهیفرّ بر هرکه بتابد، به ینمن و برکت آن به
 برای خداوند سوی از شده،آراسته روحانی و نفسانیکماالت  به آن یروین از و شود دادگر

 خواه باشد، اَزلی ت ییدبه آنکه منؤیّد...  رسد، پیغمبری مقامبه و گردد برانگیخته رهنمایی مردمان
 (همان) «.فرّباشددارای هنرپیشه، و نیرومند خواه و پارسا خواه و پادشاه
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شود می بندگان عطااست که فرّ، از جانب پروردگار بهلبگفته ت ییدی براین مطاین 
عنوان فروغی یشت، از فرّ بهیشت/خُورنه(.در زامیادیشت/کیان212: 2ج ،1277)پورداوود، 

 را فرّه نظریمبانی که اثری تریناست. مهمشدهبردهنیرومند که آفریدۀ اهورامزداست نام
 آن، نوزدهم بخش که هاستیشت باستان؛ دورۀ ۀگوننیایش اثر کرده،بیان کامل طوربه

 محرومان از و دستیابینحوۀ ،هااثر و فواید برای پادشاهی، آن وجود لزوم فرّ، تعریف دربارۀ
 زند دینکرد، پهلوی، بابکان، روایت اردشیر پهلوی همچون کارنامۀ دیگر آثار. است فرّ

 دارند. اشاراتی فرّ، مورد در کدامهر نیز... و زریران یادگار خرد، مینوی یسن،بهمن
زرتشت جنبه و فرّۀ است. کیانی، یادشده فرّۀایرانی و فرّۀ زرتشت، فرّۀ در اوستا تنها از سه 

آید که میشمارآریایی یا ایرانی وجهۀ ملّی فرّه بهفرّۀ ا صبغۀ تمامای دینی و الهوتی دارد، امّ
اری آنان از مواهبی مانند چهارپایان، گله، رمه، ایرانیان بوده و سبب برخورد خاصِّ عموم

(. 266، 229: 1261؛ راشد، 119: 1291شود )ن.ك: بهار، ثروت، شکوه، خرد و دولت می
را به دست است که هرکس آنالهی و خدادادیاست، فروغفرّکیانی نیز همان فرّشاهی

 در اوستا، . در(9: 1292رسد )احمدوند، میشاهیآورد، به تقدّ  معنوی و شکوه
 تا فرّباشد جویایِ باید «هرآدمی»دهد که هشدارمی زردشت به اهورامزدا زامیادیشت،
 و نیست به خصوصی افرادِ خاصِ فرّ، دیگر، عبارتیبه. شودنصیبش پیروزی و بهروزی

 (.2:  1212)سودآور، برخوردارشود آن از تواندمی کسهمه
 موبدی و پيامبری . فرّة2-9-9

است. اهورامزدا در بندهشن مردان است. این فرّه در آنان نماد داناییرّه، ویژۀ دیناین ف 
است و نمود  است. این فرّه برای دیگران ناگرفتنییا موبد خوانده(āθrvan)خود را آثرون 

پایان از جایگاه های بیپیامبریِ او از روشنیفرّۀ کند. میبارز آن در وجود زردشت جلوه
 آید، از خورشید به ماه، از ماه به ستارگان و از ستارگان به آتشمی ا به خورشیداهورامزد

که مادر و پدر (frāhῑm-ruwān)« رنوانفِراهیم»و  (zōiš)« زوئیش»رسد که در خانۀ می
آتش، در لحظۀ تولّد، وارد بدن  پیامبری زرتشت از اینفرّۀ است. هستند، روشن زردشت
بخشد. این نور تا زمان زایش زردشت با می گی خاصّی بدوشود و درخشندمی دوغدو

بود. این فرّه، زردشت را در است و پس از زایش زردشت همراه با او خواهددوغدو همراه
است که دیوان،  هدلیل وجود این فرّبرابر اهریمن و دشمنان نگاهبانی خواهدکرد، به

