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خرّةکیانیباالترینمقاممعنویدرحکمتاشراقی 

سعیدانواری  
سپیدهرضی   

چکیده 
اصطالح «خرّۀ كياني» كه در متون شيخ اشراق بهكاار رتتاهاسا ،كياي ا
اصطالحات قدكم اكراني و برگرتته ا متون رتشتي اس .،در اكن مقاله باا
بررسي معنای لغوی و اصطالحي آن در متون رتشتي و آثار دوران اسالمي
خصوصيات آن مورد بررسي قرار گرتته اس .،خرّۀ كياني ماوبتتي الیاي و
كيي ا انواع ترّه به شمار ميآكد كه تنیا به انسان بای كامل اتاضه ميشود.
در تربنگ اسالمي اكن اصطالح را معااد سااطان سايينه و ناور اام
دانسته اند .در اكن مقاله با بررسي خصوصيات خرّه كياني و نقاد و بررساي
نظركات مختاف در مورد آن نشان داده شده اس ،كه بیتركن معاد بارای
«خرّه كياني» مقام والك ،در تر بنگ اسالمي اس ،و كسي كه دارای چنين
موبتتي اس ،قطب عالم اميان و خايفة خداوناد بار ماين اسا ،كاه باه
برتركن مقام معنوی نائل گردكده اس .،بر اكن اساس انسان كامل در حيم،
اشراقي بمان انسان تربمند اس ،كه به خرّه كياني دس ،كاتته اس.،
کلیدواژهها :خرّه كياني شيخ اشراق ترّه سيينه والك .،
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 عض و بيأت عامي گروه تاسفه دانشگاه عالمه تا تاكي .راكانامهsaeed_anvari@yahoo.com :

  دانشجوی دكتری تاسفه و كالم اسالمي دانشگاه اصفیان .راكانامهsepidehrazi@gmail.com :

تاركخ دركات0991/01/9 :،

تاركخ پذكرش0991/5/52:
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مقدمه 
شيخ اشراق ا اصطالح اكراني «خرّۀ كياني» در آثار خوكش استفاده كرده اس .،اكان مقالاه
مي كوشد تا با مراجعه به منابع اكران باستان و آكين رتشاتي باه بررساي معناای لغاوی و
اصطالحي اكن عنوان بپردا د و ا اكن ركق مصداق آن را در تربنگ اكراناي – اساالمي
مشخص نماكد.

معنایلغویخرّة 
اكن كامه در اصل اوستاكي به صورت ( xvarənahخُوَرنَه) و در تارسي امرو به صورت
ترّه و تر به كار رتته اس 0 ،و به معنای شأن و شوك( ،دبخدا  :0992مادخل تار) و شايوه
(نيولي  )21 :0990و نيز نور برا ندگي و كتندگي اس( ،دواني 515 :0100؛ انجو  :0921مدخل

خره؛ بربان قا ع مدخل تر) .اكن واژه در شابنامه مترادف «وَرج» (= شأن و شوك )،به كاررتته
اس( ،معين  .)151/0 :0921بمچنين مي توان آن را مترادف «اروند» (= شيوه) و «اورنگ» (=
تر و شيوه) دانس .،در عربي آن را به نور و بیاء و شعاع الیي ترجمه كردهاند (كاقوت :0992
 .) 011/0برخي معني اصاي اكن كامه را «سعادت» « بستي نيک» و «رتاه» دانستهاناد ( نار

509 :0912؛ برای مخالفان اكن نظر نک :مجتتائي  .)20 :0925اكن واژه به عنوان نوعي ضمان ،و
نشانه ای ا موتقي ،به معنای بخ ،نيک به كار رتته اس( ،نيولي .) 22 :0990
در مورد ر كشه اكن واژه ميان بانشناسان اختالف نظر وجود دارد (آمو گار .) 920 :0921
برخي آن را با كامه خور (خورشيد) مرتتط دانسته اند و آن را مشتق ا ركشه اوستاكي hvar-
به معنای «درخشيدن» به شمارآورده اند (بمان؛ مجتتاكي 20 :0925؛ جی ،سير تحو معناكي اكن

كامه نک :حاشية بربان قا ع ذكل «خوره») .اكن واژه بمچنان در بان تارسي نده اس ،و به
صورت مستقل و كا در تركيتاتي مانند :ترّبي تربمند تارّ ،ترخناده و ...و بمچناين در
اصطالحاتي مانند« :باندی ترّ و اقتا » بيار ميرود به نحوی كه در بان تارسي بينيا ا
ترجمه اس( ،پورداود  .)901/5 :0911اكن اصطالح و تركيتات آن در ادبيات تارسي به وتور به
كاررتته اس ،چنان كه جامي مينوكسد:
به پشتش خاع ،لطف الیي

به ترقش تاج ت ر ّ پادشابي

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 0به دليل كيسان بودن واژۀ خرّه و ترّه در اكن مقاله ا بر دو شيل آن استفاده شده اس.،
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معنایاصطالحیخرّه 
خرّه (ترّه) در اصطالح موبتتي الیي (= عناك ،الیي تروغ الیاي تأكياد الیاي و آساماني
برك )،اس ،كه در وجود بر موجود خوب و سودمندی وجود دارد (آمو گار 921 :0921؛
كربن  .)19 :0929اكن موبت ،به موجودات كمک مي كند تا وظاكف (خوكشياری) خود را به
بیتركن نحو انجام دبند و در آن حيطه به كما وجودی خود دس ،كابند (مولاه 90 :0921؛
آمو گار  .) 22 :0922در حقيق ،خرّه صورت مثالي و مينوی كماالت و تضيا ،با به شامار
ميآكد (مجتتائي  )90 :0925و كسي كه به آن نائل ميشود متحقق به صفات الیي و تربمند
(= خرّه مند) به شمار ميآكد .بر بر انساني نيز ال م اس ،تا در راه به دس ،آوردن تر تالش
كند (كش،با امياد كش.) 911/5 :،

بر انساني صاحب ترّه كا بخ ،و سرنوش ،خوكش اس .،گرچه اكن سرنوش ،به معني
تقدكر ا پيش تعيينشده نيس ،بايه بدتي اس ،كه آدمي برای آن آتركده شدهاس .،تر در
موجودات مختاف دارای مراتب تشيييي اس ،و بر تقة اجتماعي دارای ترّ مخصوص به
خوكش اس ( ،نر  . )551 :0912بر اكن اساس شابان موبدان و نيز رتش ،ترّه مخصوص
به خود دارند و غيرآركاكي با تاقد اكن موبت،اند (موله .)019 :0921

مراتبفرّه 
به دليل جنتة تشيييي ترّه و تعاق آن به مراتاب مختااف موجاودات تارّۀ دارای اساامي
مختافي اس ،كه برخي ا آنیا عتارت اند ا  :ترّۀ جمادات ترّۀ نتاتات ترّۀ حيواناات تارّۀ
انسان با ترّۀ ترشتگان ترّۀ اكزدی و....
 .0ترّۀ جمادات؛ بمانند ترّۀ رودخانة بيامند (كش،با اميادكش ) 912/5 :،ترّ آتش ( ادسپرم

