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چكیده
بررسی دگردیسیهای فرّۀ ایزدی ،در دورههای مختلف تاریخی ،نشاندهندۀ نوعی نظم و الگو
برمبنای اصل بازگشت به مبدأ و آغازگاه است .در این مقاله با سیری در آثارِ برجستۀ بازتابدهندۀ
گفتمان فرّۀ ایزدی ،چگونگی انعکاس عناصر این گفتمان در دورههای مختلف تاریخی و تغییرات و
دگردیسیهای صورتگرفته در آن بررسی میشود .در آثار مربوط به دورۀ باستانی مانند اوستا،
کارنامۀ اردشیر بابکان ،فرّۀ ایزدی همانند پدیدههای اینجهانی توصیف شده است .در دورههای بعد
و بویژه در شاهنامه ،پادشاهان با داشتن شخصیتی همانند اولیا خود را به آسمانها پیوند میزنند .از
اینرو ،یکی از مهمترین پیشزمینهها و سرچشمههای مبحثِ والیتِ عارفانه ،در فرهنگ ایرانی قابل
جستجو است .بنابراین تکوین نظریۀ والیت عارفانه در سرزمین ایران اتفاقی نبوده است؛ بلکه
میتواند حاصل دگردیسی در عقیدۀ ایرانیان به فرّۀ ایزدی باشد .در این مقاله ،با بررسی زمینههای
محیطی و پیشزمینههای فکری و با ترسیم خطّ سیر نظریۀ والیت عارفانه ،به نظریۀ حکیمانِ متالّهِ
سهروردی و ارتباط آن با مبحث والیت عارفانه پرداخته میشود و چگونگی تلفیق این اندیشهها که با
وجود دگردیسی در عناصر ،ماهیّت معنایی آن محفوظ مانده است؛ بررسی میگردد .این بررسی
نشان میدهد که چگونه پیوند میان حکمت خسروانی و عرفان ایرانی و دگردیسیهای تدریجی در
نظریۀ والیت عارفانه ،شرایط نظری جامعه را برای صوفیان صفوی در زمینۀ حاکمیت سیاسی آماده
کرده است.
کلمات کلیدی :فرّۀ ایزدی ،دگردیسی ،والیت عارفانه ،ترمذی سهروردی ،بازگشت به مبدأ ،صفویه.
 1دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن
 2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالنGholizadeh_hadi@yahoo.com .
 3دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی
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 .4مقدمه
حاکمیّت و فرمانروایی رهبر آرماانی ،همانناد هساتهای مرکازی ،از نخساتین اساطورههاای کهان،
اندیشههای سیاسی این سرزمین را بهم پیوند میزند .مبنای حقانیت و مشروعیت ِایان فرمانروایاان،
تأیید آسمانی و برخورداری از موهبت فرّۀ ایزدی بود .گفتمان فرّه ایازدی ،باا وجاود «گسساتها» و
«دگردیسیهای» گوناگون ،همواره در اندیشۀ سیاسی ایرانیان «استمرار» داشته اسات .مقایساۀ آثاار
بازمانده از دورۀ هخامنشی با متون اواخر عصر ساسانی ،نشاندهندۀ تطوّرِ فرّۀ ایزدی ،است .امّا عمدۀ
دگردیسیهای آن در دورۀ اسالمی صورت گرفت .پس از اسالم ،نظریۀ فرّۀ ایزدی به حاشیه رانده شد
و بعد از قرن سوم ،با تغییراتی در عناصر و حفظ بار محتوایی خود ،بار دیگر در متنهای مهمی مانند
بندهشن ،دینکرد و شاهنامه ،بازتاب یافت .عالوه بر این ،گرایشهای مختلاف فکاری ،در جساتجوی
رهبر آرمانی ،با رهیافت و رویکرد خاصّ خود ،از این نظریه متأثر بودهاند .در حکمت ایاران باساتان،
شاه نماد برخورداری از فرّۀ ایزدی و مورد تأیید الهی بود .تداوم فیض الهی در وجود او باعاث میشاد
تا شایستگی حکومت سیاسی و دینی را بیابد و واسطۀ فیض در میان مردم باشد .در عرفان اسالمی،
بخصوص در مکتبها ی ایرانی آن ،مفهومی همانند استمرار و تداوم فیض الهی در فرّۀ ایزدی ،به ولای
نسبت داده شده و شخص ولی واسطهای میان خدا و مخلوقات است.
مفهوم آینگی در انتقال فیض الهی ،با بهرهگیری از عناصر مختلف ،در جریانهاای سیاسای ،فلسافی،
عرفانی و ...با شکلهای متفاوت ،صورتبندی شدهاست .غزالی بجای ولی از اصطالح مُطاع ساخن باه
میان آورد که تعبیر دیگری از قطب یا امام متأله است .سهروردی ،با تأثر از نظریاۀ غزّالای ،از آن باا
عنوان حکیم متأله یا حکیم حاکم یاد میکند .سهروردی با تلفیقِ اشراق ،شاهود معناوی و محتاوای
حکومتی در وجود قطب ،به مبدأ این نگرش یعنی گفتمان فرّۀ ایزدی بازگشت .تأکیاد بار فردیات و
شهود معنوی ،که از اصلیترین عوامل قرابت ساختاری در این سنتهایِ متفاوت فکری است؛ احتمال
وجود ریشۀ مشترک در میان آنها و دگردیسیِ آنها از اصل واحد را تقویت میکند .با توجه باه اینکاه
فرّۀ ایزدی ،بعنوان دالّ سیّال و مرکزی ،در جریانهای فکری دورههای مختلاف ،بازتااب داشاته و باا
شیوههای متفاوت در متون ادبی و آثار عارفان و متفکران برجسته منعکس شدهاست؛ بررسای سایرِ
دگردیسیهای این نظریه بویژه از منظر چگونگی تطوّر و انتقال ِآن در دورههاای مختلاف ،عاالوه بار
مشخص نمودن تحوالت فکری قوم ایرانای ،افقهاای جدیادی در زمیناۀ مطالعاات ادبای و تااریخی
خواهد گشود.
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مقالۀ حاضر با تمرکز بر کتیبههای باستانی ،اوستا و کارنامۀ اردشیر بابكان به عنوان نمونههای
مهم از متون پیش از اسالم ،و دینكررد و شراهنامۀ فردوسری از آثاار مهام دورۀ اساالمی ،1باه
دگردیسیهای فرّۀ ایزدی در دورههای مختلف ،از منظرِ نحوۀ توصیف و چگونگیِ تطوّر آنها میپاردازد.
این مقاله پس از توصیفِ صورتبندیهای فرّۀ ایزدی ،نخست تالش میکند تا نشاندهد کاه توصایف
آن در دورههاا و متنهااای مختلااف چگونااه بااودهاساات .ساپس بااا ترساایمِ خاطّ ساایر ایاان نظریااه،
دگردیسیهای صورتگرفته در آنها را با روش توصیفی -تحلیلی ،تبیین مینماید.
 .2پیشینۀ تحقیق
هرچند آثار منتشر شدهای که هرکدام بگونهای با بخشی از مباحث مطرح شده در این تحقیق،
ارتباط می یابد فراوان است؛ امّا تاکنون پژوهشی که در آن از زاویۀ نگاه حاکم بر این تحقیق به
موضوع پرداخته شده باشد؛ مشاهده نشده است .از جمله پژوهشهای انجامشده در این موضوع
میتوان به کتابهای فرهنگ ایران باستان و یشتها از ابراهیم پورداود ،اشاره نمود .در این دو اثر ،از
تأثیر نگرشهای اقوام مختلف در تکوین فرّۀ ایزدی و ریشههای لغوی و اصطالحی آن ،سخن
رفتهاست .در دو کتاب مزدیسنا و ادب فارسى و مجموعه مقاالت از محمد معین ،ضمن پرداختن به
ریشههای لغوی فرّه با ذکر نمونههای متعدّد از چگونگی انعکاسِ گفتمان فرّۀ ایزدی در متنهای
مختلف ادب فارسی سخن به میان آمدهاست .سموئیل کندی ادی در کتاب آیین شهریاری در
شرق ،مقام و منزلت شاهی در سیاست باستانی ایران را بررسی میکند .فتحاهلل مجتبایی نیز در
کتابِ شهر زیبای افالطون و شاهی آرمانی در ایران باستان ،به چگونگی وامدار بودن فلسفۀ سیاسی
افالطون از حکمت ایران باستان میپردازد .مهرداد بهار در کتاب پژوهشی در اساطیر ایران در خالل
بحث اسطورهشناسی برمبنای متنها ی مزدیسنی میانه ،به تأثیر و تأثّر گفتمان فرّۀ ایزدی از
اسطورههای اقوام مختلف اشاره نمودهاست .ابوالعالء سودآور در کتاب فرّۀ ایزدی در آیین پادشاهی
ایران باستان ،نمادهای فرّ و تعدّد عالمات آن در نقشهای شاهانه را مورد مطالعه قرار دادهاست.