 (. 224: 1217دین او شوند )آموزگار ،  شوند او را نابودکنند و یا مانع گستر نمیقموفّ
 قهرمانی يا پهلوانی )کيانی(  . فر2-9-2ّ

 پیشدادیهوشنگ نصیبرسد، سپس مینخست به َفرواك فرزند سیامک  این فر،
کند. این فرّه کشور شهریاریتواند بر هفتمی است که هوشنگ شود. با نیروی این فرّهمی

است که جمشید پس از آن به جمشید. این درحالیرسد و پس از سپس به تهمورث می
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هرچند در پناه این فرّه، دوران فرمانروایی او سراسر نعمت  ،شده سال فرمانروایی، غرّه 711
ه در گرداند. بنابراین فرّبرمیگوید، فرّه از او رویمی کهسبب دروغیاست اما به و فراوانی

آید و چون فرّه از جمشید پرواز درمیصورت مرغی به بخش به نوبت و در سه سه
 را ازدست ضحّاك نجاتگیرد ولی آتش آنرا میآن(-aži.dahāka)گریزد، ضحّاك می
قباد رسد، از کیگریزد. فرّه که به کیانیان میکاوو  نیز میدهد. همچنین فرّه از کیمی

سد که باآن رشود. این فرّه به سیاو  میمیکاوو  جایگزینشود و در کیآغازمی
شود و سرانجام ناپهیرمیرسد که شکستسپس به کیخسرو می ؛دِژ را بناکندتواند کَنگمی

رسانند که دین زردشت در پناه او اوج را به گشتاسب میبه امشاسپندان که آن
پیروز و دیگر یاران، جای  (saošyant)خواهدگرفت و در پایان فرّه در وجود سوشیانت 

 (. 261-221: 1217سازند )آموزگار،  نو را هنگام خود جهانخواهدگرفت که به
است، باشد، بلکه ضرورتای، واجد خصلتی عام تواند انحصاریتنها نمیعام، نهفرّه در معنای

کیانی چیزی  اما فرّۀ ،شود زیرا باید بر کارکرد خاصّ هر طبقه  و ش ن اجتماعی منطبق
ایزدی، سرشتی فرّۀکیانی یا فرّۀرو  باشد، از این آن زمندی اهرکسی را یارای بهرهنیست که 

 (. 211-112: 1292موروثی دارد، نه اکتسابی )مقیمی زنجانی، 
 ايرانی . فرّة2-9-3

شود که می کسی ایران، نصیبیا شکوه و جالل سلطنت آریایی یا فرّایرانی  فرّۀ
 .(212 :2، ج1277باشد )پورداوود،   کرداردوست و درستراستی

 و نوراست مادۀ از مردمی، چه باشد شاهانه چه ایرانی، چه باشد کیانی چه ،فرّ جوهر پس
 و روحانی نیروی پهیر  قابلیّت باید نفس امّا دارد، ضعف و شدّت مختلف افراد در تنها

 مخلوقات که است محپ نور سراسر جوهری ایزدی،نیروی این. کند پیدا را فرّهنورانی
 و شماربی مخلوقات آن از طریق اهورامزدا و استوجودآوردهبه خود مبدأ در ار اورمزد
 هم دهر پایان تا و استکردهخلق را تابناك حیات از سرشار و انگیزباعجا و زیبا و نیک

 ( 291:  1272 )پورنامداریان، .درکاراست
خرد یا عقرل   واژه با واژۀ دهندۀ ارتباط ایناست که نشانهماندتفسیر دیگری از فرّه، باقی  
و  GDH))دارنرد، هرزوار  فررّه،    های پهلوی که امالیری برس نامشرخد   باشد. در نوشتهمی

جرا اشرتباهات عظیمری در قرائرت     اند و از اینصورت درآمدهیکهر دو به( NSMN)روان 
ل ه، مسرئو است و از آن جمله این که فرّمتن و دریافت مسائل مورد بحث زرتشتی پدیدآمده

اسرت کره بایرد    که این رواناست، درحالیشدۀ اصلی به انسانخویشکاری یا وظایف محوّل
بررای   -هفررّ  و نره  -و اصروالی روان  اسرت خویشکاری بورزد و در برابرر اعمرال خرود مسرئول    

