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تاریخ تصویب95/10/27 :

چکیده

تصوف اسالمی در ایران ،با ریشهگررفن ا ممرو هرا اسرال  ،در بررنر

فرهنررا ایررران ررررو ارررد ی ا ا ویشررههررا ایرا رری تررذی ر ر یرفت .ایر

ا ویشررههررا ،بررر ریررههررا ،ر ر و هررا سرروو

ی مداب ی رسررو فرروف ان

گرایشها مخنوف تذی ر گ ارت ی سبب وایش دیوگا ها گو راگون

عرفا ی رو .رهابالوی سهریرد در حکمرتاالرررا سر ر حکمرت ی
فورفه را در ایران باسنان تا مان خرود تویر م مریدهرو ی عارفرا ی ما نرو
بایزیرررو برررراامی ،ابوالقرر ر خرورررا ی ی ابوال برررا وصررراب مموررری را

ادامهدهنوگان ای حکمرت مری امرو .ی برا بهرر گ رر ا دیروگا هرا

هوویون ،بایرها خرود را دربرارن رور ی ظومرت برا را حکمرت ارررا

ایهگ ار میانرو .ایر دیروگا هرا را ا سرهریرد در میرار عارفران

دیگررر ادامرره مررییابنررو .یکرری ا ارررا ی ارره در گررر هررا خررود ،ا
1
2
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ا ویشررههررا ایرا رری تررذی ر یرفنرره ،جرر الرروی را

اسررت .ی در

مرری ررردا د .سررخنان ای دربررار ررور ی ظومررت ،سرروو

وایررف ،ار

مرفادال باد -اه ا مه تری منابع عرفا ی است -به ب ان دیوگا ها خود
ادراهان ،جایگا متش ی برخی ا مویوعات دیگر یرادمیر ا ویشرههرا

مزدایی است.

هوف ا ای ژیهش ،یافن تذی راتی است اه عرفان اسالمی در ول س ر

ترراریخیا ا ا ویشررههررا ی فرهنرراهررا گو رراگون یرفنرره اسررت .ایر
ژیهش به ای رسش اسخ میدهو اه ج الوی را

بهعنوان یکری ا

فاحب ران عرفان اسالمی در دیروگا هرا خرود ره برداررتهرایی ا

ا ویشهها ایرا ی داررنه اسرت .ری تقق رق در ایر رژیهش اسرنقرایی

اسررت ی ا ویشررههررایی را مشررخم مریانررو ارره برره ررر مریرسررو مفلررف

مرفادال باد ،در تب
را

منها عالی بر اسال  ،ا فرهنا ش ا اسال تذی ر

یرفنه است .با بررسی اامل مرفرادال باد ی رز میرار دیگرر جر الروی

مشخم رو اه ی اگر ه افول ا ویشهها عرفا ی خرویش را ا

دی اسال گرفنه است ی ه چیک ا گفنارها ای ت اریی با ممرو هرا
اسال وارد ،در تب

ی توف ف ای ا ویشهها گاهی ا حکمت خرریا ی

تذی ر یرفنه است .ای تذی ر یر بهییرژ در گرر س اسری -اجنمراعی

ی مرکار میرود.

واژههای کلیدی :مرفادال باد ،ج الروی را

 ،حکمرت خررریا ی،

عرفان اسالمی.

مقدمه

عارفان مرومان هموار در میاررران اورر و ا رو برا مررننواردن سرخنان خرود برا میرات ی

احادیث ایبات اننو عرفان اسالمی برگرفنه ا دسنورها اسال است ی مغرایرتی برا مروا ی
اسالمی وارد .اگر ه ای گرر

درسرت اسرت ،روایش مکنربهرا گو راگون عرفرا ی

شاندهنون ای است اه هر گری ا عارفان ،براسا

م نهها فرهنگی ی اجنمراعی اره در

من یرنها و ،به بخشی ا ممو ها اسال اه با فرهنگشان همخروا ی ب شرنر دارد ،توجره
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شان داد ا و« .تصوف اسالمی در ع م که ا ورمن ی سرنت شرئت گرفنره اسرت ،در ری

ورین خرن اسالمی ا جو فکر ی دینی اخالف مزدیرنان ایان عهو ساسا ی ز تذی راتی
یرفنه است اه به ررو ی امال توریجی من امرک اررد اسرت ( ».ریر اروب:1386 ،

 .)22همچن رباهت مباحث مارحرو در منرون هورو بره سرخنان منصروفه ،ا ممرادگی
د ا مزدیرنان برا وبول مبا ی تصوف حکایت دارد (همان .)26 :در ایران ،دی اسرال برا

درمم خن با م نۀ فرهنگی موجود ،تصوف ایرا ی را بنا هاد .دریاوع ،ظهور تصروف ایرا ری
تنها به برات حضرت مقمو (ص) ص ب مرد ایران رو ،اما ایر درخرت ا خرا

ریی و است ( صر.)33 :1384 ،
یجود ن

ایرران

م نههایی سبب رو تصوف در ایرران خرس سر ر منفرایتی را بگ را رو ی در

ورن سو  ،دی مکنب عمو در تصوف با عنوان مکنب بغواد ی مکنب خراسان بهیجود ب ایرو

(دهباری .)70 :1384 ،اگر ه امگ ار ایر دی مکنرب براسرا

دسنهبنو عارفان براسا

مقل وگی ی ریر

حرو ن جغراف رایی اسرت،

منها رت؛ بوکره در ایر تقرر بنرو ،

ب شنر به عقایو ی مداب ی رسو منها توجه میرود .هبرا عارفا ی اه در خراسان یرنها و
ی ریر

یافنها و ،اما ری مکنب عرا هرننو .ریان هر دی مکنب ،ممو ها اسرالمی را

سرمشق خود م رفی مریاننرو ،امرا در مداب ی رسرو ی ت ال مشران تفرایتهرا مررکار

مشاهو میرود .مکنب خراسان اه بهسبب مکان رکلگ ر به ای ا خوا و رو  ،برر ار

ب شنر ا مکنب بغواد ،ا ا ویشهها

ش ا اسال تذی ر یرفنه است .مکنب خراسان ب شرنر

بر ایۀ سکر دربرابر فقو ،ی برس در مقابل وبض ررکل گرفنره اسرت .شرری ایر مکنرب،

بایزیو براامی است اه سهریرد ی را ادامۀ حکمت خرریا ی در عرفان اسالمی میدا و.

ش ا ظهور اسال  ،ب النهری ی خراسان مقل یرید ا ویشهها جویو به ایران برود ی

مناقۀ خراسان ا ا ویشهها عرفا ی نی ی هنرو ترذی ر مری ر یرفت اره ا ایایرل دیران

ساسا ی ا مر ها رروی ی رمالی خراسان به ایران را یافنره بود رو (یا وری.)124 :1391 ،

خراسان بهعنوان ایل

مراز تصوف اه دیرتر ا دیگر منا ق ه به اسال گرییو برود ،در

ا نقال تمون ایرا ی با ماه ت ردرنی به عرب قرش گررنرد ا داررت (ارو ریوی:1385 ،

 .)35در ورن سو  ،تذی ر ا ویشهها ایرا ی ،قش بر ار مهمی در ررکلبخشر ون بره مباحرث

تصوف دارت ( کورون .)60 :1374 ،گرایش خراسرا ی ،تنهرا ا ایر

رر ایرا ری برود اره
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ب شنر به بان فارسی ب ان میرو؛ یگر ه بغوادیان به همران ا روا ن خراسرا ان ایرا ری بود رو.
شری مکنب بغواد ،جن و ،در افل های و است .همچن خالفت عباس ان ،ماابق الگرو

راهان ساسا ی سا مان یافنه بود؛ بنابرای  ،تفایت عمون ای دی مکنب ،هفقس سرکر دربرابرر
فقو ،بوکه سررت منفایت رخص ت ایرا ییار م ان بود .ا

رر اجنمراعی ،بغرواد ماینرون

توای سنت اسنبواد ساسا ان یا مدابی مبننیبر ر و ها دربار ی سورروهمراتبری برهررمار

میرفت؛ درفورتیاه در خراسان ،سنت ایرا ییار دیگر فوذ میاررد ی ب شرنر فنروت ی

جرروا مرد فرروذ دارررت (گراهررا  .)235 :1384 ،حنرری ارراربرد یا ن تصرروف بررهم نررا
فوف و

در عرب بیسابقه است ی به ریایتهایی ساخنۀ ایرا ان اسرت (ااررا ی:1381 ،

 .)73به وراوی ،میتوان شا هها بر ار را ا ا نقال سنت ارتباط ا ران با خروا ،ا رار
باسررنان برره ررار

