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  چكيده
مفهومي اساطيري در فرهنگ ايرانـي اسـت كـه در    » خورنه»/ «خوره»/ «خره»/ «هفر»/ «فر«

 تكامـل  بـه سهروردي ة و در انديشيابد   مي ، دگرديسيقرآناسالمي، متأثر از مفاهيم  اندور
علمـي   اي يبند ردهتاكنون در اين مفهوم ، »فر«ة ي بسيار دربارها شپژوه وجود با. رسد  مي

» يزديا  فرة« كهيم دريابي بند ردهدرخالل اين  يمكوش  مي اين پژوهشدر تبيين نشده است. 
 ،اثـر پذيرفتـه اسـت؟ بنـابراين     تر بيش قرآني خداوند در ها ناماسالمي از كدام  اندر دور

تفسـير  ــ تـاريخي    ادبي گونة به ي وبند ردهروش كيفي  بهرا » فر« ةدرباري تاريخي ها هيافت
بـه   نخسـت . يمكنـ   مـي  استشـهاد  قـرآن براي اثبات تناظر اين مفهوم بـه آيـات    و يمكن مي

» وخش«و  ،»بغ«، »ورج«، »برز«، »اورند«، »اورنگ«؛ كنيم ميآن توجه  سنگ هماصطالحات 
 ،»رانـي اي فـر «از:  اند  عبارت» فر«ي ها ه؛ گونشوند محسوب مي  »فر«ترين واژگان مالزم  مهم

 كـه  دهـد   مـي  ي فر نشانها يويژگ». فر موبدي«و  ،»زرتشتفر « ،»كياني فر« ،»پهلواني فر«
 ،دادني و كاهش دادني شيافزا  ،هاي مختلف صورتبا  ،گسترده و عام ،موهبتي خدايي» فر«
 ،پليـدي  ضد ،برانگيز ستايش ،رسان  ياري ،نياعجازآفررازآميز و  ،پذير  بيترك  ،پذير گسست 

ـ  پيكـره در » فـر «است.  پذير انتقال  ، ومحافظ افراد ،بخش مشروعيت ،درخشان ي هـا  يگردان
شـود. در   مـي گـر   جلـوه » قدرت«و  ،»خرد«، »زيبايي« شكل بهنيرو و استعداد  درقالبخود 
اشيا  درقالبتواند  مي شود و مي حيوان و گياه پديدار و داران اعم از زن و فرزند جان ةچهر

دركنـار   ،»نـور «، و »رحمـت عـام و خـاص   «، »فضل الهي«اسالمي  اندور . درشودآشكار 
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ايـن مفهـوم را    ي ناشي از نظام طبقاتي عصر ساسـاني ها ي، با حذف ويژگ»سكينه«مفهوم 
  كمال رساندند. بهو  ندكرداستحاله 

  .اسالمي اندور ،قرآن ،زرتشت فر ،كياني فر ،ايراني فر ،ايزدي  فرة :ها ه واژكليد
  

  . مقدمه1
 با همت و تـالش تواند   مي كه فرد است يهوراياة ويژ موهبت يا فروغ معناي به» ايزدي  فرة«

خطا آن را از دست بدهد. اين مفهوم اساطيري خاسـتگاه   رتكابرساند يا با اكمال ب بهآن را 
بسياري از رمزها و نمادها در فرهنگ ايراني است و از مفاهيم كليدي و بنيادي در فرهنـگ  

الگوها و خاطرات   كهنشناسان آن را در شمار   ايرانبرخي  كه طوري به ؛رود مي شمار بهايران 
 اوضـاع كـه در تحـوالت تـاريخي تمـدن ايرانـي متناسـب بـا         اند هازلي قوم ايراني برشمرد
فردوسـي حضـوري    نامـة شـاه در  نخستاين مهم در دوران اسالمي  .دگرديسي يافته است

رفتـه بـا     رفتـه امـا   ،بيني ايران باستان است  جهانمتأثر از  تر شبيكه  طوري به ،يابد مي محوري
پذيرد  مي معنايي، هويتي تازهة ، با يك استحالزرتشت آئيندو افق مقدس اسالم و آميزي  هم
پانصدسـاله در قـرن    اي هگذر از دوراز  پسشود و  مي الحسني تعديل اسماءمفاهيم  درپرتوو 

آورد؛ تـأثير   سـر برمـي  » حكمت خسرواني«عنوان  باششم هجري از دل آن مفهومي بنيادي 
مفهـوم  راه بـا   هـم ي هـا  بو مفهوم كليدي اسماي الهي در آن توانست برخـي از آسـي   قرآن

حكمـت  «ة بيني عهد ساساني برطرف و زمينه را براي بروز انديشـ   جهاندر  را» فر«باستاني 
در  رو،  ازايـن مجال اين پژوهش نيسـت.  در  بررسي آن كه ،در قرن ششم فراهم كند »اشراق

تمركـز  » ايـزدي  فـرة «ر مفهـوم  دي اسماءالحسـن با محوريـت   قرآنپژوهش حاضر بر تأثير 
  كه باعث تكامل اين معني شده است. كنيم مي

 كـه  دهـد  مـي  هـا نشـان   مرور آن .اند پرداخته» ايزدي  فرة«به  يي كهها شكم نيستند پژوه
شـناخت   :كند مي كه يادآوري است آمده گرد متعدداما پراكنده در آثار  مند، ارزشاطالعاتي 

بـا تحليـل و    كوشـيم  مـي اين پژوهش در شناسي است.  از لوازم مطالعات ايران» ايزدي  فرة«
ــ   دســته ــ ة بنــدي ايــن دانــش پراكنــده برپاي و  ،هــا يالگــويي علمــي مفــاهيم، انــواع، ويژگ
را بـا يـك سـاختار علمـي پـيش روي       »ايـزدي   فـرة ) «transformationي (هـا  يدانگر پيكره

بـه تغييـرات آن در    قـرآن و در هر بخش با استشهاد به آيات  يمان آينده قرار دهگر پژوهش
و كـاوش  » فـر «ة شناسـي كلمـ    واژهبـا   ،نخست ،. در اين مسيريمكن ميدوران اسالمي اشاره 

شـكل  » فر«تصويري روشن از مفهوم  است واژگان مترادف و مالزم آن سعي شده درمعناي
  ي آن معرفي شود.ها يبند صورتو  ،ها ي، ويژگها هگون گاه آن بگيرد،
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  پژوهش ةپيشين. 2
 شـده   ي معاصر ذيل موضوعات گوناگوني مطرحها شدر پژوه» ايزدي  فرة«توجه به مفهوم 

 ،شناسي ايران، شناسي جامعهپژوهي، ميتولوژي،  هنام شاهتوان به   مي ها  آنين تر مكه از مهاست 
 ي مرتبط با موضوع اين پـژوهش ها شين پژوهتر مسياسي اشاره كرد، اما از مه و حتي علوم

  داد: توان آثار ذيل را مدنظر قرار مي
طي دو فصل  نهم قرن هاي كتابدر  يانزرتشت مسائل) در Bailey 1943( بيلي، اچ. دابليو
فصل دوم  و يانزرتشتي ها بكتا بارةپرداخته است؛ فصل نخست در» فر«از كتاب به مفهوم 

  ؛است يزرتشتخارج از منابع 
داده اسـت. ايـن   » فر«ة شرح مبسوطي ذيل واژ يرانيكاا دايرةالمعارفگراردو نيولي در  ـ

) 1391( آسـمان  هفـت ة نشـري  53ة مدخل را سعيد انواري و سپيده رضي در شـمار 
  ؛اند ترجمه كرده

و  هـا  يبنـد  برخـي از صـورت   نامه فر در شاه) در كتاب 1335نقي اعتماد مقدم ( علي ـ
  ؛را توضيح داده است» ايزدي  فرة«مظاهر 

نمودهاي بسـياري   فردوسي ةنام در شاه» فَر«بررسي ) در كتاب 1350( بهروز ثروتيان ـ
بندي جامعي انجام  ، اما دستهاست برده ها نام  را شناسايي كرده و از آن» ايزدي  فرة«از 

  ؛نداده است
نمودهاي  باستان ايران پادشاهي آئين در ايزدي  فرة) در كتاب 1384ابوالعال سودآور ( ـ

  ؛است  ايزدي را در ايران باستان معرفي كرده  فرةتصويري 

 ايـزدي   فرة يلو تحل يينتب«ة ؛ در مقالاست نيره دلير در دو مقاله به اين موضوع پرداخته ـ
 ةنامـ  دوفصـل در )» يا اندرزنامـه  حكمت اشراقي، تاريخي،( يدر آثار منثور دورة اسالم

 1393( تابسـتان ، يستانو اسالم دانشگاه س يرانا يخيتار يها پژوهشپژوهشي ـ  علمي
ـ  چ هـم اسالمي مطالعه كـرده اسـت.   ة الف) حضور اين مفهوم را در دور ة نـين در مقال

 ظـل  و ايـزدي   فرة تطبيقي بررسي سلطنت؛ و پادشاهي نظري مباني و سياسي فرهنگ«
 1393( يختـار  يرانـي انجمن ا نامةپژوهش ي؛و فرهنگ يخيمطالعات تارة مجل در »الهي 

  ؛باستاني و اسالمي پرداخته استة تطبيقي اين موضوع در دو دورة ب) به مطالع
 ديـ (با تأك “فر” يريتصو ينمادها يبررس«ة در مقال) 1394وان و ديگران ( فاطمه ماه ـ

چاپ رسيده اسـت،   به يحماس ادب نامة پژوهشة كه در مجل »)هنام شاه يها هنگار بر
  ؛است كرده  اشارهفردوسي  نامةشاهدر » فر« از مظاهربه برخي 
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در  يالهـ  يـت و عنا يـزدي ا  فـرة «ة ) در مقال1394زاده ( اهللا يوسفي و خليل بيك روح ـ
در  »يمولـو  مثنـوي و  فردوسـي  ةنامـ  شاهبر  يدبا تأك يو عرفان اي اسطوره بيني  جهان
سير تطور مفهوم فـر از ايـران باسـتان بـه      فارسي ادب در عرفانياتة مجل 22 ةشمار
  ؛اسالمي را بررسي كرده استة دور

 فـرة  اسـطورة  تطـور  و تحـول  فهـم «ة ) در مقال1395شجاع احمدوند و ديگران ( ـ
تـاريخي   ــ  فرهنگـي  ازنظـر موضوع را » اسالمي دوران تا ساساني عهد از ايزدي؛ 

  تحليل كرده است.
ها  پژوهشاين ة اما هم ،آيد مي دست به» ايزدي  فرة«ي از مند ارزشدر اين آثار اطالعات 

اي است كه نوآوريِ  بندي مفاهيم نكته آوري و دسته اند. جمع آورده اي را گرد مفاهيم پراكنده
  كند. مي متمايز كارهاي پيشينآن را از  شود و محسوب مي اين پژوهش

  
  . روش پژوهش3

 گونة به ي وبند ردهروش كيفي  بهرا » فر«ة ي تاريخي دربارها هيافت كوشيم مياين پژوهش در 
و واژگـان  » فـر «ة معـاني لغـوي واژ   بـه  باتوجه ،نخست ،بنابراين .يمتفسير كنـ تاريخي  ادبي

ـ   يم وكـاو  مـي  معنـايي ايـن مفهـوم را   ة متناظر با آن، گستر و  ،هـا  ي، ويژگـ هـا  هسـپس گون
اسـالمي   انبندي و تفسير و دگرديسـي آن را در دور   مقولهرا » ايزدي  فرة«هاي  نيگردا پيكره
 دو پرسـش  بـه  اين پژوهشدر . يمكن  مي استنتاجمنطقي  طور بهرا نتايج  سپس يمكن ميمرور 
  :دهيم ميپاسخ 
  ؟دارديي ها ينگردا پيكرهو  ،ها يويژگ ،ها هچه گون» ايزدي  فرة« .1
هـاي خداونـد و مفـاهيم قرآنـي      نـام اسالمي از كـدام   اندر گذار به دور» ايزدي فرة« .2
  اثر پذيرفته است؟ تر بيش

ــابراين هــدف اصــلي ــژوهش  از بن ــر« ي مفــاهيمبنــد ردهپ و هــدف فرعــي مــرور  »ف
 اسالمي است. اني اين مفهوم در دورها يدگرديس

و  است گرفته واژگان مترادف و مالزم خود قرار دركنارمعموالً » فر«ة واژ هنام شاهدر 
بتـوان بـه    كـه  آنتري از مفهوم رازآميزِ آن ايجاد شود؛ براي  تا درك واضحكند   مي كمك
و  سـنگ  هـم واژگـان   كه يافت، ضرورت دارد  دست» هفر«معنايي  ةلغوي و گسترة ريش

ي آغـازين ايـن پـژوهش    هـا  هكليـدواژ  ر،اعتبا بدينشوند. موازي آن بازشناسي و مطرح 
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هاي مختلف يك معنـا   كه صورت» خُورنَه« و ،»خُوره«، »خُرَه«، »هفر«، »فَر«اند از:   عبارت
غ «، »اَورنـد «، »اورنـگ «، »ورج« اند از: عبارت ها و واژگان متناظر آندارند را  رز «، »بـ بـ« ،
  ».وخش« و

  
  »خورنه«»/ خوره»/ «خُره« »/هفر« /»فَر« 1.3

هـاي   واژگاني مشـترك و چهـره  ة اين پنج صورت واژگاني با پنج فرم آوايي مشابه ريش
نـد. مفهـوم اصـطالحي ايـن واژگـان را محققـان       دارمعنـايي  ة در يك خانواد يگوناگون

ترجمـه   gloria, splender, magnificentia, polentia, maiestasاروپايي به كلمـات التينـي   
 .)4: 1350بايــد آن را شــكوه و جــالل تعبيــر كنــيم (ثروتيــان  نــد و در پارســي ا هكــرد

شـأن و شـوكت و    معنـي  به«آورده است:  قاطع برهانمحمدحسين بن خلف تبريزي در 
، چـه مـردم نـوراني را فرمنـد و فرهومنـد      انـد  ههم گفت “نور” معني بهرفعت و شكوه و 

 مـاده  همـين  بخت از نيك و مبارك معناي به »فرخ« ةكلم .»)فر«: ذيل واژة 1376( »گويند
 در. اســت ،ســعادت و ســعيد معنــاي بــه ،فرخنــدگي و فرخنــده آن مشــتقات و اســت

  :خوانيم مي زامياديشت،
 ايـن  پرتـو  از. يابـد  برتري همگنان از بتابد كه هر دل به ايزدي، است فروغي “فر”

 گسـتر و  آسـايش  و وتخت گردد  تاج ةبرازند رسد، پادشاهي به كسي است كه فروغ
 اسـت  نور اين نيروي از نينچ هم. باشد پيروزمند و ياب كامهماره  و شود دادگستر

 بـراي  از خداونـد  ازسـوي  و شـود  آراسـته  روحاني و نفساني كماالت در كسي كه
ايـزدي   الهـام ة شايسـت  و رسـد  پيغمبري مقام به و گردد برانگيخته مردمان يينما راه

 پارسا، خـواه  خواه و پادشاه خواه است، ازلي تأييد به ديمؤ كه كسي ،رو  ازاين .شود
  .»)فر« مدخل : ذيل1378 اوشيدرياست ( ايزدي “فر” داراي هنرمند، و نيرومند

 و چنبـري رخشـان را بـر   تافته   مي سان نور  به» مند فره« از انسان» فر«باوري كهن، ة برپاي
ـ «چنبر رخشان يا است. هانري كربن بر آن است كه اين  آورده  مي وي پديدة گرد چهر ة هال

قديسان را آراسته است؛ در غـرب گـرد   ة از ايران به ديگر كشورها برده شده و چهر» اثيري
 و در اسالم شيعي در سـيماي پيشـوايان دينـي پديـدار     ،بوداة سر مسيح، در شرق دور چهر