وری از فررّه، فقرح پرس از ورزیردن خویشرکاری      است و بهرهشدهکردن آفریدهخویشکاری
هرای  است. بر اثر اشتباهاتی کره در ترجمره و دریافرت مرتن     وانشود که  وظیفۀ رحاصل می
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است کره درآغراز، برا ترنِ انسران      وجودآمدههاست، این اعتقاد بیافتهزرتشتی در این زمینه راه
توانرد  شرود. انسران مری   نمری آفریرده  برا انسران   فرّه نیست.که چنیندرحالی ،شدای آفریدهفرّه

اسرت آن را از دسرت    آورد. ممکندستهه را بتی اگر کسی فرّباشد یا نباشد و ح هدارای فرّ
دادن یا نردادن وظرایف   است که بر اثر انجامشدهکه با هر انسان روانی آفریدهبدهد، درحالی

اسرت   رود و ایرن روان به بهشت یا دوزخ می  -خویشکاری  –عمومی و خصوصی خویش 
هرای  کنرد. از نوشرته  ه میفرّسعادت و بیبی که در این جهان انسان را سعادتمند و فرهمند یا

اسرت. سرپس،   معنایی برابر یافتره « بخت»آید که فرّه، بعدها در دوران ساسانی با پهلوی برمی
 (.  126 :1216 ،ه نیز مفهومی طبقاتی یافت )بهارشد، فرّکه جامعه طبقاتیهنگامی

 –ایرران و مترون پهلروی    براسا  مطالب فو ، ما با انواع گوناگون فرّه در فرهنرگ کهرن  
 فرّۀ .2 شاهی کیانی یا فرّ فرّ .2ایزدی  .فرّۀ1روهستیم: روبه ،ذکرشده در اوستا فرّۀجدا از سه 
-222 ،1217)آموزگرار،   ...و همگران  فررّۀ  .2برری  موبدی و پیرام فرّۀ .4ایرانی فرّۀآریایی یا 

 همگران اشراره   فررّۀ نهرا بره   ت فضرا، ت دلیرل وسرعت مطلرب و محردودیّ    میان، بره از این (.224
 آیین کشرت است، کشاورزی که بهه، مترادف خویشکاریهای پهلوی؛ فرّنماییم: در متنمی
نگارد، همه دارای فرّه هستند و اگر خویشرکاری خرویش   می ای که درستکند، نگارندهمی
هرا،  د. شرهرها، ده کنر میتركآنان را تابد و نیکبختی میه از آنان رویجای نیاورند، فرّرا به
 (. 222و  224: 1217)آموزگار، خود را دارندمخصوص به فرّۀها نیز ها و درختخانه

 است گویا و روشناجتماعی که فرّه، درصدد اشاعه و ترویج آن در میان طبقاتپیامی
است و شاه نمایندۀ وگیتی الهی و حلقۀ اتّصال مینو درخشانی از انوار است. فرّه، شعاع

رود. فرّه در این نظم عمودی، منطق شمارمیزمینی به رامزدا، کارگزار اشه و نگهبانِ نظماهو
بخشید و حفظ تمایز میان طبقات می کرد و مشروعیّتمی منتصلّب طبقاتی را ترویج

شد و حفظ پاکی و خلوص طبقات می اجتماعی شرط ضروری حفظ نظم و ثبات تلقّی
الهیاتی و شان براسا  فرّه، تبییناجتماعی و طبقاتیجایگاه داشتن مردم درفرودست و نگه

کشور را به دادگری شاه و  نعمت و آبادانی های مردمی، فراخیشد. تودهمی مههبی توجیه
؛ ن .ك: 111 -111: 1222دادند )مجتبایی، بالیای طبیعی را به بیدادگری شاه نسبت می

 (.16 -12: 1292احمدوند و دیگران، 
انواع فرّه، ذکرشد،   این شرح مختصر و اجمالی دربارۀ چیستی فرّه و کلیّاتی که دربارۀبا 