اسررالمی ی وسررنگی ای ر دی یافررت ،امررا ارتبرراط تنگاتنررا من در میررار

سهریرد بر ار مشهود است (ارب .)350 :1394 ،

سهریرد در حکمتاالررا  ،با اررار بره حکمرت خررریا ی اره همران ا ویشرههرا

ایرا ی ش ا اسال است ،ایر یر خود را ا ایر حک مران برهییروح شران مریدهرو ی
عارفا ی را اه در ا نقال ای فرهنا قش برجررنها داررننو ،برمریررمرد (ریری:1379 ،
 .)20ا ا سرهریرد  ،عارفران دیگرر

رز ترذی ر ایر ا ویشرههرا را در میاررران مررکار

ارد و ،اگر ه ما نو سهریرد ارار ا مرنق به فهوویون کرد و .یکری ا منرون عرفرا ی
اه با یک بررسی اجمالی میتوان دریافت اه ا ویشرههرا سرهریرد در من برری اررد ،
مرفادال باد ایر ج الوی را

مشهور به ج دایه است .ای انراب ،یکری ا منرابع برر ار

مه عرفا ی است اه میتوان در من ،رح مباحثی را اه منذیر ا ا ویشههرا ایرران باسرنان

است ،مشاهو ارد .در ژیهش حایر -اه به ری
رسش اسخ داد میرود اره جر الروی را

اسرنقرایی ا جرا ررو اسرت -بره ایر

 ،برهعنروان یکری ا فراحب رران عرفران

اسالمی ،در دیوگا ها خود گو ه ا ا ویشهها ایرا ی تذی ر یرفنه است.
هوف ا ای

ژیهش ،تب ر بخشری ا تذی ر ر یر هرا عرفران اسرالمی ا م نرههرا

فکر ی فرهنگی ایرا ی است .البنه یادمیر میرود اه ای تذی ر یر به ایر م نرا ررت

اه سر شمۀ عرفان اسالمی ا ویشهها ایرا ی است؛ بوکه شان میدهو ایجاد گررایشهرا ی
مکاتب گو اگون در عرفان اسالمی ،بهدل رل ترذی ر ا ویشرههرا گو راگون برر دیروگا هرا
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عارفان ی گر

اسال دا رت.

منها به ار ا ا مویوعات است ی اسا

ای گررایشهرا را بایرو ت رال

پیشینۀ پژوهش
یکی ا ژیهشها گرنرد دربارن تذی ر حکمت ش ا اسال در عرفان اسرالمی ،مربروط

به ها ر ارب است اه با تقق ق دربارن سهریرد ی سر شمۀ ا ویشهها فوررفی ی  ،بره
گر

ایرا ی ای رداخنه است .مجموعۀ ای ژیهشها را داریو

رایگان در اناب ها ر

ارب  ،مفا تفکر م نو در اسال ایرا ی جمعمیر اررد اسرت .بزرگران دیگرر ما نرو
ری اوب در جرتیجو در تصوف ایران ی رف ی اوانی در دفنر ریرنایی ،به حکمرت

خرریا ی اراراتی ارد ا و ی هار ریی در حکمت خررریا ی بره رور اامرل بره بررسری
ا ویشهها سهریرد ی ریشهها من مری رردا د .حکمرت خررریا ی حرای ا ویشرههرا

حکمی ش ا اسال است .بخشی را اره بره امرور س اسری ی مموکرتدار مربروط اسرت،
ا ویشررۀ ایرا شررهر ی بخررشهررا حکمرری من را حکمررت فهوویررون یررا حکمررت خرررریا ی

می امنو .ا مقاالتی اه در سالهرا اخ رر بره ترذی ر ا ویشرههرا

ر ش ا اسرال در عرفران

اسالمی رداخنها و ،میتوان مقاالت یر را ا برد« :بررسی قش سه عارف خاۀ ووما در
حفررو ی اسررنمرار ا ویشررۀ خرررریا ی ی حکمررت اررررا » ا رراهر خواجررهگ ررر ی فه مرره

خراسررا ی« ،تجویررو حکمررت اررررا ی تذسرر ا من ا مبررا ی فورررفه ی میرر

ارسرر ان» ا

غالمقر ریا ژاد ( ورر )« ،بررسری ررباهت برخری ا ا ویشرههرا سر و ی بایرهرا

ریا ی با تذا و بر م نو خررد» ا منرو هر جوارار ی رر ما فایروی« ،سراخنار هرمرری در

عرفان ایران» ا غزال مهاجر

اد « ،رد ا عرفان ی تصوف در تمث ل دی مار ادب ات مرا و

ی ادب رات االسر ک ایرا رری» ا فر را هورررمنو رجبری ی «ررباهت اسررا ر گنوسرن کهررا ی

ما ویان با مرفادال باد ج الوی را

» ا س امک ادر .

همچن مقاالتی اه به ا ویشهها خاص ج الوی را

در مرفرادال باد رداخنرها رو،

عبارتنو ا  « :و و س است با عرفان در مرفادال باد ج الروی را
ابررراه ظرراهر عبررو ی ررو« ،سرروو

» ا جهرا گ ر فرفر ی

وایررف در عرفرران بررا رییکرررد برره مرفررادال باد» ا

مقموحر فائ نی ی دیگران« ،مرفادال باد ،ا قرافری در سرنت منرون فروف ا ه» ا مقمرو
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غالمریایی ی ل ال حرر ی «با تراب مراد مینره در عرفران ی اسراور  ،برا تک ره برر بنوهشر ی

مرفادال باد» ا هرا عامر ی مه

ناهی .البنه در انرار ایر رژیهشهرا بایرو تویر قات

مصقم فایل مرفرادال باد ،مقمروام ریراحی ،را در مقومره ی ت و قرات انراب در تب ر

دیوگا ها ج را

ا

ر دیر دارت.

بحث و بررسی

سهریرد بر ای بایر بود اه فر ا گان جهان باسنان ،حکمت اررا را ت و مریداد رو .بره

گفنۀ ی  ،در م ان حکما یو ان ،اری اه ا ای ور فقبت مریانرو ی رامش در تراریخ
ما و  ،هرما است ی در م ان حک مان هورو  ،ا رومر ،،فریروین ی ا خررری بود رو .در
م ان افراد زدیک به ما ،خم ررن ف ثراغوریی ،بره ذیالنرون ی سرهل تررنر رسر و ی حکمرت

خرررریا ی در بایزیررو ،حررال  ،ابوال ب را

وصرراب ممورری ی ابوالقر ر خروررا ی فرررید ممررو

(سررهریرد )503 :1380 ،؛ بنررابرای  ،سررهریرد بررهفررراحت ،تررذی ر ا ویشررههررا عرفررا ی
حک مان ش ا اسال را در عرفان اسالمی ابرا میانو .ای تذی ر اره در ا ویشرۀ ب ضری ا

منصوفه خود را شان میدهو ،سبب ایجاد ساخنار هرمری در سخنان ای عارفان رو است.

در ای ساخنار ،ییژگیهایی ا وب ل رؤیت ور ،بان رمز  ،دفاع ا ابو ا ،دیروگا خراص
ربت به حج ی ب ضی ا ا ویشههرا یحروتیجرود دیرو مریررود (مهراجر

 .)181به اعنقاد ارب  ،حکمت ایران باسنان ا

اد :1394 ،

ریق فوف ا ی ما نو بایزیرو ،حرال  ،وصراب

مموی ی خروا ی مننقل رو است (ارب  .)267 :1382 ،اگر ره بره گفنرۀ رر خ ارررا  ،ایر

هار فر اسنمرار حکمت خرریا ی ایرا نو ،راگرد ی رهر یر برر ایر برایر اسرت اره

ه چاوا ا افراد ا برد به مقا سهریرد مریرسرنو؛ یررا ب ضری ما نرو حرال فقرس در
مکارفه ی رهود مقاماتی دارنها و ی ب ضی تنها در بقث توا ا بود ا و ،اما سرهریرد در هرر

دی م نه به درجات باالیی رس و بود (ررهر یر  .)103 :1365 ،برا یجرود جایگرا خراص

سهریرد میتوان گفت سهریرد  ،حرال  ،بایزیرو ،خرورا ی ی ابوال برا
یجه ممو

وصراب ،در دی

با ه رریک هرننو؛ یکی امگ ار با رور ی دیگرر جروا مرد ؛ ی ایر ا

یررک سررنت رررفاهی اه ر سر شررمه مرریگ رررد (رررف ی ارروانی .)98 :1385 ،همچن ر

عالءالویل ره سررمنا ی در ورررن هفررن در میررار خررویش ادامررهدهنررون حکمررت اررررا اسررت
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(خواجهگ ر  .)83 :1394 ،بهجز عارفان م اور ،بر ار ا عرفا بهییژ هنگامیاه به رح
مباحث فورفی می ردا و ،ا حکمت اررا ی ا ویشهها

ش ا اسال تذی ر می یر و.