 )20 :0922و خورشيد؛ چنانيه در آغا خورشيد كش ،نور و گرمي خورشيد «خورنه» ناميده
شده اس( ،كش ،با خورشيد كش .)900/0 :،در میركش ،خرّه كياني ا بمرابان اكزد میر باه
شمار آمدهاس( ،كش ،با میركش 121/0 :،و.) 199
 .5ترّۀ نتاتات؛ بمانند ترّه گياه بوم.
 .9ترّۀ حيوانات؛ بمانند ترّه سيمرغ.
 .1ترّۀ انسان با؛ بر انساني ا سه عنصر تشييل شدهاس ،كه عتارتاند ا تارّه تروبار و
جوبر تن .بنابراكن بمه آدميان دارای ترّه بستند (آمو گار  .)19 :0922وجود اكن ترّه باعث
ميشود تا انسان در انجام كارباكي كه با پيشة او مربوط اس ،موتق تر باشد .در صورتي كه
ترد خوكشياری (وظاكف تردی و اجتماعي) خود را به درستي انجام ندبد و كا باه گنااه
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روی آورد اكن ترّه و نيک بختي ا وی دور مي گردد (بمان) .چنانيه جیاي (كاه نمااد ن
بدكاره و دختر ابركمن اس )،در آغا آتركنش قسم كاد كرد كه ترّه آدميان را خوابم د دكد
(ترنتغ دادگي  .)20 :0919اكن ترّه بر اساس تعاق آن به انسان بای مختاف نام بای متفاوتي دارد
كه در ادامه در بخش ترّۀ انسان با به آنیا اشاره ميشود.
 .2ترّۀ ترشتگان؛ بمچون ترّۀ سروش (كسنا )29 :و نيز ترَوَبران كا ترَوَشيان نيز كه در متون
رتشتي ا آنیا سخن رتتهاس ،ا تر بیرهمند بستند (كسنا )12 :و نام آنیا نيز ا اكن كاماه
مشتق شدهاس.،
 .1ترّۀ خداوند (= ترّه اكزدی ترّ ابوراكي)؛ ترّه آتركدۀ ابورامزدا اس( ،كش،با امياد كش:،

 )990/5و ا آن وی اس ،و به واسطة آن دس ،به آتركنش مي ند (بمان )995 :و تشاخص
لطف اكزدی به شمار ميآكد.

فرّةانسانها 
وجود اكن تر باعث مي شود تا انسان در انجام دادن كارباكي كه با پيشاة او مرباوط اسا،
(خوكشياری) موتق تر باشد (موله 90 :0921؛ آمو گار  .)22 :0922اكن تر بر اساس تعاق آن به
انسان بای مختاف نام بای متفاوتي دارد .بمچون :ترّۀ آركاكي  =( 0ترّۀ اكراني) ترّۀ پیاواني
ترّۀ موبدی و ترّۀ كياني .چنان كه در ادامه بيان خوابد شد ا اكن ميان انواع ترّۀ انسانبا
سه نوع ترّه مورد اشارۀ مستقيم سیروردی قرار گرتته اند كه در اكنجا به نحو مختصر به آنیا
اشاره ميشود:
 .0ترّۀ (خرّۀ) موبدی (= ترّ آسرونان تارّ پيغمتاری) كاه متعااق باه موبادان (= آسارونان
روحانيان) اس ،و نمادی ا داناكي آنیاس .،چنانيه در بندبش ا ترّ آسرونان سخن رتتاه
اس( ،ترنتغدادگي 019 :0919؛ تردوسي  21 :0911بي 0111 ،و 21بي )0911 ،و نيز در اوستا ا ترّ
جاماسپ كاد شدهاس( ،گاتبا .)21/0 :مصداق بار كسي كه ا اكن ترّه برخوردار بودهاس،
ركق دانش (داناگيه) و آماو ش (تربناگ)

رتش ،اس .،اكن تر قابل اكتساب بوده و ا
كسب ميشود (نيولي .) 22 :0990
 . 5ترّۀ (خرّۀ) پیاواني كه متعاق به پیاوانان و جوانمردان اس ،و صاحب آن جیان پیااوان
مي گردد؛ چنانيه تردوسي در شابنامه مينوكسد (ص 102بي:) 02051 ،

تیمتن چنين گف ،كاكن ور و تر

كياااي خاعتاااي باشاااد ا دادگااار

كساني چون گرشاسپ ا اكن ترّه برخوردار بودهاند.
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 .9ترّه كياني (= ترّه شابي ترّ كياني كيان خرّه خرّۀ كياني شيوه شابانه ساطة شاابي)؛
آن را ترّ خسروی (تردوسي  911 :0911بي ) 92919 ،و ترّ شیركاری نيز خواندهاند (بمان512 :
بي)9111 ،؛ ترّی اس ،كه به شابان تاضل و عاد داده ميشود و در صورتي كه به دادگری
و خداشناسي نپردا ند اكن تر ا آنیا جدا مي گردد و رو گار اكشان به سر ميرسد .ترّ كياني
تروغي الیي اس ،كه چون بر د كسي بتابد ا بمگان برتر و برا نده تاج و تخ ،مي گردد
و بمواره بر دشمنان خود پيرو مي گردد (پورداود 901 /5 :0911؛ كارنامة اردشير19 :؛ جی ،مطالعة
بيشتر نک :انواری  )0991كسب اكن تر نيا مند نوعي صالحي ،و شاكستگي معنوی اس ،و
نمي توان با ور به آن دس ،كات .،بنابراكن در تفير اكران باستان تنیاا انساان باای كامال
مي توانند به خرّۀ كياني برسند و ا اكن ركق به پادشابي و والك ،بر مردم دس ،كابند.
كربن خرّۀ كياني را كيي ا بن ماكه بای تفير سیروردی دانسته اس( ،كربن .) 10 :0921

لفظ «كي» كه در واژه كياني به كار رتته اس ،در اصل در بان اوستاكي و ودائي به صورت
«كوی» ( )kaviبوده اس ،كه به معنای «بصير» و «تر انه» و «شاعر» اس ،و ا ركشه «k–-
 »/kav-به معنای دكدن اشتقاق كاتتهاس( ،پورداود 901/5 :0911؛ مجتتاكي .) 005 :0925

ویژگیهایفرّکیانی 

بر اساس آنچه در مورد ترّه كياني بيان شد ميتوان وكژگي بای كر را برای آن در نظر گرت:،
 .0موبتتي الیي اس ،كه قابل غصب شدن نيس( ،كركستن سن  )920 :0922اماا نفا
انسان نيز باكد قاباي ،پذكرش آن را داشته باشد.
 .5ودكعه ای الیي اس ،كه اميان وا آن بر اثر رتتار غاط تارد وجاود دارد و نيا مناد
حفظ و حراس ،اس ،و در صورت ادعای خداكي كردن پادشاه و كا بيدادگری وی اكن تر
ا او جدا مي گردد (موله 10 :0921؛ آمو گار  .)929 :0921چنانيه ا جمشيد گرتته شد (كش،با