 پردازیم. به ادامۀ بحث می

 .  پوروشسب 2-2
از خاندان  (patiritarasp)پدر زرتشت و فرزند پتیریترسب ((Purušasp« پوروشسب»  

نیک، صاحب  ا  این عملبود که هوم را فشرد و به پاد است. او چهارمین کسی سپیتمان
 (airyan.wῑǰ)در ایرانویج  (drājah)گشت. او بر ساحل رود داراجه پسری چون زرتشت
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ها در آرزوی پسری بود که آثرون، او سال (duγdu)داشت. پس از ازدواج با دنغدو  خانه
 ،همین جهت بهمن و اردیبهشت امشاسپندباشد. به (-vāstrya) ارتشتار و واستریو 

سوی رود برود. پوروشسب به (-haoma)دنبال ساقۀ هوم دارند که بهشسب را وامیپورو
گیرد و به نزد یابد. هوم را برمیای به آن درخت بلند دست میرود. با معجزهدائیتی می
سپارد. پوروشسب ساقۀ هومی را که فروهر زردشت در آن است او می آورد و بهدوغدو می

آمیزد. او و دوغدو از این شیر آمیخته با هوم با وجود مخالفت و میساید و با آن شیر گامی
شود و تن زردشت یکی می نوشند. فرّه، که در تن دوغدوست؛ با فروهر و جوهردیوان می
جای گریه، شود. زردشت در هنگام والدت بهمیآغوشی آن دو، نطفۀ زردشت بستهاز هم
که طوریدارد، بهتباهری خُل و از درونفریبند که پسخندد و دیوان پدر را میمی

-کند تا کودك خود یعنی زردشت را ازبینمیبار تال اغوای دیوان چندین پوروشسب به

به سرگهشتی که دردست داریم، فرّه، در تن همسر باتوجه (.126: 1217زاده، )قلیببرد
ردشت را از طریق مادرِ زفرّۀآفریدگار »یابد. پوروشسب است و از او به زردشت انتقال می

و به « گیتی»به « مینو»رسید و آن فره از مادر به زردشت منتقل کرد. چون از اورمزد فرمان
 (. 29: 1216)آموزگار، « سوی مادرِ مادر زردشت آمد

دارند، اما سرانجام هایی که دیوان علیه مادرِ مادر زردشت روامیباوجود همۀ کارشکنی
 آفریدگار گوهر»بنابراین  ؛(62رسد )همان: در و مادر زردشت میفروهر از طریق هوم به پ

طریق آب و گیاه به تن پدر و مادر  منتقل کرد و هنگامی که فرمان  زردشت را از تن
ار کسان تن زردشت به تنِ پدر و مادر  رسید و معجزۀ بزرگی بر بسی داد، آن گوهر

ن شیرۀ هوم نوشیده و طبیعتای باید چند خود پوروشسب هم از آ(. هر67)همان: « آشکارشد
گشت، اما بنابر دالیلی چون موروثی بودن فرّه، یعنی انتقال آن از می مند، بهرهاز آن فرّه

طریق مادر به زرتشت و نیز عدمِ بنروز تجلیّات ظاهری فرّه، چون نور در پوروشسب و 
-بودهبهرهایزدی بیۀ فرّتوان گفت که وی از ابتدا از موهبت نداشتن پوروشسب، میمنصب

 است. 
وری از فرّه، فقح پس از ورزیدن بهره»این جمله که  بر نگارندگان این پژوهش،  با تکیه

همگان که در فرّۀ شده از مفهوم ارائه و نیز بنابر توصیف« شودخویشکاری حاصل می
ست و درپی ابوده همگانفرّۀ گردید، معتقدندکه پوروشسب دارای قسمت قبلی بدان اشاره

هوم و به پادا  آن عمل، صاحب فرزندی  انجام خویشکاری یعنی تقدیس و فشردن گیاه
است. اما اینکه چرا باوجود خبث و بدطینتی که در حقّ فرزند  روا گردیدهچون زرتشت