  .)236 - 235: 1379(كزازي  شود مي
اسـت: ايـن لغـت     آورده» خـره «ة ذيـل واژ  قـاطع  برهـان  شـت محمد معين در پانو

ه شـد » فـره «و » فـر «شده و در فارسـي   ) در پارسي باستان يادfarnah» (فرنَه« صورت به
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بوده » آمده، چيز خواسته  دست بهچيز «رسد  مي نظر به» هورنه«ة نخستين معني كلم. است
 شـده  امور مطلوب گرفتـه   و چيز خوب، چيز خواستني، خواسته، معني بهاست و سپس 

و خواسـته   معنـي  بـه را » خـوره «بعدها در عصرهاي متأخر نويسـندگان زرتشـتي    است؛
: 1376 تبريـزي كار رفتـه اسـت (    بهبختي و سعادت  نيك معني بهو نيز  اند هگرفت» دارايي«

  .)»خره« مدخلذيل 
نوري  “خُره”باشد، اعم از چراغ و آتش و آفتاب؛ گويند  “نور” معني به “خره”نين چ هم

بر خلق و بدان نور خاليق، رياست بعضي بر بعضـي  شود   مي كه فايز تعالي اهللاست از 
هـا و از ايـن نـور     هـا و حرفـت   صنعتبر شوند   مي آن نور قادرة وسيل  بهكنند و بعضي 

گويند؛ و  “كيان خره” را آن و گردد فايز عادل و بزرگ پادشاهان خاص باشد به چه آن
  .)هماننيز آمده است ( “خوره” شكل به

 بـاجالل  و مند شكوه معني به و آيد  مي »خرو« از »خرومند« ؛است »فر« همان خَرو يا خُره
  .)»خره« مدخل: ذيل 1378 اوشيدري( است
» هورنـه «و ]، [اوسـتايي  )xvarǝnah( »خُورنـه «، ][فارسي امروزي )xovarah( »خوره«

 تبريـزي ( شود  مي شمرده» فر«خُرَه [فارسي امروزي] است كه خود صورت ديگر همان 
 كـه  مردانـي  و زنـان  بـا  ايزدي بخششي با »فر«يا  »خورنه« .)»خوره« مدخلذيل : 1376
در دوران اسالمي بـا ظهـور    .)55: 1368 بويل( بود راه هم داشتند عنايت ها آن به ايزدان
گيـرد كـه    برمـي  مفاهيم كالمي پربـاري را در » خوارنه«حكمت اشراقي اصطالح  ةانديش

ي ديگر با تعبيراتي ها ناين مفهوم در زبا .صراحت مشخص كرد  بهتوان  نمي حدود آن را
شده است. سـهروردي    ترجمه» شهاب نصرت«و » شوكتضياي «و » عزتبهاي «چون 

سـكينه نيـز   كنـد.    مـي  عربي را نزديك به هم معرفي» ةسكين«اوستايي و » خورنه«مفهوم 
دقيـق آن دشـوار اسـت. در    ة مـ لفظي اسـت بـا معـاني گسـترده كـه ترج     » فر«ون چ هم

بيني عرفا و صوفيه، سكينه موهبتي الهي است كه وقتي به كسـي بخشـيده شـد در      جهان
 سـكينه  مفهـوم  از .)57 -36: 1385(كـربن   آورد دسـت مـي   بهپيشگاه حق تقربي خاص 

 انوار با را مفهوم اين سهروردي. شود  مي فهميده افكندن اقامت رحل و شدن ساكن معناي
 بـه  نفـس  صـورت،  ايـن در و يابنـد   مي اسكان نفس در كهكند  مرتبط مي محضي معنوي

 در جـالل  نور اسكانة كنند  بيان »خوره«ة واژ كه ناچن . همشود  مي تبديل »نوراني هيكلي«
 و »شـخينه « عربـي ة واژ معـادل  لغـوي  ازنظـر  »سـكينه « عربية واژ. است انمند فره جان
  .)106: 1387(كربن  است هيكل االقداس قدس در الهي ناپيداي حضور معناي به
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  »اَورند»/ «اورنگ« 2.3
خـوره،  ة دارنـد « معنـي  بهصفتي اوستايي است  كه دهد مي نشان» اورنگ«ة شناسي واژ  ريشه

و هـم  » تخـت « معني بههم  كه ناچن .خود گرفته است  بهكه ساختار اسمي » برخوردار از فر
و زيبايي اشاره » فر«به » اورنگ«ة واژ .)59 - 58: 1384كار رفته است (پاكزاد  به» فره« معني به

بارها مترادف » اورنگ«و » فر«ي ها هواژ هنام شاهدر  .)»اورند« مدخل: ذيل 1385دارد (دهخدا 
ة آغـازين واژ  قـرون در شـعر شـاعران    كه طوري به ،)114: 1384(سودآور  اند هآمد ديگر يك

ـ  اسـت.  قـرار گرفتـه  » فـر « دركنـار ») و(«پـايگي   با حرف ربط هـم » اورنگ« مثـال در    رايب
  خوانيم:   مي  نامه شاه

ــنم   ــتش ك ــاجپرس ــو را  ت ــت ت  تو را» بخت«و » اورنگ«و » فر«همان    وتخ
  )344 ،7ج  :1968(فردوسي 

ـ  » بخت«و » اورنگ«اين بيت واژگان  در محسـوب   »فـر «ي هـا  هكه از مقتضـيات و گون
كه معناي تخت پادشاهي نيز از آن » اورنگ. «اند هكار رفت  به» فر«و مترادف  سنگ هم شوند مي

  داللت كند.» فر ايراني«بر تواند   مي »بخت«ة و واژ» كياني فر«مالزم مفهوم شود   مي مستفاد
اسـت. دهخـدا معـاني ذيـل را بـراي آن      » اورنگ« ةواژة نيز شكل تغييريافت» اورند« ةواژ

 مـدخل ذيـل  : 1385دهخدا (» عظمت و شكوه و فر و شوكت و شأن: «گزارش كرده است
  رفته است: كار به» فر« ةواژبارها مترادف  هنام شاهدر » اورند« .)»اورند«

 تــــو را داد داور هنــــر بــــا گهــــر   »فـر «ي و راي و »اورند«و » برز«كه با 
  )211 ،3ج  :1968(فردوسي 

 اسـت  شـده  يـاد  ها از آن» فر«كه با عنوان ي متعدد مواهب الهي ها هدر اين بيت بر جلو
  .شوند محسوب مي »فر«مكمل معناي » اورند«و » برز«. واژگان است هشدتأكيد 
  
  »برز« 3.3

 - 122: 1350رفته است (ثروتيان  كار به» فر«از يا مالزم تر ماصطالح برز در موارد بسياري ه
را متـرادف  » برز«، نخستين معني اللغات غياثو  قاطع برهاندرنظرگرفتن با  ،دهخدا .)132

 ديگـر  معنـي  به گاه آن ؛داند و زيبايي مي ،شكوه، عظمت، رفعت، قدر، مرتبه معني بهو » فر«با 
 دهخـدا ( كنـد  مـي  جـالل معنـي  و را شكوه » برز«و » فر«و  پردازد مي (قد و قامت و گردن)

  .)»برز« مدخل: ذيل 1385
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 نــدارد همــه راه شــاهان نگــاه      است شاه» برز«و » فر«ازيرا كه بي 
  )199 ،3ج  :1968(فردوسي 

 در بيتي سعي كـرده  ،»زدن دارا با بزرگان ايران راي«، ذيل داستان نامهشرفنظامي نيز در 
» فريبرز« دركنار» برز«و » فر«مترادف ة او با كاربرد دو واژ .بپردازد» فريبرز«نام ة به ريش است

  مشترك اين دو واژه پرداخته است: معناي بههم  و هم جناس ساخته
 تن جوشـنش بـود و بـازوي گـرز       »بــرز« و »فــر« از كــه نــامي فريبـرز 

  )171: 1316(نظامي 
اندام و   پهلوانان تناسب» فر ايزديِ«دريافت يكي از نمودهاي متداول توان   مي از اين معنا

نيـز  » فـر «مـرتبط بـا مفهـوم    اي اسـاطيري   مايـه  زيبايي قدوقامت آنان است. اين واژه از بن
ست ها بايزد آ اوستاكه در  )Borz Yazd( يكي از ايزدان پهلوي است» برز«برخوردار است؛ 

شـود. او نيرومنـد و     مـي  شـناخته » هـا  بفرزند آ« معني به) Apam  napȃt» (نَپات اَپم«و با نام 
(سـرور) دارد و ماننـد   مانند هرمزد و مهر لقب اهـوره   دارد و بلندقامت است و اسبي تيزرو
و ه شـد نـام خـاص او    )Borz(ي پهلوي بلندقامتي او ها ندر مت ؛امشاسپندان درخشان است
 شـده  ظـاهر  Apam  napȃt صـورت  نيز نام او به» وداها«. در است ايزد بلندقامت ناميده شده

رز ايـزد  «همـان  » آبان«شود.  مي هم خوانده» آبان«ست. در پهلوي ها بكه خداي آ است بـ« 
و غالت  ها هايزد كشاورزي است كه موكل بر افزايش دان» برز« .)82 - 81: 1389است (بهار 
  .)»برز«مدخل : ذيل 1378 اوشيدريتأمين خوراك را بر عهده دارد ( ةاست و وظيف

 بر عالوه» وخش« و ،»بغ« ،»ورج«ة سه واژ گيرند برمي در را از ميان واژگاني كه مفهوم فر
خـوبي بـر    حكمت اسالمي را نيـز بـه   بار مفاهيم اند هكه توانست اند واژگانيمفاهيم اساطيري 

  دوش بكشند.
  
 »ورج« 4.3
 )varǝcah( »رچهو« اوستاو در  )warz(» ورز« و »ورچ«صورت  به يدر پهـلو كه كـلمه  ايـن

اسـت   يصـفت  اوسـتا در  »ونـت  ورچه« است.نيروي حياتي و قوت  يمعن بهاست كار رفته  هب
قائل شده و بعـدها آن دو    ارتباط »خرهـ  فر« و »ورج« نيب  باز از دير .نيرومند و قوي  معني به

آمـده اسـت.   » فـر « معني بهچندين بار » ورج«فردوسي نيز  نامة شاهدر  .اند هرا مـترادف دانست
و غيره  )goraja(و گرجه  )goraza(و گرزه  )gorj(كه در متون پازند گُرج  )gorz(گُرز  ةكلم
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 .)29 - 28: 1329و بزرگـي اسـت (معـين    » برز«و » ارج«و » ورج«به همان معني  است آمده
ـ فر  قدر، مرتبه، شأن، شوكت«آورده است:  »ورج«ة محمدحسين بن خلف تبريزي ذيل واژ

محمد معين در همـين كتـاب ذيـل واژه توضـيح داده      .)1376 تبريزي» (ايزدي، فره، خوره
نيروي حياتي و قـوت اسـت. در ادبيـات فارسـي گـاهي ايـن واژه را        معني به» ورج« :است

  .اند هبرد كار به» خوره«و » فر«جاي  به
  آورده است: نامه  مرزبانقرن هفتم در  در سعدالدين وراويني

كه مواهب ازلي  جا آنپروردگارند و ة آفريدگار و برآوردة و ندانند كه پادشاهان برگزيد
همـاي  ة الهي [فر ايـزدي] بـه خـرج رفـت، اول سـاي      “ورج”و واليت  قسمت كردند

  .)36: 2535سلطنت بر پيغمبران افتاد، پس بر پادشاهان، پس بر مردم دانا (وراويني 

در كالم وراويني آشكار » حكمت خسرواني«ة متأثر از انديش» فر«بازتوليد معناي باستاني 
بـا افـق   در دوران اسالمي » فر«، معناي ازآن پيش، دشخواهد بيان  درادامه كه چناناما  ،است

خداوندي سخن آمده و تصريح ة فضل ويژ بارها از قرآن ؛ دردشو مي هماهنگ قرآنمعنايي 
بسـيار اسـت    كنـد و داراي فضـل   مـي  خداوند به هر كس بخواهد آن را عطا است كه شده

  .)4(جمعه: 
  
  »بغ« 5.3

بخت است. در ة بخشايند معناي بهسكريت سهم و اقبال و در سان معناي به اوستااين واژه در 
فرزنـد   معناي بهپور/ فغفور  بغة و در واژ اند ريشه  همي بخت و باغ با اين واژه ها هفارسي واژ
: 1389بازمانده است (بهـار  » بغداد«و  ،»بيكند«، »بيدخت« صورت بههاي محل   نامخدا و در 

 .)173: 1388 (رستگار فسايي كند  مي ايزدي است كه خوشي و شادي را تقسيم» بغ« .)459
 در »بگـه « و اوستا در »بغه« .است آمده بخت و بخش و برخ و بهره معني به »بغ« ها در گات
 خـدا  رديـف   هـم  بـار  چند كلمه اين اوستا در است. آفريدگار و دادار معني به باستان پارسي

 از پيش هندوايراني اقوام يا آريايي اقوامة هم نزد است. آمده ايزد معني به گاهي و) اهورامزدا(
ـ  خـداي  زرتشـت  .اسـت  بـوده  خدا مطلق نام »بغ« زرتشت شدن برانگيخته  را خـود ة يگان
 در مزبـور ة كلم است. مانده  باقي خود اصلي معني به نانچ هم »بغ«ة واژ اما خواند، اهورامزدا
 در واژه اين است. »فغ« آن معرب و مبدل و آمده) بيستون( بغستان و پور بغ و بغداد تركيب

 و رفتـه   مـي  شمار هب ايران بزرگة آتشكد سه از يكي كه »بغ اتورخورنه« معروفة آتشكد نام
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: 1385 دهخـدا ( شـود  مي يزداني ديده فر و جاللت آتش يعني است؛ بوده پارس كاريان در
» بـاكوس «اسـت، در زبـان يونـاني    » بگ«كه روسي آن  ،»بغ«آريايي ة واژ .)»بغ« مدخلذيل 

)bacchus ( را در » بـغ «اسـت.  ه شـد » پاگـان «در زبان روميان  و »بوغوس«و در زبان ارمني
  .)6 :2536 (حاميگفتند  مي هم» بِي«و ، »باي«، »بيگ«يا » بگ«، »بك«ي ايراني ها شگوي

  
  »وخش« 6.3

معاني ذيل اسـت كـه بـا    ة دربردارند شود مي مستفاداز آن » فر«كه معناي » وخش«ة كليدواژ
پرتو بزرگي كه خداي تعالي بر  .3 ؛فرتاب)( وحي .2 ؛كشف و الهام .1 :اند هپيوست ديگر يك

پيامبر (كسي كه از فر نبوت برخـوردار شـده و در    معني به» وخشور«ة دل پيغمبران تابد. واژ
رود) از   مـي  كار بهنوان صفت زرتشت ع به كه چنانگرفته است؛  معرض وحي (فرتاب) قرار

 اي فر (فر كه گونه» وخش« .)»وخش« مدخل: ذيل 1385 دهخداشده است ( اين واژه گرفته 
شاهان كياني ة لو در سلس شود كياني) و حاوي روحي پيامبرگونه است از كيومرث آغاز مي

شـده اسـت     پيغمبـر ترجمـه   معني بهها   در گات» وخش« .)205: 1383يابد (اشه   مي جريان
  .)»وخش«مدخل : ذيل 1378 اوشيدري(
  

  »فر«معاني اصطالحي  7.3
كهـن و  ة بـه جامعـ  » فـره «شود، اعتقاد به  مي طوركه در اعتقادات ديگر اقوام نيز يافت همان

نيروي رابط جهان انسان و جهان خدايان است. انسـان يـا   » فره«ابتدايي انسان مربوط است. 
درستي انجام دهد انتظـار دارد   خود و جهان پيرامون به بارةوظايف خويش را دراي كه  قبيله