امياد كش )991- 991/5 :،و كا ا كي كاووس جدا گردكد .بر اكن اساس اس ،كه كيخسرو در
شابنامه مي گوكد (ص 115بي:)50990 ،
ماان بگساااد تاارّه اكاازدی

گاار آكاام بااه ك اژّی و راه باادی

براكن اساس ترّه دارای پيوندی ميان جتر و اختيار اس .،كعني چنانيه گفته شاد ماوبتتي الیاي اسا،
كه ترد در دركات ،آن مؤثر نيس( ،جتر) اما وا آن ميتواند ناشي ا اعما ترد باشد (اختيار).
 .9برخورداری ا آن تشيييي اس ،كعني اتراد مختاف مي توانند بیره بای متفاوتي ا
آن داشته باشند چنانيه رتش ،در نیاك ،بیرمندی ا آن بودهاس( ،كش،باا اميادكشا:،
 .) 911/5بر اكن اساس در پش ،سيه بای ساساني نوشته شدهاس« :،ترّه اتازون» (ساودآور
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 )91 :0921كه اشاره به قاباي ،اتزاكش آن در اتراد دارد .تردوسي در اكان بااره ماينوكساد
( 150 :0911بي:) 55119 ،

نگارندۀ چر ،گردنده اوس،

تزاكنادۀ ت ارّۀ بنااده اوساا،

 .1بر خالف ترّ آركاكي كه وكژگي جمعي دارد ترّ كياني تردی اس.،
 .2خرّه صورت مثالي و مينوی كماالت و تضيا ،باس ،و اصاي مجرد و معقاو باه
شمار مي آكد (مجتتاكي  .)90 :0925اكن موبت ،الیي گاه تجسّم مي كابد و آن را به صاورت
مرغ وارغَن (شابين) تصور كردهاند (كش،با امياد كش)991- 991/5 :،؛ نيز به صورت برّه و
قوچ و غُرم (ميش كوبي) متجسد شده اس( ،كارنامة اردشير11- 99 :؛ تردوسي  211 :0911بي،
90551؛ مجتتاكي .) 90 :0925
 .1دانشمندان عموماً تصوكر قرص با دار را نماد خُورنَه دانستهاند (بوك

51 :0922و21؛

بيناز 02 :0922؛ آمو گار  .)921 :0921برخي نيز قرص بالدار ساده را نشانة ترّۀ اكراني و قرص
بالداری را كه با تصوكر انسان بمراه اس ،نشانة ترّۀ كياني دانستهاند (سودآور .) 50 :0921
 .1بمچنين در شماكلشناسي تر را به صورت باله ای ا نور تجسم كردهاند كه بر گرد
صورت پادشاه پرتو اتيندهاس( ،كربن 11 :0929؛ بمو 019/5 :0991؛ مجتتاكي 95 :0925؛ آمو گار
)922 :0921؛ شاكد به اكن دليل اس ،كه خرّه را به معنای «شمسا» (در لغ ،ند به معنای نور
و روشناكي) نيز آوردهاند (انجو .) 212/5 :0921
 .2تنیا انسان كامل اس ،كه مي تواند به خرّه كيااني دسا ،كاباد و ا اكان ركاق باه
پادشابي و والك ،بر مردم دس ،كابد .چنانيه تردوسي مينوكسد ( 00 :0911بي:) 921 ،

چنان شاه پالوده شد ا بادی

كه تابيد ا او خورّه اكزدی

بر اكن اساس مي توان خرّه كياني را نماد معنوك ،به شمار آورد .در نظر اكرانيان باستان
خرّه بر ك كماالت وجودی اوس ،و بر ك به خورّه دس ،كابد به كما خوكش نائل
شده اس ،و در حقيق ،متحقق به صفات الیي و تربمند (خورهمند) گردكدهاس،؛ چرا كه
ابورامزدا راستگوتركن و تربمندتركن اس .،در اكن بنگام اس ،كه پرتو خرّه كه «شاعاع
سعادت الیي» و نشانة تأ كيد اكزدی اس ،و عامل نييتختي جاودانه در بر دو جیان اس ،بر
سيمای وی آشيار مي گردد .به بمين جی ،اس ،كه خرّه در بان تارسي با شيوه و جال
و سعادت بم معنا گردكدهاس( ،مجتتاكي  22- 21 :0925و .)95التته برای دركات ،اكن سعادت
ال م اس ،تا انسان با انجام دادن وظاكف دكني و دنيوی خاود (خوكشاياری) بار اسااس
راستي و نظام الیي (اشه) عمل نماكد (بمان .)95 :بر اكن اساس انسان با نوعي ساوك عرتاني
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و ي مراحل و منا
اكزدی) گردد.
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معرتتي اس ،كه مي تواند شاكسته برخورداری ا ترّ كيااني (كاا تارّ

اكن نظر كه با نظركه حاكمِ حييم اتال ون مشابی ،دارد .بدكن نحو كه بمان گونه كه ا
نظر اتال ون حاكمِ حييم برای برپاكي نظم كامل و عد الیي در عالم ال م اس ،تا ا عالم
محسوس بگذرد و به عالم معقو برسد شاه خوب نيز به ستب كما دكنداری و دادگری و
ا روی تشتّه تام به صفات و كماالت الیي ا جميع مراتب وجود باالتر مايرود و قطاب
عالم و مظیر عد و مجری اراده الیي مي گردد (بمان.) 020 :

نمونة تاركخي انسان بای كاماي كه به اكن مقام دس ،كاتته اند شابان پيشدادی و كياني
بستند كه نمونة بار و میم آن كي خسرو به شمار ميآكد .بمان گونه كه كيخسرو برای
تردوسي و سیروردی نيز نمونة انسان كامل به شمار ميآكد (پورجوادی 10 :0921؛ سیروردی
0921ج.) 021- 021 :

 .9صاحب اكن موبت ،خالت ،الیي مي كابد و به تعتير سیروردی« :رئي

تيعي شود

عالم را» ( .)22 :0991به اكن دليل اس ،كه داشتن اكن تره باعث استجاب ،دعا و مسخّر شدن
كائنات در دس ،ترد مي گردد و به تعتير سیروردی « :اكسير عام و قدرت اس( »،بمان.) 25 :
بمچنين پادشاه بیره مند ا آن به تنوني چون استخراج آبن ساخ ،ابزار آالت رام كردن
حيوانات پشمركسي و باتتن منسوجات پزشيي و ساختن بنا دس ،ميكابد.