 سؤال گردد، هنوز جاینمی (duš-farrah) فرّهتابد و دو برنمیدارد، فرّه از او رویمی
 است. 
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 زردشت . زندگی2-3
« سپیتامه»یا « سپیتمه»های بازمانده از آن دوران، نام خاندان زردشت براسا  نوشته

(spῑtamān)، نام پدر  پوروشسپ و نام مادر  دوغدو و نام پدربزرگش هیچتسپه 

(Hičataspa) آنکه ازوپنج سال پیشچهل (.22: 1271)آموزگار و تفضلی؛ استبوده
مادر زرتشت را؛ که دوغدو  (،Frǝnῑ)که فرینی رسد، هنگامی رمزدسخنی اوزرتشت به هم

های شب در اطراف همۀ گهرگاهشکل آتش، سه زرتشت بهفرّۀ  .دنیاآوردنامیدند، بهمی
شد اهریمن، سپاهبدانی را برای نابودی وی زاده بود. بعدها هنگامی که زرتشت خانه پیدا

صورت بود که درهنگام زایش او به اساسای برعهدۀ فرّه ایزدان، برگزید، عمل مقابله از سوی
تافت، دیوان، راهی برای دور میآتش آشکار شد و چون پرتو و فروغ آن تا جاهای

 (.    124: 1216  نیافتند )آموزگار، تفضلی؛ انابودی
بیند بود، شبی دوغدو درخواب میروزهوبیستماهمادر، پنج که زرتشت در شکمهنگامی

سیاه و تیره، خانۀ او را فراگرفته و از آن ابر، دَدان باریدند و یکی از آنان، شکم او  ه ابریک
آمد و به مادر خود گفت: سخنولی زرتشت به ،کشید تا بدردرا درید و زرتشت را بیرون

آسمان جمشیدوار روانه در همان لحظه، جوانی از میان بلندای« نتر  که مرا ایزد یاوراست»
که شاخی در دستش بود، آن جوان زرتشت را بغل گرفت و دوباره در شکم مادر نهاد شد، 

باشد و به  دار اوست. او پیامبرچیز متر  که دادار گیتی نگهاز هیچ»و به دوغدو گفت: 
شد. اخترشناسان تعبیرخواب  را گفت و ناپدید جوان این« دادوعدلش، جهان یکسره بنازد

آورد )یعنی زرتشت است که پیامبری ایزدیفرّۀ روشن،  شاخِ آن :کردنددوغدو را چنین
پیامبر خواهدشد(. دوغدو راز خوابش را به پوروشسپ گفت و این مژده را به او داد. چون 

 مرد هنگام زادن خندید. این نخستین معجزۀ زرتشتآن فرّخ»رسید  زرتشتهنگام زایش 
چون هر  ؛اوست ایزدیفرّۀ گفت این دل  شد و در بود و از خندۀ او پدر در شگفت

جادوگران آن گرید. پوروشسب نام او را زرتشت نهاد و همۀفرزندی در هنگام تولّد می
(. بنابراین روایت، 166: 1216)آموزگار، تفضلی؛ « را آفتی برای خود دانستندروزگار، این

 است. همرد و رسالتش بودشدن زرتشتِ فرّخپوروشسب از پیش در جریان زاده
 . روی برتافتن فر2-4ّ

کرده، در شکل نور و روشنایی ظهور و بروز میگونه که فرّ در زمان مجال و بنروز بههمان
شکل  به جمشید از فرّه نمونهبرای ؛استآمدهمختلفی درمی نیز به مظاهر برتافتنروی هنگام
( کوهی)میشِ غُرمی شکل در یا شود ونام دارد، رهامی (-vārǝγna)وارِغَن  که مرغ مرغی
پیوست. اما، دربارۀ وجود فرّه در پدر و  ویبه سرانجام تا بود روان اردشیربابکان پی در

