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  چكیده

دهندۀ نوعی نظم و الگو ی مختلف تاریخی، نشانهاهای فرّۀ ایزدی، در دورهدگردیسیبررسی 

دهندۀ با سیری در آثارِ برجستۀ بازتاب است. در این مقاله آغازگاه و مبدأ به بازگشت برمبنای اصل

و تغییرات و  ی مختلف تاریخیهادر دوره ین گفتمانعناصر ا انعکاسفتمان فرّۀ ایزدی، چگونگی گ

در آثار مربوط به دورۀ باستانی مانند اوستا،  .شودگرفته در آن بررسی میی صورتهادگردیسی

ی بعد هاتوصیف شده است. در دورهجهانی ی اینهاکارنامۀ اردشیر بابکان، فرّۀ ایزدی همانند پدیده

از  زنند.پیوند می هاخود را به آسماند اولیا با داشتن شخصیتی همانن پادشاهان ویژه در شاهنامه،و ب

قابل فرهنگ ایرانی در  ،مبحثِ والیتِ عارفانهی هاسرچشمهو  هازمینهمهمترین پیشیکی از  ،اینرو

؛ بلکه در سرزمین ایران اتفاقی نبوده است والیت عارفانهنظریۀ تکوین است. بنابراین جستجو 

های زمینهبررسی ، با در این مقاله .ن به فرّۀ ایزدی باشدد حاصل دگردیسی در عقیدۀ ایرانیاتوانمی

متالّهِ  مانِیحک یۀ، به نظرعارفانه تیوال یۀنظر ریخطّ س میو با ترسهای فکری زمینهپیش محیطی و

با که  هاشهیدان نیا قیتلف یچگونگشود و میپرداخته  عارفانه تیبا مبحث وال و ارتباط آن یسهرورد

این بررسی  محفوظ مانده است؛ بررسی میگردد. وجود دگردیسی در عناصر، ماهیّت معنایی آن

در  تدریجی یهادگردیسیو عرفان ایرانی  میان حکمت خسروانی و پیوندچگونه دهد که نشان می

آماده  یست سیایمی صوفیان صفوی در زمینۀ حاکبراجامعه را شرایط نظری ، نظریۀ والیت عارفانه

  .کرده است

 .، صفویه، بازگشت به مبدأسهروردیترمذی والیت عارفانه، دگردیسی، ، فرّۀ ایزدی کلیدی: کلمات
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 . مقدمه4

کهان،   یهاا اساطوره  نیاز نخسات  ،یمرکاز  یاهمانناد هساته   ،یرهبر آرماان  ییو فرمانروا تیّحاکم

 ِایان فرمانروایاان،   مشروعیت و تحقانی مبنای. زندیم وندیهم پرا ب نیسرزم نیا یاسیس یهاشهیاند

و « هاگسسات »باا وجاود    ،گفتمان فرّه ایازدی  .بود ایزدی فرّۀ موهبت از برخورداریتأیید آسمانی و 

 آثاار  مقایساۀ داشته اسات.  « استمرار»اندیشۀ سیاسی ایرانیان همواره در ، گوناگون« یهادگردیسی»

عمدۀ  امّا است. ایزدی، فرّۀتطوّرِ دهندۀ نشان عصر ساسانی،متون اواخر دورۀ هخامنشی با بازمانده از 

شد اسالمی صورت گرفت. پس از اسالم، نظریۀ فرّۀ ایزدی به حاشیه رانده  دورۀ در آن دگردیسیهای

ی مهمی مانند ها، بار دیگر در متنیی خودمحتواحفظ بار و بعد از قرن سوم، با تغییراتی در عناصر و 

در جساتجوی  ی مختلاف فکاری،   هاگرایشعالوه بر این، . تاب یافت، دینکرد و شاهنامه، بازشندهبن

در حکمت ایاران باساتان،   . اندهداز این نظریه متأثر بوبا رهیافت و رویکرد خاصّ خود، رهبر آرمانی، 

شاد  میشاه نماد برخورداری از فرّۀ ایزدی و مورد تأیید الهی بود. تداوم فیض الهی در وجود او باعاث  

مردم باشد. در عرفان اسالمی،  ت سیاسی و دینی را بیابد و واسطۀ فیض در میانتا شایستگی حکوم

ی ایرانی آن، مفهومی همانند استمرار و تداوم فیض الهی در فرّۀ ایزدی، به ولای  هاخصوص در مکتبب

 ای میان خدا و مخلوقات است. سطهنسبت داده شده و شخص ولی وا

ی سیاسای، فلسافی،   هاا گیری از عناصر مختلف، در جریانرهمفهوم آینگی در انتقال فیض الهی، با به

جای ولی از اصطالح مُطاع ساخن باه   است. غزالی ببندی شدهی متفاوت، صورتهاعرفانی و... با شکل

آورد که تعبیر دیگری از قطب یا امام متأله است. سهروردی، با تأثر از نظریاۀ غزّالای، از آن باا    میان 

سهروردی با تلفیقِ اشراق، شاهود معناوی و محتاوای    . کندمیحاکم یاد  عنوان حکیم متأله یا حکیم

تأکیاد بار فردیات و     حکومتی در وجود قطب، به مبدأ این نگرش یعنی گفتمان فرّۀ ایزدی بازگشت.

 یِ متفاوت فکری است؛ احتمالهاسنت این شهود معنوی، که از اصلیترین عوامل قرابت ساختاری در

کند. با توجه باه اینکاه   میرا تقویت و دگردیسیِ آنها از اصل واحد آنها  وجود ریشۀ مشترک در میان

ی مختلاف، بازتااب داشاته و باا     های فکری دورههاعنوان دالّ سیّال و مرکزی، در جریان، بفرّۀ ایزدی

 سایرِ  بررسای  است؛ی متفاوت در متون ادبی و آثار عارفان و متفکران برجسته منعکس شدههاشیوه

بار   عاالوه  ،ی مختلاف هاا در دوره آنو انتقال ِر تطوّچگونگی از منظر  ویژهب نظریهن ای دگردیسیهای

ادبای و تااریخی    در زمیناۀ مطالعاات   ی جدیادی هاا مشخص نمودن تحوالت فکری قوم ایرانای، افق 

  .گشود خواهد



 

 

 

 

 

 

 200/فّره ایزدی، دگردیسیها و چگونگی استمرار آن تا عصر صفویه

 یهابه عنوان نمونه کارنامۀ اردشیر بابكان واوستا  ،ی باستانیهاکتیبهمقالۀ حاضر با تمرکز بر  

، باه  1یاساالم  ر مهام دورۀ اثا از آ فردوسری  شراهنامۀ  و دینكررد  و ،مهم از متون پیش از اسالم

 پاردازد. میر آنها تطوّ چگونگیِ نحوۀ توصیف و از منظرِ ،ی مختلفهادر دورهایزدی فرّۀ  دگردیسیهای

توصایف  کاه   دهدنشانکند تا میایزدی، نخست تالش  فرّۀ یهابندیاین مقاله پس از توصیفِ صورت

 ،ایاان نظریااه خااطّ ساایراساات. ساپس بااا ترساایمِ  ی مختلااف چگونااه بااودههاااو متن هاا آن در دوره

 نماید.میتبیین  ،تحلیلی -با روش توصیفی را آنها در گرفتهصورت یهادگردیسی

 ۀ تحقیقپیشین .2

طرح شده در این تحقیق، ای با بخشی از مباحث مگونهای که هرکدام بثار منتشر شدههرچند آ

به  یابد فراوان است؛ امّا تاکنون پژوهشی که در آن از زاویۀ نگاه حاکم بر این تحقیقرتباط میا

شده در این موضوع ی انجامهاجمله پژوهش ازمشاهده نشده است. اخته شده باشد؛ موضوع پرد

و اثر، از پورداود، اشاره نمود. در این د ابراهیم از های فرهنگ ایران باستان و یشتهاتوان به کتابمی

ی لغوی و اصطالحی آن، سخن های اقوام مختلف در تکوین فرّۀ ایزدی و ریشههاتأثیر نگرش

ضمن پرداختن به  ،از محمد معین مجموعه مقاالتاست. در دو کتاب مزدیسنا و ادب فارسى و رفته

ی هادر متنی متعدّد از چگونگی انعکاسِ گفتمان فرّۀ ایزدی های لغوی فرّه با ذکر نمونههاریشه

 در شهریاری کندی ادی در کتاب آیین سموئیل است.مختلف ادب فارسی سخن به میان آمده

مجتبایی نیز در  اهللفتح بررسی میکند. ایران را باستانی سیاست در شاهی منزلت و مقام شرق،

 سیاسی ۀفلسف بودن ، به چگونگی وامدارباستان رانیدر ا یآرمان یافالطون و شاه یبایشهر زکتابِ 

مهرداد بهار در کتاب پژوهشی در اساطیر ایران در خالل  .پردازدمیایران باستان  حکمت از افالطون

ی مزدیسنی میانه، به تأثیر و تأثّر گفتمان فرّۀ ایزدی از های برمبنای متنشناسبحث اسطوره

یزدی در آیین پادشاهی ابوالعالء سودآور در کتاب فرّۀ ا است. های اقوام مختلف اشاره نمودهاسطوره

 است. داده قرار مطالعه مورد راشاهانه  یهانقش در آن عالمات دتعدّ و فرّ ایران باستان، نمادهای

                                                 
کتاب دینکرد به طور قطع در دورۀ اسالمی . شوندهر دواز ادبیات زردشتی محسوب میدینکرد و کارنامۀ اردشیر پاپکان، .  1