 كه بود طبيعي ارتباط به اعتقاد همين شايد ايزدان يا مظاهر طبيعت درمقابل او را ياري دهند.
 ايزدان لطف برانگيختن دربارة را جادوگران وظايف جامعه در كارها شدن تخصصي با بعداً
 يـا  فرد ارتباط توانست مي جادوگر يا پيشواي روحاني. كرد مي تعيين ايشان قهر دوركردن و

 كنند؛ بخشي  »فره« كه وادارد را آنان و دهد توسعه و كند حفظ خدايان جهان با را خودة قبيل
 مزداپرستان، باور به .)157: 1389(بهار  تأمين كنند را جامعه يا بختي فرد نيك و سعادت يعني
 تـا  گرفتـه  انپرسـت  يزدان و پيشوايان و پيامبران از مزدا اهوره دار نام و برگزيده آفريدگانة هم

 و مند فره كردار  درست و كيش  راست آوران رزم و پهلوانان و دادگر شهرياران و يانروا فرمان
 پهلوانـان  و شـهرياران  اوسـتا  در ،علـت  همين به. اند ايزدي موهبت يا فروغ اين از برخوردار
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 تـالش  هرچنـد  و انـد  هبهـر  بـي » فـر « از ،افراسـياب  و ضـحاك  ونچ هم ،كار ستم و بيدادگر
ة واژ .)1019 - 1018: 1385خـواه   ند (دوستشو برخوردار آن از توانند نمي هرگز ورزند  مي

 بخـت  معنـاي  سـرعت   بـه  موفقيـت  از اي نشانه منزلة به نيز و ضمانت نوعي مثابة به »خوره«
 انجـام  بـه  قـادر  بودنـد  برخـوردار  آن از كـه  افرادي طريق بدين و گرفت خود به را) نيك(

  .)107 - 106: 1391(نيولي  شدند خودة ويژ هاي نقش يا ها مأموريت
ــرد ــد ة در ك ــتم، بن ــه  »زامياديشــت«از  53هف ــيشك ــر ب ــه  ت ــر«ب ــاني ف ــه» كي  پرداخت

  خوانيم: مي  ،است
پس بايد هريك از شما مردمان، چنين گفت اهورامزدا، از زرتشت پـاك خواسـتار فـر    

او از  ؛مند گـردد   بهرهاو از بخشش پاداش آترباني  ؛نيامده] باشد دست به[نيامدني  دست به
 ]منـد گـردد   بهـره [او از بخشـش آتربـان    ؛مند گردد  بهرهفراوان آترباني  بخشش پاداش

  .)340: 2536 ها   يشت(

(خورنه)  فربايد جوياي » هر آدمي«كه دهد   مي اهورامزدا به زرتشت هشدار ،ترتيب بدين
خصوصي نيست  بهخاص افراد  فرديگر،   عبارتي  بهباشد تا بهروزي و پيروزي نصيبش شود. 

  .)23: 1384تواند از آن برخوردار باشد (سودآور   مي كس و همه 
» خورنـه »/ «فره«و ترجمه از  ،توصيف، تعريفكم بيست   دستشناسان   ايران ،درمجموع

: جالل، درخشش، شكوه، شوكت، شكوه پرفروغ، آتش پيروز/ قاهر و فـوق  اند هدست داد به
تـوان   مـي  ي خاصي در عالم محسوس عيان شـده اسـت.  ها ههاله كه ازطريق نشانو طبعي، 
 سعادتو بوغ، همان مبدأ ملكوتي است كه به دارندگان آن قدرت، فضيلت، ن» خورنه«گفت 
نـوراني تأييـد ملكـوتي و قـدرت     ة همان بخـت خـداداد اسـت. خورنـه نشـان      و بخشد مي

 حال عامل دروني حيات اما درعين ،شده ازجانب خدايان رمز سعادت فروزان است بخشيده
دهـد (كـربن    مي ، يعني نيرويي است كه موجود را به مبدأ هستي و يا وجود كل پيونداست
1391 :170 - 171(.  

 ،اسـت  خـودش  جـنس  از كـه  ،را نور جهان آن با نفس كه است عنصري »فر« ،درواقع
د كنـ  مـي  تابان و منعكس اشيا و موجودات در روح كه است تصويري همان و كند  مي درك

و زمين  ها نآسما» نور«خداوند  ،قرآنتصريح   بهدر فرهنگ اسالمي هم،  .)60: 1387(كربن 
اسـتحاله   را »ايزدي  فرة«خود مفهوم باستاني  درپرتو است توانسته ،رو ازاين .)35 :است (نور

مشـتركي  ة و كليـدواژ  اوستاو  قرآنصفت مشترك خداوند در دو كتاب آسماني » نور«كند. 
 اعتبـار،  بـدين  .است كه توانسته است دو فرهنگ اسالمي و اوستايي را به هم نزديـك كنـد  
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را در دوران اسـالمي  » ايزدي  فرة«ي و تكامل مفهوم نور در دوران اسالمي توانست دگرديس
  تسهيل كند.
. اسـت  برجسـته  بسـيار  سـهروردي  پيـروان  و اشراقي حكماي آثار در »خورنه« تصوير
 از حكمـا  ايـن  كه تعريفي. است سهروردي ةانديش مسلط و اساسي هدف »خورنه« درواقع،

تقدير (كربن  هم و است شكوه هم »خورنه« است. زرتشت تعريف همان دهند مي »خورنه«
 بـوده  اسالم عالم در قديم ايرانة عالي حمكت و خرد احياي دنبال به سهروردي .)88: 1369
 دارد چيرگـي  او ديـد  افـق  بر مزدايي فرشتگان شناخت و ،نورة هال خورنه، مباحت و است

  .)106: 1387(كربن 
  
  »فر« تحول معنايي 8.3
اسـت  » فـر «باور داشتند. اهورامزدا كـه خـود صـاحب    » فر«زرتشت نيز به  از پيش ها يآرياي

در  .)176 - 174: 1380روا كند (رجبي  كامآفريدگان را درنهايت كمال پديد آورد تا گيتي را 
بـه  است و شرط رسـيدن   راه همبركت و اقبال و خواسته  با» فره«ادبيات اوستايي و پهلوي، 

بـا بخـت   » فره«ساساني ة در دور كه آيد ي پهلوي برميها هشتاست. از نو» فره« داشتن اه آن
 نظـام طبقـاتي   شـديد  فشـارهاي  مردم ايران زيـر  ةتود كه  زماني معنايي برابر يافته است. در

در  تأثيري كاري خويش نورزيدن يا ورزيدن و نداشتنداي  بهره يبخت خوشاز  ساساني اندور
 و بـودن  منـد  فـره  حتمـي  ارتبـاط  بـه  شـد  نمـي  ديگـر  نداشـت،  فـره  دادن دستاز يا يافتن

 يمنـد  فـره  عينـي  نتـايج  كه ،قدرت و خواسته و سعادت ،بنابراين .ماند معتقد كاري خويش
 فقـط  كار خويش مردم و كرد پيدا »بخت« معناي »فره« درنتيجه يافتند. ارتباط بخت با بودند،

 در اين .)157 - 156: 1357(بهار  باشند اميدوار خويش روان اخروي سعادت به توانستند  مي
 ةفـر  يـا  كيان ةفر روحانيان، يا» آترونانة فر« يافت، طبقاتي مفهومي نيز »فره« طبقاتية جامع

 انگـر  پـژوهش  از برخـي  .اسـت  فـره  ر مفهـوم د طبقاتي تحوالت اين تأثير نمودار سلطنت
 »شـخينا «عنـوان   يهـود  ديـن  در و يافتـه  راه  نيـز  سـامي  يها ندي به »فر« مفهوم كه ندا برآن

)šexina (رفتـه  كار به بار شش و شده تعبير »سكينه« به آن از قرآن در و است گرفته خود به 
در  .)57: 1388؛ رستگار فسـايي  156: 1389؛ بهار 1019 - 1018: 1385خواه  است (دوست

وفات موسي از پيامبر وقت خود تقاضـا كردنـد   از  پساسرائيل  بني كه بقره آمده استة سور
را برايتان انتخاب كرد و نشـان  » طالوت«او به آنان گفت خداوند  .پادشاهي برايشان برگزيند

و الواح بازمانده از خاندان موسي و هـارون  » خداة سكين«سلطنت او تابوتي است كه در آن 
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ة در ساير مـوارد كلمـ   .)248 - 246 :آورند (بقره  مي در آن است و فرشتگان آن را براي شما
را بر پيامبر و » سكينه«است؛ اين خداوند است كه  راه همشدن » نازل«غلب با فعل ا» سكينه«

» فـتح «ة ي محوري در سـور ها همفهوم سكينه يكي از انديش .)26 :(توبه كند  مي نازل مؤمنان
آن » نامؤمن«بر قلب » سكينه«كردن  نازلهدف خداوند از  كه در آغاز سوره آمده است ؛است

جنـود آسـمان و   «نـزول سـكينه خداونـد    از  پسيمان پيشينشان بيفزايد. است كه ايماني بر ا
خداوند سـكينه را بـر آنـان نـازل      كه آناز  پس .)4 :فرستد (فتح  مي را به ياري مؤمنان» زمين
يشـان  ها بكـه كـافران در قلـ    هنگـامي  .)18 همان:آنان را به فتحي نزديك پاداش داد ( ،كرد

را » تقوي ةكلم«نازل كرد و » سكينه« مؤمنانخداوند بر پيامبر و  ،پروردند» حميت جاهليت«
تمـامي ايـن    .)26 همـان: ( ترين افراد درخصوص آن بودنـد  زيرا شايسته ،كرد راه همبا آنان 
اي  جلوه »سكينه« كه كنند  مي ابهامِ مفهوم سكينه داللت دارند و تأكيد و بر رمزآميزي ها هنمون

اي   انـدازه را تـا  » سـكينه « كه دهند مي م همين دو ويژگي اجازهك دست .از عنايت الهي است
برنـد    مي كار بههايي كه براي شخينا  ترين استعاره يكي از رايج ،نينچ همبدانيم. » فر«متناظر با 

  را دارد.» فر«قابليت انطباق با » سكينه«در اين معنا هم  .)205: 1388شنكايي ( است» نور«
  

  اي الهيالحسن اسماءدر » فر«مفهوم  ةاستحال 9.3
) الحسـني  اسماء(هاي نيك خداوند  نام درجايگاههايي كه  اسالمي مفاهيم و ويژگي اندر دور

 بـدين  .ايزدي را در خويش استحاله كنند  فرةاساطيري حضور دارند توانستند مفهوم  قرآندر 
ـ  ةبا تكيه بر محتواي كتاب آسماني، ساختار طبقاتي و نژادپرسـتان  ،معنا كه  را » فـر «ي هـا  هگون

 ،مثال رايب .ذيل حكمت الهي تعريف شد» ايزدي  فرة« مند ارزشي ها هدگرگون كردند و آموز
  كنند. مراتب عنايت الهي را تبيين اند هتوانست» فياض«و ، »وهاب«، »رحيم«، »رحمان«هاي  نام

 ،»علـيم خبيـر  «كـه بـا صـفات     است شده هايي از خداوند اشاره  به نام» هرمزديشت«در 
ــواد« ــط« ،»ج ــابض« ،»باس ــي« ،»ق ــوم ح ــيء « ،»القي ــل ش ــالق ك ــاهر« ،»خ ــب« ،»ق  ،»غال
 نـد پذير انطبـاق و متـون اسـالمي    قرآندر » وهاب« ، و»شافي« ،»حفيظ« ،»الحاسبين   اَحسن«
» فـر «ي خداوند قابليت تناظر مطلق با مفهوم ها ماز نايك   هيچگفتني است در  .)275: همان(

امكـان بـاززايي   » فـر «بـا مفهـوم    ها ي مشترك ميان برخي از نامها يفقط ويژگ ؛وجود ندارد
هـا   نـام ميـان برخـي    ايـن امـا در  ،است كردهتر اين مفهوم را در فرهنگ اسالمي فراهم   دقيق

ايزدي را در نهاد آنان جسـت كـه     فرةفهوم توان م  مي ي به مفهوم فر دارند وتر بيشنزديكي 
  توان به اين صفات و مفاهيم اشاره كرد:  مي عمدتاً
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  نور 1.9.3
يونس: ( ديدن با چشم است نور بر دو قسم است: نور دنيوي و نور اخروي؛ نور دنيوي قابل

حديـد:   ؛8درك است (تحـريم:    با بصيرت قابل قرآنون نور عقل و چ هم) و نور اخروي 5
بـراي نـور دو مرتبـه قائـل     » احمد غزالي« ،مبنا برهمين .)798 ،1390) (راغب اصفهاني: 13

پسـت  اي  مرتبـه عامل بينـايي اسـت و    ،نوري كه در ديده وجود دارد ،»نورِ ظاهر« .1است: 
و از  ،كه از انوار عقالني و معنوي است، گـوهر فرشـتگان از آن اسـت   » نور باطن« .2 دارد؛
امـا سـهروردي در كتـاب     .شـود  مـي  آسـماني برآمـده اسـت و بـر دل متجلـي     ي هـا  بكتا

بـرد و هسـتي را عبـارت از مراتـب       مـي  كـار  بهجاي وجود  را به» نور« ةكلم االشراق   حكمة
عالم وجود را به مراتب  اعتبار، بدين؛ اند همند شد  بهره» االنوار نور«داند كه از  مي گوناگون نور

برخـي از   كـه  طـوري  بـه  .كنـد  مي و متوسط تقسيم ،سافله ،عاليه ،نور الهي يعني انوار قاهره
اشيا و موجودات عـالم مـادي   ة اما هدف هم ،تر بيشي دارند و برخي تر كمموجودات نور 
حكيمان مسلمان براي اثبات وجود  .)125 - 123: 1388شنكايي ( االنوار است رسيدن به نور

 .انـد  هاسـتفاده كـرد  » الوجود واجب «و يكتايي خداوند و بيان صفات و افعال او از اصطالح 
حكمت «احياي  دنبال بهكه  االشراق حكمةاما در  است، سهروردي نيز از اين معني بهره برده

»  نور السماوات و االرضاهللا«نور:  ةسور 35ة با تمسك به آي است جهان باستان بوده» ةنوري
: 1391نـوربخش  ( خدمت گرفته اسـت  به» واجب الوجود«جاي  را به» االنوار نور«اصطالح 

بـار   11 است؛ كار رفته به قرآنبار در  43نور كه بر وحدانيت خداوند تأكيد دارد  .)73 - 72
ثـر تـاريكي را   شده است تا يگانگي نور و تك ، مطرح ها يتيرگ معني به ،»ظلمات«در تقابل با 

  .)50: همان( بيان كند

  رحمان و رحيم 2.9.3
 هـا  نانسـا  ازطـرف اما  ،كردن است تفضلدادن و  نعمتخداوند عبارت از  ازسوي» رحمت«

جـز بـر   » رحمان«لفظ  .)304 - 303: 1390راغب اصفهاني ( و عطوفت استدلي  نرمهمان 
رحمـت  ة زيرا جلو ،پروردگار صادق نيست دربارةشود و معناي آن جز  خداوند اطالق نمي

 دربـارة » رحـيم «امـا لفـظ    ؛اشـيا سـايه افكنـده اسـت    ة الهي است كه بر همـ  ةعام و واسع
كسي است كه رحمت و مهرباني او فـراوان باشـد و   » رحيم«غيرپروردگار هم كاربرد دارد؛ 

 ونـد فرمـوده  اسـت. خدا » رحيمِ آخـرت «و » رحمانِ دنيا«همانا خداوند كه  است شده  گفته
تعلـق خواهـد    تـر  بـيش گان  پيشهچيز گسترده شده است و بر تقوا  همهرحمت من بر  است
، احسان و تفضل او در دنيا عام است و شـامل مـؤمن و   ترتيب بدين .)156اعراف: ( گرفت
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 .)304: 1390راغـب اصـفهاني   ( شـود   مـي  اما در آخرت فقط شـامل مؤمنـان   ،شود كافر مي
و چون رحمت خداوند (صـفات   اند اين دو از اسماي جمال الهي كه فخررازي معتقد است