مادر زردشت و اینکه چرا با وجود همکاری پدر با دیوان برای نابودی زردشت، این فرّه از 
 :کردتوان به نکات دیگری اشارهپدر نگریخته، می
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هنگام تولّدیافتن، از کارافتادن و مرگِ جادوگرانی که ت بهاینکه خندیدن زرتش نخست
کردن زرتشت به تاختند، تسلیماو می قصد نابودی بر در هنگام تولّد و کودکی زرتشت به

آمدن زرتشت از این بالیا، همگی جادوگران از جانب پدر برای نابودی وی و سربلند بیرون
بودن زرتشت برای همگان العادهخار  بودند، تا بزرگی و ای از  معجزاتسلسله

داشتند میبودند و اذعانشده زدهآشکارشود. حتی خود جادوگران نیز، درمانده و شگفت
او را « بهمن»است. ایزدی نگاهبانشفرّۀزیرا  ،گرددنمیخواهی ما، تباهکه زرتشت با چاره»

ود و پادشاهی چون گشتاسب شمی به نزد خدای خواهد برد و راز هر دو جهان بر او آشکار
 پوروشسپ از شنیدن این سخنان همانند دیگر پدران دردل شادمان« .او را یاری خواهدکرد

نبود. وی اعتقادی راسخ  (. این تنها شادمانی یک پدر161: 1216شد )آموزگار،تفضلی؛ می
ظت از ایزدیِ اهداشده از جانب اهورامزدا به زرتشت، دارای ویژگی حفافرّۀ داشت که 
است.  یعنی جانِ شخد پنرفرّه )فرهمند( مانند زرتشت در حفاظتِ کاملِ فرّ ؛باشدجان می

فرهمند نزدیکان و وابستگان و حتی بر شخددارد که عالوهظاهرای این فرّ، چنان نیرویی
 کند.  جانوران را هم دربرابر خطر و بال محافظت می

پوروشسپ را درخصوص فرزند ،  نظاهر، جادوگران اندیشه و ذهبه اینکه دوم
 خواست و دربارۀزرتشت را میکه او خود از جادوگران، مرگطوریکردند، بهمیتباه

در را « بیزار»نمود. کلمۀ می بود از جادوگران سئوال« بیزار»کردنش که از نابودکشتنِ کسی
کرد )آموزگار،تفضلی معنی« ناچار»معنی به (abῑ-čār) «چاراَبی»توان می ،متون پهلوی

یعنی پوروشسپ در مقابل اتّفاقات ناگواری که از معجزات زرتشت برای  ؛(74: 1216
آنان، زرتشت  داد، بنابه خواست آنان و برای تالفی ازسویمیجادوگران و دیوپرستان رخ

ابراهیم  گهاشت، هرچند بنابرشواهد، همچون حضرترا از روی ناچاری دراختیار آنان می
- کار هرچه باشد، چون به إذن دانست که نتیجۀمی بنرد و می را به مسلخاسماعیل که 

ناگواری  داشت که هیچ اتّفا وخواستِ خداست؛ خیرخواهدبود، پوروشسب نیز خود یقین
دیگر، عبارتیاوست. به زرتشت، همواره نگاهدارایزدیفرّۀ برای فرزند  رخ نخواهدداد و 

است. اگرچه در شدهاست از جانب پوروشسب رعایتبر کردارنیک نیک که مقدّم پندار
است، اما نیّت و پندار او دادهکردار، اعمالی )آزمایشاتی ناخوشایند( علیه فرزند  انجام

توان اعمال وی را در است و نمیمنبرّی از هرگونه سوءنیّت شخصی علیه زرتشت بوده
 ا  یافت. مغایرت با خویشکاری

 ،دیدسپ که در فرزند خود حاالت و رفتاری جدا از کودکان دیگر میپوروش، سوّم
 جویی، از سوی یک پدر طبیعیجویی بپردازد. این رفتارِچارههمواره برآن بود که به چاره

ا  و زندگی چراکه ثمرۀ ؛داشتمیشک پوروشسب، زرتشت را دوستاست. بدون
ها ت در ظاهر و باطن در تمامی هدفهایش بود، وانگهی زندگی زرتشپادا ِ رنج و سختی
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داشت از همان ایزدیفرّۀبود. زرتشت که از کودکی ها با زندگی پوروشسب درآمیختهو راه
بخشید. این خاست و او را آگاهی میمیستیز بردوران درمقابل اعمال ناخوشایند پدر  به