مرفادال باد یکی ا راهکارها منون عرفا ی است اه جر الروی را

ب رو ا حمورۀ

مغرول در سررال  . 618من را تررذل ف ارررد .ایر انرراب عررالی بررر اینکره بررهلقرراز بررا ی

درخورتوجه است ،مقنوا عرفا ی من ز منقصربهفرد اسرت .برا یجرود اینکره ایر انراب

ا ا میار ما نو اشفالمقجوب ،رسالۀ وش ریه ،ووتالقووب ی الومع ورنه رو اسرت،

در بر ار ا موارد بر ار منفایت با میار عرفا ی ش است .در ای ایر ،بهییوح میتروان

تذی ر ا ویشهها

ج الوی را

ش ا اسال را دریافت.

در سال  . 573در ر به د را ممرو .ر یکری ا ررهرها باسرنا ی

است اره در ب شرنر انرابهرا جغراف رایی وروی بره من رداخنره ررو اسرت .مقوسری در

احر النقاس میگویو« :در حویث است اه ر یکی ا دریا ها جهان است اه مررد
بوا جا اش و میرو و» (مقوسری .)575 :1361 ،مررد سرر م مراد اره ر

است ،ش ا ظهور رتشت به ا ش مغان درممو و ی ر مراز برزر

رز جرزء من

مغران ی رتشرن ان

بررود (اریمرران .)62 :1349 ،در ب ضرری منررابع ،ادگررا رتشررت را ر ذاررر ارررد ا ررو

(دیااو وف .)71 :1357 ،در مول ی قل ممو است اه مادر رتشرت بره را دغروی ا ر

بود است (رهرسنا ی .)183 :1335 ،ر در جنا های رو بره تصررف مرروما ان درممرو ی
رتشررن ان یرفننررو ارره خرررا بوردا ررو ی در عررو

برره ارر ش خررود برراوی بما نررو ی

متشکو هایشان دایر بما و ،اما بهتوریج بر ت واد مروما ان در ای رهر افزید رو (اریمران،

 .)42 :1349ر در مان ج الوی مقل درگ ر ها ی اخنالفات م هبی بود .اگر ه بنرا برر

گفنۀ مفلف نزهۀالقلوب ،ب شنر ساانان ای رهر ر ۀ اینیعشر ا و ،فروهها دیگرر رز در
ای رهر به ف ال ت مشغول بود و؛ بنابرای  ،ج الوی در رهر به د ا ممو ی بزر

رو اره

به سبب برخورد می ها گو اگون در من ،توا رت ا هر ا ویشها بهر ا برگ رد؛ ی ایر

تواخل ا ویشهها گو اگون در مرفادال باد مرکار است ،اما بهدل رل جایگرا خراص ررهر
ر در زد رتشن ان ی حضور تاریخی م ان در ای رهر ،ا ویشهها ای گری تذی ر ب شنر

بر ج الوی دارنه است .ج الوی دیران جوا ی را در مر ر ررو ی تکامل عومی ی م نرو

در خوار گ را و است (موحرو  )39 :1380 ،ی ایر ررهر رز مرارز توجره بره مداب ی

 / 182حکمت خسروانی در مرصادالعباد

رسو ی ا ویشهها

ش ا اسال بود است .وگی در ن ررهرهایی سربب ررو اسرت

ا ویشهها حکمی ش ا اسال بر ی تذی ر انو ی ما نرو سرهریرد ی برر ار ا عرفرا
مرومان ،ا ا ویشهها ارراوی ی ز ممو ها

رتشن ان تذی ر یرد .ی حنری بره ارر ار

ا ابورکور بوخی ارار میانو اه در منها ا رتشت ممو است:
ن

خوا رو ا دفنرر ردهشرت

ارره دا ررا بررود برریگمرران در بهشررت
( ج الوی را

)451 :1365 ،

همچن رباعی یر را ا رهابالوی سهریرد میرد اسرت اره شراندهنرون مررنایی

ی با میار ای ف وروف بزر

است:

افل یگهر عشق اا ی دگرر اسرت

یان مرررک ارره دا رره غر عشررق خررورد

منزلگرره عارررقان جهررا ی دگررر اسررت
ب رین دی اون مر ا ی دگر اسرت
(همان)334 :

سهریرد ف وروفی است اه توا رنه به یبایی فرهنا ی فورفه ایرا ی را به ررکل یرک

حماسه عرفا ی تویی ی با فورفۀ ارررا خرود ،حکمرت ی فوررفۀ فهوویرون یرا خررریا ی را

با سا

انو (ریری« .)20 :1379 ،را ارررا سرهریرد اح اررو ا دل حکمرت رار

باسنان است اه ه به راست منقرف میرود ی ه به پ ...ای را را همان رراهراهی اسرت

اه گنوسن کها مرومان ا من به راست ت ب ر ارد ا و» (ارب .)506-505 :1393 ،
ج را

همچن در ایر خود ،نوی بار به سخنان ابوالقر خروا ی اسنناد میانو ی

ز رسالها اوتا در ررح یکی ا سرخنان ابوالقرر خرورا ی -اره یکری ا

نرو عرارف

ادامهدهنون حکمت خرریا ی اسرت -وررنه اسرت ی ایر مویروع ،ب را گر مررنایی ی برا
ا ویشۀ عارفا ی است اه حکمت فهوویون را در میار خود تب
تذی ر یر ج را

را ا ا ویشهها

ارد ا و.

ر ش ا اسرال در میرار دیگرر

رز مریتروان

مشاهو ارد؛ ی در مرمو ات اسو  ،دربارن تاریخ ادراهان میگویرو« :مد عو ره الررال

را ون فر وان بر ار رو و ی یاو ۀ واب ل ی هاب ل ب فناد ،دا رت اه جهران را بری جها برا ی
نوان دارت . ...ا فر وان خویش دی اا را برگزیو ی ا بهر فالح دی ی د را براشر و:

یکی ر ث ی یکی ا ومر ،ی هرل فرق فه ا م چره برر مد عو رهالررال منرزل ررو برود
بویشان داد تا در مصالم دی ی د ا بهاار بنو و .ا ر ث را بره اارهرا منجهرا ی ی شرر
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دی صب ارد  -ی ای غمبر خوا رو -ی ا ومر ،را به رعایت حق رع رت ی جها روار

بگمارت .ا ایل ادرا ا ور جهان ا ومر ،بود ( ج الوی را

در همان اناب ،اومرات حکمرا ی حکایرات مورو

 .)108 :1381 ،همچن

ا رور ها بزرجمهرر بره ا ورر ریان را

میرد اسرررت اررره برررا مرررن یادگرررار بزرگمهرررر ررررباهت دارد (ر : .همررران 138 -130؛

جاماسبجی .)116 -105 :1391 ،مبقثی اه در مرفاد ،ب شنری تذی ر ا ویشههرا مزدایری
را شان میدهو ،ور است.

نور

در میۀ  34سورن ور ،خوای و ور مسمانها ی م خوا و رو ی ای میه ،با تاب فرایا ری

در منون عرفا ی یافنه است .هرگا در ای منون بقث ور مارح مریررود ،اررار ا هر بره

ای میه دیو میرود .مرفادال باد ز ا ای واعو مرنثنی رت .در ای منرون ،ظومرت در

تقابل با ور ورار وارد؛ بوکه مفاه می ما نو ظومت ی رر مفاه عومی هررننو .بره ایر م نرا

اه ظومت ،هرنی مجزایی وارد؛ بوکره فقرس برود رور اسرت (مموری ،)346 :1352 ،امرا در
دیوگا هایی اه عالی بر میۀ ورمن ،ا ویشهها
ااربرد گرنرد تر ی منفایتتر

ش ن ان ز در من تذی ر گ اررنه اسرت ،رور

وا می انو« .فضا حاا بر د ا مزدایی ،فضایی ممورو

ا ور ی فررنه بود .ور مفناب ی متش ،ا مادها اهورامزدا بهرمار میری و ی امشاسرونوان
ی ایزدان با سررت رورا یرران امرور جهران را ادار مریاننرو» (یارد  )162 :1390 ،ی برر
هم

اسرا  ،مکنرب سرهریرد مکنرب ارررا را گر ار ررو اسرت .دربرارن دیروگا

مزدیرنان دربارن ور ی ظومت سخنان منفایتی گفنها و .ب شنر تاریخ ویران ،مرومان با توجره
به ارار رتشن ان به دی مبوأ ور ی ظومت ،م ان را ینو میرمار و.