 ي خـدا را در هـا  منا همة ها م، اين نااست هگرفت  جمال) از غضب او (صفات جالل) سبقت
شود  مي موجوداتة شامل هم» رحمان« كه دهد مي هادي سبزواري توضيح گيرند. مال  ميبر

و نـه  شـود    مـي  شامل مؤمنان فقط» يمرح«كه   درحاليو اسم خاص است براي صفت عام، 
  .)97 - 96: 1388كافران؛ اسمي عام است براي صفت خاص (شنكايي 

  فضل الهي 3.9.3
پسنديده و مـذموم  ة حد كفايت باشد و شامل دو گون از  بيشچيزي است كه  معناي بهفضل 

اصـطالح  يافتن علـم و حلـم و معنـاي ناپسـند آن در      برتريآن مانند ة است: شكل پسنديد
توانـد    مي دادن شيئي بر شيء ديگر سه صورت برتري درمعنايشود. فضل  مي ديده» فضول«

  داشته باشد:
دادن حيوان بر گياه. اين برتري ذاتي  برتريدادن يك جنس بر جنس ديگر؛ مثل  برتري .1

  ؛است و راهي براي كاهش اين برتري وجود ندارد
 ةدادن انسان بر حيوانات و مضـمون آيـ   برتري دادن يك نوع بر نوع ديگر؛ مثل برتري .2

كه تأكيد دارد انسان را بر بسـياري از آفريـدگان برتـري داديـم، نـاظر بـه        ،اسراء ةسور 70
  ؛معناست  همين
گونـه    ايـن نوعانش.  مانند ترجيح يك فرد بر ديگر هم ؛بخشيدن به ذات چيزي برتري .3

 71ة توان به آي مي بنابراين راهي براي اكتساب آن وجود دارد كه ،برتري گاهي عرَضي است
آن ملـزم و  ة هرگونه بخششـي اسـت كـه بخشـند    » فضل« ،نينچ همنحل اشاره كرد.  ةسور

ايـن ويژگـي فضـل كـه      .)606 - 605: 1390راغب اصفهاني ( مجبور به پرداخت آن نباشد
  شباهت دارد.» فر«عرضي است و قابليت اكتساب نيز دارد بسيار با مفهوم 

  ملك 4.9.3
دست اوست كه اين امر مختص بـه   بهراني است كه امر و نهي جامعه  حكم معناي به» ملك«

شود  و گفته نمي )ها نپادشاه انسا( الناس  ملك شود  مي گفته ،بنابراينامور بشري است؛ ة ادار
چنين  يرشرتقكه ) 4(فاتحه:  »ينالد يوم مالك«: فرمايد  مي خداوند .ملك االشياء (مهتر اشيا)

(غـافر:   »القهـار  الواحد هللا اليوم الملك لمن«فرمـود:   كه اينمانند ». الدين يوم في الملك« :است
پادشاه و داراي حكومت اسـت.   معناي بهملك  قرآندر  .)742: 1390) (راغب اصفهاني 16
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 كه دهد  مي نشان ،خداستدست  كند ملكوت هر چيزي به مي كه اعالم ،ياسين ةسور 83ة آي
: 1388شـنكايي  ( شـئون هسـتي پادشـاهي دارد   ة خداوند مسلط بر هر چيز است و بر همـ 

يي بالمنازع خداونـد بـر شـئون هسـتي اسـت كـه       روا فرمانهمين  گذر ره) و از 115 - 114
  .كند  مي تفضل و افاضه ها نبه آ ها ههاي پديد متناسب با ظرفيت

  حافظ و حفيظ 5.9.3
راغب اصفهاني ( رود مي كار بهدن كر داري و نگه متعهدانههرگونه رعايت حال  دربارة» حفظ«

 كـه  ناكار رفته است و چنـ  به قرآندر » حفيظ«و » حافظ«از اين ريشه كلمات  .)199: 1390
  است.» فر«در حفاظت از صاحبان » فر«ي ها ييكي از ويژگ ،دشخواهد بيان  درادامه

  عزيز 6.9.3
شـود؛   نيز شناخته مي» مذّل«و » معز«با نام  اعتبار، بدينعزت و ذلت است. ة خداوند بخشند

يعني » اَرضِ عزاز«كه برگرفته از  شود مي حالتي است كه مانع از مغلوب شدن انسان» عزت«
كـه تمـام     حـالي طلبيـد، در  مي : آيا عزت را از كافرانخوانيم  مي قرآنزمين سخت است. در 

شـود؛   اما مغلوب نمـي  ،كند مي عزيز كسي است كه غلبه .)139نساء: ( ها نزد خداست عزت
» عزت« .)8منافقون: ( و مؤمنان است ،در اين معني آمده است كه عزت از آن خداوند، پيامبر

رود: عـزت خـدا و رسـول و     مي كار بههم براي مذمت  و اي است كه هم براي ستايش واژه
نوعي  ،درواقع و است» تعزز«ت حقيقي نيست و اما عزت كافران شوك ،مؤمنان پايدار است

فاطر ناظر به همين معناسـت كـه هـر كـس ميـل دارد شـرافت و       ة سور 10ة ذلت است. آي
زيرا عزت مختص ذات  ،تحصيل كند بايد از درگاه عزت الهي آن راد كنسربلندي را كسب 

ه خداونـد  منشأ الهي عزت و كسب آن از درگا .)531 - 530: 1390راغب اصفهاني ( اوست
  دارد.» فر«شباهتي به اكتسابي بودن 

  حكيم 7.9.3
خـدا يعنـي شـناخت حقيقـت اشـيا و       دربـارة حكمت رسيدن به حق است با علم و عقل؛ 

 رود. كار مي به محكم نيز معناي بهحكيم  است كه شده  حكمت گفته نهايت در ها نآفرينش آ
در  ).205 - 204: همـان ( اما هر حكمي داراي حكمـت نيسـت   ،پس هر حكمتي حكم دارد

آفرينش هر موجودي قابليت و ظرفيت آن در علم خداونـد معلـوم    از پيشفرهنگ اسالمي 
از آنان كه قابليـت   هريككرد  مي و مشخص حكمت او ايجاب ،اعتبار همين دانش به ؛است
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بخشـش  ة الزمـ  .)92: 1388كايي شـن ( شـوند  منـد   هدارند از كدامين نام او به چه ميزان بهر
 و اين ويژگي ذيل مفهوم حكمت تعريف است خداوند آگاهي از ظرفيت موجوداتة عادالن
  ي او متناسب با ظرفيت افراد است.ها تتمامي عناي اعتبار، بدين .شود  مي

  واسع عليم 8.9.3
 اسـت  ،افـراد هم در توان و قدرت  و هم در مكان ،ايجاد فراخي و گسترش معناي بهسعت 

به امكان افزايندگي در توان قدرت بشر داللت » واسع«صفت  .)839: 1390راغب اصفهاني (
است. اختصاص لفـظ  مبتني دارد كه اين ايجاد فراخي و گشايش بر علم و حكمت خداوند 

 ازخداونـد در بـاالترين موضـع قـرار دارد و      كـه  دهد مي مبالغه است نشانة عليم كه صيغ
» رحمـت «و » فضل« دركنارگاهي » واسع عليم«صفت  .)549: همان( ي داردفرودستان آگاه

  .)54مائده:  ؛74 - 73عمران:  آلرود ( مي كار به
كـردن بـراي    اصـابت (يختص برحمته)،  »رحمت«دادن براي  اختصاصي ها لكاربرد فع

(انزلنا الـيكم نـوراً مبينـا)     »نور و سكينه«نازل شدن براي  ، و(اصابكم فضلُ من اهللا)» فضل«
) بر آسماني بودن اين مفاهيم داللت دارند كه از اين نظر با آسماني بودن 4: فتح؛ 174 :(نساء

  تناظر دارد.» فر«و الهي بودن 

  وهاب ، وفياض ،جواد 9.9.3
بخشش مـال و   معناي به» جود«ازحد داللت دارند؛  اين هر سه نام بر مفهوم بخشندگيِ بيش

 گوينـد » فـيض «ريز شدن ظرف را  پر شدن و لب .)164: 1390راغب اصفهاني ( علم است
ة گفتـ  بـه بخشش و عنايت خداوندي در حـد كمـال اسـت.    » فيض« رو ازاين .)615 همان:(

: 1388شنكايي ( ي متفاوت ظاهر شودها تيعني همان حقيقتي كه با صور» فيض« ،عربي ابن
 كـس بـه   معنا كه به هر  اين  به ؛شود  مي توصيف »وهاب«و » واهب«هاي  نامخداوند با  .)21

: 1390) (راغب اصفهاني 50(احزاب: » ان وهبت نفسها«بخشد:  مي استحقاقش نعمتة انداز 
توانـد بـا تـالش درجهـت اكتسـاب       مي دهد كه انسان  مي اين ويژگي استحقاق نشان .)854

كـاري در   بـه مفهـوم خـويش    اين مضمون به اين اعتبار نزديك ؛تالش كند تر بيشموهبت 
  ارتباط مستقيم دارد.» فر«كه با  است فرهنگ زرتشتي

  قرآنپذيري او از رثاسهروردي و  10.9.3
 شـود  محقـق نمـي   قرآنبدون استفاده از تأويل هدف غايي وحي و نزول  ،سهروردي ازنظر

حكمت اشراقي سهروردي در بعد اسالمي خود بيش از ة انديش رو، ازاين .)30: 1390كربن (
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 يها نام نيا اگر و است يمبتن يسماءالحسناو  قرآني هرمنوتيك آيات ها تهر چيز بر ظرفي
ين تر ممه قرآنتوانست شكل بگيرد؛ نزد او  نميتفسيري فلسفي  نيچن بود،  ينمخداوند  كين

خـويش بـه آيـات     از پيشان مسلمانِ اوست؛ او بيش از فيلسوفة منبع اسالمي و بنيان فلسف
است؛ وي در كتـاب   را كشف كرده در حكمت پيشينيانموجود توجه كرده و حقايق  قرآن
دست خداست، هدايت نيـز   بهكه آفرينش  گونه همانكند:  مي صراحت اعالم به التصوف  كلمة

كسي كه  بنابراين، ؛كند مي روشن و نورانيِ اوست كه انسان را هدايتة كلم .مختص اوست
هر ادعا و سخني كه  و اعتصام نجويد در ضاللت سرنگون خواهد شد قرآنمحكم ة به رشت

ابراهيمـي دينـاني   ( شاهدي براي آن در كتاب خدا و سنت رسول خدا نباشد بيهـوده اسـت  
او در بحث حكمت خسرواني آيات  ةي انديشها نيكي از ستو ،مثال رايب .)40 - 38: 1383

بـه   بنا ،»حكمت خسرواني«زيرا او درمقام مظهر  ،)10است (سبأ:  رآنقمربوط به سليمان در 
  توأمان برخوردار است.» دانش و قدرت«از  ،قرآننص صريح 

حكمت اشراقي معنايي عرفاني به خود گرفت ة در انديش» ايزدي  فرة« ،مفهومة با استحال
نـوعي حمايـت و الهـام     زيرا هر دو از ،شد  مطرح »عنايت ازلي«يا » عنايت الهي« منزلة و به

رسانند. ايـن   ي شايسته را به سعادت و سروري ميها نانسا ها غيبي بهره دارند و به ياري آن
» ةفـر «كه فطرت پاكان مجذوب آن اسـت.   اند معنوية دو موهبت اهورايي و الهي يك لطيف

 يدمولـوي ديـد و سـنج    يمثنـو تـوان در   مـي  فردوسي و عنايت الهي را نامة شاهالهي را در 
  .)107: 1394اده ز         يوسفي و بيگ(

 و فلسـفي  انديشه و آثـار  ردستون ديگر تفكر سهروردي  منزلة بهايزدي   فرة ازديگرسو،
 و خـوره  مفهـوم  بـر  تأكيـد  و خسرواني حكمت طرح با وي. است گذاشته اثر وي عرفاني
 ايراني اصيل بيني  جهان و دهد  مي معنوي و عرفاني عديب ايراني اساطير به آن، خاص تفسير

 و عدل و دادة برپادارند كه كيخسرو و فريدون مانند رواياني فرمان تمثيل با و كند، مي زنده را
 شـاهي ة يـ نظر از ،انـد  الهـي  عنايـت  و ايزدي »فَر« از مند بهره و معرفت و فضيلتة گسترند
  .)30: 1384 كربن( گويد مي سخن است، منعكس نيز نامه شاه در كه ،ايرانيان آرماني
  

  »فر«هاي  گونه .4
تكامل اسـت كـه بـه     درحالو هم نيرويي  ،هم شخصيتي آسماني ،زمان هم » فره»/ «خورنه«

سه شكل جـوهري مسـتقل    اوستاگونه است كه در  يك موجود مادي افاضه شده است. اين
  اند از: شده است كه عبارت  موجود در عالم معرفي» خورنه«براي 
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ـ  .1 ـ  .2 ؛)xvarenȏ airyanǝm( آريائيـان  ةخورن  .3؛ )kavaēnǝm xvarenȏ( شـاهي  ةخورن
تـوان يافـت كـه گويـاي      مي نزد سهروردي» فر«از اين سه نوع هايي  نشانهزرتشت.  ةخورن
دسـت   بـه رسيدن اين تعبيـر   از پيشاعصار تا  كه طي قرون و اند  اي  عديدهو معاني  ها تدالل

را » فـر « ةهر سه جلو اوستاجمشيد در  .)173: 1391كربن ( اند آمده سهروردي ذيل آن گرد
ـ موبدي است كـه نمـودي از    خدايي فرةشود: يكي   مي دارد كه در سه مرحله از او گسسته

 ِكياني) (فر شاهي فرة؛ ديگري رسد مي» مهر«گسستن از وي به از  پساست و » فر زرتشت«
اي از فـر ايرانـي اسـت و بـه      افتـه ي كمـال پهلواني كه شكل  فرةو  ؛پيوندد  مي كه به فريدون

گسستن فر از از  پس ،رسد مي نظر به .)226: 1383 اشه؛ 226: 1389بهار ( رسد مي گرشاسپ
كه هر سه  ،»گرشاسب«و  ،»فريدون«، »مهر«بر فر پيشينِ » فر«ة گان ي سهها شجمشيد اين بخ

  .شوند  مي افزوده ،اند هبود مند فرهاز پيش 
  
  )Airyȃnem Xvrǝnah /ستايي: ائيريانم خورنهاو در( فر ايراني 1.4
اي است كه همواره ايران را  آفريده ،مزدا ةالعاد قدرت و شكوه ويژه و نيروي فوق ،ايراني فرة

سـرزمين ايـران همـواره    » فر«از پرتو همين  است؛ باني كرده دربرابر دشمنان و انيرانيان نگاه
 .)318: 1369ياحقي ( توانستند بر آن چيره شوند و دشمنان نمي است مستقل و نيرومند بوده

گيرد و به ايرانيـاني كـه     مياهريمن و فرستادگان او را نابود و دشمنان ايران را فرو» فره«اين 
بخشـد. حتـي پهلوانـان و     مـي  يبختـ  خـوش و  ،آن باشند خردمندي، ثروت فراوانة شايست

نستند كارهاي بـزرگ خـود را انجـام    توا نمي» ايراني فرة«پادشاهان بزرگ ايران بدون ياري 
خـودش را  ة ويـژ » ةفـر «اي  آفريدهدهند. بعدها اين مفهوم گسترش يافت و گفته شد كه هر 