 . 1دینکرد و کارنامۀ اردشیر پاپکان ،هر دواز ادبیات زردشتی محسوب میشوند .کتاب دینکرد به طور قطع در دورۀ اسالمی
تالیف شده است .اما با استناد به مناب ع متعدد ،کارنامه اردشیر بابکان ،پیش از دورۀ اسالمی تدوین شده است .برخی از
این مستندات عبارتند از :در لغت نامۀ دهخدا ذیل کارنامۀ اردشیر پاپکان ،با استناد به پژوهشهای هدایت ،پورداود و
ً
...آمده است « :کارنامۀ فعلی بی شک از ادبیات اصیل دورۀ ساسانیان بشمار میرود و قطعا بعد از سقوط یزدگرد و یا در
ّ
دورۀ اسالمی تنظیم نشده است» .عالوه بر دهخدا ،احمد تفضلی در (تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم :ص )260و
احسان یارشاطر در (تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم :ص  )212بر احتمال تدوین این اثر ،در اواخر دورۀ ساسانیان
تأکید نموده اند .تور ج دریایی نیز با استناد به پژوهشهای M. Boyceو دیگران ،تألیف کتاب کارنامۀ اردشیر بابکان را در
پایان دورۀ ساسانی میداند (تاریخ و فرهنگ ساسانی :ص .)06
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در مورد نقش حکمت خسروانی در تحکیم اصول و بنیانهای تصوف اسالمی ،هانری کربن ،در آثار
متعدد خود ،ب خصوص در تاریخ فلسفۀ اسالمی ،مقدمۀ مجموعه آثار فارسی شیخ اشراق و
بنمایههای آیین زرتشت در اندیشۀ سهروردی ،بهدفعات از ارتباط معنیدار اندیشههای اسالمی
ایرانی و حکمت خسروانی سخن میگوید؛ اما دیدگاه او در این زمینه مبتنی بر تأویل و تفسیر باطنی
است .محمد رضایی راد در مبانی اندیشۀ سیاسی در خرد مزدائی و هاشم رضی در حکمت
خسروانی ،در مورد صورتبندیهای فرّۀ ایزدی و استمرار آن در دوران پس از اسالم ،به اشارهای
بسیار مختصر بسنده کردهاند .آنتونی بلک در تاریخ اندیشه سیاسی اسالم از زمان پیامبر(ص) تا
امروز ،در بخش کوتاهی به موضوع ورود اسالم به ایران و تأثیر و تأثّر دیدگاههای اسالمی و ایرانی بر
یکدیگر میپردازد .داود فیرحی در اثر خود با عنوان دانش ،قدرت و مشروعیت در اسالم در خالل
بحث از چگونگیِ زایش دانش سیاسی ،اشارۀ مختصری به تأثیر حکمت خسروانی ،مینماید .از میان
مقاالت منتشر شده نیز میتوان از مقالۀ علیمحمد زمانی با عنوان «فرۀ ایزدی و بازتولید آن در
اندیشۀ سیاسی ایران پس از اسالم» نام برد که در آن از چشماندازی سیاسی ،تأثیر اندیشۀ سیاسی
ایران پیش از اسالم در سلسلههای پادشاهی ایران پس از اسالم ،مورد بررسی قرار گرفتهاست.
فاطمه مدرسی در مقالۀ «خورنۀ مزدایی و بازتاب آن در آثار سهروردی و فردوسی» کاربرد اصطالح
خورنۀ مزدایی در آثار سهروردی و فردوسی را به صورت مقایسهای بررسی نمودهاست .محمدعلی
همایون کاتوزیان در مقالۀ «فرۀ ایزدی و حق الهی پادشاهان» به موضوع فرّۀ ایزدی به عنوان مبنای
حقانیّت و مشروعیّت پادشاهان در ایران باستان و اروپای دورۀ رنسانس ،پرداخته است.
از میان تحقیقات انجام شده در زمینۀ مبحث والیت در دورۀ معاصر میتوان از کتاب مفهوم والیت
در دوران آغازین عرفان اسالمی ،تألیف برند رودلف راتکه و جان اوکین ،نام برد که در آن ،تحلیلی
از مفهوم والیت در عرفان اسالمی قرن سوم نیز ارائه شده است .محمد سوری در مقالهای با عنوان
حکیم ترمذی و نظریۀ والیت ،به تشریح دیدگاههای حکیم ترمذی در زمینۀ نظریۀ والیت ،با توجّه
به آثارش پرداخته است .حمیرا زمردی و زهرا نظری ،در مقالۀ سیر اندیشۀ والیت در تصوف اسالمی
بر پایۀ امّهات کتب نثر صوفیه ،اصطالحات مرتبط با این بحث مانند نسبت نبوّت و والیت ،تعداد و
طبقات اولیا و ...را مورد بررسی قرار دادهاند .همچنین محمد نصیری ،در مقالۀ بررسی دیدگاه ابن
عربی دربارۀ خاتماالولیاء به نظریات ابن عربی و برخی صاحبنظران دیگر دربارۀ والیت اشارههایی
داشته است .سیدجواد طباطبایی در سه کتاب زوال اندیشه سیاسی در ایران ،درآمدی فلسفی بر
تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران و دیباچهای بر نظریه انحطاط ایران از چشماندازی مشترک به تأثیر
اندیشهها ی ایرانشهری و حکمت خسروانی در اندیشۀ سیاسی ایران در دورۀ اسالمی میپردازد؛ امّا
اشارهای به ریشههای هویتی نظریۀ والیت عارفانه و خطّ سیر تاریخی آن نمینماید .از میان این
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پژوهشگران ،عبدالحسین زرّینکوب در کتاب جستجو در تصوّف ایران ،فقط در یک عبارت کوتاه به
تأثیر فرّه ایزدی در شکلگیری نظریۀ والیت عارفانه ،اشاره داشته است«.گویی با این عنوان(فرّه)
نوعی مقام والیت به زرتشت منسوب است» (جستجو در تصوّف ایران :ص )42و بدون هیچ
توضیحی از آن در میگذرد .با وجود کثرت تحقیقات در موضوع مرتبط با فرّه ایزدی ،دستهای از
پژوهشگران بصورت کلّی به تأثیر اندیشههای ایرانشهری در عرفان و تصوّف اسالمی ،پرداختهاند و
دسته ای دیگر به مسایل مورد بحث در عرفان مانند والیت و متفرّعات آن توجه نشان دادهاند .از
اینرو در این پژوهشها که هریک بگونهای با مبحث والیت عارفانه ارتباط مییابد؛ به تأثیر فرّۀ ایزدی
در مبحث والیتِ عارفانه و پیشزمینههای آن توجّهی نشان داده نشده است .این تحقیق بر آن است
تا فرّه ایزدی ،دگردیسیها و چگونگی استمرار آن را با توجّه به ارتباط فرّۀ ایزدی با والیتِ عارفانه،
پیشزمینهها و زنجیرۀ مروّجینِ این اندیشه در تصوّف اسالمی ،بازگو نماید.
 .9فرّۀ ایزدی در مفهوم لغوی و اصطالحی
فرّه ،از واژۀ اوستایی خورنه « ،» xvarƏnahمعادلِ فارسی باساتان « »farnahآماده کاه اصال
مادی دارد و در زبان پهلوی (فارسی میانه) به صورت «) »farr (ahو «) »xvarr (ahبکار رفته
است (تاریخ اساطیری ایاران :1 ،ص  .)151در اوساتا کلماۀ « »xvarnahو « »xvarnoآماده و
معرف « »hvarnahایرانی باستان است کاه در پهلاوی « »xvarrehو در پازناد « »xvarehو در
فارسی خره و خاوره گردیادهاسات (مزدیسانا و ادب فارساى :1 ،ص  .)214واژۀ  Auraدر زباان
انگلیسی که به فارسی به هاله ترجمه میشود؛ معادل و همسنگ با واژۀ فارّه در زباان فارسای اسات
(حکمت خسروانی :ص  .)155بیشتر محققان اروپائى مفهوم اصطالحى این لغت را با کلمات التینى
 Splendor, Magnificentia, Potentia, Majestas gloriaترجماه نماودهاناد (مجموعاه
مقاالت ،معین :ص  .)211عاالوه بار ایان واژههاای power; glorious, majestic, imperial
 splendor,shining fortune, luminosity and shine, gloryنیز به عناوان معاادل ،باه
رسمیت شناخته شدهاند ).)Farr(ah), Gnoli
خُرّه یا فَرّه در اصطالح به معنای موهبتی الهی ...و برکت است که در موجود خوب و زیبا و سودمند
هست (ارض ملکوت از ایران م زدائی تا ایران شیعی :کالبد انسان در روز رستاخیز ،کربن :1 ،ص
 .)55فرّۀ ایزدی ،مبنای حقانیّت و مشروعیّت پادشاهان در ایران باستان بود .عالوه بر این ،موفقیّت
انسان در رسیدن به کماالت روحانی و نفسانی را نیز از برکت همین نیرو میدانستهاند« .آنکه مؤیّد
به تأیید ازلی است ،خواه پادشاه و خواه پارسا و خواه نیرومند و خواه هنرپیشه ،دارای فرّ ایزدی
است .چون فرّ پرتوی خدایی است ،ناگزیر باید آن را فقط از آن شهریاری شمرد که یزدانپرست و
پرهیزگار و دادگر و مهربان باشد» (یشتها :4 ،ص .)115
 .1فرّۀ ایزدی در دورۀ باستان
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مآخذ مکتوب دربارۀ پیش از اسالم ،چه در زمینۀ تاریخنگاری و چه در زمینۀ ادبیاات ،در دو دساتۀ
کلّی کتیبهها (سنگنوشتهها و سنگنگارهها) و متون ،قابلتقسیم است.
 .4 .1سنگنوشتهها و سنگنگارهها
سنگنوشته (کتیبه)های مربوط به دورۀ باستانی ایران متعددند .با وجود مأنوس بودن ایرانیان با
کلمۀ فر ،در کتیبههای میخی پادشاهان هخامنشی از آن ذکری نیست (یشتها :4 ،ص ،)114
نیولی ( )Gnoliمعتقد است که نبودن فرنه در کتیبههای فارسی باستان ،دلیل آن است که در
ایدئولوژی سلطنتی هخامنشی ،نقشی نداشته است (تاریخ و فرهنگ ساسانی :ص  15پینوشت
شمارۀ  .)11امّا تأکید غیر مستقیم بر آن را میتوان در سراسر سنگنوشتهها و سنگنگارهها از زبان
شاهان هخامنشی دید .غالب توصیفات بکار برده شده در متون و تصاویر سنگنگارهها و
سنگنوشتههای عصر باستان بگونهای بوده که نوعی همذاتپنداری یا اینهمانی میان اهورامزدا ،یا
نماد و مظهرِ او ،با پادشاه را القا میکرده است .در سنگنوشته و سنگنگارۀ بیستون ،اهورامزدا چهرۀ
انسانی دارد و دستش را با حلقهای به سوی داریوش دراز کرده ،مشغول مراسم تسلیم قدرت و
سلطۀ پادشاهی به اوست(.جهت اطالعات بیشتر در این زمینه ر.ک :فرمانهای شاهنشاهان
هخامنشی :صص 77-45؛ نیز  :ایران باستان :صص 42-12؛ نیز  :ایران از آغاز تا اسالم :صص -171
 .)411در سنگنگارۀ داریوش در نقشرستم نیز اهورامزدا ،همانند بشر خاکی ترسیم شده و پادشاه