برخی از . ع متعدد، کارنامه اردشیر بابکان، پیش از دورۀ اسالمی تدوین شده استتالیف شده است. اما با استناد به مناب

های هدایت، پورداود و پژوهشدر لغت نامۀ دهخدا ذیل کارنامۀ اردشیر پاپکان، با استناد به این مستندات عبارتند از: 

 بعد از سقوط یزدگرد و یا در  کارنامۀ فعلی بی شک از ادبیات اصیل دورۀ ساسانیان بشمار میرود» ...آمده است: 
ً
و قطعا

( و 260ص: عالوه بر دهخدا، احمد تفّضلی در )تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم «.دورۀ اسالمی تنظیم نشده است

(  بر احتمال تدوین این اثر، در اواخر دورۀ ساسانیان 212ص : تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم) در شاطراحسان یار 

را در دیگران، تألیف کتاب کارنامۀ اردشیر بابکان  و M. Boyceهایج دریایی نیز با استناد به پژوهشاند. تور  تأکید نموده

 (.06: ص )تاریخ و فرهنگ ساسانی داندپایان دورۀ ساسانی می
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در آثار  ،ی تصوف اسالمی، هانری کربنهادر مورد نقش حکمت خسروانی در تحکیم اصول و بنیان

رسی شیخ اشراق و خصوص در تاریخ فلسفۀ اسالمی، مقدمۀ مجموعه آثار فامتعدد خود، ب

ی اسالمی هادار اندیشهدفعات از ارتباط معنیی آیین زرتشت در اندیشۀ سهروردی، بههامایهبن

گوید؛ اما دیدگاه او در این زمینه مبتنی بر تأویل و تفسیر باطنی میایرانی و حکمت خسروانی سخن 

رضی در حکمت  و هاشم سیاسی در خرد مزدائی ۀاندیشاست. محمد رضایی راد در مبانی 

ای به اشارهپس از اسالم، ی فرّۀ ایزدی و استمرار آن در دوران هابندیدر مورد صورت، خسروانی

 تاریخ اندیشه سیاسی اسالم از زمان پیامبر)ص( تادر  آنتونی بلک .ندادهکربسیار مختصر بسنده 

ی بر ایران و یدگاههای اسالمیدو تأثّر  موضوع ورود اسالم به ایران و تأثیردر بخش کوتاهی به  ،امروز

در خالل دانش، قدرت و مشروعیت در اسالم  خود با عنوان پردازد. داود فیرحی در اثرمییکدیگر 

از میان نماید. یم به تأثیر حکمت خسروانی، یمختصر ، اشارۀ زایش دانش سیاسی چگونگیِبحث از 

ایزدی و بازتولید آن در  ۀفر»نوان محمد زمانی با عمقاالت منتشر شده نیز میتوان از مقالۀ علی

سیاسی  ۀثیر اندیشأتاندازی سیاسی، نام برد که در آن از چشم« سیاسی ایران پس از اسالمۀ اندیش

 است.هگرفتمورد بررسی قرار ، ایران پس از اسالم ی پادشاهیهاایران پیش از اسالم در سلسله

کاربرد اصطالح « در آثار سهروردی و فردوسیخورنۀ مزدایی و بازتاب آن »فاطمه مدرسی در مقالۀ 

است. محمدعلی بررسی نمودهی اخورنۀ مزدایی در آثار سهروردی و فردوسی را به صورت مقایسه

مبنای به موضوع فرّۀ ایزدی به عنوان « فرۀ ایزدی و حق الهی پادشاهان»همایون کاتوزیان در مقالۀ 

   است.پرداخته  ،رنسانس ۀاروپای دورو  تانایران باسدر  حقانیّت و مشروعیّت پادشاهان

مفهوم والیت  توان از کتابدر دورۀ معاصر می ۀ مبحث والیتاز میان تحقیقات انجام شده در زمین

ی تحلیل، در دوران آغازین عرفان اسالمی، تألیف برند رودلف راتکه و جان اوکین، نام برد که در آن

 ای با عنوانمحمد سوری در مقالهاست. نیز ارائه شده سوم مفهوم والیت در عرفان اسالمی قرن  از

توجّه با در زمینۀ نظریۀ والیت، های حکیم ترمذی ، به تشریح دیدگاهوالیت ۀحکیم ترمذی و نظری

 سیر اندیشۀ والیت در تصوف اسالمی در مقالۀ ،و زهرا نظری حمیرا زمردیبه آثارش پرداخته است. 

تعداد و اصطالحات مرتبط با این بحث مانند نسبت نبوّت و والیت، ه، بر پایۀ امّهات کتب نثر صوفی

بررسی دیدگاه ابن  همچنین محمد نصیری، در مقالۀ .اندمورد بررسی قرار دادهرا ... طبقات اولیا و

هایی ارهنظران دیگر دربارۀ والیت اشاالولیاء به نظریات ابن عربی و برخی صاحبعربی دربارۀ خاتم

بر  یفلسف یدرآمد ،رانیدر ا یاسیس شهیکتاب زوال اند سهدر  ییجواد طباطبادیس داشته است.

اندازی مشترک به تأثیر از چشم رانیانحطاط ا هیبر نظر یاباچهید و رانیدر ا یاسیس ۀشیاند خیتار

پردازد؛ امّا میی ایرانشهری و حکمت خسروانی در اندیشۀ سیاسی ایران در دورۀ اسالمی هااندیشه

میان این از  نماید.مین آن یخیتار ریوالیت عارفانه و خطّ س ۀنظری یتیهو یهاشهیر ای بههاشار



 

 

 

 

 

 

 202/فّره ایزدی، دگردیسیها و چگونگی استمرار آن تا عصر صفویه

به  یک عبارت کوتاهفقط در  ،کوب در کتاب جستجو در تصوّف ایرانزرّینعبدالحسین  ،پژوهشگران

 فرّه()گویی با این عنوان».داشته استاشاره گیری نظریۀ والیت عارفانه، تأثیر فرّه ایزدی در شکل

و بدون هیچ  (42ص :ایران جستجو در تصوّف) «نوعی مقام والیت به زرتشت منسوب است

ای از دسته کثرت تحقیقات در موضوع مرتبط با فرّه ایزدی،با وجود  گذرد.میدر توضیحی از آن 

و  اندپرداخته ،یدر عرفان و تصوّف اسالم یرانشهریا یهاشهیاندصورت کلّی به تأثیر ب پژوهشگران

از  اند.ای دیگر به مسایل مورد بحث در عرفان مانند والیت و متفرّعات آن توجه نشان دادهدسته

 فرّۀ ایزدی تأثیر به د؛یابمیای با مبحث والیت عارفانه ارتباط گونههریک بکه  هاپژوهشاین در  رواین

این تحقیق بر آن است . استنشده  توجّهی نشان دادهآن ی هازمینهپیش و هدر مبحث والیتِ عارفان

 ،عارفانه تِیبا وال یزدیا ۀارتباط فرّبه  با توجّه راچگونگی استمرار آن  فرّه ایزدی، دگردیسیها وتا 

    .دبازگو نمای، یدر تصوّف اسالم شهیاند نیا نِیمروّج ۀریزنجو  هانهیزمشیپ

 ی و اصطالح مفهوم لغویفرّۀ ایزدی در . 9

آماده کاه اصال     «farnah» معادلِ فارسی باساتان ، « xvarƏnah» نهخور اوستایی ۀاز واژ ،فرّه

 کار رفتهب« xvarr (ah)» و «farr (ah)» میانه( به صورت فارسیزبان پهلوی ) و در دارد یماد

آماده و   «xvarno» و «xvarnah»ۀ در اوساتا کلما  (. 151 : ص1تاریخ اساطیری ایاران،   ت )اس

 و در «xvareh» و در پازناد  «xvarreh» کاه در پهلاوی   ایرانی باستان است «hvarnah» معرف

در زباان   Aura ۀواژ. (214 : ص1 مزدیسانا و ادب فارساى،   )ت اسا هخره و خاوره گردیاد   فارسی

 رّه در زباان فارسای اسات   واژۀ فا  باسنگ همانگلیسی که به فارسی به هاله ترجمه میشود؛ معادل و 

 لغت را با کلمات التینى نیمحققان اروپائى مفهوم اصطالحى ا شتری(. ب155ص : حکمت خسروانی)

Splendor, Magnificentia, Potentia, Majestas gloria    مجموعاه  ) اناد ترجماه نماوده

 power; glorious, majestic, imperialهاای واژه عاالوه بار ایان   . (211 ص :معینمقاالت، 

splendor,shining fortune, luminosity and shine, glory   باه  به عناوان معاادل،    نیز

 (.,Gnoli) Farr(ah)  اندهرسمیت شناخته شد

و زیبا و سودمند  است که در موجود خوببرکت  و... فَرّه در اصطالح به معنای موهبتی الهییا خُرّه 

 : ص1،  کربن زدائی تا ایران شیعی: کالبد انسان در روز رستاخیز،ارض ملکوت از ایران م) هست

عالوه بر این، موفقیّت  بود.باستان  رانیادر  پادشاهان تیّو مشروع تیّحقان یمبنای، زدیا ۀفرّ (.55

مؤیّد  کهآن». انددانستهمیرا نیز از برکت همین نیرو  یو نفسان یکماالت روحانرسیدن به در انسان 

دارای فرّ ایزدی  پارسا و خواه نیرومند و خواه هنرپیشه، خواه پادشاه و خواه ازلی است، به تأیید

پرست و شهریاری شمرد که یزدان ناگزیر باید آن را فقط از آن خدایی است، چون فرّ پرتوی است.