رهرسررنا ی در موررل ی قررل مجررو  ،ریا رره ،ا ومری رره ی رادرررن ه را جررزء ینویرران

برمیرمارد ،اما در ررح عقایو م ان تفایتهایی را ب ان میانو .به گفنۀ ی  ،مجرو

وائرل

به دی افل ووی خ ر ی رر یا ور ی ظومت هرننو .ا ومری ره مریگوینرو یرزدان وروی ا لری
است ی اهرم مخوو اهرم ؛ ی ظال بر ور عافی رو و ی جنا رور ی ظومرت بر را ررو.
ریا ه میگوینو رور ا رور ابرواع اررخاص اررد ،یلری ا ررک ی اهررم

اد ررو .ی

رادرن ه میگوینو ور ی ظومت دی افل منضاد و ی همچن یزدان ی اهریم ی ترا بات ا
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امنزا ای ور ی ظومت حاد ،رو ،ی حضررت ابریراء الهری خرالق رور ی ظومرت اسرت ی
خوای و در فورتها ور درخشرنو  ،فرورت ترا رب ا رران را مررکار اررد ،ی گراهی
میگوینو رور افرل اسرت ی ظومرت ترابع من اسرت ،ما نرو رربت سرایه برا ررخم (ر :

رهرسنا ی .)185-179 :1335 ،در تبصرنال وا ممو است :ما ویان ،مزدا ان ی رتشرن ان را
مجو

می امنرو .ا منری اره همره م نقو رو عرال را دی فرا ع اسرت ،یرزدان ی اهررم  ،ی

گریهی ور ی ظومت میگوینرو (حررنی را

 .)19-13 :1313 ،ایشران مریگوینرو« :اریاح

جزی است ا ور ربالعزة ی ایشان را در جر ها مقو ی مقبو

ارد ا و ی جر جرزی

است ا ظومت ی ظومت جزی ا ابو ا نا که ور جزی اسرت ا ربالعززة ...بروان اره
ه چ م هب زدیکتر به م هب فالسفه ا م هب مجو

رت» (همان.)16 :

همان وراه مفلف تبصرةالعوام می ویرو عارفان هنگامیاه به مباحث فوررفی زدیرک

میرو و ،تذی ر ا ویشهها

ش ا اسال در االمشران ارامال مررکار مریررود .مهر ترری

مباحث حکمت خرریا ی بقث ور ی ظومت است اه ا ممو ها ایسرنا شرئت گرفنره ی
در میار سهریرد ی عارفا ی اه تقت تذی ر فهوویون بود ا و ،مرکار ررو اسرت .هوویرون
جم ی ا حکما ووی بود و اه یجود را یک حق قت ی دارا مراتب مریدا ررننو ،ما نرو
ور اه یک فرد من مفناب است ی فررد دیگرر من رور اسرت اره در ارر رربناب دیرو
میرود (مهری .)148 :1362 ،
به گفنۀ مالفورا « یجود زد فهوویرون حق قنری اسرت دارا تشرک کات اره ما نرو رور
درجات یر ف ی وروت دارد» (حوبری .)365 :1386 ،سرهریرد مبروأ افروی را وراال روار
میدا و .البنه ف ضگرایی سهریرد یا توجه ای به ریۀ ف ض ،براسا

مراتب مخنوف ا وار

در عال ت ریف می رود ی در قشه ا اه ای ا جهان هرنی ترس می انو ،عرال تراریکی
در ای تری مرتبه جا دارد اه فقس بایو ا من دیر جررت .برهعبرارت دیگرر ،ظومرت،
وا ی است اه ور بایو ا من رها رود .مرئوۀ مه برا سهریرد « ،اسنشرا » یا حرارت
فا بهسمت اررا ا وار است (لنولت.)72 :1384 ،
در ایسنا بارها به جایگا رور دربرابرر ظومرت اررار ررو اسرت« :ارری اره خوررر و
جایدا ه رایومنو ت زاسب را برنایو ،ایوار دربرابر تاریکی را ایوار دربرابر ت رگری دیرو
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مفریو را ...میسنایو» (ایسنا ،خورر ویشت ،بنو .)4در بنوهش میخوا « :هرمزد فرا ایه
با همۀ مگاهی ی بهی ما ی ب کرا ه در ریرنی میبود .من ریرنی گا ی جرا هرمرزد اسرت
اه من را ریرنی ب کران خوا نو ...اهریم در تاریکی ،به ادا شری ی دارارامگی ،رف
ایه بود .ای را داراامگی خ ی من تاریکی جا است اه من را تاریکی ب کرران خوا نرو»
(فر بغدادگی.)33 :1390 ،

مرفادال باد بقث مفصوی دربار ور ی ظومت ی همچن خوقت همۀ موجرودات ا رور

دارد .همچن دیون ور ی مکارفات ،ا مباحثی است اه در ای اناب به من رداخنه ررو

است« .عوال د ا ی مخرت به ریاینی هفناد هزار عال اسرت ...ایر هفنراد هرزار عرال در دی
عال منور است اه ا من عبارت ور ی ظومت اننو» ( ج الوی را

.)311 :1365 ،

در دینکرد نج ممو است :ردرت در من ریرنی ا  ،هما نو امشاسونوان ،ا همران
مغا مفرینش بهفورت م نو (= منجها ی) مفریو ی رداخنه رو تا دی را ه بی قم هر
به تفص ل ی به امرال ی بریم کره رز ا من فریگر ارد ،بور یرد ی در جهران ریا دهرو
(ممو گار .)28 :1386 ،ج را

دربارن ای ور میگویو « :ا حقت الی ون موجودات

خواست مفریو ،ایل ور ریح مقمو ا رتو احرویت ویرو میرد ..اریاح ا ب راء را علزهم
الصلوة و السالم ا وارات ور مقمو ب افریرو .را ا ا روار اریاح ا ب راء ،اریاح ایل راء را
ب افریررو ،ی ا ا رروار اریاح ایل رراء اریاح مفمنرران ب افریررو ی ا اریاح مفمنرران اریاح عاف ر ان
ب افریو ی ا اریاح عاف ان اریاح منافقران ی ارافران ،ی ا ا روار اریاح ا ررا ی اریاح موکری
ب افریو ،ی ا اریاح موکی اریاح ج ب افریو ،ی ا اریاح ج اریاح ر ا
ب افریو» ( ج الوی را
رو ا و ،اما براسا

ی مَرَد ی ابالرره

 .)38 :1365 ،به اعنقراد ی  ،همرۀ موجرودات ا ا روار الهری خورق

جایگاهی اه دار و ،مرتبۀ امنر ا ای ور برخوردار و ی رای ترری

مراتب اه ا امنری ور برخوردار رو ا و ،ب شنری ظومت را دار و .بنابر گفنۀ جر الروی
را

 ،همان ور ایل ه ز ا وای ظومت ی اویرت دارد ،اما رون مقروار من برر ار ا رو

است ،دیو میرود ی هر موجود بره ا روا ن اسرن واد خرود ا سرو و ی فرفا یرا ت رگری ی
ظومت بهر میبرد .دریاوع ،ور هموار با ظومت همرا است ،یلی م زان ای رور ی ظومرت
منفایت است .برا تفه ای مویوع ،تمث ل ونو را اه در شکر است برهارار مریگ ررد ی
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میگویو همانگو ه اه در ابنوا ونو سو و ی خالم است ،یلی با هر بار جورا ون ا خووص
من ااسنه میرود ی اویرت افزید میرود تا در مخر درد باوی میما و اه بر ار ت رر ی
س ا ر ا است ،اریاح ز هم گو ها و .ر اان ا همان ور مفریو رو است ،اما امنری
ور را دریافت ارد است؛ بنابر ای تفایت ،ی ظومت را ه سرنا رور وررار مریدهرو ی

برا من یجود جواگا ها در ر میگ رد؛ بوکه من را ن جرۀ امبرود یرا برودن رور مری-
رمارد .البنه ظومت با ور س ا اه به من ارار میرود ،منفایت است .به اعنقاد ی  ،اجررا
همه ظومت هرننو ی ا ران ترا ب ور ی ظومت است.
به ب ان ج الوی را

 ،همۀ موکوت ان ز ا ای ور خورق ررو ا رو ،امرا هریرک بنرا بره

مرتبه یا جایگاهی اه دار و ،ا مقروار امنرر ا ایر رور برخروردار ررو ا رو .ایر همران
ت ب ر است اه سهریرد

ز دربارن خور ه دارد .به ر سهریرد  ،خور ه ری بن ادینی

است اه ا ذات الهی برمیخ زد ی بهعنوان توان ساماندهنون مغا ی  ،مراترب جهران را اره
برخی فراتر ی برخی فریتر و ،ت