در بیشتر جزئیات به اهورامزدا شباهت دارد( .فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی :ص  .)77در
سنگنگاره اردشیر نیز او فرّ ایزدی یا مقام شاهی را بصورت طومار فرمانی از دست اهورامزدا میگیرد
(ایران باستان :ص  .)22اهورامزدا دست راستش را به سوی اردشیر دراز کرده و دیهیم یا حلقهای را
که نوارهایی به آن آویخته شده به شاهنشاه اهدا میکند (تاریخ تمدّن ایران ساسانی .)454 :در
نمادشناسی ایرانی ،دیهیم نماد فره یا توفیق ایزدی و آسمانی بود (فرّه ایزدی در آیین پادشاهی
ایران باستان( .)12 :جهت اطالعات بیشتر در این زمینه ر.ک :فرّه ایزدی در آیین پادشاهی ایران
باستان :صص 21-15؛ نیز :رازگشایی نمادهای آیینی در پوشش شهریاران ساسانی :صص .)17-12
در بیشتر سنگنوشتههای دورۀ ساسانی به دنبال اساامی پادشااهان ،عباارت «کای چهار از ایازدان
دارد» آمده است .به عنوان نمونه در کتیبۀ شاپور یکم در کعبۀ زرتشت میخوانیم« :من ،بغ مزدیسن،
شاپور شاهان شاه ایران و انیران که چهر از ایزدان دارد ،پور بغِ مزدیسن ،اردشیر ،شاهان شاه ایاران
که چهر از ایزدان دارد (راهنمای کتیبههای ایرانی میانه پهلوی-پارتی :ص ( .)71بارای نموناههاای
بیشتر ر.ک :فرّه ایزدی در آیین پادشاهی ایران باستان :صص 51-22؛ نیز :جهاانفاروری بخشای از
فرهنگ ایران کهن :ص17؛ نیز :میراث باستانی ایران :ص 152؛ نیز :راهنمای کتیبههای ایرانی میانه
پهلوی-پارتی :صص.)152 ،127 ،141 ،52 ،51 ،71 ،27 ،17 ،11
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با توجه به نمونههای ذکرشده میتوان گفت که شالودۀ اصلی این سنگنگارهها و کتیبههاا بار پیوناد
میان شاه آرمانی و فروهر آسمانی و نزدیکی هرچه بیشتر آنها به یکدیگر استوار است .در ایان آثاار،
پادشاهان همانند ایزدان و خدایان تصویر شده و با اندکی تفاوت ،تصاویر معکاوس یکادیگر قلماداد
میشده اند تا پیکره و فرّ پادشاه بازتابی از تصویر و فرّ ایزد مقابل او پنداشته شود .باین ترتیب ،چاون
چهرِ این پادشااهان همانناد چهار ایازدان اسات؛ بناابراین ،آنهاا فارّ و شاکوهی ،همانناد ایازدان و
خدایگونه ،خواهند داشت .به بیانی دیگر ،چهر از ایزدان داشتن ،همان فارّه و عنایات الهای اسات.
همین امر سبب شده تا فرمانرویان ،هویتی همسنگ خادایان بارای خاود قائال شاوند و شخصایتی
فرابشری و اقتداری متکی بر اراده ای فرازمینی برای خویش در نظر گیرند .گفتنای اسات باا وجاود
اشتراک در توصیف ،مفهوم مشروعیت پادشاه و چگونگی آن ،از دورۀ هخامنشای تاا عصار ساساانی،
دچار تغییر ،شده است .در کتیبههای هخامنشی ،اهورهمزدا ،اعطا کنندۀ مقام پادشااهی ،باه شااهان
خوانده شده است و هیچیک از شاهان هخامنشی ،ادعایی مبنی بر این کاه از نژادخادایان هساتند؛
نداشتهاند .آنها خود را «  » ariya cicaیعنی از نطفۀ آریاهاا میدانساتند (دریاایی.)11 :1175 ،
امّا ،اسکندر مقدونی ،در زمان حمله به ایران ،خاود را فرزناد خادا میدانسات .پاس از اساکندر،
پادشاهان سلوکی نیز ،این سنّت را حفظ کردند و خود را از نطفه خدا « »theosدانستند (لقاب
پهلوی «چهر از یزدان» و شاهنشاهان ساسانی :ص  .)11مجموعۀ این دگردیسیها ،موجب گردید تاا
در کتیبههای ساسانی ،شاهان ،تاکید کنند که «چهر از ایزدان دارند» « .این لقاب یاا عناوان را نُاه
شاهنشاااه ساسااانی بطااور پاای در پاای ،بکااار بااردهانااد» (تاااریخ و فرهنااگ ساسااانی :ص  .)5یعناای
شاهنشاهان ساسانی خود را بغ یا خدا قلمداد میکنند و به ایزدان ربط میدهند .این مسئله زمانی
بیشتر قابل قبول میشود که یادآور شویم نام یکی از ایزدان ایرانی ،ساسان « »Sasanبود که در
عصر اشکانیان به صورت نام شخصای هام روا داشاته اسات (لقاب پهلاوی «چهار از یازدان» و
شاهنشاهان ساساانی :ص  .)14ایان معنای را ایرانیاان ،در دوران هلنای از یونانیاان باه عاریات
گرفتهاند و یونانیان آن را از مصریان (همان .)11 :
 .2 .1متون
معدودی از متونی که مأخذ پژوهشگران دربارۀ چگونگی توصیف فرّۀ ایزدیند ،پیش از اساالم تاألیف
شدهاند و شمار قابلمالحظهای از این آثار در دورههای پس از اسالم .از میان آثار تدوینشادۀ پایش
از اسالم ،توصیف فرّۀ ایزدی در دو کتاب اوستا و کارناماۀ اردشایر بابکاان ،دارای اهمیّات بیشاتری
است .فرّۀ ایزدی در سراسر اوستا هم در برآمدن و هم در فروافتادن پادشاهان مهمتارین عامال باه
حساب میآید .بر طبق آنچه که در زامیادیشت ذکر شاده ،پادشااهان ،بادلیل اینکاه باا دیان پیوناد
استواری داشتهاند ،صاحب آن درجه از شایستگی و لیاقت شدهاناد کاه بتوانناد دریافاتکننادۀ فار
باشند« .فرّی که از آنِ کیگشتاسب بود که دینی اندیشید که دینی سخن گفات ،کاه دینای رفتاار
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کرد» (اوستا ،زامیادیشت ،کردۀ  ،11بند  .)72در زامیادیشت ،ابتدا به فارّ اهاورامزدا ،امشاساپندان و
ایزدان اشاره میشود و سپس از فرّ پادشاهان پیشدادی و کیانی و چگونگی فرّهمند شدن آنها ساخن
به میان میآید .بر طبق محتویات این یشت ،پس از سپری شدن روزگار شهریاری کیگشتاسا  ،فارّ
به کسی دیگر نمیرسد و اهورامزدا آن را برای ایرانیان ذخیره میکند .فر در این یشت چناان ارزش و
تقدسى دارد که از نودوشش بند ،هشتادوهشت بند آن ،در تعظایم و بزرگداشات فارّ آماده و فقاط
هشت بند نخست آن به کوههاى ایران اختصاص یافتهاست .میتوان گفت همانند سنگنگارههاا کاه
در آنها اهورامزدا و شاهان زمینی مانند یکدیگر ترسیم شدهاند؛ در اینجا نیز فرّ ،با پدیادهای زمینای
یعنی کوه که نماد استواری و بلندی است ،پیوند یافتهاست .عالوه بر این در اوستا در مورد جمشاید
نیز فرّه در شکلی جسمانی و به صورت حیوانی متجلی میشود و این موهبت الهی یاا فارّۀ جمشاید،
در قالب موجودی چون مرغ وارغَن (شااهین) ،از او جادا میشاود« .آن فارّ جمشاید ،فارّ جام پسار
ویونگهان به پیکر مرغ وارغن به بیرون شتافت» (همان ،کردۀ  ،2بند .)17
در کارنامۀ اردشیر بابکان نیز در توصیف چگونگی دستیابی اردشیر به مقام سلطنت ،بهدفعات و با
شکلهایی متفاوت ،از فرّۀ ایزدی در هیئتی زمینی و جسمانی یاد میشود .در این اثر ،هنگامیکه میش
به عنوان نشانۀ فرّۀ ایزدی در دستهای اردشیر قرار میگیرد ،وزیر به اردوان میگوید که وی را دنبال
نکند زیرا بختش (به شکل آن میش) همراه اوست و به او نخواهد رسید« .از پس ایشان برهّای بس
ستبر همیدوید که از آن نیکوتر بودن نشایست  ...دستور گفت که آن فرّۀ خدایی است» (کارنامۀ
اردشیر بابکان :ص  .)15با وجود همانندیِ توصیف فرّه در اوستا و کارنامۀ اردشیر بابکان ،آمیختگیِ
فرّه ایزدی با فرّه کیانی یا پادشاهی ،در این دو اثر ،قابل توجّه است .دو مقولهای که با استناد به
مندرجات اوستا (اوستا ،زامیادیشت ،کردۀ  ،7بند )51؛ میان آنها تمایز وجود داشته است (فرّه
ایزدی در آیین پادشاهی ایران باستان :ص  ،1نیز :یشتها ،پورداود :4 ،ص  .)115خوره در معنای
عام ،نه تنها نمیتواند انحصاری باشد ،بلکه ضرورتا واجد خصلتی عام است؛ زیرا باید بر کارکرد
خاص هر طبقه و شأن اجتماعی ،منطبق شود .امّا فره کیانی چیزی نیست که هرکسی را یارای
بهرهمندی از آن باشد ،بلکه موهبتی است الهی که به برخی اشخاص اعطا میشود؛ ازاینرو خوره
کیانی یا فره ایزدی ،سرشتی موروثی داشت ،نه اکتسابی (امام اسماعیلی ناصرخسرو و شاهی
آرمانی در ایران باستان :ص  .)151نکتۀ دیگر آنکه در اوستا ،فر ،بعد از کیگشتاسب دیگر به کسی
تعلق نمیگیرد و اهورهمزدا آن را برای ایرانیان ذخیره میکند؛ امّا در کارنامه اردشیر بابکان ،اردشیر،
فرّه دارد که به شکل قوچی سفید پدیدار میشود .در مورد سیر تحول این اصطالح در ایران
باستان ،به اجمال میتوان گفت که تحول در این اصطالح ،از دریافتی زمینی به سوی برداشتی
تجریدی و آن جهانی بوده است .معنای این واژه در آغاز ناظر بر مطلوبیتهای مادی و زمینی بود
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و آنگاه مرادف با نیک بختی حاصل از این مطلوبیتها و نهایتاً به معنای بخت یا التفات الهی بکار
رفته است (.)Zoroastrian Problems in the Ninth-Century Books, Bailey:p 29
 .5فرّۀ ایزدی در دورۀ اسالمی
فرّۀ ایزدی پس از اسالم ،به سه شکل در آثار ادبی ،عرفانی و تاریخی انعکاس مییابد .1 :استمرار فرّه
ایزدی بدون دگردیسی و با حفظ عناصر و محتوا .4 .دگردیسی با تغییر عناصر و حفظ محتوا.1 .
دگردیسی در راستای اصل بازگشت به مبدأ.
 .4 .5استمرار فرّه ایزدی بدون دگردیسی و با حفظ عناصر و محتوا
آثاری مانند دینکرد ،بندهشن ،شاهنامه و  ...اگرچه در دورۀ اسالمی نگاشته شدهاند ،اما به طرح
مقولۀ فرّۀ ایزدی و مفاهیم برگرفته از آن ،بهمان صورت قدیم و با حفظ عناصر و محتوای پیش از