 . (115: ص 4  یشتها،) «پرهیزگار و دادگر و مهربان باشد

 فرّۀ ایزدی در دورۀ باستان. 1

http://www.wikifeqh.ir/فارسی
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نگاری و چه در زمینۀ ادبیاات، در دو دساتۀ   خذ مکتوب دربارۀ پیش از اسالم، چه در زمینۀ تاریخمآ

 است. تقسیمقابل متون،( و هانگارهو سنگ هانوشتهها )سنگکلّی کتیبه

 ها نگارهو سنگ هانوشته. سنگ4. 1

د مأنوس بودن ایرانیان با ند. با وجومتعدد ی مربوط به دورۀ باستانی ایران(هابهی)کت شتهونسنگ

 (، 114: ص 4دشاهان هخامنشی از آن ذکری نیست )یشتها،  ی میخی پاهاکلمۀ فر، در کتیبه

های فارسی باستان، دلیل آن است که در ( معتقد است که نبودن فرنه در کتیبهGnoliنیولی )

نوشت پی 15 ص :تاریخ و فرهنگ ساسانیطنتی هخامنشی، نقشی نداشته است )ایدئولوژی سل

 زبان از هانگارهو سنگ هانوشتهسنگ سراسر در توانمی بر آن را غیر مستقیم امّا تأکید(. 11شمارۀ 

و  هانگارهکار برده شده در متون و تصاویر سنگتوصیفات بغالب هخامنشی دید.  شاهان

 یا اهورامزدا، میان همانیپنداری یا اینذاتنوعی هم ای بوده کهگونهبباستان  ی عصرهانوشتهسنگ

نگارۀ بیستون، اهورامزدا چهرۀ نوشته و سنگدر سنگ کرده است.میرا القا پادشاه  با او، مظهرِ و نماد

یم قدرت و ای به سوی داریوش دراز کرده، مشغول مراسم تسلش را با حلقهدست انسانی دارد و

فرمانهای شاهنشاهان جهت اطالعات بیشتر در این زمینه ر.ک: )سلطۀ پادشاهی به اوست.

-171 صص :ایران از آغاز تا اسالم نیز :؛ 42-12 صص :ایران باستان نیز :؛ 77-45صص : هخامنشی

نیز اهورامزدا، همانند بشر خاکی ترسیم شده و پادشاه  رستمنقشداریوش در  ۀنگاردر سنگ(. 411

در  (.77 ص :امنشیفرمانهای شاهنشاهان هخ) .در بیشتر جزئیات به اهورامزدا شباهت دارد

 ردیگمیاز دست اهورامزدا  یصورت طومار فرمانرا بیا مقام شاهی  یزدیفرّ ا نیز او ریاردش نگارهسنگ

را  یاحلقه ای میهیدراز کرده و د ریاردش یاهورامزدا دست راستش را به سو .(22 ص :ایران باستان)

در  (.454: یخ تمدّن ایران ساسانیتار) کندمیشده به شاهنشاه اهدا  ختهیبه آن آو یینوارهاکه 

فرّه ایزدی در آیین پادشاهی بود ) یو آسمان یزدیا قیتوف اینماد فره  میهید ،یرانیا ینمادشناس

فرّه ایزدی در آیین پادشاهی ایران  جهت اطالعات بیشتر در این زمینه ر.ک:) .(12: ایران باستان

 (.17-12 صص :ساسانی شهریاران پوشش در آیینی نمادهای رازگشایینیز: ؛ 21-15صص  باستان: 

کای چهار از ایازدان    »های دورۀ ساسانی به دنبال اساامی پادشااهان، عباارت    نوشتهدر بیشتر سنگ

من، بغ مزدیسن، »خوانیم: میاست. به عنوان نمونه در کتیبۀ شاپور یکم در کعبۀ زرتشت آمده« دارد

ان دارد، پور بغِ مزدیسن، اردشیر، شاهان شاه ایاران  شاپور شاهان شاه ایران و انیران که چهر از ایزد

ی هاا (. )بارای نموناه  71 ص :پارتی-های ایرانی میانه پهلویراهنمای کتیبهکه چهر از ایزدان دارد )

فاروری بخشای از   جهاان نیز: ؛ 51-22 : صصیین پادشاهی ایران باستانفرّه ایزدی در آبیشتر ر.ک: 

های ایرانی میانه راهنمای کتیبهنیز: ؛ 152 ث باستانی ایران: صمیرانیز: ؛ 17ص: فرهنگ ایران کهن

 (.    152، 127، 141، 52، 51، 71، 27، 17، 11پارتی: صص-پهلوی
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بار پیوناد    هاا و کتیبه هانگارهتوان گفت که شالودۀ اصلی این سنگمیی ذکرشده هابا توجه به نمونه

. در ایان آثاار،   استاستوار یشتر آنها به یکدیگر و نزدیکی هرچه ب و فروهر آسمانی یشاه آرمان میان

پادشاهان همانند ایزدان و خدایان تصویر شده و با اندکی تفاوت، تصاویر معکاوس یکادیگر قلماداد     

این ترتیب، چاون  ایزد مقابل او پنداشته شود. ب اند تا پیکره و فرّ پادشاه بازتابی از تصویر و فرّشدهمی

همانناد ایازدان و   و شاکوهی،  فارّ  بناابراین، آنهاا   هار ایازدان اسات؛    این پادشااهان همانناد چ   چهرِ

به بیانی دیگر، چهر از ایزدان داشتن، همان فارّه و عنایات الهای اسات.     . داشتد نخواه گونه،خدای

و شخصایتی   شاوند  بارای خاود قائال   سنگ خادایان  هم هویتی ،همین امر سبب شده تا فرمانرویان

باا وجاود    گفتنای اسات   ای فرازمینی برای خویش در نظر گیرند.دهفرابشری و اقتداری متکی بر ارا

عصار ساساانی،   چگونگی آن، از دورۀ هخامنشای تاا    مفهوم مشروعیت پادشاه و ،توصیف اشتراک در

مزدا، اعطا کنندۀ مقام پادشااهی، باه شااهان    های هخامنشی، اهورهدر کتیبه .ده استدچار تغییر، ش

ادعایی مبنی بر این کاه از نژادخادایان هساتند؛     ،هخامنشی اهاناز ش یکهیچ ت وخوانده شده اس

 (.11: 1175)دریاایی،   دانساتند می آریاهاا  ۀاز نطف یعنی «  ariya cica»را  خودآنها  اند.نداشته

 ،اساکندر  از پاس دانسات.  خادا می  فرزناد  را خاود  ،ایران به حمله زمان در ،مقدونی اسکندر ،اامّ

لقاب  ) ددانستن «theos» نطفه خدا از را خود و کردند حفظ را تسنّ ایننیز،  سلوکی پادشاهان

موجب گردید تاا  مجموعۀ این دگردیسیها،  (.11 ص :و شاهنشاهان ساسانی« چهر از یزدان»پهلوی 

عناوان را نُاه    یاا این لقاب  »  .«دان دارندچهر از ایز»کنند که ، تاکید شاهان ،های ساسانیدر کتیبه

یعناای (. 5 ص :تاااریخ و فرهنااگ ساسااانی) «اناادکااار بااردهدر پاای، بشاهنشاااه ساسااانی بطااور پاای 

 زمانی مسئله این دهند.می ربط ایزدان به و ندکنمیقلمداد  خدا یا بغ را خود ساسانی شاهنشاهان

 در که بود« Sasan» ساسان ،ایرانی ایزدان از یکی نام شویم یادآور که میشود قبول قابل بیشتر

و « چهار از یازدان  »لقاب پهلاوی   ) اسات  داشاته  روا  هام  شخصای  نام صورت به اشکانیان عصر

 عاریات  باه  یونانیاان  از هلنای  در دوران ایرانیاان،  را معنای  ایان  (.14شاهنشاهان ساساانی: ص  

  (.11: همان مصریان ) از را آن یونانیان و اندگرفته

 متون  . 2. 1

، پیش از اساالم تاألیف   ندایزدیۀ چگونگی توصیف فرّۀ دربار پژوهشگران مأخذمعدودی از متونی که 

شادۀ پایش   . از میان آثار تدوینپس از اسالم یهادر دورهای از این آثار مالحظهاند و شمار قابلشده

، دارای اهمیّات بیشاتری   از اسالم، توصیف فرّۀ ایزدی در دو کتاب اوستا و کارناماۀ اردشایر بابکاان   

عامال باه    نیان مهمتار پادشاه هم در فروافتادن هم در برآمدن و اوستا سراسر درایزدی  ۀفرّ است.