در ايـن   .بـود  هـا  ني آهـا  يو دارايـ  ،نگهبان ايرانيان، پادشـاهان، پهلوانـان  » ايراني فرة«دارد. 
مردمان ايراني  ون ديگرچ همشمار آمده است كه  بهيكي از ايرانيان درجايگاه ، پادشاه ها هنمون
 براساس .)98 - 60: 1390شاپور شهبازي ( استنيازمند ملي ايرانيان  فرةياري و پشتيباني به 

ايرانـي بـراي   » فـر «بند اسـت،   9شود و شامل  مي خوانده» اشتاديشت«كه » يشت هجدهم«
 و آنـان را بـر انيرانيـان پيـروز     آورد  مـي  خيـر و بركـت   ايرانيان و فرزندان آزاده فراوانـي و 

خداوند به ايران تعلـق دارد تـا از    ازسوي» فر«). اين 206 - 204: 2536 ها يشت( گرداند مي
و آز و خشـم و   ودشـ آمده برخوردار   دست بهو دانش خوب  ،خواسته، نعمت، بركت، خرد

دشـمنان  ة است كه دشمني و خشم و طمـع همـ  » فر«شكند. همين  مي  هم بدي و شر را در
مـزدا بـه زرتشـت     اهورهدر بند نخست آن،  .)100: 1387ثمودي ( دهد مي ايران را شكست
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را (كـه) خـرد    “فـر ”از ستور برخوردار، پررمه، پرثروت، پر “ايراني فر”من بيافريدم «گفت: 
آز، ة شـكنند   شده (بخشد) درهـم   شده، و دارايي خوب فراهم (علم و معرفت) خوب فراهم 

  ).204: 2536 ها   يشت» (دشمن (است)ة ندشكن  درهم
كـار   بـه را بـراي انيرانيـان   » بخت«را براي ايرانيان و » فر« ةموارد واژ تر بيشفردوسي در 

كـه بـه يـك فـرد تعلـق      » كيـاني  فر«در مقايسه با » فر ايراني«. )221: 1350ثروتيان ( برد مي
آريايي متعلق بوده است. ايرانيـان،  ة ويژگي جمعي و قومي داشته و به جامع است گرفته مي

پذير بودند. هماهنگ  ايراني شكست فرةها، بدون پشتيباني  يان آنروا فرمانمردم چه ة چه تود
ة خـور «ان خود گفته بـود: اگـر   راه همبا اين سنت بود كه اردشير بابكان در تنگناي نبرد به 

، خـواهيم گريخـت و بخـت و    مـان آيـد    يـاري ايزدي شاهنشاهي ايران) به   فرة» (شهر ايران
كـس در جهـان    دسـت خـواهيم آورد، و مـن چنـان خـواهم كـرد كـه هـيچ         بـه آسايش را 

در شكل كمالي خـود  » فر ايراني« .)92: 1390 شهبازي شاپور( تر از شما نباشد تخب خوش
 ؛شـود   مي ون رستم پديدارچ همآيد و در سيماي قهرمانان ملي  درمي» فر پهلواني«صورت  به

  معرفي كرد؛» فر پهلواني«عنوان   اب را مفهومي» فر ايراني«ذيل مفهوم توان   مي اعتبار، بدين
  
  پهلواني فر 2.4

انگيـز   ناپـذير يـا زرهـي شـگفت      آسـيب  از تنـي  يمند هبهر صورت به تر بيشپهلوانان  »فرة«
 تني اسفنديار رويينرستم و » بيانِ ببر«كند تا جسم آنان را محفوظ بدارد، مانند  مي خودنمايي

اشـاره  » رخـش «تـوان بـه    مي ) و از ديگر لوازم فر پهلواني رستم62: 1388فسايي  رستگار(
 و بهـايش را از چوپـان  گزينـد   مـي كه رستم از ميان خيـل اسـبان رخـش را بر    كرد. هنگامي

  :شنود  مي پاسخپرسد   مي
 كرد راستبر اين بر، تو خواهي جهان    مــر ايــن را بــر و بــوم ايــران بهاســت

  )54 ،2ج  :1968(فردوسي 

» فَـر «رخـش   كـه  ايـن  اعتبـار  بهزيرا  ،خورد  مي پايان زندگي رستم و رخش به هم پيوند
است، با مـرگ  » فَر«خاصيت  كه چنان ؛رستم توجيهي ندارداز  پسبودن او   رستم است زنده

  از وي گسسته شود.» فَر«قهرمان بايد 
اين انتقـال   كه آنبدون  ،شود  مي منتقل پهلواني به پهلوان ديگرپهلواني پياپي از » ةخورن«

جنـگ رسـتم و    .)276: 1391كـربن  ( به وساطت يك واسطه يا عامل ديدني نيازمند باشـد 
  .)17: 1350ثروتيان ( است» كياني فر«با » فر پهلواني« ةاسفنديار نماد مبارز



 151   قرآنتأثير  و تكامل آن تحت  »ايزدي  فرة« بندي  مقوله

  )]Kavaem Xvrnah[كياني (در اوستايي: كوئم خُورنه  فر 3.4
بند  96كرده و  15شده و شامل  خوانده » يشت كيان«يا » زامياديشت«كه » يشت نوزدهم«در 

 شـاهان  ). در ايـن بخـش،  351 - 323: 2536 ها يشتسخن رفته است (» فر كياني«است از 
 .انـد  هشد خوانده  »خوره فرة« و »خوره« صاحب گشتاسب، تا هوشنگ از كياني، و پيشدادي

 از قبـل  ايران فرهنگ در »كيان فر« يا »كياني ةفر« يا »كياخره« يا »كياني ةخور« يا »كياني ةخر«
 نامـه  شـاه بـا همـان قـدرت وارد     نخستاسالمي  اناسالم حضوري پررنگ دارد و در دور

 يدأيت و نصرت معني به اشراقي حكمت و نامه شاه در آن تأثير تحتة سپس در انديش شود مي
 آورنـد   مـي  دسـت  بـه  قـدرت  و غلبـه  كشور بزرگان و سران آن كمك به كهاست  آمده الهي

  .)»خره« مدخل: ذيل 1378 اوشيدري(
بـه پادشـاهان قـانوني    فقـط  بود، كه » كياني فر« شرط الزم براي پادشاهي بر ايران پيش

بخشـيد تـا بـه يـاري آن پيروزمنـد و       مـي  اي بـه آنـان   ي ويـژه منـد  فرهپيوست و  مي ايران
ي روا فرمـان يـافتني نبـود و يـك      دسـت » انيرانيـان «ي براي مند فرهشوند. اين  بخت خوش

شـهبازي  شـاپور  ( خود انتقـال دهـد  ة شد  تعيينرا به جانشين » فره«توانست اين  مي مند فره
و » زامياديشـت «بخشد. در  مي را به شاهان» كياني فرة«، ايزد روشنايي، »ميترا« .)61: 1390

ي هـا  هجنبـ  .)34 - 30: 1393كـومن  ( دو ياد شده است روشني از ارتباط اين  به» مهريشت«
مـرتبط  » فرنـه «يـا  » خورنـه «سادگي با مفهوم  بهتوان   مي خورشيدي پادشاهي هخامنشي را

بخشي به شاهان هخامنشي وجود دارد. اين  يي از اين مفهوم در مشروعيتها هدانست. نشان
موروثي است و گاهي ممكن اسـت  مايه در پادشاهي ايراني نوعي كاريزماي خانداني و  بن

كـه فراخـي    اسـت  بر اين بـوده باور عصر ساساني در  .)109: 1391نيولي ( از دست برود
مورداعتمـاد  » فـر «پادشـاه اسـت. شـاه بـي     يمنـد  فرهنعمت و امنيت جامعه و مرزها براثر 

طنت شده يا از سل خدايان و در رأس آنان اهورامزدا نيست. معموالً چنين شاهاني يا كشته 
  .)503: 1389بهار ( اند هطرد شد

هـا بـود. ايرانيـان    »فـر «اي ديگر و واالتر از ساير  موجب وظايفشان گونه  بهشاهان » فر«
الهـي را   ةآنان در وجود شاه جوهر ، بلكهدانستند چون خدا نمي همگاه شاهان خود را  هيچ
 شـده   مقدس شمرده است شاه منشأ اهورايي داشته» فر«ستودند؛ در ايران باستان چون  مي

زيرا اراده و عنايت ايزدي شاه را بر تخت نشانده بود. ايرانيان اين موهبت ايـزدي را   ،است
. ايـن  آورنـد   مـي  پنـدار  بـه اي درخشان بر گرد سـر شـاهان    آتشي غيرطبيعي يا هالهة گون به

شايسـتگي  به كسـاني كـه    كرد،  مي يان راستين را روشنروا فرمانخورنه (فر)، كه گرد سر 



 1396 پاييز و زمستانهشتم، شمارة سوم،  ، سالحكمت معاصر   152

بخشـد.   مـي  دارند فراواني هميشـگي و بلنـدآوازگي و پيـروزي    داشتن آن را گرفتن و نگاه
سـتاند. ايـن    مـي  گشتند را از كساني كه از راه راست بازمي» ايزدي  فرة«نين اهورامزدا چ هم
ديگـر ملـل چنـدان    شناسي  اسطورهايرانيان است كه در ة دريافت عنايت خداوند ويژة شيو

) بـا معنـي   fortune( »فورتـون «هاي ديگر اين برداشـت را بـا    زيرا فرهنگ، اردهمانندي ند
) نام دارد. يونانيان gada( »گادا« دانند؛ اين ويژگي ميان اقوام سامي مي بخت و تقدير مرتبط

يي كـه  ها نهمين مبناست كه اقوام و خاندابر ) بخشيدند. شايد tyche» (تيكه«به آن مفهوم 
ة نامـ  يي از ايران به حكومت رسيدند كوشش كردند تا شجرهها شبخ هخامنشيان دراز  پس

مـثالً سـلوكيان و اشـكانيان و     ؛ي باستاني ايران برسانندها نخود را به هخامنشيان يا خاندا
حامي خود معرفي كردند تـا اعتمـاد ايرانيـان را    » خورنة»/ «فر« منزلة را به» تيكه«ساسانيان 
  .)115 - 98: 1386كومن ( جلب كنند
و پيـروزي و   ،بختي، نعمـت و بركـت   روايي، نيك فرمانبه شهرياري، » كياني فر«ة دارند

كه در راه راست و الهي و امانت و داد و دادگسـتري و   و تا وقتي است يافته  حكمت دست
بـه زرتشـت، ميتـرا، شـاهان     » كياني فر«در او باقي خواهد ماند. » فر«اطاعت خداوند باشد، 

حكماي اشراق از شاهان كياني  دليل همين  بهو عارف كيانيان تعلق داشت و  ،عادل و حكيم
رضـي  ( انـد  در شمار حاكمان حكيم و شارحان حكمت و عرفان ذوقي و اشراق يـاد كـرده  

1379 :162(.  
  
  زرتشتفر  4.4

) و ايـن  29: 1378 اوشـيدري ( درخشان و روشـنايي زريـن اسـت    ةستار معناي به زرتشت
كـه   اسـت  ي پهلـوي آمـده  هـا  بي او تأكيـد دارد. در كتـا  منـد  فـره مفهوم درخشندگي بـر  

از كساني اسـت   زرتشتبه زمين آوردند. آغاز  بيرا از روشني  زرتشت» ةخور«امشاسپندان 
و شـود   مـي محـض  » هفـر «ي است كـه  مند هموجب همين بهر  بهاست و » فر«كه سرشار از 

هـر   .)155: 1379رضـي  ( و استيالي شر بر وي غيرممكن است ،حرافپوسيدگي، مرگ، ان
زيرا  اند، زرتشت ةمولود خورنكنند  ميسه سوشيانس كه صورت جهان را متحول و استحاله 

كيانسـه (هـامون) پنهـان اسـت و در آغـاز      ة اوست در درياچـ » فر«كه حامل  زرتشتة نطف
مقدم ( اي از اين نطفه آبستن خواهد شد و پايان جهان دوشيزه ،يازدهم، دوازدهم هاي ههزار

كيانسه به ايـزد آناهيتـا   ة در درياچ زرتشت» فر«آمده است كه  بندهشدر  .)20 - 19: 1380
 زرتشتكه موبدان خود را جانشينان جا آناز .)82: 1387؛ كربن 29: همان( شده است  سپرده
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فـر  «اصـطالح  » زرتشـت فـر  «توان ذيـل مفهـوم    ، ميكنند  مي ي او معرفيها هو مجري آموز
  برد؛ كار بهرا » موبدي

  
  فر موبدي 5.4
 فـرة  ،بنـابراين  ؛نگهبـان آتـش اسـت    معنـاي  بـه » آسرون«ديني، اهورامزدا خود  متون ةبرپاي

ون ديگر چ هم شود، مي ، اگرچه ازجانب هرمزد افاضهاند اهوراييكه پاسبانان آتش  روحانيان
 راه از آنـان  .اسـت  معنـوي  كـامالً اكتسـابي و   پذير ويژگي خدادادي تكامليك  مثابة بهفرها 

بـزرگ ديـنِِ پـاك و راسـتين را      فرة معناي به» دين فرة«كنند  مي تالش »آموزش«و  »دانش«
  .)146: 1389؛ بهار 107: 1391نيولي ( دست آورند به
  

  هاي فر در دوران اسالمي دگرديسي گونه 6.4
كـه بـه   » كيـاني  فـر «كه  طوري به ،يك هرم متصور شد» فر«ي ها هگونة هنگام مطالعتوان  مي

اين  ؛ين بسامد در رأس آن قرار گيردتر كمگيرد با  مي ترين فرد جامعه تعلق و نخبهترين  نژاده
نوشـتاري  هاي  متنبخشي از  .و ايراني را در خويش دارد ،زمان فر موبدي، پهلواني هم» فر«

آثار تصويري ايران باستان در خـدمت   نينچ هم هانامك خدايو  اوستاون چ همايران باستان 
قـرار   »فـر موبـدي  «و » فـر پهلـواني  «اين هـرم  تر  ينايپند؛ در سطح ا »فر شاهانه«معرفي اين 

هـم  » فـر ايرانـي  «نـد از  ا طبقـاتي ة كه شماري از نخبگان جامع» فر«دارندگان اين  گيرند؛ مي
گيـري   شكل .اند هي از افراد شدتر بيشنصيب تعداد برخوردارند و ازنظر شمارگان و بسامد 

در آن يعنـي غبـارروبي و   » فـر پهلـواني  «اسالمي و توجه ويـژه بـه    اندر آغاز دور نامه شاه
ي پهلوانان ايرانـي  ها يساز در تمدن ايراني. بيان قهرمان  فرهنگبازنمايي يك عنصر بنيادين و 

حضور شاه و اين همان نقشي  ةطبقاتي در ساي ةيعني تفسير نقش نخبگان جامع نامه شاهدر 
 ،توجه نشده بودبه آن اسالم چندان  از پيشاست كه در منابع تصويري و نوشتاري در ايران 

همگـاني اگرچـه    فـر ايـن   ؛شود مي ين بسامد ديدهتر بيشبا » فر ايراني«اما در كف اين هرم 
و  ،»پهلـواني  فـر «، قدرت رازآميـز  »كياني فر«پرشمار است، همواره در پيشگاه نور اهوراييِ 

هـا در   هنامـ  شـاه تصويرگري  ،رو  ازاينشده است.  فروغ ظاهر  كم» موبدي فر«نيروي ماورايي 
ي ايران باستان اهتمام چنداني بدان ها هكه در نگار» فر ايراني«ايران فرصتي است براي تجلي 

توانـد بنيادهـاي    اين الگـو مـي  كه  دهد مي نشان» فر«هاي  گونهنشده بود. اين ساختار هرميِ 
  و استبداد را در نهاد خويش پرورش دهد.» فردپرستي«نوعي 
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برده   نام» ياسماءالحسن« با عنوان ها ناز آ قرآني خداوند كه در ها ماسالمي، نا اندر دور
و  كننـد  مـي  ايـن نظـام طبقـاتي را اسـتحاله     ،تابنـد  مـي  اي بر اين مفاهيم اسطوره است شده