اسالم میپردازند .از اینرو توصیف فرّۀ ایزدی در این آثار با توصیفِ آن در متونِ دورۀ پیش از اسالم
مثل اوستا و کارنامۀ اردشیر بابکان ،همانند است و در موارد متعدّد ،به صورت نمادین و با هیئتی
جسمانی آمده است ...« .و آدمی ،شکل گیتوی یا مادی اورمزد است .نیروی ویژگیهای همۀ آدمیان
در یک شاه نیک یگانه ،در شاه کشورها گرد آمدهاست» (دینکرد ،به نقل از :شاهنامۀ فردوسی و
فلسفۀ تاریخ ایران :ص  .)475از اینرو آنکه به نیروی فر و تأیید آسمانی آراسته است؛ خود جلوهای
از ایزدان بر روی زمین است ،بنابراین با ایزدان همانندی دارد« .آن روان پارسا که نیروی پارسایی از
سوی ایزدان در تن او حلول میکند؛ بگونهای که در همسامانی و چبودی همتاز دیگر ستودگان
(ایزدان) ،درست در همین پیکرینگی ،با هنرهای اخالقیِ منزّه از هر عیب ،به فر آراستگی همانند با
ایزدان است» (دینکرد ،کتاب سوم دفتر یکم :ص .)157
در شاهنامه تنها در داستان اردشیر بابکان ،فرّۀ ایزدی ،به تصریح ،شکلی عینی و جسمانی دارد .در
این داستان دقیقاً به همان شکلی که در کارنامۀ اردشیر بابکان آمدهاست؛ فرّۀ ایزدی به شکل یک
قوچ به اردشیر بابکان میرسد و به مدد آن ،اردشیر موفق میشود سلسلۀ ساسانی را بنیانگذاری کند.
چااااو اساااپى هماااى بااار پراگناااد خااااک
باااادُمّ ساااااواران یاااکى غاااارم پاااااک
کاااه ایااان غااارم باااارى چااارا شاااد دوان
بادستااااور گاافاااات آن زماااااان اردوان
بشاااااهى و نیااااک اختاااارى پااارّ اوساااات
چنااین داد پااساااخ کااه آن فاارّ اوساات
(شاهنامۀ مسکو ،ص ،721بیتهای)474-471
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به جز مورد فوق ،فرّه ،در دیگر مواضع شاهنامه ،نه تنها به تصریح ،با نمود جسمانی توصیف نشده
است1؛ بلکه بُعد آسمانیِ آن ،بسیار پررنگ است؛ تا آنجا که پادشاه بدلیل داشتن فرّۀ ایزدی ،میتواند
به راز درون پی ببرد.
باااه ماااوی انااادر آیااای ببینااای میاااان
تااااو از ایاااازدی فاااارّ و باااارز کیااااان
(همان  :ص ،475بیت .)1412
عالوه بر این فرشتۀ غیبی نیز بر صاحبِ فرّ وارد میشود و با او ،همانند پیامبران الهی ،سخن میگوید:
ماااااارا روى بنمااااااود در خااااااواب دوش
باااه فرماااان یااازدان خجساااتهساااروش
(همان  :ص ،472بیت .)1121
فردوسی به الهام یافتن فریدون ،از سوی خداوند ،توسط سروش نیز تصریح میکند:
کاااه تاااا بازگویاااد بااادو خاااوب و زشااات
سروشااای بااادو آماااادهسااات از بهشااات
ناهااااااانش بیاامااااااوخت افساونگااااااری
ساااوی مهتااار آماااد باااهساااان پااااری
گشاااااده بااااه افسااااون کنااااد ناپاااادید
کااااه تاااا بندهااااا را بداناااد کلااااید
(شاااهنامه ،بااه نقاال از :حکماات خسااروانی :ساایر
تطبیقی فلسفه ،حکمت و عرفان در ایران باساتان،
رضی :ص )241