دلیل اینکاه باا دیان پیوناد     زامیادیشت ذکر شاده، پادشااهان، با   . بر طبق آنچه که در دیآمیحساب 

کننادۀ فار   اناد کاه بتوانناد دریافات    ، صاحب آن درجه از شایستگی و لیاقت شدهانداستواری داشته

رفتاار   ینا یسخن گفات، کاه د   ینیکه د دیشیاند ینیبود که د گشتاسبیکه از آنِ ک یفرّ»باشند. 
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، ابتدا به فارّ اهاورامزدا، امشاساپندان و    شتیادیدر زام(. 72بند ، 11کردۀ ادیشت، زامی اوستا،« )کرد

همند شدن آنها ساخن  فرّ یو چگونگ یانیو ک یشدادیپ و سپس از فرّ پادشاهانشود میاشاره  زدانیا

فارّ  ، گشتاسا  یک یاریشدن روزگار شهر یپس از سپرشت، بر طبق محتویات این ی آید.میبه میان 

چناان ارزش و   شتاین یدر  . فردکنمی رهیذخ انیرانیا یبراآن را و اهورامزدا  رسدمین گرید یبه کس

فقاط   و و بزرگداشات فارّ آماده    میر تعظا دهشتادوهشت بند آن،  ،که از نودوشش بند دتقدسى دار

کاه   هاا نگارهتوان گفت همانند سنگمی است.هیافتتصاص اخ رانیى اهاهشت بند نخست آن به کوه

ای زمینای  اند؛ در اینجا نیز فرّ، با پدیاده در آنها اهورامزدا و شاهان زمینی مانند یکدیگر ترسیم شده

در اوستا در مورد جمشاید  است. عالوه بر این یعنی کوه که نماد استواری و بلندی است، پیوند یافته

شود و این موهبت الهی یاا فارّۀ جمشاید،    میمانی و به صورت حیوانی متجلی نیز فرّه در شکلی جس

آن فارّ جمشاید، فارّ جام پسار      » شاود. میدر قالب موجودی چون مرغ وارغَن )شااهین(، از او جادا   

 (. 17بند ، 2کردۀ ، همان« )ویونگهان به پیکر مرغ وارغن به بیرون شتافت

دفعات و با یابی اردشیر به مقام سلطنت، بهونگی دستدر کارنامۀ اردشیر بابکان نیز در توصیف چگ

که میش ، هنگامیاین اثرشود. در مییی متفاوت، از فرّۀ ایزدی در هیئتی زمینی و جسمانی یاد هاشکل

گوید که وی را دنبال میگیرد، وزیر به اردوان میی اردشیر قرار هاایزدی در دست عنوان نشانۀ فرّۀ به

بس  یابرهّ شانیاز پس ا»رسید.  اوست و به او نخواهد آن میش( همراه نکند زیرا بختش )به شکل

)کارنامۀ « است ییخدا ۀگفت که آن فرّ دستور...  ستیبودن نشا کوتریکه از آن ن دیدومیه ستبر

 آمیختگیِدر اوستا و کارنامۀ اردشیر بابکان،  توصیف فرّه همانندیِبا وجود  (.15 ص اردشیر بابکان:

با استناد به ای که است. دو مقولهقابل توجّه دو اثر،  نیدر ا ،ه کیانی یا پادشاهیفرّ با ه ایزدیفرّ

فرّه ) میان آنها تمایز وجود داشته است(؛ 51، بند 7)اوستا، زامیادیشت، کردۀ  اوستا مندرجات

ای معن در خوره. (115 : ص4یشتها، پورداود، ، نیز: 1 ص :ایزدی در آیین پادشاهی ایران باستان

 کارکرد بر باید زیرا است؛ عام واجد خصلتی ضرورتا بلکه باشد، انحصاری نمیتواند نه تنها عام،

 یارای را که هرکسی نیست چیزی کیانی امّا فرهشود.  منطبق اجتماعی، شأن و طبقه هر خاص

 خوره ازاینرو میشود؛ اعطا برخی اشخاص به که الهی است موهبتی بلکه باشد، آن از مندیبهره

شاهی  و ناصرخسرو اسماعیلی امام) اکتسابی نه داشت، موروثی سرشتی ایزدی، فره یا کیانی

گشتاسب دیگر به کسی ، بعد از کیفر ،که در اوستانکتۀ دیگر آن(. 151 ص :باستان ایران در آرمانی

 ،، اردشیربکانبا ا در کارنامه اردشیرامّ؛ کنددا آن را برای ایرانیان ذخیره میمزتعلق نمیگیرد و اهوره

 ایران در این اصطالح تحول سیر مورد دریدار میشود. ه دارد که به شکل قوچی سفید پدفرّ

 سوی برداشتی به زمینی دریافتی از تحول در این اصطالح، که به اجمال میتوان گفتباستان، 

 بود مینیز و مادی مطلوبیتهای ناظر بر آغاز در واژه این معنای ت.اس بوده جهانی آن و تجریدی
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کار بخت یا التفات الهی ب معنای به نهایتاً و مطلوبیتها این از حاصل بختی نیک با مرادف آنگاه و

 (. Zoroastrian Problems in the Ninth-Century Books, Bailey:p 29رفته است )

 فرّۀ ایزدی در دورۀ اسالمی. 5

فرّه استمرار  .1یابد: میی و تاریخی انعکاس شکل در آثار ادبی، عرفان سهفرّۀ ایزدی پس از اسالم، به 

. 1 با تغییر عناصر و حفظ محتوا.دگردیسی . 4. ایزدی بدون دگردیسی و با حفظ عناصر و محتوا

 دگردیسی در راستای اصل بازگشت به مبدأ.

 استمرار فرّه ایزدی بدون دگردیسی و با حفظ عناصر و محتوا .4. 5

، اما به طرح انداگرچه در دورۀ اسالمی نگاشته شده هنامه و ...، شانبندهش دینکرد،آثاری مانند 

همان صورت قدیم و با حفظ عناصر و محتوای پیش از ، ببرگرفته از آن میو مفاه یزدیا ۀفرّمقولۀ 

 ِ دورۀ پیش از اسالمبا توصیفِ آن در متون ردر این آثا یزدیا ۀفرّتوصیف  د. از اینروناسالم میپرداز
 هیئتی با و و در موارد متعدّد، به صورت نمادیناست  ، همانندارنامۀ اردشیر بابکانمثل اوستا و ک

ی همۀ آدمیان هاو آدمی، شکل گیتوی یا مادی اورمزد است. نیروی ویژگی»... جسمانی آمده است. 

شاهنامۀ فردوسی و به نقل از: دینکرد، )« استدر یک شاه نیک یگانه، در شاه کشورها گرد آمده

ای ؛ خود جلوهآراسته استو تأیید آسمانی فر  نیروی که بهرو آن(. از این475 ص :تاریخ ایرانفلسفۀ 

آن روان پارسا که نیروی پارسایی از »از ایزدان بر روی زمین است، بنابراین با ایزدان همانندی دارد. 

ر ستودگان سامانی و چبودی همتاز دیگای که در همگونهکند؛ بمیسوی ایزدان در تن او حلول 

)ایزدان(، درست در همین پیکرینگی، با هنرهای اخالقیِ منزّه از هر عیب، به فر آراستگی همانند با 

 (. 157 : صدینکرد، کتاب سوم دفتر یکم« )ایزدان است
دارد. در  یو جسمان ینیع یشکل ، به تصریح،یزدیا رّۀف ،بابکان ریدر داستان اردش تنهادر شاهنامه 

 کیبه شکل  یزدیا ۀفرّ است؛آمده بابکان ریاردش ۀکارنامقاً به همان شکلی که در این داستان دقی

 کند.  یگذارانیرا بن یساسان ۀشود سلسلمیموفق  به مدد آن، اردشیررسد و میبابکان  ریقوچ به اردش
 اکاااارم پااااکى غاواران یااااااادُمّ سااااب

 ان اردوانااااات آن زمافاااااور گادستااااب

 فاارّ اوساات  خ کااه آن ااساااپ چنااین داد

          

 و اساااپى هماااى بااار پراگناااد خااااک  اچااا 

 کاااه ایااان غااارم باااارى چااارا شاااد دوان   

 بشاااااهى و نیااااک اختاااارى پاااارّ اوساااات

 (474-471،  بیتهای721)شاهنامۀ مسکو، ص
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، با نمود جسمانی توصیف نشده به تصریحنه تنها در دیگر مواضع شاهنامه،  ،فرّهبه جز مورد فوق، 

 تواندمی ،یزدیا ۀداشتن فرّ لیدلپادشاه ب بسیار پررنگ است؛ تا آنجا که عد آسمانیِ آن،بُ ؛ بلکه1است

 ببرد.  یبه راز درون پ

 انیااااک باااارزفاااارّ و  یزدیااااا تااااو از

                

 انیااام ینااایبب یااایانااادر آ یماااوه بااا 

 (.1412، بیت 475)همان : ص
 

 گوید: میپیامبران الهی، سخن شود و با او، همانند میفرشتۀ غیبی نیز بر صاحبِ فرّ وارد  نیا عالوه بر

 ساااروشخجساااته یااازدان باااه فرماااان

         

 دوش خااااااواب در بنمااااااود روى ماااااارا 

 (.  1121، بیت 472)همان : ص

 کند:مینیز تصریح  فردوسی به الهام یافتن فریدون، از سوی خداوند، توسط سروش

 سااات از بهشاااتسروشااای بااادو آمااااده

 ساااان پااااریساااوی مهتااار آماااد باااه 

 را بداناااد کلااااید  کااااه تاااا بندهااااا  

                

 کاااه تاااا بازگویاااد بااادو خاااوب و زشااات   

 ناهااااااانش بیاامااااااوخت افساونگااااااری 

 گشاااااده بااااه افسااااون کنااااد ناپاااادید   
)شاااهنامه، بااه نقاال از: حکماات خسااروانی: ساایر 

تطبیقی فلسفه، حکمت و عرفان در ایران باساتان،  

 (241رضی: ص 

به اهلل اءیاول همانند از خاصان حق و یزدیا ۀفرّ زا دارشخصِ برخورکه  شودمیمشاهده  جیتدربه