فرّهکیانیدرسنتاسالمی 
اكن اصطالح به نحو مستقيم و غير مستقيم در آثار دوران اسالمي مشابده ميشود:
كک) به نحو مستقيم؛ در متون دوران اسالمي به اكن مفیوم اشاره شده اس.،
تردوسي (قرن )1در شابنامه مينوكسد ( 915 :0911بي:) 01229 ،

مرا داد اروند و ترّ كيان

تن پيل و چنگا شير ژكان

مؤلف بيان االدكان (قرن )2مينوكسد (ص:) 51

« بر كه در عجم مَاِک رو گار گشته و او را كاربای بازر پايش آماده در او
خوانده اند».

چيزی دكده اند كه آن را «ترّ اكزدی»

بمچنين غزالي (قرن  2و )1در نصيحة امللوك مينوكسد (ص:)20

« خدای تعالي ا بنيآدم دو گروه را برگزكد ...كيي پيغمتران و دكگار مااوك...
چنانيه در اختار ميشنوی كه « :الساطان ظلّ الاّاه تاي األرض» سااطان سااكه
بيت ،خدای ا س ،بر روی مين كعني كه بزر و برگماشته خدای اس ،بار
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خاق خوكش .پ

بتاكد دانستن كه كسي را كه او پادشاابي و تارّ اكازدی داد

دوس ،باك د داشتن و پادشابان را متابع باكد بودن».
چنانيه مؤلف ترائد الساوك (قرن )1مينوكسد (شم سجاسي :)19- 12 :0912
«و اكفه ای را ا بندگان به عناك ،لطف اختيار ترمود و به سعادت عقل ممتاا
كرد و اكشان را به ترّ الیي بياراس ،و به ورج پادشاابي (= تار كيااني) مازكّن
گرداني د ...و آن ترّی اس ،الیي و نوری اس ،ربّاني كه ...به قوت تيض آن بار
عالميان میتر شود».

و كا خواجه ابوالفضل عالّمي (قرن  01و )00در كتاب آكين اكتاری در بياان منشاأ قادرت
پادشابان مينوكسد (:)9/0 :0295
«پادشابي تروغي اس ،ا دادارِ بيبمتا و پرتوی ا آتتاب عالم اترو  ...به بان
رو گار ترّ اكزدی خوانند و به باستاني تان كيان خوره».

اكن اصطالح به واسطة شيخ اشراق و شارحان وی به نحو مستقيم در تاسفة اسالمي وارد
شده اس ،كه در بخشي جداگانه به بررسي آن خوابيم پرداخ( ،جی ،برخي دكگر ا كاربردبای
مستقيم اكن اصطالح در متون دوران اسالمي نک :معين .) 159- 151/0 :0921

دو)بهنحوغیرمستقیم ؛ اكن اصطالح به نحو غيرمستقيم نيز در تربنگ اساالمي باه كاار
رتته اس ،چنانيه اتضل الدكن كاشاني ا ترّ كياني به «تاروغ خارد» تعتيار كارده اسا ،و
مينوكسد (:) 012 :0911
« ا شابان و سروران شخصي كه به عناك ،الیي متعيّن گردد و جان و رواناش
ا تروغ خرد نشان دارد.»...
در كتاب الخراج و التاج ابوكوسف آمده اس ،كه خايفه برگزكدۀ خدا اسا ،و
جانشين خدا در مين و با نوری ا سوی خدا تجیيز شده اسا ،و عادال ،را
انجام مي دبد و ا اع ،ا حاكم مانند ا اع ،ا پيامتر اس،

(كرمر .)921 :0912

بمچنين در اكران مين بمواره اكن اصطالح به صورت غيرمستقيم در اندكشة سياسي مردم
وجود داشته اس .،بر اكن اساس حيومتي ا مشاروعيّ ،برخاوردار اسا ،كاه ا ارف
خداوند تعيين شده باشد و پادشابي مشروع تاقي مي گردد كه ا ترّۀ اكزدی كا به تعتير دكگر
« عناك ،الیي» برخوردار باشد ( اووسي  .)19 :0929ترّ كياني بيانگر حق اكازدی شاابان در
حيوم ،كردن (= حق الیي ساطن ،مشروعي ،حيوم )،بر مردم اس ،كاه در تعاابيری
چون «الساطان ظلّ الاّه» مشابده ميشود (سودآور  .)02 :0921در اكران باستان مقاام شاابي
دارای دو جنته بوده اس ،كه كيي دكن كاری و دكگری شیركاری كاا حيما ،و حيوما،
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اس( ،مجتتاكي  .)002 :0925در ادبيات تارسي نيز بیتركن و كامل تركن حيوم ،با حيومتي
اس ،كه در آن دكن و دول ،توأم باشند و شیركاری دكن كار ترمانروا باشد (بمان)91 :؛ چنان
كه در شابنامه آمدهاس( ،ص 0921بي:) 19511 ،

چنان دان كه شابي و پيغمتری

دو گوبر بود در كک انگشاتری

نمونه بای بسياری ا اكن اندكشه در شيل گيری ساساه بای بزر

و قدرتمندی در اكاران

مشابده مي شود .به عنوان نمونه در پيش ا اسالم ساساة ساسانيان و پ ا اسالم ساساة
صفوكه و نيز در عصر حاضر حيوم ،جمیوری اسالمي حيوم ،باكي بستند كه در آنیا
ربتری دكني به تشييل حيوم ،پرداخته اس .،بنابراكن ساختار سياسي اكران بماواره بار
اساس اعتقاد به خرّۀ كياني ثاب ،مانده اس ،و تنیا روبنای آن كعني حاكمان و ساسااة آنیاا
تغيير كردهاس.،
بر ا كن اساس كيانيان كه كابنان ترمانروا بودند قدرت خود را به تارّ اكازدی منساوب
مي كردند (نک :كركستن سن  )0922و ساسانيان تتارنامه ای برای خود ساختند كه آنیاا را باه
كي وكشتاسپ ميرسانيد و ا اكن ركق خود را وارث برحق ترّه ميدانستند (باوك