بهتدریج مشاهده میشود که شخصِ برخوردار از فرّۀ ایزدی از خاصان حق و همانند اولیاءاهلل به
حساب میآید و همانند عارفان ،از دنیا جدا میشود و کمال آسمانی مییابد.
نهفاااااته بگفتااااى خجاااااسته سااااروش
چنااان دیااد در خااواب کااو را ب اه گااوش
بیاااااابى بدیااااان تیااااارگى در مپاااااای
بااااه همسااااایگى داور پااااااکجاااااى
(شاااهنامۀ مسااکو :ص ،212بیتهااای 4572و
)4577
(برای نمونههای بیشتر ،نک  :همان  :صص .) 212 ،215 ،212 ،111 ،455 ، 475 ،472
نگارندگان این مقاله ،جستجو کردهاند؛ مورد دیگری در شاهنامه نیافتهاند که ّفره ایزدی ،به تصریح ،با
 . 1تا جایی که
ِ
نمود جسمانی توصیف شده باشد.همایون کاتوزیان  ،از جمله پژوهشگرانی است که در مورد این مطلب ،با نگارندگان هم
عقیده است (تضاد دولت و ملّت ،نظریۀ تاریخ و سیاست در ایران ،همایون کاتوزیانّ .)21 :
البته برخی دیگر از
پژوهشگران ،به چند مورد دیگر در شاهنا مه مانند غرم یا میشی که در داستان هفنخوان رستم ،به راهنمایی رستم
میپردازد؛ اشاره مینمایند و در شرحها و تفسیرها از آنها به عنوان سمبل یا نمودار فره یاد میکنند (بررسی فر در شاهنامه
فردوسی ،ثروتیان  .)01-20 :گفتنی است برخالف داستان اردشیر بابکان که فردوسی ،با صراحت از غرم با عنوان ّفره
یاد میکند؛ در دیگر مورد ذکر شده ،فردوسی از غرم ،با اصطالح فره نام نبرده؛ بلکه فقط به تمجید از آن ،پرداخته است
(شاهنامۀ مسکو ،ص  ،102بیتهای  )000 - 022و هیچ اشارهای نمیکند که این غرمّ ،فره بوده است.
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در راستای استمرار فرّه ایزدی با حفظ عناصر و محتوا در آثاری مانند سیاستنامه ،چهارمقاله
نظامی عروضی ،کلیلهودمنه و ...نمونههای فراوانی میتوان یافت که در آنها ،اگرچه عناصر ،محتوا و
مضامین گفتمان فرّه ایزدی حفظ گردیده و استمرار داشته است؛ امّا در بسترِ این استمرارِ گفتمانی،
تغییراتی نیز ،در چگونگیِ توصیف ،در آنها قابل مشاهده است .این تغییرات ،بسیار اندک بوده و در
اغلب موارد هم مفهوم و هم عناصر و واژههای مورد استفاده برای بیان آن مفهوم ،در قالب باستانی
و قدیمی آن آمده است.
 .2 .5دگردیسی با تغییر عناصر و حفظ محتوا
یکی از مهمترین اشکال بازتاب فرّه ایزدی در دورۀ اسالمی که همراه با تغییر عناصر و حفظ محتوا
و در قالبی جدید و متفاوت انجام گرفت؛ دگردیسی و استحاله آن به گفتمان والیت عارفانه بود.
 .4 .2 .5تكوین نظریۀ والیت عارفانه در سرزمین ایران
خاستگاه نخستینِ نظریۀ والیت عارفانه که بهتدریج سراسر قلمرو عرفان اسالمی را درنوردید؛
سرزمین ایران است .با توجّه به وسعت قلمرو حکومت اسالمی در قرن سوم هجری ،تکوین نظریۀ
والیت عارفانه توسط حکیم ترمذی ،در سرزمین ایران اتفاقی نبود .بلکه زمینههای فرهنگی و
محیطی این سرزمین یعنی اندیشههای ایران باستان و عناصر سنّت فکریِ آن ،در شکلگیری
پیشزمینههای فکری و تدوین این نظریه تأثیر فراوان داشت .فرّه ایزدی ،یکی از ریشههای هویتی و
از مهمترین پیشزمینهها و عوامل موثّر در شکلگیری و تکوین نظریه والیت عارفانه بوده است .این
گفتمان در طول قرنها در پنهانیترین الیههای ذهن و فکر جامعۀ ایرانی رسوخ داشت و جزئی از
بنیادیترین اندیشهها در سنّت فکریِ مردم ایرانزمین به حساب میآمد .در بسیاری از منابعِ انعکاس
دهندۀ فرهنگ باستانی ایران ،به موضوع فرّه ایزدی با مفهومی نزدیک به آنچه در نظریۀ والیت
عارفانه مطرح میشود؛ اشاره شده است .طبق مندرجات زامیادیشت «فر ،فروغى است ایزدى ،به دل
هرکه بتابد از همگنان برترى یابد...و نیز از نیروى این نور است که کسى در کماالت نفسانى و
روحانى کامل گردد»(یشتها ،پورداود :4 ،ص .) 112یعنی نوعی عنایت خاص از جانب خداوند که
چنانچه کسی از آن برخوردار گردد؛ صاحب کماالت و فضایل ،شود.
با آنکه میان دیدگاه ترمذی ،از مفهوم والیت ،با آنچه که در عقاید ایرانی پیش از اسالم از این
مفهوم ارائه گردیده؛ تفاوتهایی وجود دارد؛امّا اشتراکات موجود در آنها بسیار زیاد است .از سویی
دیگر آنچه گفته میشود مبتنی و متکی بر پسزمینهای است که خود آن پسزمینه ،یا گفته
نمیشود و یا ناگفتنی است .بنابراین میتوان گفت تکوین والیت عارفانه توسط حکیم ترمذی ،صوفی
اهل خراسان بزرگ در قرن سوم هجری ،اتفاقی نبود؛ بلکه زمینههای فراهمآمده در این سنّت و
محیط از عوامل عمدۀ شکلگیری آن بوده است .از اینرو سرنمون یا منشاءِ این نظریه میتواند به
اندیشههای خسروانی و عقیدۀ ایرانیان به فرّۀ ایزدی بازگردد .یعنی مفاهیم و اندیشههای مرتبط با