در دوران  ،ترتيـب  بـدين بخشـند؛    مي و تكامل ،رسانند مي تعادل به ،زدايند  مي راهايش  آسيب
شود   مي اي از رحمت عام ايزدي شمرده كه موهبت فراگير الهي و جلوه» فر ايراني«اسالمي 
اي از رحمت الهي است كـه   معرف گونه» رحمان«زيرا  ،بازد  مي رنگ» نرحما«نام  ةدر ساي

كـه بـر   » فـر كيـاني  « يـا » فر پهلـواني «اما  ،گيرد مي تعلق ها انسانة بدون توجه به نژاد به هم
تلقي شود كه » رحيم«سنگ با صفت  هماسالمي  انتواند در دور مي استمبتني نبوغ اي  گونه

اسالمي نژادگي كه اصل نظـام طبقـاتي    اناين تفاوت كه در دور، با گيرد  مي به خاصان تعلق
كـه   قـرآن زيرا مسـتند بـه آيـاتي از     ،رود  مي ساساني و آسيب بنيادين آن بود از ميان ةجامع

 از رحمت عام خداونـد مندي  بهره بر عالوه ها نانساة تفاوتي براي نژاد قبايل قائل نيست هم
دست يابنـد  خداوند ة ي تازه در خويش به رحمت ويژاه تبا تالش و ايجاد ظرفيتوانند   مي

  متجلي شده است.» رحيم«كه در نام 
  
 

 

 

  
خلقان؛ مؤمن و كافر و فاجر و مطيع ة رحمان منعم باشد بر جمل«ابوالفتوح رازي ة گفت به

 .)23، 1 ق: ج 1404(رازي » و عاصي و رحيم خاص رحمت بود بـر مؤمنـان دونِ كـافران   
 ةويژه در بـاور شـيعي آيـ     بهكه  ،»اهللا الرحمن الرحيم بسم«عبارت كليدي و بنيادين  ،رو ازاين

رحمـت  ة خود معرف دو جلو ،رفتارهاي مسلمانان است همةو مبناي  ها هسور همةآغازين 

 رحيم

 رحمان

 كياني فر

 موبدي فر پهلواني/ فر

 فر ايراني
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همين معنـي و بـا    به باتوجهفردوسي  ؛استعام (رحمان) و رحمت خاص خداوند (رحيم) 
، رحمـت  »به نام خداوند جان و خـرد «، نامه شاهة ، در نخستين گزار»بسمله« ةاثرپذيري از آي
» جـان «زيـرا   اسـت،  دهكرمتجلي » خرد«در  را الهية و عنايت ويژ» جان«در  را عام خداوند

تجلـيِ بخشـايشِ خـاص    » خـرد «و » رحمـان «احسان عام كردگار و متناسب بـا نـام   ة جلو
در  كـه  ناچنـ  .)106: 1390معـروف   و ريحـاني ( اسـت » رحـيم «نام  سو با همخداوندي و 

الهي آن را كه عقل دادي چه ندادي و آن را « :خوانيم مي خواجه عبداهللا انصاري نامة مناجات
بـه   قـرآن  ةاز زمان ترجم كه اين .)56 ،1 : ج1385 دهخدا» (كه عقل ندادي پس چه دادي؟

ترجمه كردند » مهربان«را » رحيم«مترجمان آگاه صفت  ،بسمله ةزبان فارسي، در برگردان آي
ارتبـاط    بيشايد  ،در زبان فارسي است» رحيم« ةواژة ترجمترين  متعارفو اين ترجمه هنوز 

  به همين معنا و پيوند مفهوم فر با صفات خداوند نباشد.
  

  هاي فر ويژگي .5
كـه  » فضل و رحمت الهي« ؛متناظر و منطبق است قرآنبا مفاهيم » فر«ي ها يبرخي از ويژگ

تـر از آن   و حتي كاملمتناظر » فر«، با مفهوم ها هنمون استناد به ،است قرآنمفهومي بنيادين در 
دانسـت بـا مفـاهيم    » فر«ي مفهوم ها برا آسيها  آنكه بايد  ها ياست و تعدادي از اين ويژگ

يـك سـاختار   ة برپايـ تـوان   مـي  را» فر«كلي صفات و مختصات  طور  بهاما  ،در تضادند قرآن
  بندي كرد:  دستهي ذيل اين عناوين نهاد پيش

  
  پذير است املموهبتي است خدايي كه تك 1.5

خـود يـك صـفت    گونـاگون  تجليـات و مظـاهرِ   ة فردوسي با همـ  نامة شاهدر سراسر » فر«
يك هستي  .)55 - 49 ،5: 1350(ثروتيان » است خدايي چيزي« كه اينتغييرناپذير دارد و آن 

و هنگام آفـرينش   است آفرينش كالبد وجود داشته از پيشمينوي و نيرويي معنوي است كه 
 هر نيروي اهورايي ؛ اينبرد  مي اي كس درخور خويش از آن بهره و هرپيوندد   مي ها نبه انسا
كنـد (مقـدم    مـي  ترغيب و هدايت كاري) شخصي (خويش وظايف دايا سوي به را موجود
  .)92 - 91: 1384 رمه؛ 15: 1380
كـربن  ( اكتسابي نيـز دارد ة آسماني جنب يموهبت منزلة ي فطري بهها يويژگ بر عالوه» فر«

  :است آورده پرتونامهة رسال در سهروردي كه ناچن .)185: 1391
 ةخَـرِّ « را او كنـد  مداومت االنوار نور تقديس و بر نيايش و بداند حكمت پادشاهي هر

 و بپوشـاند  بها و هيبت كسوت او را» الهي بارق« و بخشند» نوراني فر« و بدهند» كياني
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 كمـال  بـه  او الهام و خواب و رسد نصرت اعلي عالم از را او شود و عالم طبيعي رئيس
  .)81: 1380رسد (سهروردي 

 شـده   يـاد شـده و گفتـه   » ذالك«با ضمير مبهم » فضل خداوند«جمعه از ة سور 4 ةدر آي
ة ريشـ  اعتبـار  بـه  ،نينچ هم ؛كند مي كس بخواهد عطا آن فضل خداوند است كه به هر است
تـوان تـا    مـي  ،دهـد  مـي  الهي را نشانة كه لطف مضاعف و رحمت سرريزشد» فضل«ة واژ
  ناشناخته بودن اين مفهوم را مجسم كرد. اي هانداز

  
  گير است گسترده و همه 2.5

ـ  مقدم اعتماد( يش برخوردار استمتناسب با خو» فري«هر كس و هر چيزي از   ؛)1: تـا  يب
نيست و هر موجودي بايـد تـالش كنـد تـا بـا      » فر«نصيب از  بياي  ههيچ آفريد اعتبار، بدين

افـزايش دهـد. ايـن مفهـوم بـا       تر بيش» فره«ي ظرفيت خويش را براي دريافت كار خويش
كـه رحمـت الهـي ذيـل      ،عمـران  آل 73انعام و  ةسور 147 ةخداوند در آي» ةرحمت واسع«

 بقـره نشـان   243و  251آيـات   ،نـين چ هـم تناظر دارد.  ،شود  مي معرفي» واسع عليم«صفت 
  فضل خداوند بر عموم مردم و اهل دو عالم سيطره دارد. كه دهند  مي
  

  گيرد هاي مختلف به خود مي صورت 3.5
ايـزدي    فـرة موبـدان از  و خود دارند؛ ايرانيان، شاهان، پهلوانان، ة ي ويژفرهر دسته از مردم 

البته اين ويژگي حاصل نظام طبقـاتي (كاسـت) دوران ساسـاني     ؛خود برخوردارند منحصربه
زيرا خروج  ،خويش كسب كند ةمرتبط با طبقرا » فر«يي از ها هگونتواند   مي است و هر طبقه

مستند شود.  مي» هفر«ي منافات دارد و باعث گسست كار خويشاجتماعي با مفهوم ة از طبق
و  معرفي ها نشناسايي انساة را ماي» قبايل«و » شعوب«كه آفرينش  ،حجراتة سور 13ة به آي
آيات مشابه ديگر، در ارترين آنان است. كترين آدميان نزد خداوند پرهيز گرامي ،كند  مي اعالم

شـود؛   مـي  شكسته و مفهوم فر ايزدي تعـديل   در هم» فر«در دوران اسالمي ساختار طبقاتي 
خـود  ة محدود طبقة معني كه در دوران اسالمي ديگر انسان ناچار نيست فقط در داير  ينبد

ايـن خـوانش    كـه  دهند  مي بلكه مصاديق تاريخي بسيار در دوران اسالمي نشان ،تالش كند
مفاهيمي مانند مراتب نور در فرهنگ حكمـت اشـراق    كه شود  مي باعث» فر«تازه از مفهوم 

  پديدار شود.
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  است دادني و كاهش دادني افزايش  4.5
 ةدارنـد  ؛توانست كم و زياد شود مي نماد تأييد الهي مؤيِد قدرت پادشاه بود، مثابة كه به ،»فر«
خطا يا شكست آن را از دست بدهد و يـا بـه مناسـبت پيـروزي و      علت ممكن بود به» فر«

  .)140: 1384سودآور ( موفقيت بر قدرت آن بيفزايد
پرتاب كند، در نيايشش اهـورامزدا را  » اسفنديار«سوي  تير گز را به» رستم« كه آن از پيش

 .)90 - 83: 1350ثروتيـان   ؛3: تا يب مقدم(اعتماد  كند  مي خطاب» دانش و فر و زور ةفزايند«
بـا   ،شـود   مـي  افراد فروزان» فر« ها يو گرويدن به نيك ها يكه با پالوده شدن از بد گونه همان
ون كبر و چ همصفات ناپسندي  پرورشو  ،توجهي به يزدان كارهاي ناروا، بيآوردن به  روي
 تكـرار گنـاه و سـرپيچي از فرمـان خداونـد تيـره و گسسـته        بايابد و  مي كاهش» فره«مني 
از  پـس و شد همه جالل و شوكت به همين سرنوشت دچار  باآن» جمشيد« كه نا؛ چنشود  مي

نين چـون  چ همگرفتار و كشته شد. » ضحاك«نگ صد سال پنهان بودن در درياي چين به چ
 كـه  چنان؛ شود  مي پدر دور فرةوالدين است، اغلب با كشته شدن پسر » فر«فرزند نمودي از 

از تو دور و پشت تـو  » ايزدي  فرة«با كشته شدن اسفنديار گويد   مي »گشتاسب«به » پشوتن«
  .)104 - 91: 1350ثروتيان ( شكسته شده است
اسـت، ايـن تـوان    » فـر عـام  «موهبت عام الهي كـه نـوعي    بر عالوه ،ميدر فرهنگ اسال

برخـي را بـه    چـه  آن كه است به مؤمنان خطاب شده قرآندر  .خداداده قابليت افزايش دارد
خود  چه آناز زنان و مردان از هر هريكزيرا  ،با حسرت تمنا نكنند است برخي برتري داده
 در مقايسـه بـا   هـا  ني انسـا هـا  يبرتر ترتيب بدين .)32نساء: ( شوند  مي مند كسب كنند بهره

  حاصل تالش و اكتساب آنان است. ديگر يك
كنـد كـه    مي نيز دارد، تأكيد» فر«، كه تناسبي با كاركرد قرآندر » نور« ةكليدواژ ،نينچ هم

 در بهشـت مؤمنـان از خداونـد    ؛)32توبه:  ؛18نور خويش است (صف: ة كنند خداوند تمام
  .)8تحريم: ( نورشان را به اتمام و اكمال برساندخواهند كه   مي

  
  است يشدن و گم يافتني گسست  5.5

محـض بـروز     بـه ثابت نيسـت و  اي  عطيهي و تأثير و قدرتي كه دارد مند شكوهة با هم» فر«
ان بـا  منـد  فـره معقـول   ةرابطـ  ةو دوام آن بـه ادامـ  شـود    مي خطا يا گناهي عظيم بازستانده

 سـه نفـر   از» فـر « ،اوسـتا  استناد به .)62: 1388رستگار فسايي ( استپروردگارشان وابسته 
: ذيـل  1378 اوشـيدري ( نـوذر از  سـوم  و كيكـاووس،  دوم جمشـيد،  از نخست: گسست
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از او ايزدان و فرشتگان از پشـتيباني  » فر«كاري جمشيد و گسستن  گناه درپي .»)فر«مدخل 
او » فـر «اگر شاه خداوند را فراموش كند،  ،بنابراين .)18: 1385ستاري ( او دست برداشتند

گـري يكـي از عوامـل گسسـت فـر اسـت؛        سـتم ؛ رود مـي  گسسته و كشور رو به ويراني
. شـود  مـي  تيـره » فر«رفته از شاه دور و با نزديكي مرگ  رفته» فر«خوردگي  سالنين با چ هم

بـر عمـر هـر كـس      :استكه تصريح كرده متناسب است ياسين سورة  68 ةآيبا اين معني 
  افزوديم نيروي آفرينش را در وي فروكاستيم.

نخواهد برد و روز خوش نخواهد » فر«اگر جانشين شاه عامل مرگ وي باشد، نصيبي از 
مندي و عمر دراز،  سال علت افراد به» فر« .)59: 1390؛ شهبازي 2: تا يب مقدم اعتماد( داشت
 .شود  مي سپس گسسته و يابد مي كاهش نخستكژي و نابخردي  و ي،كار ستمو ريزي  خون

 ميرنـد  زمان مي  هم» رستم«و » رخش« كه چنان ،شود مي او نيز نابود» فر«هنگام مرگ قهرمان 
  .)104 - 91: 1350ثروتيان (

 فـرة  كژانديشي دهـد،  و آلودگي به دل كسي اگر است، خداوند» فر«ة اگرچه بخشايند
رسـاندن يـا    كمـال  بـه ولـي   ،فيضـي الهـي اسـت   » فـر «يعني  ؛شود  مي گسسته او از ايزدي 

 در» ادبـار «اين ويژگي بـا مفهـوم    .)25 - 24: 1384 بيچرانلو( دادن آن اختياري است كفاز
مـدثر:   ؛17معـارج:  ( بارها به آن اشاره شده است قرآنكه در متناظر است فرهنگ اسالمي 

  .)22 :نازعات ؛23
و افاضه در دست خداست و به هر آن » فضل« است كه شده  عمران اشاره آل 73ة در آي

ة دهد. ايـن فضـل و رحمـت الهـي در چهـر      بخشد و آن را افزايش مي مي كس كه بخواهد 
عمـران خداونـد كـه      آل 26ة در آيـ  قـرآن شود و به تصريح  مي و پادشاهي نيز ظاهر» ملك«

 ه بخواهـد عطـا  را به هر ك» عزت«و » ملك«و پادشاه مطلق هستي است مقام » ملك«مالك 
بخشي و  عزتمفهوم  اعتبار، بدينند. ك مي ستاند و خوارش  ميو از هر كه بخواهد بازكند   مي

  خوارگرداني خداوند با اين ويژگي تناظر دارد.
  