میانو .در مراتب فراتر ،روت درجرۀ رور ب شرنر ی در

مراتب فریتر امنر است ی راباۀ م ان ای دی راباه عشق است (رایگان.)223 :1371 ،
ی همچن م نقو است یونری دل ا رران ا
مشاهو میانو ی براسا

گرار ظومرت دید ررود ،ا روار غ بری را

م زان اای دل ،ا وار منفایتنو .ذار ،عبادت ی ...هراروا رور

دار و ی هر ا وا اه دل فافتر رود ،ور ب شنر است .گاهی در حرو یرک رراک اسرت ی
گاهی به ا وا ن خورر و ی ب شنر ا من « :ون مینۀ دل در ففا امرال گ ررد ی ر یرا رور
ریح رود ،بر مثال خورر و مشاهو افنو ،نا که ففا یرادت برود ،خوررر و درخشرا نر ترا
یوت بود اه در ریرنی هزار بار ا خورر و فرورتی درخشرانترر برود ( جر الروی را

،

 ،)302 :1365یلی ور اامل ور حضرت عزت است.
میگویو ر ا ور اه فرد میب نو ز بررنه بره اینکره ا

ره منب ری باررو،

ج را

یادت گردد ،ور سرخ مشاهو رود ی ون ور ریح غوبه گ رد ،ور

رد ویو میرو ی

منفایت است؛ برا مثال ،ا فا ر ا ا ر ی « ون ظومت فا امنرر ررود ی رور ریح
ون ظومت فا ما و ،ور سو و ویو میو ی ون ور ریح بنا ففا دل امنزا گ ررد،

ور سبز ویو میو ی ون دل تما فافی رود ،ور

ون رور خوررر و برا رر اع ویرو
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میو» (همان .)306 :در ریایت هوو

ز به ر ا ارار میانو« :ی ای سنون اه سف و است

اه رد است ی اه مبی است رت؟ هر ره سرف و اسرت ،ا مفررینش هرمرزد اسرت ی من
دیگر ا مفرینش اهریم است» (م رفخرایی.)46 :1367 ،

ویرنون مرفاد م نقو است اه ففات جالل ی جمال الهی ا روار منفرایت دار رو؛ ا روار

ففات جالل خاف ت سو ا نوگی دار و ی هفت دی خ رترو من اسرت ی حنری گراهی ایر
ور ظوما ی است .البنه در

( ج الوی را

ور ظوما ی بر ار دروار اسرت ی بررا همگران ممکر

 .)307 :1365 ،به سخ ج را

ررت

 ،ور فرفات جرالل رور سر ا اسرت؛

درحالیاه ع القضات ور ابو ا را س ا میخوا رو (عر القضرات همروا ی.)119 :1341 ،
« ون ر انی ،هر اجا در دی عال ور ی ظومت است ،ا رتو ا روار فرفات لارف ی وهرر

ایست» ( ج الوی را

.)308 :1365 ،

بنابرای به بایر ج الوی  ،ور ی ظومت هردی منشذ خروایی دار رو .رور ا رترو فرفات

لاف خوای و ی ظومت ا رتو ففات وهر خواست .درفرورتیاره همران وراره ر شترر

گفنه رو ،به اعنقاد بر ار ا عارفان ،ظومت تنها برود رور اسرت ی در تقابرل برا رور منشرذ

جواگا ها

وارد .ج را

هرنی ا ران را دربرابر خوای و ،هرنی مجا

دربرابرر هررنی

حق قی می امو (همان« .)157 :هرنی در ماه ت همچون گار ا است در مینه اره هریرک
در ماه ت ،مرنقل ا یکویگر و» (ریرایی .)71 :1393 ،همران دیروگاهی اره ب رو در میرار

اب عربی ب ان میرود.

ویرنون مرفادال باد در تب

افاالح عادل ی ظال به تضاد ور ی ظومت ارار میانرو

ی م نقو است ت رگی گنا  ،ور ایمان را می ورا و « :ا ظرال برر ی ا من افنراد اره ...رور
ایمان را به ظومت ظو م ص ت می ورا و ،الجر ظال خوا نو  .عادل اری است اه ور

ایمان را به ظومت ظو م ص ت وورا و» ( ج الوی را
آتش
متش در م ان اووا مخنوف هموار مقو

.)351 :1365 ،

بود است .ای تقو

متش ،در م ران ایرا ران ی

هنویان ب ش ا مول دیگرر اسرت (رجبری .)447 :1360 ،در ایسرنا مترش فر رو اهرور مرزدا
خااب رو است .در بنوهش مبوأ مفررینش مترش اسرت (فر برغدادگری )39 :1390 ،ی در
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ریایت هوو ممو است « :ردرت ا هرمزد رس و اه جهان بهنرر اسرت یرا مترش بهررا ؟

هرمزد گفت متش بهرا بهنر ا جهان است» (م رفخرایری .)26 :1367 ،ایر دیروگاهی اره
دربارن متش در م ان ایرا ان رایرج برود ،ب رو ا اسرال هر براوی ما رو ی در مداب ی رسرو

مروما ان ز رسوخ ارد« .فوف ان ایرا ی به اونضا افل رتشنی خود ای عشرق جهرا گ ر

را متش مقو

ام و و اه جز خوا همه ز را میسو ا و» (اوبال الهور .)86 :1349 ،
ز متش ا ار

در حکمت اررا

یاد برخوردار است؛ یرا «ررف مترش در ایر

است اه بالنربه دیگر عنافر ررف من ا همه باالتر ی رباهت ی به مبراد مجررد رور ،
ر به ورینی اه در من است ،ا همه ب شنر میبارو .ا ایر ریسرت اره مترش را برهعنروان
برادر ور مجرد فرا ی -اه سهریرد من را به ا خاص ایرا ی ی ور اسوهبو ا را ی رز
میخوا و -میتوان گرفت» (م
دیوگا ج را

.)281 :1 ،1388 ،

دربرارن مترش ی تصویرسرا

جایگا متش در منون هوو است .ی در و ا

هرا ای ا مترش رز یرادمیر ار

ی

عقل ی عشق ،عشق را بره مترش ی عقرل را

به مب تشب ه میانو ی میگویو :خوای و جوهر را اه ا رتو ور مقمو خوق اررد ،بره
دی مه ارد؛ یک مه متش رو ی ری به باال هاد ی ا

ر حق غ ا رو یافت اره عشرق

خوای و ا ای متش است ،ی مۀ دیگر اه عقل ا من خوق رو ،در ای جهان گرفنار فرا
بما و ( ج الوی را

 .) 59 :1365 ،در جا دیگرر تخر سر ادت را بره رررر مترش تشرب ه

میانو اه ا جهان غ ب ممو است ی بایو من را فری ان ارد « :ون ای تخر سر ادت در
دل به موهبت الهی افناد بایو اه من را یایع فری گ ارد اه ابنروا من رور رون رررر

م

متش بود اه در حراوه افنو اگر من را به ابرینی بر گ ر و ی به ه ز ها خشک مود کننو،
دیگربار ری در ت ز هو ی با مکم غ ب با رید» (همان.)250 :
والب د ایی ا ران ا
حوا

من را در

هرار عنصرر خورق ررو اسرت .مب ی خرا

بخشری هررننو اره

میانو ی متش ی باد اه لا فنرو ،در والرب مرنمک هررننو .در مخررت

اه عال لاافت است ،متش ی باد مب ی خا
مرکار میرود (همان.)405 :

را مغووب اننو ی ور متش در هررن مروم
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ج را

در باب یفول به حضرت خوای و به یبایی یجود ا ران را به ه زمری تشرب ه

میانو اه م زبان متش عشق الهی است ی ای متش ،مهما ی است اه درخرت یجرود بشرر
میسو ا و ی ای سو ا ون ،درخت را ابود میانو؛ بوکه درخت همه متش میررود ی ایر
یفال حق قی است « .ون رجرن اخضر فا ا را ی فوا متش حق قری گشرت اره الر
ج ل لک م الشجر االخضر ارا م گه متش بر بان رجر وا میانو اه ا بیخبران مر
متش ه رجر » (همان .)336 :همچنان اه اگر عود برمتش ورار داد شود ،ار ری روارد ی
من به سبب ای است اه یجود خود را در متش هاد .درخت یجود ا را ی رز بایرو

ار

به تمامی فوا متش رود (همان.)337 :
ج را

در ایر دیگر  ،متش عشق الهی را برتر ا ور الهی مریدا رو .بره عق رون ی

عشق ،متش ور الهی ی عقل ،ور الهی است ی متش ور الهی برتر ا ور است اره مترش
وارد .ی در تفر ر میۀ ور میگویو ای ور همانگو ه اه در میه ممو است «لر تمررره
ارٌ» ،متشی به من رس و است .ا ای ری وابل « اریت ور الهی شو»« ...بوان اره هرجرا اره
ور عشق اه ررر ار ور الهی است ب شنر بود ،ور عقل اه افل مش ل رور من رررر اسرت
ب شنر» ( ج الوی را