/212سبکشناسی نظم و نثر فارسی -شماره پی در پی  -00زمستان49

فرّۀ ایزدی که تصوّر میگردید؛ پشت سر گذاشته شده و از میان رفته است؛ دوباره بازگشت نموده و
با سیمایی دیگر ،از اعماقِ تاریخ ،سر برون آورده است .پس از اسالم ،با تغییر ایجاد شده در
اعتقادات و آداب و رسوم ایرانیان و دگرگونی روابط آنها با دنیای پیرامون ،نماد یا صورت نوعیِ فرّۀ
ایزدی نیز به نظریۀ والیت عارفانه ،دگردیسی و تطوّر پیدا کرد .زیرا در شرایط مختلف ،قالبها و
عناصر بهسادگی تغییر مییابند؛ اما مفاهیم و اندیشهها و آداب و رسوم پذیرفتهشده و نهادینهشدۀ
ملتها تا دیرزمان باقی میمانند و به شکلهای گوناگون درمیآیند.
 .2 .2 .5فرّه ایزدی و نظریۀ والیت عارفانه
نظریۀ والیت که نخستینبار توسط حکیم ترمذی مطرح گردید ،با آنچه در حکمت خسروانی در
ایران پیش از اسالم با عنوان فرّۀ ایزدی مطرح بود ،ارتباط و اشتراک فراوان داشت و این مفاهیم ،به
صورت سادهتری درآیین زرتشتی نیز وجود داشته است .مسئلۀ والیت که به ولی امکان میدهد تا
به خاطر خالفت الهی خویش و اتصالی که به حق دارد در امور عالم تصرف کند ،قدیمترین صورش
را در عقاید ایرانی باید در مفهوم «خورنه» (= فرّه) منسوب به زرتشت شمرد...گویی با این عنوان
نوعی مقام والیت به زرتشت منسوب است (جستجو در تصوّف ایران ،زرینکوب :ص.)42
در اندیشۀ ایران باستان ،شاه نماد برخورداری از فرّه ایزدی یعنی مظهر دیانت بود و دو وجه
رهبری دینی و سیاسی در شخص شاه ادغام می شد .با این فرّه ایزدی بود که شاه مورد تأیید الهی
قرار میگرفت و با بهره مندی از خرد و فیض الهی ،مظهر و نماد عدالت دینی هم به حساب میآمد.
نکتۀ قابل توجه در این طرز تلقی ،استمرار و تداوم فیض الهی در وجود شاه است که باعث میشود
او شایستگی حکومت عادالنه و خردمندانۀ سیاسی و دینی را بیابد و واسطۀ این فیض در میان
خداوند و مردم باشد .در عرفان اسالمی بهخصوص در مکتبهای ایرانی آن ،چیزی مانند مفهومِ
استمرار و تداوم فیض اله ی در فرّه ایزدی ،به ولی نسبت داده شده و شخص ولی یا به تعبیری دیگر
انسان کامل واسطهای میان خداوند و مخلوقات است .در این تعریف از والیت ،ولی رابطۀ دوگانهای
با خداوند و عالم دارد« .طرفی که به سوی خداست فیض الهی را دریافت میکند ،این فیض سپس از
طرفی که به جانب عالم است ،به آن عالم منتقل میشود» (تصوف ایرانی در منظر تاریخی آن،
زرینکوب :ص  .)55در این دیدگاه ولی انسان کاملی است که در هر دورهای میتواند حضور داشته
باشد ،زیرا فیض الهی همچنان ادامه دارد.
جدول اشتراکات نظریۀ فرّه ایزدی و نظریۀ والیت عارفانه
ردیف