 یابد.  میکمال آسمانی و شود عارفان، از دنیا جدا می همانند و آیدمیحساب 

 گااوشه چنااان دیااد در خااواب کااو را باا 

 اىاجااااکاااااایگى داور پاهمسااااه بااا

      

 سااااروش ستهاته بگفتااااى خجاااا انهفاااا 

 یرگى در مپااااااان تیاااا اابى بدیاااا ابیاااا 

و  4572، بیتهااای212)شاااهنامۀ مسااکو: ص 

4577) 

 (. 212، 215، 212، 111، 455 ، 475 ،472صص  : : همان های بیشتر، نک)برای نمونه

                                                 
، به تصریح، با اند که فّره ایزدیاند؛ مورد دیگری در شاهنامه نیافتهتا جایی که نگارندگاِن این مقاله، جستجو کرده.  1

، از جمله پژوهشگرانی است که در مورد این مطلب، با نگارندگان هم نمود جسمانی توصیف شده باشد.همایون کاتوزیان

ت، نظریۀ تاریخ و سیاست در ایران،عقیده است )
ّ
البّته برخی دیگر از (. 21: همایون کاتوزیان تضاد دولت و مل

مه مانند غرم یا میشی که در داستان هفنخوان رستم، به راهنمایی رستم پژوهشگران، به چند مورد دیگر در شاهنا

بررسی فر در شاهنامه میپردازد؛ اشاره مینمایند و در شرحها و تفسیرها از آنها به عنوان سمبل یا نمودار فره یاد میکنند )

صراحت از غرم با عنوان فّره  (. گفتنی است برخالف داستان اردشیر بابکان که فردوسی، با01-20:  ثروتیانفردوسی، 

 یاد میکند؛ در دیگر مورد ذکر شده، فردوسی از غرم، با اصطالح فره نام نبرده؛ بلکه فقط به تمجید از آن، پرداخته است

 ای نمیکند که این غرم، فّره بوده است.و هیچ اشاره (000 - 022، بیتهای 102 ص ،شاهنامۀ مسکو)
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نامه، چهارمقاله در آثاری مانند سیاستاستمرار فرّه ایزدی با حفظ عناصر و محتوا  یدر راستا

، اگرچه عناصر، محتوا و اهتوان یافت که در آنمیی فراوانی هاودمنه و... نمونهنظامی عروضی، کلیله

این استمرارِ گفتمانی، مضامین گفتمان فرّه ایزدی حفظ گردیده و استمرار داشته است؛ امّا در بسترِ 

بسیار اندک بوده و در این تغییرات،  است.در آنها قابل مشاهده چگونگیِ توصیف، در ی نیز، تغییرات

قالب باستانی  در ،ستفاده برای بیان آن مفهومی مورد اهااغلب موارد هم مفهوم و هم عناصر و واژه

 ده است.و قدیمی آن آم

 دگردیسی با تغییر عناصر و حفظ محتوا. 2. 5

فرّه ایزدی در دورۀ اسالمی که همراه با تغییر عناصر و حفظ محتوا  بازتابترین اشکال یکی از مهم

  .بودگفتمان والیت عارفانه به  آندگردیسی و استحاله جدید و متفاوت انجام گرفت؛  بیو در قال

 . تكوین نظریۀ والیت عارفانه در سرزمین ایران4. 2. 5

؛ تدریج سراسر قلمرو عرفان اسالمی را درنوردیدخاستگاه نخستینِ نظریۀ والیت عارفانه که به

نظریۀ  تکوینبا توجّه به وسعت قلمرو حکومت اسالمی در قرن سوم هجری، . سرزمین ایران است

ی فرهنگی و هاکه زمینهبل در سرزمین ایران اتفاقی نبود.توسط حکیم ترمذی، انه فوالیت عار

گیری ی ایران باستان و عناصر سنّت فکریِ آن، در شکلهامحیطی این سرزمین یعنی اندیشه

 وی هویتی هایکی از ریشه ،فرّه ایزدی. فراوان داشت یرثتأاین نظریه ی فکری و تدوین هازمینهپیش

 نیاده است. بووالیت عارفانه نظریه  یری و تکوینگو عوامل موثّر در شکل هازمینهین پیشتراز مهم

از  یرسوخ داشت و جزئ یرانیا ۀذهن و فکر جامع یهاهیال نیتریدر پنهان هاگفتمان در طول قرن

انعکاس  از منابعِ یاریبس در. آمدمیبه حساب  نیزمرانیمردم ا یِفکر در سنّت هاشهیاند نیتریادیبن

چه در نظریۀ والیت با مفهومی نزدیک به آن یزدیبه موضوع فرّه ا ،رانیا یفرهنگ باستان ۀدهند

فروغى است ایزدى، به دل  ،فر» یشتمیادطبق مندرجات زا اشاره شده است. شود؛میعارفانه مطرح 

ت نفسانى و که کسى در کماال استو نیز از نیروى این نور ...هرکه بتابد از همگنان برترى یابد

خاص از جانب خداوند که  تیعنا ینوع یعنی (. 112: ص4یشتها، پورداود،  «)روحانى کامل گردد

     . شود ،لیصاحب کماالت و فضا؛ گردداز آن برخوردار  یچنانچه کس

 نیاز اسالم از ا شیپ یرانیا دیبا آنچه که در عقا ،تیاز مفهوم وال ،یترمذ دگاهید انیکه ما آنب

از سویی . است ادیز بسیارامّا اشتراکات موجود در آنها ؛وجود دارد ییهاتفاوت ؛دهیرائه گردمفهوم ا

گفته یا  ،نهیزماست که خود آن پس یانهیزمبر پس یو متک یشود مبتنمیچه گفته آندیگر 

 یصوفحکیم ترمذی، عارفانه توسط  تیوال تکوینگفت  توانمیبنابراین  .است یناگفتن ای و شودمین

سنّت و  نیآمده در افراهم یهانهینبود؛ بلکه زم یاتفاق ،یخراسان بزرگ در قرن سوم هجر اهل

به  تواندمی هینظر نیمنشاءِ ا ایسرنمون  رو. از اینآن بوده است یریگشکل ۀاز عوامل عمد طیمح

 مرتبط بای هاشهیاندیعنی مفاهیم و بازگردد.  یزدیا ۀبه فرّ انیرانیا ۀدیو عق یخسروان یهاشهیاند



 

 

 

 

 

 

 49ستانزم -00شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/212

 

 

 

گشت نموده و دوباره باز ؛شده و از میان رفته است پشت سر گذاشته ؛گردیدمیتصوّر که ی زدیا ۀفرّ

شده در  جادیا رییبا تغ، اسالمپس از . ه استدآور سر برون ،خیتار اعماقِ از ،با سیمایی دیگر

 ۀفرّیِ صورت نوع اینماد ، پیرامون یبا دنیا آنهاروابط  دگرگونی و ایرانیانآداب و رسوم و  اعتقادات

و  هازیرا در شرایط مختلف، قالب پیدا کرد.و تطوّر  یسیدگرد، عارفانه تیوال یۀنظربه نیز ی زدیا

شدۀ شده و نهادینهو آداب و رسوم پذیرفته هایابند؛ اما مفاهیم و اندیشهمیسادگی تغییر عناصر به

 آیند.میون دری گوناگهامانند و به شکلمیتا دیرزمان باقی  هاملت

 ی و نظریۀ والیت عارفانه     زدیفرّه ا.  2. 2. 5

بار توسط حکیم ترمذی مطرح گردید، با آنچه در حکمت خسروانی در نظریۀ والیت که نخستین

این مفاهیم، به و  ایران پیش از اسالم با عنوان فرّۀ ایزدی مطرح بود، ارتباط و اشتراک فراوان داشت

دهد تا مینیز وجود داشته است. مسئلۀ والیت که به ولی امکان  زرتشتی تری درآیینصورت ساده

به خاطر خالفت الهی خویش و اتصالی که به حق دارد در امور عالم تصرف کند، قدیمترین صورش 

گویی با این عنوان ...فرّه( منسوب به زرتشت شمرد« )= خورنه»را در عقاید ایرانی باید در مفهوم 

 (.  42ص :کوب، زرینایران جستجو در تصوّف) ه زرتشت منسوب استنوعی مقام والیت ب

در اندیشۀ ایران باستان، شاه نماد برخورداری از فرّه ایزدی یعنی مظهر دیانت بود و دو وجه      

شد. با این فرّه ایزدی بود که شاه مورد تأیید الهی میرهبری دینی و سیاسی در شخص شاه ادغام 

آمد. میمندی از خرد و فیض الهی، مظهر و نماد عدالت دینی هم به حساب بهرهگرفت و با میقرار 

شود مینکتۀ قابل توجه در این طرز تلقی، استمرار و تداوم فیض الهی در وجود شاه است که باعث 

او شایستگی حکومت عادالنه و خردمندانۀ سیاسی و دینی را بیابد و واسطۀ این فیض در میان 

ی ایرانی آن، چیزی مانند مفهومِ هاخصوص در مکتبدر عرفان اسالمی به. شدخداوند و مردم با

ی در فرّه ایزدی، به ولی نسبت داده شده و شخص ولی یا به تعبیری دیگر اله ضیاستمرار و تداوم ف

ای والیت، ولی رابطۀ دوگانه ای میان خداوند و مخلوقات است. در این تعریف ازانسان کامل واسطه