:0922

 .)021چنانيه در ادامه نشان داده مي شود مفیاوم خارّه پا ا اساالم باا مفیاوم والكا،
جاكگزكن گردكد .بر اكن متناس ،كه صفوكه شجره نامه ای جعاي ساختند و خود را به امام
كاظم (ع) رساندند (كسروی .) 21 :0925
بر اكن اساس برخي ا اندكشمندان عا ،رح كيخسرو در الاواح عماادی را كاه در
اواخر عمر سیروردی نوشته شده اس ،معرتي الگاوی پادشاابي آرمااني دانساتهاناد كاه
سیروردی آن را برای كيي ا حاكمان (به نام عمادالدكن) نوشتهاس .،در جیانبيني سياسي
سیروردی كي خسرو بمان نقشي را دارد كه شاه تياسوف در مدكنة تاضاة اتال اون دارد.
(پورجوادی  .)12 :0921بر اكن اساس كيي ا بنيادبای آكين سياسي اشراقي باور باستاني به
خرّۀ كياني اس( ،ضياكي  .)012 :0912مشابی ،ميان خرّه كياني و والكا ،الیاي در اساالم
باعث شده اس ،تا برخي اكنگونه ادعا نماكند كه خالت ،و حاكمي ،قطب نتيجه و انعياسي
اس ،ا عقاكد مردم اكران باستان در مورد خرّه و ترّ كياني شاابان اسا .،چنانياه تماامي
صوتيان به والك ،تيوكني و تشركعي اوليا و مشاكخ و اقطاب خود باور داشتهاناد (كثرباي
 .)91 :0922بمچنين به دليل مشابی ،آن با نظركات اتال ون در مورد حيوم ،برخي دكگر
چنين باوری در اسالم را برگرتته ا نظركات اتال ون دانسته اند و معتقدند كه سایروردی
تنیا ار ش بای نمادكن شابان اسا يری اكران را به اكن نظركه پيوند دهاس( ،ضياكي :0912
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 .)019چنانكه مي دانيم اكن نظركاتِ نادرس ،ناشي ا روكيرد تاركخي به اكن گونه مسائل
اس ،و در صورتي كه با روكيرد جاوكدان خرد به مطالعه ا كن اصطالح ميپرداختند برگز
اكنگونه شتابزده نتيجه گيری نمي كردند؛ چرا كه وجود مشابی ،ميان سن ،بای مختاف را
مي توان به دو صورت تعتير كرد (عاليخاني :) 02 :0919
 .)0بر اساس روكيرد تاركخي اكن مشابی ،با نشان ا اصيل نتودن سن،بای متأخر و
وام گيری آنیا ا سن،بای قدكمي تر اس.،
 .)5بر اساس روكيرد جاوكدان خرد اكن مشابی ،با بمگي ا سرمنشاء واحدی ناشاي
شده اند و وجود اكن امور مشابه تأ كيدی بر حقاني ،آنیا به شمار ميآكد .بر اكن اساس بيچ
سنتي مطالب خود را ا دكگری اخذ نيرده اس ،بايه به دليل آنيه حقيقتي كه سر منشااء
اكن سنن متفاوت بوده اس ،حقيقتي واحد اس ،اكن مشابی ،با پدكد آمده اس.،

خرّهدرآثارشیخاشراق 
شيخ اشراق به ترّ نوراني و خرّه و به ور خاص خرّۀ كياني (كيان خرّه) در آثاار خاوكش
اشاره كرده اس .،وی مي نوكسد كه چون نف انسان ابر شود به نور الیي روشن ميشود
(سیروردی 0921د .)021 :وی معتقد اس ،كه به واسطة اكن نور اس ،كه پ ا خااع بادن
مي توان به مشابدۀ انوار عالم دكگر دسا ،كاتا( ،سایروردی  .)29 :0100وی در پرتوناماه
مينوكسد (بمو :) 22 :0991
«و بر پادشابي كه حيم ،بداند و بر سپاس و تقدك نوراألنوار مداوم ،نماكد
چنان كه گفتيم او را « خرّه كيانى» بدبند و «ترّ نورانى» بتخشند و بارقى الیى او را
تيعى شود عالم را و او را ا عالم اعاى
كسوت بيت ،و بیا بپوشاند و رئي
نصرت رسد و سخن او در عالم عاوى مسموع باشد و خواب و الیام او به كما
رسد».

به نظر سیروردی چون نف انسان ابر شود به نور الیي روشن و قوی ميشود و قادر به
تأثير در اجسام و نفوس و دارای بيت ،ميشود و به تأكيد حق ا جماة حزب خدا ميشود
و مي تواند بر دشمنان خود پيرو شود .چنين شخصي به نور تأكيد و ظفر دس ،مايكاباد.
چنانيه پادشابان بزر اكراني مانند تركدون و كيخسرو به آن دس ،كاتتند .كساني كاه ا
تيعي عالم ميشوند و ا عالم اعااي باه آنیاا كااری
اكن موبت ،بیرهمند ميشوند رئي
مي رسد .داشتن اكن ترّه باعث استجاب ،دعا و مسخر شدن كائنات در دس ،ترد ميشاود.
بمچنين سیروردی نام دو تن ا پادشاباني را كه به اكن مقام دس ،كاتتاهاناد (تركادون و
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كيخسرو) ذكر ميكند (سیروردی 0921د021- 021 :؛ بمو 0921ج95 :؛ نيز نک :شیر وری :0921
999؛ قطب شيرا ی .) 921 :0921

نظرات سیروردی در مورد «خرّه كياني» را كيي ا بنماكه بای اصاي تفير وی دانساتهاناد
(كربن .)19 :0921

شیر وری نيز در رشح حكمة االرشق مينوكسد (:) 999 :0921

« و مراد وی ا خرّه نور واصل به نفوس تاضل ا عالم نوری اس ،كه نف
به آن تعاق مي گيرد و به وسياة آن روشان مايشاود و كامال تار ا اشاراق
خورشيد اشراق مي كند .به بان پیاوی خرّه ناميده ميشود و نوعي ا آن كه
5

به پادشابان تاضل اختصاص دارد كيان خرّه ناميده ميشود».
ابن سينا نيز ا گروبي نام ميبرد كه «خودی خوكش را وقف كرده اند بر نظاره ورج كعناي
شيوبمندی بركن و بركات ،خوشي میين» (ابن سينا .) 019 :0929

مقایسةخرّهدرالواحعمادیواوستا 

سیروردی در حكمة االرشاق مينوكسد (ص:) 021

«نوربای مينوی سرچشمهبای خرّه و رای بستند كه ردش ،ا آنیا خترداد
بمچنين در خاسة پادشاه صدكق كي خسرو متارك واقع شدند و آنیا را مشابده
9
كرد».

شیر وری در شجرة االهلية نيز بمين مطاب را نقل كرده اس .)191/9 :0922( ،قطب شيرا ی
نيز در رشح حكمة االرشاق بيان مي كند كه خرّه چنانيه رتش ،گفته اس ،نوری اس ،كه
ا ذات الیي سا ع ميشود و به واسطة آن بعضي ا مردم بر برخي دكگر ركاس ،مي كابند و
به كمک آن در صنع ،و عمل خود میارت مي كابند و آنچه ا اكن نور به ماوك با تضيا،
اختصاص دارد «كيان خرّه» ناميده ميشود (.) 921 :0921
سیروردی بمچنين در الواح عمادی در مورد خرّۀ كياني و اترادی كه به آن دس ،كاتتهاند
مطالتي بيان كرده اس .،اشاره وی به بخش امياد كش ،ا كتاب اوستا اس ،كه به بسياری
ا انواع خرّه و كساني كه به خرّۀ كياني دس ،كاتته اند اشاره شده اس( ،كش ،باا اميااد
كش .)219- 122/5 1 :،در اكن مورد سخنان سیروردی در آثار مختافاش باا مطاالتي كاه
امرو ه ا اوستا به دس ،ما رسيدهاس ،مطابق ،دارد .جی ،مقاكسة بیتر سخنان سیروردی
با اوستا بخشي ا رسالة الواح عمادی در كنار خالصة اميادكش ،اوستا را در كنار كيدكگر
ذكر ميكنيم:
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الواحعمادی 
0921د0831/021- 021 :ج99- 90 :