بلکه جزء وظایف زرتشت  بود، بودن برخی از اعمال پوروشسبدلیل نادرستستیز نه تنها به
که پیش از آن آشکارا در جهان چنانکه بعد از پیامبری او، دیوان» ؛بود عنوان پیامبرآیندهبه

بود در زیرزمین نهان شدند و شدهکه کالبدشان شکستهیافتند و درحالیرفتند، کاهشراه می
 (.111: 1216)آموزگار، تفضلی  «کار، به زرتشت ایمان آوردندگمراهان با این

نام خردمند و هوشیار بهبود، روزی پیری سالهکه زرتشت هفتهنگامی ،چهارم
آمد و از او خواست که زرتشت را  به خانۀ پوروشسپ ،(Barzin.koros)« کرو برزین»
دارد )آموزگار، ای بپرورد و از شور و شرّ دور نگهوی بسپارد تا اورا چون فرزند شایستهبه
گونه زرتشت تا مدّتها، از گزند دیو و کرد و بدین(. پوروشسپ چنین169: 1216لی؛ضّتف

جادو رهایی پیداکرد. اگر پوروشسب واقعای خواهان نابودکردن فرزند  بود، پیشنهاد 
 پهیرفت.از فتنه نمی را دورکردن زرتشت

ن ریشه در دین و زماباستان به عنوان مفهومی که همکه در ایرانفرجام سخن اینکه، فرّه
-های ژرف و عمیق مایهای با مضامین و درونداشت، اسطورهایسیاست دارد، جایگاه ویژه

است )احمدوند و رفتهمیشمارباستان بهایران مزدایی شناسیهستی و زرتشتینگریدرجهان
تاریخی را ظاهر، حوادث(. اسطورۀ فرّه نیز مانند دیگر اساطیر، گاهی به9: 1292دیگران، 
تاریخی آنها نیست بلکه  ها مهم است صحّتکند، اما آنچه در این روایتروایت می

(. 4: 1216بردارد)آموزگار، ن داستانها برای معتقدان آنها درمفهومی است که شرح ای
-ای ناخودآگاه، برای تقلیلگونهاست بهآدمیاندیگر اسطوره، تجسّم احساساتازسوی

اض به اموری که برای ایشان نامطلوب و غیرعادالنه است و چون آن را گرفتاریها یا اعتر
دهد. تکرار این داستانها که در قالب نوعی آیین کنند آرامشی به آنها دست میتکرار می

ای از عدم بخشد. اسطوره همچنین نشانهمیشود به آنها حقانیّت و واقعیّتمیدینی برگزار
ها در (. این ویژگی2: 1216ادث )آموزگار، آگاهی بشراست از علل واقعی حو

کهن مربوط به هزارها سالِ هایاست. داستاناساطیرایرانی و از جمله اسطورۀ فرّه نیز متجلّی
صورت نوشته شده تا سرانجام بهسینه نقلبهطور شفاهی و سینهپیش مردمِ سرزمینِ ما، به

تواند هند از دورانی که نه تاریخ میدمیدستها تصویرهایی بهاست. این نوشتهدرآمده
هایی دربارۀ آنها قضاوت کند و نه باستانشناسی، و جای پای آنها را فقح در اسطوره

 (. 2: 1216یافت )آموزگار، توانهمچون اسطورۀ فرّه، می
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 گيرینتيجه.3
فرّۀ انی و کیفرّۀزرتشت، فرّۀآمده، ازآنجا که در اوستا از سه نوع دستهای بهبنابر داده
 فرّۀهمگان، فرّۀ ایزدی، فرّۀ اینها از  شده و نیز در متون پهلوی و شاهنامه، افزون بر ایرانی یاد

 سبب سعایت و بدطینتیشود، هرچندکه به ظاهر پوروشسب بهشهر و ... نیز یاد میایران
تافتن فرّ، از ای به برخورد و قصد نابودی زردشت را دارد اما اشارهدیوان فریب آنها را می