کند، این فیض سپس از میطرفی که به سوی خداست فیض الهی را دریافت » و عالم دارد. با خداوند

تصوف ایرانی در منظر تاریخی آن، ) «شودمیطرفی که به جانب عالم است، به آن عالم منتقل 

تواند حضور داشته میای (. در این دیدگاه ولی انسان کاملی است که در هر دوره55 ص :کوبزرین

 فیض الهی همچنان ادامه دارد. باشد، زیرا

 جدول اشتراکات نظریۀ فرّه ایزدی و نظریۀ والیت عارفانه

 نظریۀ والیت عارفانه نظریۀ فرّه ایزدی عنوان ردیف

 انسان کامل یشاه آرمان ایپادشاه کامل  گراییآرمان 4

 ولی شاه گراییفرد 2
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 محورولی یا مراد دین پادشاه دیندار آمیختگی با دین 1

فت فیض الهی دریاپادشاه واسطۀ  خاصیت آینگی 5

  خلق به و انتقال 

 یاله ضیف افتیدرولی واسطۀ 

 خلق به و انتقال 

 ضیاستمرار ارتباط با مبدأ ف استمرار ارتباط با مبدأ فیض استمرار 6

 یۀ نفسبر تزک دیتأک پاکیزگی درون بر  دیتأک هتأکید بر تزکی 7

نمادین و  8

 وارینشانه

بر روی  ضیمبدأ فنماد شاه 

 زمین

 یبر رو ضینماد مبدأ ف ولی

 نیزم

شاه آرمانی مورد عنایت اهورا  مورد توجه بودن 3

 مزدا است

 ولی از لطف حق برخوردار است

 تابدمینور حق در دل ولی  فره به صورت نور است تاکید بر نور 43

 ت. مكتب خراسان بستری مناسب برای شكلگیری نظریۀ والی9. 2. 5

فکری و  یهازمینهگیرد. پیشمیشکل  هاسنت قالبدر اش مند است و اندیشهانسان موجودی شرایط

. در سرزمین ایران، خراسان است انسان تفسیر از لوازم ذاتی شناخت، فهم و هاو سنتفرهنگی 

ا ی ایران باستان گردید و در تصوّف، مکتب خراسان بهاو اندیشه هادار آیینبزرگ، میراث

کشید. این سرزمین میایران باستان را بر دوش ریگِ هی فرهنگ و اندیشۀ ایرانی، مردهازمینهپیش

ر فکری در قرون اول اسالمی...از مراکز بسیار مهم تصوف شده، و صوفیان خراسان در تهوّ»تدریج به

(. 157 ص :سیر حکمت در اروپا، فروغی) «اندرفتهمیو آزادمنشی پیشرو سایر صوفیان به شمار 

 فارس به شوشتر از حال  که؛ با مشایخ خراسان اتصال داشتندنیز  ایران دیگر نواحی صوفیان بیشتر

تصوف  .فراوان پذیرفت ثیرأت؛ خراسان برخاسته بود که از از بایزید بسطامی ؛سپس بغداد رفت و

 ،ی مکتب تشیع نیزاهی خسروانی، از تفکرات و آموزههامکتب خراسان عالوه بر اثرپذیری از اندیشه

اعتقاد به که به دلیل حضور امام رضا )ع( و علویان در این منطقه در حال گسترش بود؛ بهره داشت. 

که دارای قدرت  زیرا امام کسی است .وجود امام در مذهب تشیع با والیت ارتباط نزدیک دارد

 تصوف شباهت طریقت در و مرشد با مقام پیر مقام او این مرتبه و والیت است و ۀمعنوی و مرتب

در خراسان قرن سوم که حکیم ترمذی در آن زمان نظریۀ والیت را انسجام بخشید؛  دارد. بسیار

ی ایران باستان و تفکرات شیعی در ارتباط با مسئلۀ های فراوانی از تلفیق اندیشههازمینهپیش

جود در محیطی که نظریۀ ی فکری موهازمینهنگاهی تبارشناسانه به پیش والیت وجود داشته است.

توسط  ،که در قالب نظریۀ کامل درآمدن این مفهوم دهدمیوالیت در آن شکل گرفته است؛ نشان 

اتفاقی نبوده است.  یکی ازصوفیان اهل خراسان بزرگ یعنی حکیم ترمذی در قرن سوم هجری،

ی مختلف و گاه هاو فرهنگ ها، سنتهاتعامل افکار، اندیشه هامحیط فکری خراسان خود حاصل قرن
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ی کهن در پهنۀ خراسان بزرگ، تفکر حکمت خسروانی و هاتردید یکی از این اندیشهمتضاد بود. بی

دارترین مباحث در آن، اندیشۀ حکیمان پادشاه و استمرار فرّه ایزدی بوده است. این از ریشه

وفیان خراسان بزرگ از بر سایر ص ،العادۀ او( و نفوذ فوق421ها از طریق بایزید بسطامی )ماندیشه

ترین و تأثیرگذارترین صوفیانِ دورۀ آغازین و بلکه بایزید از بزرگگذاشت. تأثیر  ،جمله حکیم ترمذی

اسالمی  هی خسروانی در دورهای تصوّف در ایران بوده است. او که از حامالن اندیشههاتمام دوره

النور   وما از طریق رسالۀ»یافته است.مید ی گوناگون با میراث باستانی ایران پیونهابود؛ با واسطه

دانیم که سروشان، جد بایزید بسطامی، گبری بود که مسلمان شد و خود میطیفور من کلمات ابی

زاده  –)روحانی زرتشتی( باشد که ظاهراً باید جمع واژه موبد -ی به نام موبدانابایزید نیز در محله

(. 127 ص :های حکمت اشراق و مفهومهای بنیادی آنهسرچشم) «شده و موبدان اجداد او بوده اند

با بایزید مصاحبت  ،از طرف دیگر حکیم ترمذی، شاگرد شیخ احمد خضرویه بود و این استادِ ترمذی

داشت و نیز همسر او مرید بایزید و بسیار تحت تأثیر او بود. بنابراین حکیم ترمذی در چنین  ،بسیار

ی هاای با اندیشهذیری از مجموعۀ این عوامل که هرکدام به گونهپگیری و تأثیرفضایی و با بهره

یش که مهمترین آن نظریۀ والیت بود؛ پرداخته هااند؛ به تدوین نظریهباستانی ایران مرتبط بوده

ی بایزید هارو طبیعی است که حکیم ترمذی، از طریق استاد خود از افکار و اندیشهاز ایناست. 

ی باستانی های مختلف، با اندیشههاآن متأثّر شده است و بایزید نیز با واسطه مند و ازبسطامی بهره

 است.  ایران مرتبط بوده

 گیری و رواج نظریۀ والیت عارفانهشكل .1 .2. 5

که این دو –حکیم ترمذی، صوفیان نخستین نظیر ابراهیم ادهم و بایزید بسطامی هرچند پیش از

حکیم ترمذی )و: ربع امّا  بحث کرده بودند؛ۀ والیت، باردر -ندیافتۀ خراسان بزرگ بودورشنیز پر

ای نسبتاً کامل و را در قالب نظریهاین مفهوم ه.ق(  111تا  455اول سدۀ سوم هجری ف: حدود 

، مباحث در زمان حکیم ترمذی(. 111 ص :تصوف ایرانی در منظر تاریخی آن) منسجم درآورد

جمله  روا  داشت و از ،در میان عارفان خراسان بزرگ ،ر آنحدود و ثغو فراوانی پیرامون والیت و

 خودو نظریاتِ االولیا هکتاب سیر ،و حکیم ترمذی ن مباحث بودی شاگردان ترمذی نیز همیهاپرسش

 توان گفت که ثمرات فکریرو میاز این .است ألیف کردهو ردِّ نظرات مخالفان تمریدان را در پاسخ 

متأثر از پیشینۀ ز او یعنی خراسان بزرگ بوده است و خراسان نیز احاصل محیط فکری ممت ،ترمذی

المحجوب از مکتبی نام برده در کشف .ی ایران باستان و حکمت خسروانی بودهافرهنگی و اندیشه

 :کشف المحجوب) دانندمیخوانند و بنیانگذار آن را ترمذی میشده که اعضای آن خود را حکیمیان 

حکیم در اینجا همان عارف الهی و خداگونه است که تعبیر دیگری از ولی منظور از  (. البتّه411 ص

کار برده عرض یکدیگر بعارف و حکیم را همخود ترمذی نیز در برخی موارد » آید.میبه حساب 
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(. پرسشی 52 ص :نظریۀ والیتحکیم ترمذی و ) «است و حکیم به نزد او معنای عارف متالّه است

شود آن است که آیا این حکیم الهیِ ترمذی، شکل اوّلیه و ابتداییِ میر که در اینجا به ذهن متباد

نظریات مشهورِ امام متألّه محمد غزّالی و حکیم متألّه سهروردی نیست؟ خطّ سیری که این تحقیق 

کند؛ پاسخ این میاز ترمذی تا غزّالی و سهروردی، دربارۀ چگونگی سیر نظریات ترمذی ترسیم 

 کند.میو اثرپذیری غزّالی و سهروردی از نظریات ترمذی را تأیید  داندمیپرسش را مثبت 

 سهروردیتا  ترمذیاز  والیت عارفانه جینِمروّ زنجیرۀ. 5. 2 .5

پس از  ،مستقیم اثر گذاردهغیر یا مختلف به صورت مستقیم و افکار و آثار در یترمذ یثمرات فکر

 (115)م  در شطحیات حال  او  آن را ۀکه نقط شودمیگر ی مختلفی جلوههاجرح و تعدیل به شکل

ی هاتوان در اندیشهمیپردازد میی خاصی را که ترمذی به آنها هامایهدرون» توان مشاهده نمود.می

حال   انگیزسرگذشت غم .(47ص: زین عرفان اسالمیمفهوم والیت در دوران آغا) «...یافتحال ... 