اوستا 
كش،با اميادكش219- 122/5 :،

چون تير دائم دارد در آكات جتروت و مشتاق [ ...تری] كه ا آنِ اَمشاسْپَندان اس ...،كه ا آنِ
شود به عالم روشن و لطيف شود به عشق نورانى اكزدانِ مينُوی[ ...تری] كه ا آنِ تَیمو رِثِ كناوَند
و متّصف شود به نيکبختى و به خير و كرم و بود؛ چنانكه بر بف ،كشور شیركاری كرد ...
عد به اتق اعاى برود و بر اعداى خوكش قابر [تری] كه دكر ماني ا آنِ جمشيدِ خوب رَمه بود؛
گردد و محفوظ باشد وصيتى عظيم او را پدكد آكد چنانكه بر بف ،كشور شیركاری كرد  ...به
و بيتتى سخ،تر پدكد آكد مر او را  ...و برسد به شیركاری او نه سرما بود نه گرما نه پيری نه
نور تأكيد و ظفر چنانيه بزرگان ماوك پارسيان مر و نه رَشکِ دكوآتركده ...پ ا آنيه او به
رسيدند ...و نورى كه معطى تأكيد اس ،كه نف و سخن نادرس ،دروغ دبان بيالود تر آشيارا به
بدن بدو قوىِّ روشن گردد در لغ ،پارسيان كالتد مرغي ا او به بيرون شتات ...،اكن تر [ا
«خرّه» گوكند و آنچه ماوك خاصّ باشد آن را جم گسسته] را تركدون  ...برگرت ،كه ا بجز
«كيان خرّه» گوكند .و ا جماه آن كسانى كه بدكن َرتُش ،ا پيرو تركنِ مردمان بود .آن كه اَ ژی -
6
نور و تأكيد رسيدند [0] :خداوند « نيرنگ» ماک دَباك را تروكوت ...،اَبورهمَزدا چنين گف :،ای
اتركدون و آنيه حيم كرد بهعد  ...كه ا روح َرتُش ِ،اَشَوَن! بر بر كک ا شما مردمان اس ،كه
القدس متياّم گش ،و بدو متّصل و ركق مثا و خواستار به چنگ آوردن تر ناگرتتني باشد .چنين
تجركد و غاك ،سعادت را دركات ،آنچه قاصدان كسي ...پيرو ی بمه رو ه ا آن او شود و دشمن
راه كابند و بدارند ا عالم عاوى چون كه نف
را به نيرومندی شيس ،دبد...
روشن و قوى گش ... ،حيم كرد و مساّط به [تری] كه ا آن كِيخسرو بود نيرویِ خوب
آتركدهاش را

پيوستهاش را پيرو یِ اَبوره

قدرت و نصرت و تأكيد بر عدو [خود ضحاك] بهبم
صاحب دو عالم ،ختيث و او را بالك كرد بهامر برتریاش در پيرو ی را ترمان خوب روا
شدهاش را ترمان دگرگون ناشدنياش را ترمان

حقّ تعالى و وردگان را با پ بستد و ساكه عد
بيدرنگِ دشمنانش
چيرگي ناپذكرش را شيس ِ،

را بگسترانيد بر جماه معموره و ا عاوم بیرهمند
شد بيش ا آن كه بسياران در اكن عصربا برابر او را ...نيروی سرشار و تر مَزدا آتركده و تندرستي
نتودند .و عام را نشر كرد و عد بگسترانيد و شرّ را تر ندان نيکِ بابوش را [تر ندانِ] توانایِ
بانآور را [تر ندانِ] دالو رِ ا نيا ربانندۀ
دانایِ 
را قیر كرد و ترمان او روان گش... ،
] [5و دوم او ا ذرّك ،او ماک ظابر كيخسرو روشن چشم را آگابيِ درس ،ا آكنده و بیتركن
بيگمان را ...شیركاریِ درخشان را
ندگيِ 
متارك كه تقدّس و عتودكّ ،را بر پاى داش ،ا
قدس صاحب سخن شد و غيب با او سخن گف ،ندگانيِ دكرپای را بمة بیرو یبا را بمة
بدانسان كه كيخسرو بر دشمن
و نف او به عالم اعاى عروج كرد و متنقّش درمانبا را ...
گش ،به حيم ،حقّ تعالى و انوار حقّ تعالى او نابيار چيره شد و در درا نایِ آوردگاه ا بنگامي
ميجنگيد
نيرنگبا سواره با او 

را پيدا شد و پيش او با آمد و معنى «كيان خرّه» كه دشمنِ تتابيا رِ
دركات ،و آن روشنيای اس ،كه در نف قابر ا به نیانگاه گرتتار نيامد .كِيخسرو سرو رِ پيرو
5
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پدكد آكد كه ستب آن گردنبا او را خاضع شوند.
و بالك گردند بقوه حقّ تعالى  ...اتراسياب را ...
و چون ماک تاضل النف در عالم سنّ،با را
نده گردانيد و تعظيم انوار حقّ كرد و حيم كرد
به تأكيد حقّ تعالى بر جماه روى مين انوار
مشابده جال حقّ تعالى برو متوالى گش... ،
بخواند او را منادى عشق و او لتّيک گف ،و ترمان
حاكم شوق در رسيد و  ...بجرت كرد به حق
تعالى  ...درود باد بر آن رو كه مفارق ،و ن
كرد رو ى كه به عالم عاوى پيوس.،

پسرِ خونخواهِ سياوشِ دليرا كه ناجوانمردانه
كشته شدا  ...اتراسيابِ تتابيار و برادرش  ...را
به بند دركشيد...
[تری] كه ا آنِ َرتُش ِ،اَشَوَن بود كه دكني
اندكشيد؛ كه دكني سخن گف،؛ كه دكني رتتار كرد؛
7

كه در سراسرِ جیان اَستومَند در اَشَه اَشَوَنتركن

8

در شیركاری بیتركن شیركار در راكومندی
راكومندتركن در تربمندی تربمندتركن و در
پيرو ی پيرو تركن بود  ...ترّ كيانيِ مَزدا آتركده و
ميترستم...
تر مَزدا آتركدۀ ناگرتتني را درود 

رمزگشاییازمقدمةالمشارع 
سیروردی در مقدمة المشارع و المطارحات مينوكسد (0921با:) 092 :
«و اما عام به صورت بای سه گانة ذكر شده در حيم ،اشراق كه عتارتاند ا ( :
نميشود مگر پ

ا اشراق».