.)78 :1352 ،

پادشاه و فر کیانی
براسا

ت ال می مزدیرنا ،همانگو ه اه اهور مزدا به جهان ووسی

وورت منمراز بر م

می بخشو ،یرک

ی امن ت بروررار مریانرو اره ایر ورورت ررا اسرت .در برایر

ایرا ان ،ا م جااه را جا ش ی ایب ایرمزد در جهران اسرت ،سرایۀ ای برر مر برهررمار

میمیو (اد  )73 :1347 ،ی دارا فر ایزد است اه به یاساۀ من بر مررد حکومرت مری-

انو .ای جایگا تا ایان دیرن ساسا ان در ایران همچنان وابلاحنرا برود ی ادررا را فراترر
ا یک ا ران عاد میدا رننو .در مان ساسا ان ،رهریار برهعنروان یرک هراد وورتمنرو
ییژگیها

یر را دارت:

 .1ا م جااه را فر سوانت با ایست ،سررنی ایزد دارد.
 .2را مقو

ی فو مردمان است.
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 .3فرمان ای مااع است.
 .4افریخن ی گهوار متشها مقو

یظ فۀ ایست.

 .5فر راهی موجب امن ت ی فراخی مت است.
 .6ای موز به رعایت همۀ سنتها دینی بود .النرزا ای بره هراد دینری گرا سربب
میرو اه موبوان بونو ایه اخن ارات ای را مقوید اننو.
 .7ای در فو

بقات ورار دارت ی جان ی مال مرد در یو وورت ای بود.

 .8ای یظ فه دارت فوم ی عوالت را در م ان مرد برورار انو.
 .9مالک ت اغوب ارایی ی همه م ادن در دست ای بود( .بهار.)503 :1375 ،
با ای توف فهرا مشرخم مریررود اره در ایرران باسرنان مقرا رراهی دارا دی جنبرۀ
دی یار ی رهریار یا حکمت ی حکومت بود است (اررب  )115 :1382 ،ی هرردی جنبرۀ
من با ری الهی یا همان فر ،به ادرا یاگر ار ررو اسرت .فرر مروهبنی ایرزد اسرت اره
هراا ا من برخوردار رود ،رایرنۀ فرما ریایی میرود .ای فر بره رراهان فایرل ی عرادل
بخش و میرود ی درفورتیاه به دادگرر وردا رو ،ا منهرا جروا مریررود؛ نا کره ا
جمش و گرفنه رو (ممو گار )359 :1386 ،ی در مبانیشت در ایر برار سرخ رفنره اسرت.
نا که فر ا دار ون فر گرفنه رود ،موجب بوبخنی ای میرود (م ر  .)418 :1 ،1388 ،ا
ییژگیها فر ای است اه موهبنی الهی است اه با یر میتوان به من دست یافت؛ بوکره
ا منو وعی فالح ت ی رایرنگی م نو است (اریرن س .)351 :1386 ،
در حکمت اررا « وراال وار اه ریر اننون عوال است ...همان خور ه ایسناسرت اره
در بان هوو خور ه ی در فارسری امرری فرر خوا رو مریررود» (ررایگان.)221 :1371 ،

سرهریرد در انرراب حکمرتاالرررا مرریگویررو :رور فر ضدهنررو را ...بره هوررو خررر
میگوینو .خر بنا بر سخ

رتشت ور است اه ا ذات خوا ت الی سا ع میرود ی بره

یاساۀ من ب ضی ا مخوووات بر ب ضی دیگر برتر مییابنو (سهریرد .)132 :1380 ،
در ایسنا اهور مزدا رهریار جهان خاراب مریررود« :اینرک اهرور مرزدا را مریسرنای .
رهریار ی بزرگوار ی مفرینش یبا ای را میسنای » (ایسنا ،یررنا ،هرات  ،5بنرو  .)1فرر
ا ا ی ز سنایش میرود:
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فر ا ا ی ریمنو مزدا مفریو را میسنای  .من فر برر ار سرنود  ،بردسرت ،ره زگرار،

اارممو ی اال

را اه برترر ا دیگرر مفریروگان اسرت ...اره ا من اهرور مزداسرت اره

اهور مزدا بوان ،مفریوگان را ویو میرد (ایسنا ،ام ادیشت ،ارد یک  ،بنو .)9
در مرفررادال باد دیرروگا ج ر را

ا ویشهها
برا

دربررارن ادررراهان ی جایگررا ی یظ ف رۀ ایشرران برره

ش ا اسال بر ار زدیک است .فوف ان دیگرر بررخالف ا ویشرههرا ایرا ری

ادرا جایگاهی وائل بود و ی بهجا من رران ی مشرایخ را مرارز عرال مریدا ررننو

(غالمریایی.)5 :1393 ،
ج الوی را

نوی مرتبه ادراهی را خالفت خوای و در م مریخوا رو« :بوا کره

سوانت خالفت ی ابت حرقت رالی اسرت در مر ی خواجره عو رهالررال سرواان را سرایۀ

خوای و خوا و ی ای ه بهم نی خالفت است؛ یرا

در عال فورت ون رخصی بر با

بارو ی سایه ای بر م افنو ،من سایۀ ای خو فت ذات ای بارو در مر  ،ی من سرایه را بروان
رخم با خوا نو ،گوینو سایۀ فرالن اسرت» (همران .)412 :سروا ادررا را بره همرا تشرب ه

میانو اه ون سر ا اسرار خوای و در ای مرک است ،سرایۀ ای برر سرر هرر ارا ب فنرو

س ادتمنو میرود .ادرا ه

ون به عنایت الهری مخصروص ررو اسرت ،هما نرو همرا بره

هراا با ر عنایت بنگرد ،ای را مقبول جهان میگردا و ی در هراا به رر وهرر بنگررد،
بوبخت ی را و رون جهان میرود (همران .)412 :ی برا تکررار خالفرت ادررا مریگویرو

ادرا بایو ب و ا ته یب خویش «به ووت ربا ی ی تذی و مسما ی در ادراهی رریع انو ،ی

به ابت حق در بنوگان ای منصرف رود» (همان .)425 :ایر وروت ربرا ی همران فرر ا را ی

است اه خوای و به ادراهان میبخشو .ج الوی دربارن رفنار ی یر دربرابر ررا مریگویرو

اه ی یر بایو یفادار ی خالم بارو؛ یرا « ادراهان را به فر یزدا ری فراسرنی موواا ره باررو»

(همان .)470 :فراست یکی ا افاالحات عرفرا ی اسرت ی عرفرا م نقو رو هرراا بره رور

فراست بنگرد ،با ور خوای و می گرد ی مایه فراست ا حق است اه در من خاایی رت (وشر ر ،
 .)299 :1391درمم خن فر یزدا ی با فراست عارفا ه در ای عبارت جالب توجه است.

ج الوی میگویو ادرا بایو به عوالت ی داد ریر حکومرت انرو ی اگرر ایر گو ره

بارو ،رایرنگی خالفت حق را دارد ی اگر به جور ی سن بورردا د ،فرورت خشر خوای رو
بارو ( ج الوی را

 .)430 :1365 ،ی همچن به دی جنبۀ دی یار ی ررهریار

ادررا
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ز ارار میانو ی میگویو« :س ادت ع می ی دیلت ابر در من است اه فاحبهمنری

را سوانت مموکت دی ی د ا ارامت اننو» (همان.)414 :
سلوک طبقات اجتماعی

جام ۀ ایرا ی ش ا اسال یک جام ۀ بقاتی بود .در ایسنا جویو جام ۀ ایرا ی را به سره
بقه تقر ارد ا و؛ یکی ریحا ی (میری ه) ،دیگر جنگایر (ریره ایشرنر) ی دیگرر اشرایر
(یاسنریوفشوینت) .ای

بقهبنو ا تقر مات اجنماعی بر ار ووی است .فقس یک عبرارت

در ایسنا موجود است اه ا بقۀ هار را مریبررد ی من بقرۀ فرن نگر (هروینی) اسرت.
(اریرن س  .)69 :1393 ،ای

بقات ا مانها دیر رایج بود است ی سره بقرۀ جام رۀ

ایران با سه بقۀ هنویان ارتبراط دارد (گر م  .)220 :1375 ،در مران ساسرا ان ،ا ورر ریان
درجات اجنماعی را با افالحاتی تجویو ارد .به گفنۀ مر ود  ،اردر ر رر بابک شرقو
بقات بود ی هر بقه عالی بر جایگا اجنماعی جا ییژ ا

تن

ز در دربار را دارت.