ۀ سرحلق پردازند.میی او هابه ترویج اندیشه ی نیزاربسی و گرددمی او به افکار خود باعث توجه بیشتر

که  تاس (251)مکانیرّصوفی بزرگی به نام ابوالقاسم کُ ،خراسان حالجی در   تفکرمروّ زنجیرۀ

یکی ابوالقاسم  ی،سودو به طریقت در بوعلیدارد. ( 277)مابوعلی فارمدینامداری به نام  شاگرد

دیگری شیخ  و -شد نیز داماد او کرکانی ازدوا  نموده،که پس از مدتی با دختر -(251انی)م کرک

. ، فارمدی مقلد ابوالحسن خرقانی بودطبق روایات صوفیه .انتساب دارد (245 :م)ابوالحسن خرقانی

همین ابوعلی  .شدمیدر مجلس درس وی نیز حاضر  فارمدی معاصر شیخ ابو سعید ابوالخیر بود و

به شخصیت عرفانی  دهیدر جهت و تصوف بود در (515 )م یامام محمد غزال و مراد ماراهن فارمدی

 در و غزالی نیز بود شیخ طریقت امام محمد غزالیدر حقیقت  و ثری داشتاو نقش بسیار مؤ

در  ام وتصوف را از ابوعلی فارمدی اخذ کرده گوید که من طریقۀمیبرد و میلیفاتش از او نام أت

، خواستممیآنچه  بر بردم و هاگذشتم و مشقت هابهتا از عق بستم را کار دستورهای او ،عبادت و ذکر

محمد تعالیم ترمذی پس از طی فراز و نشیب فراوان به امام  (.27 ص :)فرار از مدرسه دست یافتم

افکار  و آثار ازالدین احیاء علومی مهمی از هاتدوین بخش بخصوص درلیفاتش أت رسید و او در غزالی

 یهانظرگاه به ،این اثر در غزّالی .(51 ص :ایران جستجو در تصوّف) دربی فراوان هابهره ترمذی

احیاء  کتاب .نمایدمیتالش  شریعت با آن توافق اثباتجهت  در و پردازدمی متصوّفه مختلف

ار ک. است بوده اسالمی و نافذ در عالم صوفیه تعلیمی یهاکتاب جملهاز سعادت کیمیای و الدّینعلوم

 ، معروفسهروردی یحیی الدّینشهاب را بعدها شیخ و طریقت شریعت میان در توفیق غزّالی سترگ

غزالی  .کرد دنبالخود،  و عربی فارسی یهاو کتاب هارساله (، از طریقق 577 )متوفّی اشراق شیخ به

در  و پردازدمیو...  تب انوارراالنوار، مراآن به شرح نوکه در االنوار داردهمهم به نام مشکوای رساله

 .باشد لهأیا امام متقطب آورد که شاید تعبیر دیگری از می سخن به میان «مطاع» پایان رساله از

همان  االشراق اهحکم بکتا در دی نیزسهرور و خطوط اصلی اندیشۀتوان گفت که طرح کلی می»
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های حکمت اشراق سرچشمه) «مطرح کرده است اجمال به االنوارهمشکو لی است که غزالی درمسائ

 االنواروهکتاب مشک و غزالی است متأثر از سهروردی بنابراین .(422و مفهومهای بنیادی آن: ص

 باوجودشدت در نظام فلسفی سهروردی مؤثر واقع شده است. به ؛نور است ۀغزالی که تفسیر سور

غزالی  راگیروجود شهرت ف با و ،غزالی بود نواراالهمشکو رسالۀ سهروردی رمنابع افکا یکی از کهاین

ای که گونهب شود،مین برده او آثار غزالی و می ازهیچ نای سهروردی هاکتاب در زمان سهروردی، در

اما حقیقت  ندارد؛ اسد و هیچ توجهی به آثار اوشنمی، غزالی را نآید که سهروردیمیاین تصور پیش 

و  (457: تاریخ فلسفۀ اسالمی) رد امام محمد غزالی استواسطه شاگآن است که سهروردی با دو 

این ترتیب که شیخ باست. ی ترمذی و سهروردی هاپیوند میان اندیشهنقطۀ حلقۀ واسطه و غزالی، 

نزد است و حکمت و اصول فقه را  هجری( 551حدود سال متوفی ) ، شاگرد مجدالدین جیلیاشراق

ن امام منصور نیشابوری و ایبن ابیامام محمدبن یحیی آموزد و مجدالدین جیلی از شاگردانمیاو 

که ابوعلی فارمدی، راهنما با توجّه به آن امام محمد غزالی است. مشهور شاگردان برجسته و یحیی از

ر چیزها که حواس تو مشاهدۀ آن بیشت»که جمله  و این بوده امام محمد غزالی در تصوفو مراد 

؛ 1(415و  417 : صص1  اشراق، وعۀ مصنّفات شیخمجم) «ستاز آواز پر جبرئیل ا کند همهمی

سخن او بوده است؛ و با عنایت به این نکته که سهروردی نیز با دو واسطه شاگرد امام محمد غزالی 

علی ابو آواز پر جبرئیل را در دفاع از سخن  ۀرسال کهمبنی بر این سهروردی اشارۀ بنابراین است؛

معنی و  ،در ارتباط با همین خط سیر اندیشه ؛(415: ص 1،  انهم) تصنیف کرده است، فارمدی

 ی عارفانۀهایشه، ارتباط میان اندشدهترسیم با توجه به خط سیریابد. می مفهوم واقعی خود را باز

خسروانی حکمت اشراق  خرقانی یعنی وارثان معنوی خمیرۀسهروردی با تفکرات بایزید و حال  و 

حکمت نوری  دهندۀکه احیاکننده و ادامهن سهروردی مبنی بر اینسخنا شود ومیمشخص و روشن 

 کند. مینی و مفهوم پیدا عحکیمان فهلوی است؛ م

 دگردیسی در راستای اصل بازگشت به مبدأ .9. 5

 نظریۀ حكیمان متألّه. دگردیسی والیتِ عارفانه به 4. 9. 5

عارفانه و امام متأله غزالی، نظریۀ  های والیتبا تأثّر از نظریه ق.(577ف:  -ق.525)و: سهروردی 

حکیمان متألّه یا حکیمان حاکم را مطرح مینماید. او با تلفیقِ اشراق، شهود معنوی و محتوای 

از رهبر  ،سهروردی رش یعنی گفتمان فرّۀ ایزدی بازگشت.حکومتی در وجود قطب، به مبدأ این نگ

آنگاه که انسان از فیض  ،دیدگاه سهروردی از کند.میتعبیر « حکیم متأله»معنوی جامعه به قطب یا 

                                                 
ي فارمدي رحمه الله علی که او را پرسیدند که چونست که کبودپوشان، بعضی اصوات را حکایت کرد ازخواجه ابوعل. »  1

کند همه از آواز پر جبرئیل است. و خواندند؟ گفت: بدانکه بیشتر چیزها که حواس تو مشاهدۀ آن ميآواز پرجبرئیل می

 (.204و  202: صص 0هروردی، جاشراق، س مجموعۀ مصّنفات شیخسائل را گفت: از جمله آوازهای پر جبرئیل توئی)
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هرکه حکمت بداند... به » کامل شود و خالفت الهی بیابد.تواند حکیمی میخرّه برخوردار گردد؛ 

(. سهروردی در پایان کتاب مطارحات، 71 : ص1اشراق،   مجموعۀ مصنّفات شیخ) «کمال رسد

کند که نور مدار لذّت روحانی میتأکید داند و میمتألّه را سلوک در مراتب انوار مان یحکسلوک 

(. در نظر سهروردی سالکان به  514: صمطارحات، )همان«مع النّور هدایر اهالروحانیّ هفاللّذ» است.