) داده

9

برای رمزگشاكي ا اكن اشيا ال م اس ،تا به بخش دكگری ا اكان كتااب كاه در ماورد
انواع خرّه (ترّه) اس ،مراجعه نماكيم (بمان:) 212- 215 :
«آكا نمي بيني كه آبن گداخته بنگامي كه آتش در آن تأثير ميگذارد بمچون آتش
ميشود و نوراني و سو اننده ميشود؟ پ نف ا جوبر قدس اس ،بنگامي كه
ا نور منفعل شود و لتاس اشراقبا بر تن كند تأثيرگذار ميشود ...
] [0اگر آنچه بر جوبر نف غالب مي شود امر قیری باشد و اشراقبا به نحوی
واقع شوند كه ا رف آسمانبا و ارباب اسمبا حصة امور قیری غالب شود
معناكي كه پیاوكان آن را خرّه مينامند حاصل ميشود كه ا ركق شایابباای
نوراني اثر آن در امور قیری ظابر ميشود .در اكن حال ،صاحب آن شجاع و قابر
و غاته كننده ميشود.
] [5و اگر اشراقباكي كه ا جانب شیاببای قدسي ا جانب نوربای روحاني
برحسب استعداد نف بر آن وارد مي شوند ا جنتة عشقي و محتتي باشد خرّهای
خوابد بود كه اثر آن در سعادتمندی صاحب آن ا ركق امور لطيف و عالقه و
ميل نف با و عشق آنیا به او و تعظيم ام،با نست ،به او ظابر ميشود كرا آنچه
ا رف ارباب اسمبا به سوی او جااری اسا ،ساعادتمنداناه و معظام و
معشوقه ای اس.،
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] [9و اگر ] اكن اشراقبا[ به صورت معتد باشند و حصّة بيئ،بای نوری در آن
به واسطة سيد نوراني اعظم كاد شود پادشابي معظم خوابد شد كه صااحب
بيت ،و عام و تضيا ،و اقتا خوابد بود و اكن نوع واحد «كيان خرّه» ناميده
ميشود».

01

بر اساس آنچه سیروردی در اكن بخش بيان مي كند اتاضة ترّه بر ان سان تربمند به سه
صورت انجام ميشود:
 . 0اتاضة قیری؛ اكن خرّه معاد خرّۀ پیاواني در اكران باستان اس.،
 . 5اتاضة میری؛ اكن خرّه معاد خرّۀ موبدی در اكران باستان اس.،
 .9اتاضة میری  -قیری (اتاضة جامع)؛ كه معاد خرّۀ كياني در اكران باستان اس.،
بر اكن اساس دكتر با بک عاليخاني ا اشيا رمزی سیروردی در مقدمة كتاب المشارع
رمزگشاكي كرده اند و آنیا را به صورت كر مشخص نمودهاند (عاليخاني :) 001- 002 :0991

خرّۀ موبدی
نماد معرت،
غاتة حصّة میری
جنتة انفسي

خرّۀ كياني
نماد حيم ،و حيوم،
تعاد حصّة میری و قیری
جنتة آتاقي و انفسي

خرّۀ پیاواني
نماد قدرت
غاتة حصّة قیری
جنتة آتاقي

جی ،رمزگشاكي ا اكن نمادبا ال م اس ،تا آنیا را نود درجه بچرخانيم .در اكن صورت
مشابده مي شود كه اكن نمادبا به ترتيب تصوكر :كايد تاج و شير اس .،نماد نخس ،كه
كک كايد اس ،نماد خرّۀ موبدی اس .،كايد بر اساس كاركرد آن كاه باا كردن قفال و در
اس ،نماد گشاكش كک راه با ني (شواليه  )292/1 :0922و رسيدن به كک مرحاة معنوی و
جاكگاه روحاني اس( ،بمان .)291 :چنانيه سیروردی اشاره كرده اس ،در اثر اتاضة میری
ترد به معرت ،و مقام موبدی دس ،ميكابد.
نماد مياني كه ك ک تاج اس ،نماد خرّۀ كياني اس .،ا آنجا كه در خارّۀ كيااني اتاضاة
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میری – قیری در حد ميانه و اعتدا اس ،شيخ اشراق نيز نماد تاج را كه نشانة ساطن ،و
والك ،اس ،در ميانة دو نماد دكگر رسم كرده اس.،
و نماد سوم كه كک شير اس ،نماد خرّۀ پیاواني به شمار ميآكد .شير مظیار قادرت و
عدال ،اس( ،بمان . )000 :در دوران گذشته بر قتر پیاوانان و عيّاران شيری سنگي نصاب
مي كردند كه امرو ه نيز در برخي ا منا ق بقاكای آن باقي مانده اس .،اكن خرّه چنانيه شيخ
اشراق بيان كرده اس ،ناشي ا اتاضة قیری اس.،

مصداقفرهکیانیدرفرهنگاسالمی 
ترّ ه با اصطالحات دكگری ا ساكر تربنگ با مقاكسه شده اس .،به عنوان مثا برخي تر را با
اصطالح «شِخينا» در تربنگ كیودی مقاكسه كردهاند (پورداود 205/0 :0911؛ نيز نک :شخينا- 21 :
) 21؛ اما برخي شخينا را با سيينه كيي دانسته اناد و ناه باا خاورّه (پورجاوادی .) 091 :0925
بم چنين اكن اصطالح را با نيروی مانا (خداكار محتي  )51- 51 :0912و مفیوم مِاَمّاو در باين
النیركن مقاكسه كردهاند (بیار  .)191 :0921در تربنگ اسالمي اكن واژه را با كامات كر نيز
تطتيق دادهاند:
 )0ساطان؛ خره كياني را با اصطالح ساطان در قرآن قابل تطتيق دانستهاند (معين :0921
.) 102/0

 )5نور ا م ؛ كيان خره را با نور ام

كه مرحاة سوم ا نوربای سایروردی اسا،

(سیروردی 0921الف ) 019/0 :كيي دانستهاند (پورجوادی 092 :0925؛ غفاری )011 :0921؛ اكن نور
اس ،كه بمة تماكالت مادی را ا ميان بر ميدارد و موت اصغر را پدكد ميآورد.
 )9سيينه؛ عدّهای خرّه را با سيينه كيي دانستهاند (كربن 29 :0921؛ امين دبقان 029 :0929؛
پورنامداركان .) 911 :0929

چنانيه ا ميان شارحان سیروردی مؤلفي گمنام به نام ودود تتركزی در تفسيری درباره
الواح به نام مصتاح االرواح تي كشف حقاكق االلواح و عتد الار اق كاشااني در تاأوكالت
القرآني سيينه و كيان خره را كيي دانستهاند (پورجوادی  .)091 :0925اما در مقابل برخي اكن
نظر را نپذكرتتهاند و تفاوت باكي ميان آنیا ذكر كردهاند (بمان.)091 :
 )1والك،؛ مي ت وان در تربنگ اسالمي اكن تر را با نور امام ،مقاكسه كرد (امين دبقان