  تركيب شوند ديگر يكتوانند با  فرها مي 6.5

فـر  «و هـم  » فر شـهرياري «دارد، مثالً جمشيد هم  ديگر يكرا با » فر«گاهي يك نفر چندين 
 ،اعتبـار  همـين  بـه  .هـم دارنـد  » فر پهلواني«بسياري از شاهان ايران  كه چنان ؛داشت» موبدي

طور گروهي و مكـرر ظـاهر    افزون به فرةمنظور تأكيد و نمايش  بهو  اند هبست نمادهاي فر هم
ي، در فرهنگ اسالمي فضل و رحمت متناظر با همين ويژگ .)117: 1384سودآور ( شوند مي
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» الطيـر  منطـق « ،)251مثالً خداوند دانـش و پادشـاهي (بقـره:     ،ي متعددي داردها هالهي جلو
  ) را به داود تفضل كرد.10 :(سبأ كردن آهن نرمو پرندگان و  ها هخواني كو و هم ،)16(نمل: 
  
  رازآميز و اعجازآفرين است 7.5
 نامه شاهحوادث دو ركن اساسي ة آسا و غيرمنتظر گرفتن معجزه شكلقهرمانان و » فر«ة مبارز

يي كه واژگان مربوط بـه  جا آناست، چه » فر«لبريز از معجزات  نامه شاه ؛دنده  مي را تشكيل
ـ رو  مي كار بهپرده  صريح و بي» فر« » فـر «كـه اصـطالحات داراي معنـاي     چـه هنگـامي   و دن

 شورگشـايي و جادوشـكني و پيـروزي ادامـه    بـه ك  مند فرهقهرمان  .حضوري آشكار ندارند
رود، زيرا اين شكوه آسـماني اعطاشـده بـه     مي پيش  بهو بر مسير سرنوشت خويش دهد   مي

 رازهاسـت ة گشـايند » ايـزدي   فـرة «نـين،  چ هـم . شـود  محسوب مييك وجود تقدير او نيز 
 خاندان رستم شمرده» فر«در داستان رستم و اسفنديار، سيمرغ كه  .)61 - 13: 1350ثروتيان (

  .كند ميو رستم آشكار » زال«و حامي آنان است راز مرگ اسفنديار را براي شود   مي
در چـه شـرايطي بـه     قـرآن كليـدواژگان بنيـادي    ثابةم الهي به» رحمت«و » فضل« كه اين

بـا حكمـت    ،عمل صـالح در ارتبـاط اسـت   اگرچه با پرهيزكاري و  ،گيرد  مي تعلق ها نانسا
خداوند رحمتش را بـه   است آمده قرآنبارها در  كه چنان ؛خداوند نيز ارتباطي مستقيم دارد

) و اين نكته خود بر وجه رازآميزي اين 90بقره: ( دهد  مي كس كه بخواهد اختصاص آن هر
  .كند  مي موضوع نيز داللت

  
  رساند فر به صاحب خود ياري مي 8.5
و  ،نور باشكوه الهي يك ياورِ ماورايي و ازلي است كه در آنِ واحد هم هـدف، هـم راه   اين

 ة) و به بركت اين نيروي ايزدي قهرماني كـه كمربسـت  175: 1391كربن ( هم دليل راه است
كـه   هنگـامي  .)48 - 37: 1350ثروتيـان  ( يابد  مي ايزدي خويش است به پيروزي دست» فر«

كـار   ةچـار » جميـل  صبرِ« :گفت ،آلودش را نزد يعقوب آوردند هن خونابرادران يوسف پير
  .)18يوسف: ( من است» رسان ياري«اين موضوع  دربارةو خداوند است 
  
  شود صاحب فر ستايش مي 9.5
برخوردارنـد و  » ايـزدي  فرة«كساني است كه از ة بيني اساطيري مقام پادشاهي ويژ  جهاندر 

اند؛  ستودني ،ندا مظهر لطف ايزدي كه اين اعتبار بهكساني كه از اين لطف اهورايي بهره دارند، 
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موردتكريم دد و دام و انسان » فر«برخورداري از  اعتبار به» منوچهر«و ، »جمشيد«، »كيومرث«
 قـرآن گ اسالمي يعنـي  در بنيان فرهن» فر«ستايش صاحبان  .)60 - 56: 1350ثروتيان ( بودند

هايي مثل شـما هسـتيم    ما انسان :كردند مي پيامبران به كافران خطاب كه چنانشود.  ديده نمي
مثل ديگران است، با » بشري«پيامبر اسالم نيز  است كه شده  تصريح كه اينيا ؛ )11(ابراهيم: 

  .)110كهف: ( گرفته است وحي قرار درپرتواين تفاوت كه 
  

  شود فر با پليدي و زشتي يك جا جمع نمي 10.5
كه مـردي پـاك و   » تهمورث«، وزير و مشاور »شيداسپ«نمايي  با راه :خوانيم مي نامه شاهدر 

 شـد او نيرومند و پرفروغ » فره« ها يپالوده شد و با دور شدن بد ها ينيكوكار بود، شاه از بد
، در فرهنـگ اسـالمي نيـز    قـرآن ناد اسـت  بـه  .)68: 1350ثروتيـان  ( بند كشيد بهو اهريمن را 

 هـا  يكـه از تيرگـ  را خداوند واليـت كسـاني    .)20كنند (فاطر:  با نور برابري نمي ها يتاريك
كننـد از نـور     مي سوي تيرگي حركت كه به را و كسانيپذيرد  ميدارند   برميسوي نور گام  به

  .)257 :بقره( كند مي خارج
  

  فر شاهان درخششي محسوس داشته است 11.5
جهانيـان را بـه شـگفتي    ة بـود، همـ   راه هـم شـكوه و بزرگـي    كه بـا  ،جمشيد» فر«تابندگي 

ند. دبر سرمي بهشاه در آرامش » فر«ة تابيد جهانيان در ساي مي او» فر« كه زمانيداشت و تا  مي وا
  .)76 - 68: 1350روتيان ث( بود راه همخدا  ازطرفبا وحي » فر«در پادشاهي جمشيد تابش 

توانست كاهش يا افزايش يابد، شاهان  مي قدرت الهي شاهان بود وة تأييدكنند» فر«چون 
ي هـا  هرا گسترش دادند. آرايـ » فر«ازدياد نشان دهند نمادهاي  درحالفر خود را  كه آنبراي 

) و 140: 1384سـودآور  ( اي افـزايش يافتنـد   رويـه   بـي  شـكل  بـه » فـر «ي ها هشاهانه و نشان
 ،خويش با مفهوم درخشش و شـكوه و جـالل مـالزم اسـت    ة در نوع شاهان» فر«كه جا آناز

آرايي و تجمل راه افـراط   خويشتنكند تا در  مي براي شاه و خاندان شاهي فرصتي را فراهم
كنند.  مي مسير افراط را طي ها هپادشاهان ساساني در استفاده از آراي كه چنان ؛را پيش بگيرند

دادن بزرگـي شـاه    نشـان بنـد بـراي    گردنيك  فقطكه در قرن چهارم ميالدي ديگر   يطور به
بود تا اي  هي آن بهانها هو جلو» فر«گويي مفهوم  ؛)154 - 153: 1373هرمان ( كرد كفايت نمي

 ،قـرآن با فحـواي  » فر«آرايي و تجمل مبالغه كنند. درخشش محسوس صاحبان  خويشتندر 
 ،جايگاهي ندارد قرآنتجمل در  كه آنخواني ندارد و با  هم ،دارد ها نكه تأكيد بر برابري انسا
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ي از نـور يـا   يها هدر فرهنگ تصويري اسالمي شايد متأثر از همين معنا پيشوايان ديني با هال
  تا از ديگران متمايز شوند. اند هديگر تصوير شدهاي  نشان
  
  بخشيد فر به حكومت شاهان مشروعيت مي 12.5

و  آورد مـي نيرويي اسـت كـه گـوهر روشـناييِ پيـروزي را      » فر شاهي«زديسنان بنابر باور م
آن » كيـاني  فـر «ميترايـي،   آئـين موجب   به. شود  مي مندي و استواري شاه موجب نيرو و توان

 بـه شـهرياران تعلـق   » ميتـرا «آفرين بود كه به خواسـت   نيروي ناديدني و كارساز و پيروزي
 براسـاس  .)34 - 30: 1393كـومن  ( دانستند مي »ميترا«را از مندان ثروتشان  گرفت. ثروت مي

كـه تركيبـي از    را، الهـي ة شخصيتي است كه عنايـت ويـژ   يگانهسليمان  ،قرآناين الگو در 
كه عنايت خداوند  ) و تا هنگامي10سبأ: ( برد ارث مي بهاز پدرش داود  ،قدرت و دانش است

ي مختلف تـاريخ ايـران،   ها ان؛ اين مفهوم در دوركند  مي ييروا فرماندارد  راه هم بهرا با خود 
ي مختلف به خود گرفتـه  ها تسياسي و فرهنگي صورة ويژه در دوران اسالمي، در عرص به

شود؛ شرط الزم بـراي   مي از آن ياد» حكمت خسرواني«است و در شكل كمالي خود با نام 
شـود شـاه بايـد     مـي  به همين اعتبار است كه گفتـه  ؛حكمت است حكومت برخورداري از

و برخورداري از » فر«حكيم است بر دارندگي  معناي بهانه) كه زباشد. اين واژه (فر+» فرزانه«
  فضل و رحمت و عنايت الهي تأكيد دارد.

  
  كند محافظ عمل مي مثابة فر به 13.5

 كه نور و نيروي معنوي است، آفرينش را با پيروزي و دانـايي بـر   ،»فره« ةواسط اهورامزدا به
 بان هستي نيز شمرده نگاه» فر« اعتبار، بدين ؛)144: 1389بهار ( آرايد مي ودارد   مي جاي نگاه

جـالل پيرامـون افـراد     اي از نـور پرشـكوه و   لهها  تصور به» فر«كه   هنگاميويژه   به. شود  مي
. كنـد   مـي  محافظـت و حمايـت  » فـر «ي ازلـي از صـاحب   يـ نيرو منزلـة   بـه  شـود  مي پديدار

خود فاصله بگيـرد،  » فر«يا مرگ از  ،خطا، بيماري علت به مند فرههرگاه انسان  ،دليل همين به
و » حـافظ «خداونـد خـود را بهتـرين     .)175: 1391كـربن  ( دافتـ  مـي  مخاطره بهاو نيز » فر«
كنـد و   مي خارج» ظلمات«) و كساني را كه از 64(يوسف:  كند  مي معرفي» الراحمين   ارحم«

خطـاب بـه پيـامبر     ،نـين چ هـم  .)257بقـره:  ( كند مي ، خود، سرپرستيكند  مي وارد» نور«به 
 راه اي از كـافران او را گـم   طايفـه  ،او نبـود » رحمت«و » فضل خداوند«اگر  :دكن  مي تصريح

  .)83كردند (نسا:  مي
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  است دادني انتقال فر  14.5
خويش اين نيـروي  مرگ  از پيشبرخوردار بودند » فر كياني«سنتي كهن، شاهاني كه از  ربناب

توانسـت   و اشـيايي كـه مـي   كردند   مي خود تفويضة شد تعيين آسماني را به جانشين ازپيش
اين روايت يكي  كه چنانشد؛  مي باشد طي مراسمي به جانشين شاه پيشكش» فر«مظهر اين 

: 1390شـاپور شـهبازي   ( زده اسـت   ي ايران باستان را رقمها هبرجست نقشاز مضامين اصلي 
وقتـي   كه طوري بهنيست؛  قرآناين ويژگي از نكاتي است كه موردتأييد رسد   مي نظر به .)61

ابراهيم در آزمون الهي سربلند شد و خداوند او را به پيشوايي (امامت) برگزيـد، ابـراهيم از   
عهـد مـن بـه    «پاسـخ آمـد:    ؟رسـد   مـي  آيا اين پيشوايي به فرزندان من نيز :خداوند پرسيد

و  ،انتقال پادشاهي، قـدرت ة نمون ،اين روش دركنار ،البته ؛)124(بقره: » رسد  نميان كار ستم
  .)10سبأ: ( شود مي حكمت از داود به سليمان نيز ديده

  
  فر )هاي بندي صورت( ها نيگردا پيكره .6
خـود را  ة ويـژ » فـر «هر دسته از مردمان  كه اند ه، مردم ايران بر اين عقيده بودنامه شاهة گفت به

تخـت  «، »آتشـكده «، »فـر سـخن  «توانـد باشـد؛ ماننـد     مي در هر چيز» هيفر«و » فر«دارند. 
و ، »سـرزمين «، »درخت«، »روز«، »جهان«، »خورشيد«، »سيمرغ«، »قالي بهارستان«، »طاقديس

كه باعث ابهام و رمزآميزي آن » فر«مهم هاي  ويژگييكي از  .)1: 1338(اعتماد مقدم » ايران«
در منـابع مكتـوب و    چـه  آنبرمبنـاي   .تجليات گوناگون آن است تغيير شكل است نيز شده

نيـرو و  ة آسماني در سه گسـتر  يرا درمقام عنايت» فر«ي ها هجلوتوان  مي ،است تصاوير آمده
  بندي و تحليل كرد:  دستهاشياي نمادين  ، وموجودات زنده ،استعداد

  
  نيرو و استعداد مثابة بهفر  1.6

ثروتيـان  ( شـود   مي ي مختلفي پديدارها لشك  بهاين توان و قدرت خداداده در وجود آدمي 
بخش است كه صاحب خود را  قدرتصورت نيرويي باطني و   بهگاهي  .)132 - 116: 1350

رستگار فسـايي  ( و صورت مادي نداردرساند   مي و شادي ،درستي ي، عمر دراز، تنياب كامبه 
  اند از:   عبارتماورايي  ينيرويمنزلة  به» فر«ي ها هترين جلو اصلي .)61 - 58: 1388

  زيبايي 1.1.6
: 1350ثروتيـان  ( كه فردوسي بسيار از آن سود جسـته اسـت   اند از تركيباتي» هيفر«زيب و 

پادشـاهان و موبـدان و   ة نـور از چهـر   صـورت  بـه اين موهبت خداوندي گـاهي   .)36 - 32
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گاه آن انسان يا هر موجود ديگري كه باشد از صفت زيبايي  و مظهر و جلوه تابد  مي پهلوانان
هـم بـر لـوازم     و شـود   مـي  بنابراين زيبايي هم در چهره ظـاهر  .)5: همان( برخوردار است

» فر شاهنشاهي«و درخشد   مي خويش بر تخت» فر«وتاج شاهي. شاه با  سلطنت اعم از تخت
اين زيبـايي در پيكـر    .)9 - 1تا:  مقدم بياعتماد ( شاه هويداستة و بر چهرتابد   مي از تختش
را در زيبـاييِ  » فر«در بسياري از موارد فردوسي  اعتبار، بدينيابد،  مي نيز نمود» فر«دارندگان 

  كند. مي پهلوانان تصوير قامتقدو

  خرَد 2.1.6
و گفتار  ،، اخالق متعالي)»دين فر(«يافته باشد در دانش، بينش، منش   ي كه در خرد تجليفر
و  هـا  نآهن از معـد   كشيدن سنگ بيرونشود. اختراعات و اكتشافات ( مي فر سخن) آشكار(

(سـاختن خانـه) از    ها شدوزندگي) و آفرينو وري از حيوانات، بافندگي،  ساختن ابزار، بهره
 اي هانديش شكل بهاين نيروي اهورايي گاهي  .)3 - 1: همان( شوند ميناشي » فر«همين شكل 
شكسـتن   صورت نيرويي رمزآميز براي درهـم  پيداكردن رازي سربسته و گاهي بهخدايي در 

  .)36 - 5: 1350ثروتيان ( كند  مي موانع و جادوها جلوه

  قدرت 3.1.6
پيكـار بـا    ، ومظهـر قـدرت ملـيِ    ،صـورت قـدرتي در بـازوانِ رسـتم     به» فر«نيروي آسماني 

اين توان آسماني هم  .)5: همانود (ش مي زمين پديدار  ايرانكشان و دشمنان شاهنشاهي  گردن
كردن حيوانات)، هم نيـروي مـاورايي (درك رازهـا،     رامدر نيروي جسماني (قدرت پهلواني، 

و هم توان مديريتي (بهبود نظام زمانه، افزايش جمعيت،  ،گويي، مقابله با جادوان) قدرت پيش
  .)2 - 1تا:  اعتماد مقدم بي( يابد  مي روايي بر دد و دام و مرغ) نمود فرمانو  ،رهبري لشكر