عنوان

نظریۀ فرّه ایزدی

نظریۀ والیت عارفانه

4

آرمانگرایی

پادشاه کامل یا شاه آرمانی

انسان کامل

2

فردگرایی

شاه

ولی
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1

آمیختگی با دین

پادشاه دیندار

ولی یا مراد دینمحور

5

خاصیت آینگی

پادشاه واسطۀ دریافت فیض الهی
و انتقال به خلق

ولی واسطۀ دریافت فیض الهی
و انتقال به خلق

6

استمرار

استمرار ارتباط با مبدأ فیض

استمرار ارتباط با مبدأ فیض

7

تأکید بر تزکیه

تأکید بر پاکیزگی درون

تأکید بر تزکیۀ نفس

8

نمادین و
نشانهواری

شاه نماد مبدأ فیض بر روی
زمین

ولی نماد مبدأ فیض بر روی
زمین

3

مورد توجه بودن

شاه آرمانی مورد عنایت اهورا
مزدا است

ولی از لطف حق برخوردار است

43

تاکید بر نور

فره به صورت نور است

نور حق در دل ولی میتابد

 .9 .2 .5مكتب خراسان بستری مناسب برای شكلگیری نظریۀ والیت
انسان موجودی شرایطمند است و اندیشهاش در قالب سنتها شکل میگیرد .پیشزمینههای فکری و
فرهنگی و سنتها از لوازم ذاتی شناخت ،فهم و تفسیر انسان است .در سرزمین ایران ،خراسان
بزرگ ،میراثدار آیینها و اندیشهها ی ایران باستان گردید و در تصوّف ،مکتب خراسان با
پیشزمینههای فرهنگ و اندیشۀ ایرانی ،مردهریگِ ایران باستان را بر دوش میکشید .این سرزمین
بهتدریج « در قرون اول اسالمی...از مراکز بسیار مهم تصوف شده ،و صوفیان خراسان در تهوّر فکری
و آزادمنشی پیشرو سایر صوفیان به شمار میرفتهاند» (سیر حکمت در اروپا ،فروغی :ص .)157
بیشتر صوفیان دیگر نواحی ایران نیز با مشایخ خراسان اتصال داشتند؛ حال که از فارس به شوشتر
و سپس بغداد رفت؛ از بایزید بسطامی که از خراسان برخاسته بود؛ تأثیر فراوان پذیرفت .تصوف
مکتب خراسان عالوه بر اثرپذیری از اندیشههای خسروانی ،از تفکرات و آموزههای مکتب تشیع نیز،
که به دلیل حضور امام رضا (ع) و علویان در این منطقه در حال گسترش بود؛ بهره داشت .اعتقاد به
وجود امام در مذهب تشیع با والیت ارتباط نزدیک دارد .زیرا امام کسی است که دارای قدرت
معنوی و مرتبۀ والیت است و این مرتبه و مقام او با مقام پیر و مرشد طریقت در تصوف شباهت
بسیار دارد .در خراسان قرن سوم که حکیم ترمذی در آن زمان نظریۀ والیت را انسجام بخشید؛
پیشزمینههای فراوانی از تلفیق اندیشههای ایران باستان و تفکرات شیعی در ارتباط با مسئلۀ
والیت وجود داشته است .نگاهی تبارشناسانه به پیشزمینههای فکری موجود در محیطی که نظریۀ
والیت در آن شکل گرفته است؛ نشان میدهد که در قالب نظریۀ کامل درآمدن این مفهوم ،توسط
یکی ازصوفیان اهل خراسان بزرگ یعنی حکیم ترمذی در قرن سوم هجری ،اتفاقی نبوده است.
محیط فکری خراسان خود حاصل قرنها تعامل افکار ،اندیشهها ،سنتها و فرهنگهای مختلف و گاه
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متضاد بود .بیتردید یکی از این اندیشهها ی کهن در پهنۀ خراسان بزرگ ،تفکر حکمت خسروانی و
از ریشه دارترین مباحث در آن ،اندیشۀ حکیمان پادشاه و استمرار فرّه ایزدی بوده است .این
اندیشهها از طریق بایزید بسطامی (م )421و نفوذ فوقالعادۀ او ،بر سایر صوفیان خراسان بزرگ از
جمله حکیم ترمذی ،تأثیر گذاشت .بایزید از بزرگترین و تأثیرگذارترین صوفیانِ دورۀ آغازین و بلکه
تمام دورهها ی تصوّف در ایران بوده است .او که از حامالن اندیشههای خسروانی در دوره اسالمی
بود؛ با واسطهها ی گوناگون با میراث باستانی ایران پیوند مییافته است«.وما از طریق رسالۀ النور
من کلمات ابیطیفور می دانیم که سروشان ،جد بایزید بسطامی ،گبری بود که مسلمان شد و خود
بایزید نیز در محلهای به نام موبدان -که ظاهراً باید جمع واژه موبد (روحانی زرتشتی) باشد– زاده
شده و موبدان اجداد او بوده اند» (سرچشمههای حکمت اشراق و مفهومهای بنیادی آن :ص .)127
از طرف دیگر حکیم ترمذی ،شاگرد شیخ احمد خضرویه بود و این استادِ ترمذی ،با بایزید مصاحبت
بسیار ،داشت و نیز همسر او مرید بایزید و بسیار تحت تأثیر او بود .بنابراین حکیم ترمذی در چنین
فضایی و با بهرهگیری و تأثیرپذیری از مجموعۀ این عوامل که هرکدام به گونهای با اندیشههای
باستانی ایران مرتبط بودهاند؛ به تدوین نظریههایش که مهمترین آن نظریۀ والیت بود؛ پرداخته
است .از این رو طبیعی است که حکیم ترمذی ،از طریق استاد خود از افکار و اندیشههای بایزید
بسطامی بهرهمند و از آن متأثّر شده است و بایزید نیز با واسطههای مختلف ،با اندیشههای باستانی
ایران مرتبط بوده است.
 .1 .2 .5شكلگیری و رواج نظریۀ والیت عارفانه
هرچند پیش از حکیم ترمذی ،صوفیان نخستین نظیر ابراهیم ادهم و بایزید بسطامی–که این دو
نیز پرورشیافتۀ خراسان بزرگ بودند -دربارۀ والیت ،بحث کرده بودند؛ امّا حکیم ترمذی (و :ربع
اول سدۀ سوم هجری ف :حدود  455تا  111ه.ق) این مفهوم را در قالب نظریهای نسبتاً کامل و
منسجم درآورد (تصوف ایرانی در منظر تاریخی آن :ص  .)111در زمان حکیم ترمذی ،مباحث
فراوانی پیرامون والیت و حدود و ثغور آن ،در میان عارفان خراسان بزرگ ،روا داشت و از جمله
پرسشهای شاگردان ترمذی نیز همین مباحث بود و حکیم ترمذی ،کتاب سیرهاالولیا و نظریاتِ خود
را در پاسخ مریدان و ردِّ نظرات مخالفان تألیف کرده است .از اینرو میتوان گفت که ثمرات فکری
ترمذی ،حاصل محیط فکری ممتا ز او یعنی خراسان بزرگ بوده است و خراسان نیز متأثر از پیشینۀ
فرهنگی و اندیشههای ایران باستان و حکمت خسروانی بود .در کشفالمحجوب از مکتبی نام برده
شده که اعضای آن خود را حکیمیان میخوانند و بنیانگذار آن را ترمذی میدانند (کشف المحجوب:
ص  .)411البتّه منظور از حکیم در اینجا همان عارف الهی و خداگونه است که تعبیر دیگری از ولی
به حساب میآید« .خود ترمذی نیز در برخی موارد عارف و حکیم را همعرض یکدیگر بکار برده
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است و حکیم به نزد او معنای عارف متالّه است» (حکیم ترمذی و نظریۀ والیت :ص  .)52پرسشی
که در اینجا به ذهن متبادر می شود آن است که آیا این حکیم الهیِ ترمذی ،شکل اوّلیه و ابتداییِ
نظریات مشهورِ امام متألّه محمد غزّالی و حکیم متألّه سهروردی نیست؟ خطّ سیری که این تحقیق
از ترمذی تا غزّالی و سهروردی ،دربارۀ چگونگی سیر نظریات ترمذی ترسیم میکند؛ پاسخ این
پرسش را مثبت میداند و اثرپذیری غزّالی و سهروردی از نظریات ترمذی را تأیید میکند.
 .5 .2 .5زنجیرۀ مروّجینِ والیت عارفانه از ترمذی تا سهروردی
ثمرات فکری ترمذی در آثار و افکار مختلف به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم اثر گذارده ،پس از
جرح و تعدیل به شکلهای مختلفی جلوهگر میشود که نقطۀ او آن را در شطحیات حال (م )115
میتوان مشاهده نمود« .درونمایههای خاصی را که ترمذی به آنها میپردازد میتوان در اندیشههای
 ...حال ...یافت» (مفهوم والیت در دوران آغازین عرفان اسالمی :ص .)47سرگذشت غمانگیز حال
خود باعث توجه بیشتر به افکار او میگردد و بسیاری نیز به ترویج اندیشههای او میپردازند .سرحلقۀ
زنجیرۀ مروّ تفکر حالجی در خراسان ،صوفی بزرگی به نام ابوالقاسم کُرّکانی(م )251است که
شاگرد نامداری به نام ابوعلی فارمدی(م )277دارد .بوعلی در طریقت به دوسوی ،یکی ابوالقاسم
کرکانی(م -)251که پس از مدتی با دختر کرکانی ازدوا نموده ،داماد او نیز شد -و دیگری شیخ
ابوالحسن خرقانی(م )245 :انتساب دارد .طبق روایات صوفیه ،فارمدی مقلد ابوالحسن خرقانی بود.
فارمدی معاصر شیخ ابو سعید ابوالخیر بود و در مجلس درس وی نیز حاضر میشد .همین ابوعلی
فارمدی راهنما و مراد امام محمد غزالی (م  )515در تصوف بود و در جهتدهی به شخصیت عرفانی
او نقش بسیار مؤثری داشت و در حقیقت شیخ طریقت امام محمد غزالی بود و غزالی نیز در
تألیفاتش از او نام میبرد و میگوید که من طریقۀ تصوف را از ابوعلی فارمدی اخذ کردهام و در
عبادت و ذکر ،دستورهای او را کار بستم تا از عقبهها گذشتم و مشقتها بردم و بر آنچه میخواستم،
دست یافتم (فرار از مدرسه :ص  .)27تعالیم ترمذی پس از طی فراز و نشیب فراوان به امام محمد
غزالی رسید و او در تألیفاتش بخصوص در تدوین بخشهای مهمی از احیاء علومالدین از آثار و افکار
ترمذی بهرههای فراوان برد (جستجو در تصوّف ایران :ص  .)51غزّالی در این اثر ،به نظرگاههای
مختلف متصوّفه میپردازد و در جهت اثبات توافق آن با شریعت تالش مینماید .کتاب احیاء
علومالدّین و کیمیای سعادت ازجمله کتابهای تعلیمی صوفیه و نافذ در عالم اسالمی بوده است .کار
سترگ غزّالی در توفیق میان شریعت و طریقت را بعدها شیخ شهابالدّین یحیی سهروردی ،معروف
به شیخ اشراق (متوفّی  577ق) ،از طریق رسالهها و کتابهای فارسی و عربی خود ،دنبال کرد .غزالی
رسالهای مهم به نام مشکوهاالنوار دارد که درآن به شرح نوراالنوار ،مراتب انوار و ...میپردازد و در
پایان رساله از «مطاع» سخن به میان میآورد که شاید تعبیر دیگری از قطب یا امام متأله باشد.
«میتوان گفت که طرح کلی و خطوط اصلی اندیشۀ سهروردی نیز در کتاب حکماه االشراق همان
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مسائلی است که غزالی در مشکوهاالنوار به اجمال مطرح کرده است» (سرچشمههای حکمت اشراق
و مفهومهای بنیادی آن :ص .)422بنابراین سهروردی متأثر از غزالی است و کتاب مشکوهاالنوار
غزالی که تفسیر سورۀ نور است؛ بهشدت در نظام فلسفی سهروردی مؤثر واقع شده است .باوجود
اینکه یکی از منابع افکار سهروردی رسالۀ مشکوهاالنوار غزالی بود ،و با وجود شهرت فراگیر غزالی
در زمان سهروردی ،در کتابهای سهروردی هیچ نامی از غزالی و آثار او برده نمیشود ،بگونهای که
این تصور پیش میآید که سهروردی ،غزالی را نمیشناسد و هیچ توجهی به آثار او ندارد؛ اما حقیقت
آن است که سهروردی با دو واسطه شاگرد امام محمد غزالی است (تاریخ فلسفۀ اسالمی )457 :و
غزالی ،حلقۀ واسطه و نقطۀ پیوند میان اندیشههای ترمذی و سهروردی است .باین ترتیب که شیخ
اشراق ،شاگرد مجدالدین جیلی (متوفی حدود سال  551هجری) است و حکمت و اصول فقه را نزد
او میآموزد و مجدالدین جیلی از شاگردان امام محمدبن یحییبن ابیمنصور نیشابوری و این امام
یحیی از شاگردان برجسته و مشهور امام محمد غزالی است .با توجّه به آنکه ابوعلی فارمدی ،راهنما
و مراد امام محمد غزالی در تصوف بوده و این جمله که «بیشتر چیزها که حواس تو مشاهدۀ آن
میکند همه از آواز پر جبرئیل است» (مجموعۀ مصنّفات شیخ اشراق :1 ،صص  417و 1)415؛