 : اما اصحاب السلوک فانّهم جرّبوا فی انفسهم انوارا )همان» مندند.نهایت رسیده از نور طامس بهره

چهرۀ دیگر آن بقا است و ...ا این فناامّ» اند.از فنا رسیده خبری( و به فنای در فنا یعنی بی514 ص

خوانند و میبرخورداری از فرّ نورانی وخااّره کیانی؛ و چنین کسی همان است که صوفیه قطبش 

   (.412: های حکمت اشراق و مفهومهای بنیادی آنسرچشمه) «دانندمیهدایت و والیت را از آنِ او 

 یا امام متألهنظریۀ قطب  و نظریۀ والیت ترمذیاثرپذیری خود از  به ،سهروردیگفتنی است که 

حکمت سهروردی در پاسخ به اینکه با وجود این  نکرده است.ای اشاره اواالنوار مشکوه غزالی و رسالۀ

چگونه به دورۀ اسالمی راه یافته و توسط چه کسانی طی طریق نموده و تا زمان او به خسروانی 

الی سّیار  خسروانیین فی السّلوک، فهی نازلاهال و امّا خمیره»گوید: می؛ ه استحیات خود ادامه داد

 مجموعۀ مصنّفات شیخ) «بسطام، ومن بعده الی فتی بیضا و من بعدهم الی سّیار آمل و خرقان

به این ترتیب سهروردی، این چهار عارف بزرگِ  (.511 ،514 : صصالمطارحات، سهروردى، اشراق

جوانمرد بیضا )منصور حال (، سیّار آمل )ابوالعباس  ،ار بسطام )بایزید بسطامی(سی ،مکتب خراسان

دهندگان حکمت خسروانی پس از قصاب آملی( و سیّار خرقان )ابوالحسن خرقانی( را حامالن و ادامه

در مورد  ،امروزی نیزباعث گردیده است تا بیشتر پژوهشگران  ،سهروردیاین نگاه داند. میاسالم 

تصوّف ایرانی را بستر حفظ و شوند و  رأیسهروردی هم با، حفظ و انتقال این مسلکنگی وچگ

[ حکمتِ] ست که یادگارا همان دبرمیبه جایی  هتنها نظری که را» .انتقالِ آن به حساب آورند

با پذیرش  .(57 ،52صص :نامهغزالی) «ایرانی جستجوکنیم [و عرفان]صوف تخسروانی را در مسلک 

حکمت خسروانی از طریق تصوف تا زمان سهروردی طی طریق نموده است و با توجّه  این نکته که

کته که و نیز با در نظر گرفتن این ن نقش پررنگ ترمذی و نظریۀ والیت عارفانۀ او در تصوفبه 

و این نظریه از ی باستانی ایرانی تأثیر پذیرفته هااز اندیشهنظریۀ والیت عارفانه، در تدوین ترمذی 

ی مفهومی هاو همانندیاشتراکات آیا  است؛اهل عرفان به سهروردی رسیده ای از زنجیره طریق

ۀ ترمذی و ، والیت عارفانایرانیان ی فرّه ایزدیهاعارفانه و فرا بشری در نظریهی هافراوان میان جنبه

  وجود آمده باشد؟تواند بدون ارتباط و اثرپذیری از یکدیگر بمی حکیمان متألّه سهروردی

  حاکمیّتِ صوفیانهعارفانه به  والیتِ دگردیسی .2 .9. 5

ق.( تحت تأثیر حکیم ترمذی، بحث 217ف: –ق.521)و: الدین عربینسلی پس از سهروردی، محی

اندیشۀ استمرار فیض الهی در افراد برگزیده از  بررسیای منسجم مطرح ساخت. با شیوهوالیت را 

گیری نظریۀ یی که در این اندیشه، پس از شکلهاردیسیو دگبینی ایرانی تا مکتب خراسان جهان
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دهد مینشان  و پس از او به ابن عربی رسیده است؛ایجاد شده سهروردی والیت از حکیم ترمذی تا 

برجای گذاشته است. این  ،عربیابن هایِاندیشهعظیمی بر تأمالت و تأثیر  ،بینی ایرانیکه جهان

ی هاآمیختن با اندیشه پس ازو  دریگمیاسی مورد بازنگری قرار ، به شکلی اسعربیابن توسط نظریه،

شده، مورد بار در هیئتی دگرگونگردد و اینمیاالرض فراوان، بار دیگر به ایران بازو طیمختلف 

در  ایمالحظه گیرد و تأثیر قابلمیخصوص اندیشمندان ایرانی قرار توجه متفکّران اسالمی و به

بدین ترتیب اندیشۀ استمرار فیض الهی، از طریق ترمذی با  .گذاردمیبر جای  یو تفکّر ایران تصوّف

این مجموعه به قالب تشیع ریخته  عربی درهم آمیخت، ومکتب سهروردی و با نظریات عرفانی ابن

ترین افراد در یکی از مهم عرفان خالص را پیدا کرد. شد، و در واقع صورت برزخی میان فلسفه و

ی شیعیان، صوفیی شیعه به نام هاعربی در مبحث والیت با دیدگاهظریات ابننزدیک نمودن ن

ی هاتوانست میان اندیشه او. (114 ص :تشیع و تصوف) ق.( بود752-ق.741سیدحیدر آملی)و:

با  داران حکمت خسروانی ایران هستند؛بایزید، سهروردی و امثال آنها که میراث عارفانی مانند

 ص :تاریخ فلسفۀ اسالمی) ایجاد کندعربی، نوعی تلفیق فان مکتب ابننظریات مطرح شده در عر

ی الزم را برای وحدت میان های این متفکران، زمینههاو روا  اندیشه هاکوشش(. مجموعۀ این 271

  اندیشۀ والیت و رهبری دینی و سیاسی امت اسالمی، فراهم آورد.بر محور تصوف، فلسفه و تشیع 

والیت عارفانه، ایجاد وحدت نظری در نگرشِ ی هاو نتایج حاصل از دگردیسی ارترین آثیکی از مهم

مفهوم فرۀ  احیایتوانست با سهروردی  ،فلسفهدر . بود ،برای رهبری سیاسی و دینی ،هااین نِحله

ی خسروانی در حوزۀ اندیشۀ اسالمی هاو نزدیک ساختن فلسفه و عرفان، به بسط آموزه ایزدی

بر اثر پیوند با  والیت در مفهوم حکومتی نداشت؛سنخیتی با  والیت که مفهوم، تصوف دربپردازد. 

در راستای این کار برده شد. ب ،در مفهوم حکومتی نیز ،تدریجی خسروانی و شیعی، بههااندیشه

را و مراد ولی انتخاب جریان  در تصوف، الدینشیخ صفیی تدریجی بود که هاو دگردیسی هااستحاله

ین توانست جایگزکسی می ،که پس از فوت ولیقبلی روش به جای وثی تبدیل کرد و به روندی مور

پسر و الدین، شیخ صفیپس از است؛ ترین شخص به وی بوده او شود که در زمان حیات نزدیک

اسماعیل که از احفاد وی بود و سلسلۀ صفویه را تأسیس کرد، مرشد کامل ترتیب تا شاهنوادگانش به

از که تصوف بر آن شده بود تا خود را مهیای پوشیدن ردای سلطنت نماید. پس  تصوف شدند. گویی

تدریج شرایط ذهنی جامعه نیز برای به دست گرفتن حکومت توسط صوفیه آمادگی الزم را ، بهآن

  1پیدا نمود و مترصد بود تا شرایط عملی به دست آوردن آن نیز فراهم گردد.

                                                 
، از منظر های فّرۀ ایزدی، به دگردیسی؛ مقالۀ حاضر، فقط در تعدادی از متونشد ذکر همانگونه که در مقئمه مقاله.  1

می پردازد. پر واضح است برای این که بتوانیم دگردیسیهای به تطّور به وجود آمده در توصیف آن،  بندی ونحوۀ صورت

های بعدی ثیرگذاری این دگردیسیها را در دورهگیری کنیم و تأّره ایزدی در ایران باستان را پیحوۀ توصیف فوجود آمده در ن
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 و مبدأ به بازگشت دهندۀ نوعی نظم و الگو برمبنای اصل، نشانرّۀ ایزدیفی هابررسی دگردیسی

ی مبحثِ والیتِ هاو سرچشمه هازمینهپیشیکی از هد که میداین بررسی نشان است.  آغازگاه

اتفاقی نبوده  ،در سرزمین ایران ،است. بنابراین تکوین نظریۀ والیت عارفانه ،فرهنگ ایرانی ،عارفانه

ی هااز طریق واسطه که تواند حاصل دگردیسی در عقیدۀ ایرانیان به فرّۀ ایزدی باشدمیاست؛ بلکه 

در نمادها و عناصر ، ماهیّت معنایی آن، عناصر و نمادها با وجود تغییرِو  به ترمذی رسیده، مختلف

 ای اززنجیرهبواسطۀ طریق  طیّاز پس ، والیت عارفانۀ ترمذی نظریۀ جدید محفوظ مانده است.

د. مطرح ش سهروردی، حکیمان متألهنظریۀ و  غزّالی نظریۀ قطب یا امام متألهبه شکل  ،روّجینم

 .اندشدهیی متفاوت عرضه هاعناصر و واژهکه با اند انی دیگر از نظریۀ والیت عارفانهبیاین نظریات، 

از مروّجانِ آن با  ایفرّه ایزدی و اندیشۀ استمرار فیض الهی، از طریق ترمذی و زنجیره ،بدین ترتیب

و روا   هامجموعۀ این کوشش. عربی درهم آمیختمکتب سهروردی و با نظریات عرفانی ابن

ی الزم را برای وحدت میان تصوف، فلسفه و تشیع بر محور های این متفکران، زمینههااندیشه

ریجی که در ی تدهااین دگردیسیاندیشۀ والیت و رهبری دینی و سیاسی امت اسالمی، فراهم آورد. 

و شرایط نظری و ذهنی جامعه را برای  هاداد؛ زمینهمیوالیت عارفانه روی فرّۀ ایزدی و محور نظریۀ 

  ادعای صوفیان صفوی در زمینۀ حاکمیت سیاسی آماده کرد.
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آن هم در یک  ،ی از ایران باستان  تا عصر صفویهبازگو نماییم؛ ناگزیر بودیم برای بازگو کردن آن در این دورۀ طوالنی یعن

شود؛ تنها اندکی را دی که به مسألۀ مورد تحقیق مربوط میمقاله با حجمی محدود، از میان مباحث بسیار زیا

ْیض  »برگزینیم؛
َ
یٌض ِمْن  ف

َ
ا غ

َ
گفتنی است که بسیاری از مباحث مطرح شده در این مقاله، خود می تواند موضوع «. َهذ

 مقاله مستقلی باشد و به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد.
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