اردر ر هفت بقه ورار داد؛ خرت ،ی یران ی ا ا من موبوان ی وایریالقضرات ی سروا
اسوهبوان .در ر ایشان ه چ رز بررا ررا بره ا روا ن زدیرکررون بره بقرات رای ترر
مس برسان رت (مر ود .)241 -240 :1 ،1390 ،
ای

بقهبنو اجنماعی در ر ون سووای اه ج الوی ارائه میانو تذی ر گ اررنه اسرت

ی ی براسا

بقات اجنماعی ،می سوو

با اسنناد به میۀ ورمن ،ار

را ب ان میانو؛ درفورتیاه عارفان مررومان

ا رانها را به ره زگاریشان میدا نو ه ز دیگرر ،ی بره همر

سبب در ممو هرا ی دسنورهایشران ،گرر

جواگا رها بره بقرۀ اجنمراعی افرراد وار رو.

ج الوی باب نج اناب خود را سوو

وایرف مخنورف ام رو ی در ایر براب ،هفرت

بقه در ر گرفنه است؛ ایل :موو

ی ارباب فرمان اه دی فصل ا ایر براب را بره مورو

اخنصاص داد است .فصروی در ب ران حرال ایشران اره در من بره ار

ررا ی جایگرا ی

رداخنه ی در یک فصل ،رفنار درست ای را تویر م مریدهرو .دی  :ی را ی افرقاب وور ی
واب ،سو  :مفن ان ،م اران ی وضات ،هار  :ارباب

ی افقاب امروال ،رنج  :رؤسرا ی

دهقا ان ی مزارعان ،رش  :اهل تجارت ی هفن  :اهل فنایع.
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جز ج الروی عارفران دیگرر برود ا رو اره بره ررح شرنهادهایی دربرار حکومرت
رداخنها و ی به راهان ا رور داد ا رو (ر : .فرر  ،)120-99 :1389 ،یلری سرخنان ایشران
سنایش مقا راهان رت؛ بوکه ب شنر ا ور راهان ی ترسا ون م ان ا ا فر من جهان اسرت.
درحالیاه ج الوی در یک فصل ،تنها به سنایش مقا ادراهی ( ره یرک ادررا خراص)
رداخنه است.
جررز بخررشهررا یادرررو ا ا ویشررههررا اساسرری جر را
ییژگیهایی دیو میرود اه ایر یر ای را ا ا ویشهها

 ،در سرررتا سررر انرراب ررز

ر ش ا اسرال شران مریدهرو،

ما نو « :ا م جا اه مزارعت تخ ریحا ت است ...اه در م والب ا ران میا وا رو ،در
ریر

من تخ تا به امال یمرگی رسو ی من مقا م رفت است ...را رون بره حق قرت

ر انی د ا ی مخرت ی هشت بهشت ی هفت دی خ ی م چه در م ان ایر هاسرت ،جموره در
ریر

ای تخ به اار میبایو تا یمرن م رفت بره امرال رسرو» ( جر الروی را

:1365 ،

 )113اه رباهت یاد به ای عبارت م نو خرد دارد« :ی من تنها مر ییی اه ایرمزد خوا
ا مردمان ا ن ار دارد ای است اه مرا بشناس و» (تفضروی .)55 :1391 ،هرردی هروف افروی
مفرینش ا ران را رناخت خوای و میدا نو؛ یا تشب ه جهان بره ا رران اره در ریایرت هورو
ممو است « :خرت مسمان را ا سر مفریو ...م را ا ا مفریو ی ورار من ا او دارت...
مب را ا ارک مفریو...گ ا را ا مو مفریو (م رفخرایی .)53 :1367 ،بشر مفررینش را بره
غول بزرگی ما نو میانو اه مسمان ااسۀ سر ای ی گ اهان موها ای ی به همر ررکل هرر
ورمت ا جهان اابرر را برا جهران افرغر مقایرره مریاننرو (اریررن سر  .)52 :1386 ،در

مرفادال باد هم دیوگا به رکل مبروطتر ممو اسرت .مریگویرو هنگرامی اره خوای رو

جر مد را مفریو ،ر اان به بررسی ای رداخت ی دیو اه هاد مد عال او کی است ا
عال بزر  .سر را ما نو مسمان دیو اه هفت ری من ما نو هفت بقره مسرمان برود ،تر
ما نو م ی گ اهان ما نو موها اه ب ضی اوتا ی ب ضی بونو بود و .ر ها ما نو جو ها
ریان ی اسنخوانها ما نو او ها ( ج الوی را

 .)76 :1365 ،عارفان مرومان هموار ا ران

را عال اب ر دربرابر عال فغ ر میدا نو ،اما ای مویروع بره یجرود ا رران مربروط اسرت ی
جزءجزء اعضا بون به اجزا ارن م تشب ه شو است.
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همچن دربارن مفرینش ا ران ی اینکه ابنوا ریح مفریو رو ی سوا تر بررا من ،در
بنوهش ممو است « :ن گویو اه رس و اوا شتر مفریو ررو ،فرر یرا تر ؟ هرمرزد
گفت اه فر شتر مفریو رو ی ت سوا برا من مفریو ررو اسرت ...من را گرزار
ای است اه ریان شتر مفریو رو ،ت ا ا ریان ،در ت خویشرکار را فرمران دهرو»

(فر بغدادگی )81 :1390 ،ی در مرفاد گفنه ررو  :ریح ابنروا نروی هرزار سرال در جروار

خوای و ریر

یافنه بود ی سوا بره والرب مد درممرو ی ا ایر ری د رار یحشرت ررو

( ج الوی را

.)89 :1365 ،

همان وراه گفنه رو ،یکی ا ییژگیها منرون عرفرا ی اره سراخنار هرمرری دار رو،
دیوگا دیگا ۀ م ان به حج است .ب ضی ا م ان ه چ گا به حج میرفنها و (مهراجر

اد ،

 .)207 :1394بایزیو اه سهریرد ی را ا ادامهدهنوگان حکمت خرریا ی ام و اسرت،
به رخصی اه سکههایی برا رفن به حج انار گ ارنه بود ،گفت سکهها خود را به مر
بو ی مرا واف ا (عاار .)198 :1374 ،ج الوی حج را تذییل میانو ی میگویو :حرج
ارررار ا ا با گشررت ا ررران بررهسررو

ریردگررار اسررت .دعرروت برره حررج ی نرری برخ ررز ی

خواسنهها ای جهان را رها ا  ،ی بادیۀ فا امار را واع ا  ،ی در احرامگرا دل برا مب
توبه غرل ا ی ی لبا

بشریت را ب رین مر ی وو در حری ما ه ،ی رون رسر و

ا ی با حجر االسود اه دل ترت مان دیبار ببنو ( .ج الوی را

رواف

.)172-170 :1365 ،

یکی دیگر ا کاتی اه در ممو هرا مرفرادال باد روعی ا قرراف ا سرنت رایرج در

منون عرفا ی مقروب میرود ،بیتوجهی مف لرف بره فقرر اسرت .فقرر یکری ا افراالحات

اساسی عرفا ی است اه در منرون افروی تصروف ما نرو الومرع ،اشرفالمقجروب ی رسرالۀ

وش ریه به من رداخنه رو است .ا م جااه اسا

عرفان اسرالمی هرو اسرت ،مریتروان بره

جایگا فقر در گ را ون را عرفان ی برد ،اما ی در ررح مراحل سوو

تروجهی بره فقرر

میانو .حنی در جایی عارفران را بره دی گرری تقرر مریانرو :ایل اهروان ی مریگویرو
ریقت م ان مجاهوت خشک است ی گری دیگرر عاررقان (همران .) 30 :ری گردا ری ا
د ا ی بیتوجهی به متها د ا ی حنی ری گرفن در منون هوو کوه و ی برر ا دیا
ی فاحب فر ورون تذا و رو است .ای بیتوجهی ج الروی بره فقرر هر ممکر اسرت
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تذی ر ا ویشهها گ رنگان باررو ی رز ممکر اسرت سرررت رفرا وبری ی باررو اره در
وگی ی بر ار برجرنه است.
نتیجهگیری

مرفادال باد بهعنوان یکی ا منون اساسی عرفان اسالمی ومیر ها

در مقنوا دارد .ج الوی را
دا رت ،به تب

یاد در بران ی رز

در ای ایر اه می توان من را یکی ا منون ت و مری عرفرا ی

دیوگا ها خود می ردا د .یکی ا مه تری ییژگیها ایر انراب اره

من را ا دیگر منون عرفا ی منمایز ارد  ،تذی ر ا ویشهها ایرا ری در ممرو هرا من اسرت
اه ای تذی ر بهییژ هنگامی اه به مباحث فورفی زدیک میرود ،رر راترر اسرت .را
بوین اینکه ا