باشد که پوروشسب از آغاز از موهبت  سببتواند بدیننشدن، میاست. این اشارهوی نشده
 ،بوده که به مشروعیّت و تاییدیۀ الهینبوده و برتافتن فرّ، برای کسانی ایزدی برخوردارفرّۀ 
صوص نیاز داشتند که مخ ،شاهیفرّۀایزدی و فرّۀدیگر برخورداری از موهبت عبارتیبه

شده، می آرمانی، هرگاه شاه گمراه رو براسا  اندیشۀ شاهیاست. از همینبوده پادشاهان
است. جمشید  اند و نمونۀ بارز آن در داستان جمشید و ضحّاكشدهمی مردمانش نیز گمراه

به ضحاك  ،شده شود و پس از او مردمانش نیز گمراهمی سال حکومت، گمراه 711پس از 
است که پدر زردشت مَنصبی نداشته و تنها شوند. این درحالیمی ن عرب متمایلاز سرزمی

همگان و فضایل نیکی که پیش از تولد فرّۀ سبب خویشکاری و برخوردار بودن از به
شود و فرّ صاحب فرزندی روحانی می ،زردشت به آنها اهتمام ورزیده، آرزویش برآورده

های فراوانی که علیه او وجود خبث و بدطینتی با ،کردهنیز در وجود زردشت تجلّی
ها یکسان نبوده و از فردی به فرد بنابراین کارکرد فرّه؛ ماندمیشود، باز هم فرّه با او باقیمی

 است. بندی خاصّی داشتهدیگر تقسیم
بود، دیدهخوابصادقی که دوغدو )همسر ( بهافزون براین، پوروشسب از طریق رؤیای

-بود و به ایزدی فرّۀیان تولّدیافتن فرزند  زرتشت بود، که برخوردار از ازپیش، درجر

منظور آشکارشدن هرچه بیشتر گردید، پوروشسب بهمیبرتمام دیوپرستان غالب زودی
بردن های الهی برای از بینبودند، تن به آزمایش معجزاتی که نشانِ پیامبری زرتشت

شتن و خونریزی نیست که و زرتشت، قِصّۀ کُ است. داستان پوروشسبدادهفرزند  می
گشتن او شود، بلکه داستان ایثار و فرّههمگانیِ پوروشسب و دو فرّۀ دادن دستمنجربه از
را در مورد  )ع(ابراهیمخواست، حضرتاست، همانگونه که خداوند می بودنحقّتسلیم

آورد، یعنی درمینسانها را از پایکه بزرگترین و نیرومندترین اکند، امتحانیاسماعیل امتحان
 خدا.کردن فرزند در راهقربانی

 
 هايادداشت

در مرورد پیونرد برین فرره در روایرات      (. Farr, Gnoli:pp: 312-319شناسی واژۀ فرّه )ن.ك: . برای ریشه1
؛ منظرور از فرره، دقیقرای   . (Terre Celeste ET Corps.Corbin: p.109زرتشرتی و قردرت و نیررو )ن.ك: بره     



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

92 

 Crownsشود )برای آگراهی بیشرتر ن.ك:   ای بر گرداگرد سر یا بدن ظاهر میشکل هالهاست که بههمان

and some Royal Insignia in Early Iran, Azarpay:p. 113) 

اللفظی آن آمده است. معنی تحت (-vouru-kaša). نام پهلوی اقیانوسی است که در اوستا وارووکش 2
کرت کدام دریاست؛ اما برخی نیست که منظور از فراخاست. دقیقای مشخد« کنارفراخ»و « ساحلبزرگ»

که دارای استشدهکرت نامیدهجهت فراخاند. از ایناز مستشرقان آن را دریاچۀ خزر یا آرال پنداشته
: 1ج1277خیزد )پورداوود، از آنجا برمی (Ardvi-Sūr)است. همچنین، سرچشمۀ اردویسور هزاردریاچه

122.) 
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