سخن او بوده است؛ و با عنایت به این نکته که سهروردی نیز با دو واسطه شاگرد امام محمد غزالی
است؛ بنابراین اشارۀ سهروردی مبنی بر اینکه رسالۀ آواز پر جبرئیل را در دفاع از سخن ابوعلی
فارمدی ،تصنیف کرده است (همان :1 ،ص )415؛ در ارتباط با همین خط سیر اندیشه ،معنی و
مفهوم واقعی خود را باز مییابد .با توجه به خط سیر ترسیمشده ،ارتباط میان اندیشههای عارفانۀ
سهروردی با تفکرات بایزید و حال و خرقانی یعنی وارثان معنوی خمیرۀ خسروانی حکمت اشراق
مشخص و روشن میشود و سخنان سهروردی مبنی بر اینکه احیاکننده و ادامهدهندۀ حکمت نوری
حکیمان فهلوی است؛ معنی و مفهوم پیدا میکند.
 .9 .5دگردیسی در راستای اصل بازگشت به مبدأ
 .4 .9 .5دگردیسی والیتِ عارفانه به نظریۀ حكیمان متألّه
سهروردی(و525 :ق -.ف577 :ق ).با تأثّر از نظریههای والیت عارفانه و امام متأله غزالی ،نظریۀ
حکیمان متألّه یا حکیمان حاکم را مطرح مینماید .او با تلفیقِ اشراق ،شهود معنوی و محتوای
حکومتی در وجود قطب ،به مبدأ این نگرش یعنی گفتمان فرّۀ ایزدی بازگشت .سهروردی ،از رهبر
معنوی جامعه به قطب یا «حکیم متأله» تعبیر میکند .از دیدگاه سهروردی ،آنگاه که انسان از فیض
 « . 1حکایت کرد ازخواجه ابوعل ي فارمدي رحمه الله علی که او را پرسیدند که چونست که کبودپوشان ،بعضی اصوات را
آواز پرجبرئیل میخواندند؟ گفت :بدانکه بیشتر چیزها که حواس تو مشاهدۀ آن ميکند همه از آواز پر جبرئیل است .و
سائل را گفت :از جمله آوازهای پر جبرئیل توئی(مجموعۀ ّ
مصنفات شیخ اشراق ،سهروردی ،ج :0صص  202و .)204
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خرّه برخوردار گردد؛ میتواند حکیمی کامل شود و خالفت الهی بیابد« .هرکه حکمت بداند ...به
کمال رسد» (مجموعۀ مصنّفات شیخ اشراق :1 ،ص  .)71سهروردی در پایان کتاب مطارحات،
سلوک حکیمان متألّه را سلوک در مراتب انوار میداند و تأکید میکند که نور مدار لذّت روحانی
است« .فاللّذه الروحانیّاه دایره مع النّور»(همان ،مطارحات :ص .) 514در نظر سهروردی سالکان به
نهایت رسیده از نور طامس بهرهمندند « .اما اصحاب السلوک فانّهم جرّبوا فی انفسهم انوارا (همان :
ص  )514و به فنای در فنا یعنی بیخبری از فنا رسیدهاند« .امّا این فنا...چهرۀ دیگر آن بقا است و
برخورداری از فرّ نورانی وخااّره کیانی؛ و چنین کسی همان است که صوفیه قطبش میخوانند و
هدایت و والیت را از آنِ او میدانند» (سرچشمههای حکمت اشراق و مفهومهای بنیادی آن.)412 :
گفتنی است که سهروردی ،به اثرپذیری خود از نظریۀ والیت ترمذی و نظریۀ قطب یا امام متأله
غزالی و رسالۀ مشکوهاالنوار او اشارهای نکرده است .با وجود این سهروردی در پاسخ به اینکه حکمت
خسروانی چگونه به دورۀ اسالمی راه یافته و توسط چه کسانی طی طریق نموده و تا زمان او به
حیات خود ادامه داده است؛ میگوید« :و امّا خمیره الخسروانیین فی السّلوک ،فهی نازلاه الی سّیار
بسطام ،ومن بعده الی فتی بیضا و من بعدهم الی سّیار آمل و خرقان» (مجموعۀ مصنّفات شیخ
اشراق ،سهروردى ،المطارحات :صص  .)511 ،514به این ترتیب سهروردی ،این چهار عارف بزرگِ
مکتب خراسان ،سیار بسطام (بایزید بسطامی) ،جوانمرد بیضا (منصور حال ) ،سیّار آمل (ابوالعباس
قصاب آملی) و سیّار خرقان (ابوالحسن خرقانی) را حامالن و ادامهدهندگان حکمت خسروانی پس از
اسالم میداند .این نگاه سهروردی ،باعث گردیده است تا بیشتر پژوهشگران امروزی نیز ،در مورد
چگونگی حفظ و انتقال این مسلک ،با سهروردی همرأی شوند و تصوّف ایرانی را بستر حفظ و
انتقالِ آن به حساب آورند« .تنها نظری که راه به جایی میبرد همان است که یادگار [حکمتِ]
خسروانی را در مسلک تصوف [و عرفان] ایرانی جستجوکنیم» (غزالینامه :صص .)57 ،52با پذیرش
این نکته که حکمت خسروانی از طریق تصوف تا زمان سهروردی طی طریق نموده است و با توجّه
به نقش پررنگ ترمذی و نظریۀ والیت عارفانۀ او در تصوف و نیز با در نظر گرفتن این نکته که
ترمذی در تدوین نظریۀ والیت عارفانه ،از اندیشههای باستانی ایرانی تأثیر پذیرفته و این نظریه از
طریق زنجیرهای از اهل عرفان به سهروردی رسیده است؛ آیا اشتراکات و همانندیهای مفهومی
فراوان میان جنبههای عارفانه و فرا بشری در نظریههای فرّه ایزدی ایرانیان ،والیت عارفانۀ ترمذی و
حکیمان متألّه سهروردی میتواند بدون ارتباط و اثرپذیری از یکدیگر بوجود آمده باشد؟
 .2 .9 .5دگردیسی والیتِ عارفانه به حاکمیّتِ صوفیانه
نسلی پس از سهروردی ،محیالدین عربی (و521:ق –.ف217:ق ).تحت تأثیر حکیم ترمذی ،بحث
والیت را با شیوهای منسجم مطرح ساخت .بررسی اندیشۀ استمرار فیض الهی در افراد برگزیده از
جهانبینی ایرانی تا مکتب خراسان و دگردیسیهایی که در این اندیشه ،پس از شکلگیری نظریۀ
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والیت از حکیم ترمذی تا سهروردی ایجاد شده و پس از او به ابن عربی رسیده است؛ نشان میدهد
که جهانبینی ایرانی ،تأثیر عظیمی بر تأمالت و اندیشههایِ ابنعربی ،برجای گذاشته است .این
نظریه ،توسط ابنعربی ،به شکلی اساسی مورد بازنگری قرار میگیرد و پس از آمیختن با اندیشههای
مختلف و طیاالرض فراوان ،بار دیگر به ایران بازمیگردد و اینبار در هیئتی دگرگونشده ،مورد
توجه متفکّران اسالمی و بهخصوص اندیشمندان ایرانی قرار میگیرد و تأثیر قابل مالحظهای در
تصوّف و تفکّر ایرانی بر جای میگذارد .بدین ترتیب اندیشۀ استمرار فیض الهی ،از طریق ترمذی با
مکتب سهروردی و با نظریات عرفانی ابنعربی درهم آمیخت ،و این مجموعه به قالب تشیع ریخته
شد ،و در واقع صورت برزخی میان فلسفه و عرفان خالص را پیدا کرد .یکی از مهمترین افراد در
نزدیک نمودن نظریات ابنعربی در مبحث والیت با دیدگاههای شیعیان ،صوفیی شیعه به نام
سیدحیدر آملی(و741:ق752-.ق ).بود (تشیع و تصوف :ص  .)114او توانست میان اندیشههای
عارفانی مانند بایزید ،سهروردی و امثال آنها که میراثداران حکمت خسروانی ایران هستند؛ با
نظریات مطرح شده در عرفان مکتب ابنعربی ،نوعی تلفیق ایجاد کند (تاریخ فلسفۀ اسالمی :ص
 .)271مجموعۀ این کوششها و روا اندیشههای این متفکران ،زمینههای الزم را برای وحدت میان
تصوف ،فلسفه و تشیع بر محور اندیشۀ والیت و رهبری دینی و سیاسی امت اسالمی ،فراهم آورد.
یکی از مهمترین آثار و نتایج حاصل از دگردیسیهای والیت عارفانه ،ایجاد وحدت نظری در نگرشِ
این نِحلهها ،برای رهبری سیاسی و دینی ،بود .در فلسفه ،سهروردی توانست با احیای مفهوم فرۀ
ایزدی و نزدیک ساختن فلسفه و عرفان ،به بسط آموزههای خسروانی در حوزۀ اندیشۀ اسالمی
بپردازد .در تصوف ،مفهوم والیت که سنخیتی با والیت در مفهوم حکومتی نداشت؛ بر اثر پیوند با
اندیشههای خسروانی و شیعی ،بهتدریج ،در مفهوم حکومتی نیز ،بکار برده شد .در راستای این
استحالهها و دگردیسیهای تدریجی بود که شیخ صفیالدین در تصوف ،جریان انتخاب ولی و مراد را
به روندی موروثی تبدیل کرد و به جای روش قبلی که پس از فوت ولی ،کسی میتوانست جایگزین
او شود که در زمان حیات نزدیکترین شخص به وی بوده است؛ پس از شیخ صفیالدین ،پسر و
نوادگانش بهترتیب تا شاه اسماعیل که از احفاد وی بود و سلسلۀ صفویه را تأسیس کرد ،مرشد کامل
تصوف شدند .گویی که تصوف بر آن شده بود تا خود را مهیای پوشیدن ردای سلطنت نماید .پس از
آن ،به تدریج شرایط ذهنی جامعه نیز برای به دست گرفتن حکومت توسط صوفیه آمادگی الزم را
پیدا نمود و مترصد بود تا شرایط عملی به دست آوردن آن نیز فراهم گردد1.
 . 1همانگونه که در مقئمه مقاله ذکر شد؛ مقالۀ حاضر ،فقط در تعدادی از متون ،به دگردیسیهای ّفرۀ ایزدی ،از منظر
نحوۀ صورتبندی و ّ
تطور به وجود آمده در توصیف آن ،می پردازد .پر واضح است برای این که بتوانیم دگردیسیهای به
وجود آمده در نحوۀ توصیف ف ّره ایزدی در ایران باستان را پیگیری کنیم و تأثیرگذاری این دگردیسیها را در دورههای بعدی
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 .6نتیجهگیری
بررسی دگردیسیهای فرّۀ ایزدی ،نشاندهندۀ نوعی نظم و الگو برمبنای اصل بازگشت به مبدأ و
آغازگاه است .این بررسی نشان میدهد که یکی از پیشزمینهها و سرچشمههای مبحثِ والیتِ
عارفانه ،فرهنگ ایرانی ،است .بنابراین تکوین نظریۀ والیت عارفانه ،در سرزمین ایران ،اتفاقی نبوده
است؛ بلکه می تواند حاصل دگردیسی در عقیدۀ ایرانیان به فرّۀ ایزدی باشد که از طریق واسطههای
مختلف ،به ترمذی رسیده و با وجود تغییرِ عناصر و نمادها ،ماهیّت معنایی آن ،در نمادها و عناصر
جدید محفوظ مانده است .نظریۀ والیت عارفانۀ ترمذی ،پس از طیّ طریق بواسطۀ زنجیرهای از
مروّجین ،به شکل نظریۀ قطب یا امام متأله غزّالی و نظریۀ حکیمان متأله سهروردی ،مطرح شد.
این نظریات ،بیانی دیگر از نظریۀ والیت عارفانهاند که با عناصر و واژههایی متفاوت عرضه شدهاند.
بدین ترتیب ،فرّه ایزدی و اندیشۀ استمرار فیض الهی ،از طریق ترمذی و زنجیرهای از مروّجانِ آن با
مکتب سهروردی و با نظریات عرفانی ابنعربی درهم آمیخت .مجموعۀ این کوششها و روا
اندیشههای این متفکران ،زمینهها ی الزم را برای وحدت میان تصوف ،فلسفه و تشیع بر محور
اندیشۀ والیت و رهبری دینی و سیاسی امت اسالمی ،فراهم آورد .این دگردیسیهای تدریجی که در
محور نظریۀ فرّۀ ایزدی و والیت عارفانه روی میداد؛ زمینهها و شرایط نظری و ذهنی جامعه را برای
ادعای صوفیان صفوی در زمینۀ حاکمیت سیاسی آماده کرد.
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ارض ملکوت از ایران مزدائی تاا ایاران شایعی :کالباد انساان در روز رساتاخیز ،کاربن ،هاانری
( ،)1171ترجمه ضیاءالدین دهشیری ،1 ،تهران :طهوری.
امام اسماعیلی ناصرخسرو و شاهی آرمانی در ایران باستان ،مقیمای زنجاانی ،شاروین (،)1154
پژوهشنامه علوم سیاسی ،سال هشتم ،شماره سوم ،صص . 417 – 175
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بازگو نماییم؛ ناگزیر بودیم برای بازگو کردن آن در این دورۀ طوالنی یعنی از ایران باستان تا عصر صفویه ،آن هم در یک
مقاله با حجمی محدود ،از میان مباحث بسیار زیادی که به مسألۀ مورد تحقیق مربوط میشود؛ تنها اندکی را
َ
برگزینیم؛« َه َذا َغ ٌ
یض ِم ْن ف ْیض» .گفتنی است که بسیاری از مباحث مطرح شده در این مقاله ،خود می تواند موضوع
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