ار وب موا ی عرفان اسالمی خار رود یا کنها برخالف ایر مروا ی

مارح انو ،در ار ا ا مباحث دیوگا هایی را مارح مریانرو اره در هر چیرک ا میرار
ت و می عرفا ی ش ا ی مشاهو میرود .ا جموه مباحث ای اناب اره برا میرار دیگرر
عرفا ی بر ار منفایت است ،ار

مقا ادرراهی اسرت .بره رور م مرول عرفرا مریاوررنو

مخا بان خود را وا ع اننو اه بایو برا وورتها د ایی ما نو سروانت ی ی ارت ار رری
وائل رو ی در میارران ز ه چگو ه تقربی را به سال

اظهار کننو ،امرا جر الروی را

برا را مقامی در ر میگ ررد اره یرادمیر ا ویشرۀ ایرا شرهر
م جااه ن
گررر

ر ش ا اسرال اسرت ی ا

گرری در منون عرفا ی وبل ا ی دیو میرود ،میتوان من را تقت ترذی ر

ایرا ران برره رررا ی فررر ا را ی دا رررت .توجرره فرررایان ویرررنو برره مبقررث ررور ی

اخنصاصدادن بخش یاد ا اناب به ای ا ویشه ،ی فر ا را ی ،تذا رو برر ار

مترش ی

گا بقاتی ای به اجنماع ب شنر تذی واننون ای اسرت اره مریتروان ی را در انرار عرفرایی
ما نو بایزیو ی خروا ی ی عالءالویلۀ سمنا ی ،اسنمرار حکمت خررریا ی در عرفران اسرالمی
دا رت اه البنه مقل تولو ی ریر

ی

ز تذی واننون ای مویوع است .کنرۀ وابرلتوجره

ای است اه میار عرفا امبرد ت و می رت؛ درحالیاه را
خود ی ت و مخا بان است.

درفود تب

دیوگا هرا
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بایو دا رت اه ای تذی رات هرگز ای افرل را رد مریانرو اره ریشرۀ عرفران اسرالمی
دسنورها اسال است ،اما در فرهناها مخنوف ،ا ویشههایی اه مغایرتی برا دسرنورها
اسال وارنها و ،همچنان حفو رو ا و ی ای مویوع سبب ایجاد مکنبهرا ی دیروگا هرا

منفایتی در عرفان رو است .به هم سبب در مرفادال باد میتوان دیوگا هایی را دیو اه

با ا ویشهها

ش ا اسال مخالفت جو دارد ،ما نو دیوگا من دربارن جا وران .به اعنقاد

ای ه چ جا وار را حنی اگر مور بارو بایو م رد؛ درحالیاه در ت رال
ب ضی ا حشرات ادا

رتشرنی اشرن

بر ار دارد ی ای مویوع یکی ا ا ویشههایی است اه در تقابرل

با ریایات اسالمی است ی ج الوی را

من را ماابق با دسرنورها اسرال ب ران مریانرو؛

بنابرای  ،میتوان گفت ویرنون مرفادال باد در انار ایبنرو بره مبرا ی عرفران اسرالمی در
بخشی ا ا ویشهها بهییژ دیوگا ها فورفیا  ،مرهون تذی ر ا ویشهها مزدایی است.
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 ع القضات هموا ی .)1341( .تمه وات .با مقومره ی تصرق م ی ت و رق عف رف عرر ران.
دا شگا تهران .تهران.

 فر بغ دادگی .)1390( .بنوهش  .گزار و مهرداد بهار .تو  .تهران.
 وش ر  ،ابوالقاس  .)1391( .الرسالۀ القشهریۀ .ررح احوال تقو ل میار .تصرق م ی ت و رق
س وعویافغر م رباور فرد ی هر جفی .سخ  .تهران.
 اارا ی ،عزالوی  .)1372( .مصباحالمدایۀ .تصق م ی مقومۀ جاللالوی همایی .عومری ی
فرهنگی .تهران.
 ارب  ،ها ر  .)1382( .تاریخ فورفۀ اسالمی .ترجمۀ اسواهلل مبشر  .مراز .تهران.
 .)1394( ._____ ش ا وا ها م نو ی فورفی اسال ایرا ی .ترجمۀ ا شاءاهلل رحمنی.
سوف ا .تهران.

 .)1382( ._____ ریابس حکمت ارررا ی فوررفه ایرران باسرنان .ترجمرۀ ریح بخشران.
اسا ر .تهران.

 اریرن س  ،مرتور .)1393( .ایران در مران ساسرا ان .ترجمرۀ ررر و یاسرمی .فروا
م افر .تهران.
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 .)1386( ._____ مو هها خرن ا ران ی خرن رهریار در تاریخ افرا ها ایرا ان.
ترجمه ی تقق ق اله ممو گار ی احمو تفضوی .سر شمه .تهران.

 اریمان ،حر  .)1349( .ر باسنان .دی  .ا جم موی ایران .تهران.

 او ریوی ،مقموففاد .)1385( .فوف ان خرن
ا جم میار ی مفاخر فرهنگی .تهران.

در ادب ات تر  .ترجمۀ توف ق سربقا ی.

 گراها  ،تر « .)1384( .ابوس و ب ابیالخ ر ی مکنب خراسان» .م را ،تصوف .ییراسنۀ
لئو ارد لویزن .ترجمۀ مجوالوی ا وا ی .مراز .تهران.

 گ م  ،دیر  .)1375( .دی ایران باسنان .ترجمۀ رؤیا منج  .فکر ری  .تهران.

 لنولت ،هرمان « .)1384( .ژیهشری در براب م نویرت ایرا ری» .مجموعره مقراالت هرمران
لنولت .ترجمۀ ینب سادات اباقی .ا جم ایرانرناسی فرا رره در تهرران ی مرارز شرر

دا شگاهی .تهران.

 لویزن ،لئو ارد« .)1384( .اسال ایرا ری ی تصروف ایرا رییار» .م ررا ،تصروف .ییراسرنۀ
لئو ارد لویزن .ترجمۀ مجوالوی ا وا ی .مراز .تهران.

 مر ود  ،عوی .)1390( .مری ال هب .منرج ابوالقاس اینو  .عومی ی فرهنگی .تهران.
 م

 ،مقمو .)1388( .مزدیرنا ی ادب ارسی .دا شگا تهران .تهران.

 مقوسی ،مقمو .)1361( .احسن التقاسه فزی معرفزۀ االقزاله  .ترجمرۀ عو نقری منرزی .
ررات مفلفان ی منرجمان ایران .تهران.
 موحو  ،مقموریا « .)1380( .ج الوی را
.8

 .2فم .55-36

ی تفر ر عرفا ی ورمن» .مجوۀ ب نرات.

 مهرراجر اد  ،غررزال« .)1394( .سرراخنار هرمررری در عرفرران ایررران» .ماال ررات عرفررا ی
دا شکون ادب ات ی بانها خارجی ااران.

 .21فم .214-181

 مهری  ،مهرداد .)1362( .دی بهی .شر فریهر .تهران.
 م رفخرایی ،مهش و (به اورش) .)1367( .ریایت هوو  .مفسررۀ ماال رات ی تقق قرات

فرهنگی .تهران.

 / 200حکمت خسروانی در مرصادالعباد



ادر  ،س امک« .)1390( .رباهت اسا ر گنوسن ک ی ما ویان با مرفادال باد ج الروی



 .)1352( .رسالۀ عشق ی عقل .به اهنمرا ی تصرق م تقری تفضروی .بنگرا

را

» .ژیهشنامۀ فرهنا ی ادب.

ج الوی را

.7

 .11فم .140 -105

ترجمه ی شر اناب .تهران.

 .)1365( ._____ مرفادال باد .به اهنما مقموام ریاحی .عومی ی فرهنگی .تهران.
 .)1381( . _____ مرمو ات اسو در مزمرورات داید  .مقومره ،تصرق م ی ت و قرات
رف ی اوانی .سخ  .تهران.



صر ،س وحر « .)1384( .ظهور ی تقول تصوف ایرا ی» .در م ررا ،تصروف .ییراسرنۀ

لئو ارد لویزن .ترجمۀ مجوالوی ا وا ی .مراز .تهران.

 یارد  ،ری تا ی جمه دا ائ ان« .)1390( .س ر تقول ی اارارد ادبی عنصر ور» .مجوۀ
ادب ات عرفا ی دا شگا الزهرا.

 .4فم .195-159

 یا وی ،هاد ی ا ر هسادات رریفحر نی « .)1391( .وسنگیها تصوف ی تررن در

خراسان سو ها سو تا رشر هجرر » .ژیهشرنامۀ تراریخ اسرال .

.136-123
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 .7فرم