  
  موجودات زنده ةفر در چهر 2.6

مظهر لطف اهورامزدا در موجـودات زنـده اعـم از انسـان (زن و فرزنـد       منزلة  به» فر«گاهي 
اسب) و گيـاه   و از تجليات فر او باشند)، حيوان (گور، آهو، غُرم، شاهين،د نتوان  مي قهرمان

يابـد. در خـان    مـي  ) نمـود 169 - 24: 1350(ثروتيان در داستان اسكندر) گو  سخن(درخت 
 صـورت  بـه رستم » فر«جا نيز  نمايي كرد. در اين پنجم يك ميش رستم تشنه را به چشمه راه

» گور«صورت  به نخست» فر« ،غُرم (ميش كوهي) جلوه كرده است. در داستان بهرام چوبين
در اين  ؛او بود» فر«كه نمود ديگر  دنمون ش زيبا ره» كاخي«سوي  بر او نمايان شد كه او را به
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نشسته بود بـه او مـژده داد كـه پادشـاه ايـران      » تخت زرين«دار كه بر  و تاج» زني زيبا«كاخ 
  .)64 - 62: 1388رستگار فسايي ( خواهد شد

  
  اشيا درقالبفر  3.6

ر فـ اي  هتنها هـر آفريـد   نه. )2تا:  (اعتماد مقدم بي باشدتواند   مي در هر چيزي» فرهي«و » فر«
شـاپور  ( انـد  هشان از زيبـايي برخـوردار شـد   فر علت خويش را دارد، اشياي زيبا نيز به ةويژ

تـوان    مي »فر«اين اشياي صاحب  از ؛ندبرخوردار» فر«برخي از اشيا از  .)60: 1390شهبازي 
خسرو پرويـز)، قـاليِ   ة (ساخت» تخت طاقديس«لهراسب)،  ة(ساخت» برزين مهر«ة به آتشكد

  .)177 - 175: 1350ثروتيان ( تاج سرزمين ايران اشاره كردو  ،بهارستان، زيورآالت
كنـد،   مي اشاره» آوردن شراب زهرآلود براي اردشير بابكان«فردوسي در داستان  كه چنان

مرغـان از آن  و  شـكند   مي وافتد   مي بر زمين ،اردشير است» فر«كه نمودي از  ،»جام شراب«
 در بـه جـان  اي  توطئهشراب زهرآگين بوده و او از يابد   ميو اردشير درد ميرن  مي نوشند و مي

دارنـد. در ايـن مـوارد    » بين جهانجام » «كيخسرو«و » جمشيد«ون چ همبرده است. شاهاني 
  ي هستي مادي به خود گرفته است.مند فره

كـه در  » تير آرش«نپرداخته است، گير  كمانبه داستان آرش  نامه شاههرچند فردوسي در 
ي آرش اسـت كـه بـا    مند فرهو متون ادبي اسالمي از آن سخن رفته است از مصاديق  اوستا

روايـت   بـه شـود؛   مـي  آشـكار اي  فرشتهة وسيل ايزدي بر تير و برگرفتن تير بهاي  هدميدن نفخ
ايي كـه از همـه   دست آري  كشِ چيره كمانآن » آرش شيواتير«، تيرِ اوستادر » يشت سيزدهم«

دميـد و  اي  هپرواز كرد. اهورامزدا بر آن تيـر نفخـ  » خونوت«تا » خشوت«تر بود از كوه  قابل
  .)62: 1388فسايي  رستگار( ايزد آب و ايزد گياه و ايزد مهر راه را براي گذر تير گشودند

اسـالمي  باستان از آن يـاد شـد در دوران    انهاي فر در دور نيگردا پيكرهبا عنوان  چه آن
اسـاطيري   ديـدگاه ون ايزد مهـر و ايـزد آناهيتـا در   چ هميي ها هواسط كه ناشود. چن ديده نمي
بيني اسـالمي تفـويض موهبـت الهـي بـه اسـباب        در جهاناما  ،بودند» فر«كنندگان  تفويض

ني و تغيير گردا پيكرهپروردگار است  ةوابسته نيست و عنايت الهي كه متصل به اراداي  ويژه
  .گيرد ميي گوناگون به خود ها هد، بلكه فقط جلوفرم ندار

  
  گيري نتيجه. 7

» خورنـه «و  ،»خُـره «، »فـره « :آنة ريشـ  واژگـان هـم   نخسـت » فر«در مسير تحليل واژگاني 
، »اورنگ«اين معني با  سنگ همو درميان واژگان متناظر دهند   مي تصويري كلي از اين معني
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غ «، »ورج«روح اسـاطيري و حماسـي دارنـد و اصـطالحات      تر بيش» برز«و  ،»اورند« و ،»بـ 
  تطبيق دهند. قرآنخود را با حكمت اسالمي متأثر از  اند هتوانست بقيهبيش از » وخش«

فرهنگي جديد با هـدف مانـدگاري    اوضاعالگويي ديرينه است در  كه كهن» ايزدي  فرة«
حضـور ايـن مفهـوم در كتـاب      .ري كنـد پندا ذات همها  مفاهيمي متناظر است تا با آن درپي

كنـد تـا    مـي  ي مقدس اين مجال را فـراهم ها بپذيري كتا  تأويليان و قابليت زرتشتآسماني 
 ،شـود  تنها دچار دگرديسي تناظرهاي معنايي در اين دو كتاب آسماني، اين مفهوم نه اعتبار به

 ؛دارد قرآني در اسماءالحسنمشتركاتي با  اوستااسماي الهي در  ،مثال رايب ؛يابدبلكه تكامل 
 ها و متون اسالمي بدان قرآننام نيك خداوند كه در  99تقريباً با  اوستااسم خداوند در  101
 بنـدهش در  و ، اهورامزدا نور محض استزرتشت آئينمترادف است؛ در  است شده  اشاره

نور خداوند نور ة رسو 35ة تعبير آي به ديگر، يازسو؛ است شده  پايان معرفي اهورامزدا نور بي
  .)302 - 301: 1388شنكايي ( و زمين استها  آسمان

ويژه برخي  بهاي الهي، اسماءالحسن درپرتو، »حكمت اشراقي«ة گيري انديش شكل از پيش
» نـور «شود و مفهـوم   استحاله مي» ايزدي  فرة«ي متأثر از رحمت و جمال الهي، مفهوم ها منا
دو كتـاب آسـماني مسـلمانان و مزديسـنان خداونـد      ست، چون در هـر  ها مين اين ناتر ممه

 كشـند  مـي  ي ديگري كه بار اين معنـا را بـر دوش  ها مدانسته شده است. از نا» نور«صراحتاً 
، »علـيم  واسـع «، »حكـيم «، »عزيـز «، »حافظ«، »ملك«، »فاضل«، »رحيم«، »رحمان«توان به   مي

 ،انـد  هگـران تأكيـد كـرد    پژوهشاز بسياري  كه ناچن ؛اشاره كرد» وهاب«و ، »فياض«، »جواد«
 ،نزديكـي دارد و سـهروردي  » فر ايزدي«نيز بسيار با مفهوم » سكينه«مفهوم ها  ناماين  دركنار
طـور مشـخص    بـه  ،زيربناي فرهنگ اسالمي داده اسـت  مثابة به قرآناهميتي كه به  به باتوجه
  گذارده است. نبنياخويش را  ةتأثير اين استحاله فلسف تحت

شده است، اما از دل  ياد» زرتشتفر «و  ،»كياني فر«، »فر ايراني«صراحت از  به اوستادر 
در » كيـاني  فر ايراني؛ فـر «. الگوي اند هنيز زاده شد» فر موبدي«و » فر پهلواني«همين مفاهيم 

  است. پذير انطباق قرآندر فرهنگ اسالمي و » رحمت عام؛ رحمت خاص«ايران باستان با 
نـد،  پذير انطباق قرآنبا الگوهاي اسالمي در  ها نآ تر بيشكه  ،»فر«ي ها يژگاما درميان وي

 .2 ؛ستايش صاحبان فر .1منافات دارد:  قرآني ها هدو ويژگي در مفهوم باستاني خود با آموز
شكسـتن ايـن دو    درخشش محسوس فر كه باعث تجمل بوده اسـت. اتفاقـاً نفـي و درهـم    

 اندر دور كه ايناز همه  تر ماين معناست. مهة استحال ياصلويژگي در دوران اسالمي از علل 
بينـي عصـر     جهـان زيرا در  ،شود فروشكسته مي» ساختار طبقاتي فر« قرآن ةاسالمي به توصي

خود را  فرةكاري  توانست با خويش مي خويشة محدود طبقة ساساني هر كس فقط در داير
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براي هر كس در » فَر« ،بنابراين ؛بود» فَر«دادن  دستاز معني بهافزايش دهد و خروج از طبقه 
» فَر«خويش ة ي در طبقكار خويشبا توانست   مي و هر كس فقط يافت  مي خويش معنا ةطبق

 شكل بهبيني باستان، عنايت خداوند   جهانبرخالف  ،اسالمي اناما در دور ،خود را ارتقا دهد
تواننـد از آن   مـي  شود و همـه  مي متجلي» رحيم«و » رحمان«الهي در دو نام  ةرحمت واسع

و » رحمـت «ي هـا  هي فـر بـا جلـو   ها يگردان جاي پيكره  بهاسالمي  اند. در دورنشو مند  هبهر
  يم.يرو  روبه قرآندر » فضل الهي«

گذر از ايران باستان  در» ايزدي  فرة« كه دهد  مي بندي حاضر در اين پژوهش نشان  مقوله
ي نيك ها مكه با عنوان نااست صاحب اجزايي شده  قرآنمتأثر از  ،نخست ،به ايران اسالمي
ي حاصـل از نظـام طبقـاتي    ها بتأثير اين معنا برخي از آسي تحت. دنشو  مي خداوند شناخته
 ةدو افـق مقـدس انديشـ   آميـزي   هـم كه در قرن ششم هجري از  اينتا است فروكاسته شده 

  گرفته است.  حكمت اشراقي شكل
ي گشـوده اسـت. از   اسماءالحسـن ايـزدي و    فرةرا در موضوع تناظر  اين تحقيق مدخلي

 ايـزدي   فرةبا مفهوم  قرآنو صفات خداوند در  ها ماين پژوهش دگرديسي و تناظر نا گذر ره
  بگيرد.  ان آينده قرارگر پژوهشنظر  مطمحموضوع پژوهشي كالن  درجايگاهتواند   مي

  
  نوشت پي

 

 ،نامة كارشناسي ارشد هنر اسالمي بـا گـرايش نگـارگري، در دانشـگاه هنـر تهـران       . مقاله از پايان1
نامـة   مظاهر فرة ايزدي در نگارگري ايران برپايـة سـه شـاه   «دانشكدة حفاظت و مرمت، با عنوان 
  مستخرج شده است. »ابوسعيدي، بايسنقري، و طهماسبي

  
  نامه كتاب
  دوستان. :تهرانخرمشاهي،   الدين از بهاء  نامه  و واژه  ، توضيحاتفارسية ترجم، )1384( كريم قرآن
  تهران: حكمت. ،يسهرورد شةياند در شهود و شهياند شعاع ،)1383( نيغالمحس ،ينانيد يميابراه
 ةدورتـا   ياز عهـد ساسـان   ؛يزديا  فرة ةاسطورتحول و تطور  فهم«)، 1395و ديگران ( وند، شجاع احمد

  .1، ش 6، س يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه ياجتماع خيتار قاتيتحق ةينشر، »ياسالم
  ، تهران: اساطير.مغان يپزشك آموزة راسته؛)، 1383اَشه، رهام (
  تهران: مركز. ،نامة توضيحي آئين زرتشت ، واژهسنايمزد نامة دانش)، 1378( جهانگير اوشيدري،

، ترجمـة حسـن انوشـه،    از سلوكيان تـا فروپاشـي دولـت ساسـاني     ،تاريخ ايران)، 1368. (آ .جي، بويل
  اميركبير.  تهران:
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  ها از نصراهللا كسراييان، تهران: سكه. ، عكسديجمش  تخت)، 1372بهار، مهرداد (
  تهران: آگه. ،دوم پارةو  نخست پارة: رانيا ريدر اساط يپژوهش)، 1389بهار، مهرداد (

ـ يو تصـوف ا  عيآن در تشـ  يو تجل يزديا فرة)، 1384بيچرانلو، مهستي (  ،نينخسـت  يهـا  سـده در  يران
  نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيروان. پايان

  .2و  1، ش 5، س باستان رانيا نامة ،»و اَروند ،اَورند اَورنگ، اَبرنگ،«)، 1384اهللا ( پاكزاد، فضل
ج،  5اهتمــام محمــد معــين،  بــه ،قــاطع برهــان)، 1376محمدحســين بــن خلــف (برهــان) ( تبريــزي،

  اميركبير.  تهران:
  تبريز: دانشگاه تبريز. ،يفردوس نامة شاه در »فَر« يبررس)، 1350ثروتيان، بهروز (

  تهران: اَرون. ،هند و باستان رانيا در بانوان زديا)، 1387ثمودي، فرح (
و در  ن،يپس در مروز،ين در پگاه، در شب دل تا بامداد از كه يارفتهادياز زديا مهر؛)، 2535احمد ( ،حامي

  .داورپناه: تهران ،است كرده پر را ما يزندگ ةشامگاهان، هم
 يحكمت اشراق ،يخيتار ؛ياسالم ةدور منثور آثار در يزديا ةفر ليتحل و نييتب« ،الف) 1393( رهين ر،يدل

، بهـار  14، ش 8ة دور ،اسـالم  و رانيا يخيتار يهاپژوهش يِپژوهش ـ يعلم يةنشر ،»يا و اندرزنامه
  .تابستان  و

 و يزديـ ا  فرة يقيتطب يبررس سلطنت؛ و يپادشاه ينظر يمبان و ياسيس فرهنگ«)، ب 1393دلير، نيره (
  .20، ش 5، س يفرهنگ خيتار مطالعاتنشرية  ،»ياله ظل
ـ يا يهـا مـتن  و سـرودها  نيتـر كهـن  اوستا؛ پژوهش و گزارش)، 1385خواه، جليل ( دوست ، دورة يران

  دوجلدي، تهران: مرواريد.
تهـران:  ج،  16زيـر نظـر محمـد معـين و سـيدجعفر شـهيدي،        ه،نامـ   لغـت )، 1385اكبـر (  ، عليدهخدا

  تهران.  دانشگاه
  .نجفي اهللا مرعشي آيت نةخا كتاب :، قمروح الجِنان و روح الجنان ريتفس ،ق) 1404(رازي، ابوالفتوح 

، ترجمـة حسـين خداپرسـت، قـم:     قـرآن  الفـاظ  مفـردات  )،1390راغب اصفهاني، حسين بن محمـد ( 
  اسالم.  نويد
ــتگار ــور (  رس ــايي، منص ــيپ)، 1388فس ــاط در يكرگردان ــاني و    ،رياس ــوم انس ــگاه عل ــران: پژوهش ته

  فرهنگي.  مطالعات
، باسـتان  رانيـ ا در عرفـان  و حكمـت  و فلسـفه  يقـ يتطب ريس: يخسروان حكمت)، 1379رضي، هاشم (

  بهجت.  تهران:
، »يفارسـ  يهـا  يمثنـو  ةسرسلسـل  ،نامـه  شاه نيآغاز تيب«)، 1390رضا معروف ( ريحاني، محمد و غالم

  .15، ش يپژوه ادب
  ، تهران: مركز.يرانيا اسطورة ؛يشناس اسطوره جهان)، 1385ستاري، جالل (

  ني. ، تهران: نشرباستان رانيا يپادشاه آئين در يزديا فرة)، 1384(سودآور، ابوالعال 
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 ،»)نامـه  شـاه  يهـا   نگـاره  بر ديتأك(با  “فَر” يريتصو ينمادها يبررس« ،)1394( گرانيد و فاطمه وان، ماه
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