021 :0929؛ محمدی واكقاني  )910 :0922كه ا امامي به امام دكگر منتقل ماي گاردد و باعاث
رسيدن وی به مقام امام ،مي گردد .بمچنين كربن آن را با نور محمدی قابل مقاكسه دانسته
اس( ،كربن  .)020/5 :0991بر اكن اساس رسيدن خرّۀ كياني به جانشاين بار حاق پادشااه و
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گركختن آن ا دس ،غاصتان حيوم ،با مسألة نور امام ،مشابی ،بسيار دارد .مشاابی،
دكگر آن اس ،كه ا نظر معارف شيعي خالت ،قابل غصب شدن اس،؛ اما امام ،و والك،
غصب شدني نيس .،ا آنجا كه در دكنيرد اصل و منتع خارّه روشاني بايآغاا معرتاي
شده اس ،و در نیاك ،خرّه به سوشيان ميپيوندد مي توان به اكن نتيجه رسايد كاه اكان
مفیوم ا آغا جیان وجود داشته اس ،و تا پاكان آن باقي خوابد ماند .اكن معنا نيز با مفیوم
والك ،در تربنگ شيعي مشابی ،دارد .چنانيه بر اساس معارف شيعي بيچگاه مين خالي
ا حج( ،ولي معنوی) نميماند .وجود اكن گونه مشابی ،با باعث شده اس ،تا متعاقان به
نگرش تاركخي به غاط گمان كنند كه شيعيان لطف الیي خاصي نظير خورنه شابي را به
امامان خود منتسب كردهاند (بوك  .)021 :0922در حالي كه بر اساس دكدگاه جاوكدان خرد
به اكن نتيجه دس ،مي كابيم كه اكرانيان بمواره به والك ،معتقد بودهاند.

نتیجهگیری 

با توجه به مطالب اكن مقاله به نظر ميرسد مفیومي كه در بردارنده تمامي معاني تر اس،
مفیوم والك ،اس .،بر اكن اساس مي توان گف ،كاه صااحب تار انساان كامال و خايفاه
خداوند بر روی مين اس ،كه ا حيم ،حقيقي برخوردار اس .،در حقيقا ،دارنادۀ تارّ
كياني انسان كاماي اس ،كه دارای عام لدنيّ (جام جیان نما) و تصرّف در نفوس اس ،و
بر اكن اساس دارای حق الیي حيوم ،بر مردمان و والك ،تيوكني و تشركعي بر آنیاس.،
بنابراكن خرّۀ كياني معاد والك ،و انسان صاحب آن (انسان تربمند) معاد ولي و انساان
كامل در تربنگ اسالمي اس ،كه خايفة خداوند بر روی مين به شمار ميآكد.

نوشتها


پی
 . 0ترّۀ آركاكي (= ترّۀ اكراني)؛ ترّی اس ،كه ا سوی خداوند به اكران مين داده شدهاس ،كه باعث
آباداني و شوك ،و جال و ابی ،آن مي گردد .بر اثر اكن تر اس ،كه دشمنان اكران شيس ،ميكابند
(كش،با اشتاد كش.) 511- 511/5 :،
 « . 5و يريد باخلره ان النور الواصل ايل االنفس الفاضله من العامل النوري الذي تتألق به النفس و تيضء و ترشق اتم من

يسمي «كيان خره».
خره» و ما يتخصص بامللوك االفاضل منهم ّ
يسمی بالفهلويه « ّ
ارشاق الشمس ّ

اخلره و الراي التي أخرب عنها زرادشت و وقع خلسه امللك الصديق كي خرسو املبارك
 « . 9و االضواء املينويه ينابيع ّ
اليها ،فشاهدها».

 .1نو دبمين كش ( ،نياكش) ا كش،بای بيس،وكک گانة اوستا به نام اكزد مين ( امياد) خوانده شده
اس .،اكن كش ،را «كيان كش »،نيز خواندهاند چراكه داستان به دس ،آوردن خرّه توسط پادشابان
ساساة كياني در آن بيان شده اس.،
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 .2لقب تیمورث اس ،كه به معنای «شاكي السالح» (كعني مرد با سالح و چس ،و چابک ) اس.،
 .1بمان ضحاك اس.،
 .1مادی استخواندار خاكي مراد جیان مادی اس ،كه ابورهمزدا در آغا سه بزارۀ دوم آترّكنش
اترّكد و در آن به مينوبا تن بخشيد.
 .2دارندۀ جال و شيوه و تروغ .صف ،ابورهمزدا و برخي ا اكزدان و آدميان اس ،و غالتاً با
بمراه ميشود.
) علومها ال تعطى اال بعد االرشاق.

 . 9و اما الصور الثالثة املذكورة ىف حكمة االرشاق و هى( :
 . 10أمل تر ّان احلديدة احلامية اذا أ ّثرت فيها النار تتش ّبه بالنار و تستىضء و حترق؟ فالنفس من جوهر القدس ،اذا
انفعلت بالنور و اكتست لباس الرشوق أ ّثرت و فعلت...
حصة االمور القهر ّية من
ثم ان كان الغالب عىل جوهر النفس االمر
القهرى ،فيقع الرشوق عىل وجه يغلب فيه ّ
ّ
…] ّ [1
خره» ممّا يأتى ىف الشهب النورانيّة أثره ىف القهر،
يسميه الفهلو ّية « ّ
السامو ّيات و ارباب طلسامهتا :فيكون املعنى الذى ّ
فيصري صاحبه شجاعا قاهرا غالبا.
] [2و ان كان الرشوق الذى يأتى ىف الشهب القدسيّة من االنوار الروحانيّة بحسب استعداد النفس من جهة عشقيّة و
اخلره» السارى أثره ىف اسعاد صاحبه بامور لطيفة و ميل النفوس و عشقها اليه و تعظيم االمم لهّ ،
الن
حمبّيّة ،فيكون « ّ
األلق السارى اليه من ارباب طلسامت سعد ّية مع ّظمة معشوقة.
النري االعظم ،فيكون مليكا مع ّظام صاحب هيبة و علم و
حصة هيئات النور بوساطة السيّد ّ
] [3و ان اعتدل و كثر فيه ّ
خره».
يسمى «كيان ّ
فضيلة و اقبال ،و هذا وحده ّ

منابع :
-

آمو گار ژاله تاركخ اسا يری اكران انتشارات سم ،تیران .0922
اااااااااا « ترّه اكن نيروی جادوكي و آسماني» بان تربنگ اسطوره انتشارات معين تیاران
.0921
ابن سينا دانشنامة عالكي (الیيات) تصحيح :محمد معين انجمن آثار و مفاخر تربنگاي بمادان
.0929
ابوالمعالي محمد بن نعم ،عاوی بيان االدكان تصحيح محمدتقي دانش پژوه با بمياری قدرت
اهلل پيش نما اده انتشارات بنياد موقوتات دكتر محمود اتشار تیران .0911
اتضل الدكن كاشاني رسالة سا و پيراكة شابان مصنفات اتضال الادكن محماد مرقاي كاشااني
تصحيح :مجتتي مينوی و كحيي میدوی انتشارات خ وار مي تیران .0911
امين دبقان معصومه مقاكسة انسان تربمند در شابنامه با ولي در مثناوی انتشاارات حقيقا،
تیران .0929
انجو شيرا ی مير جما الدكن حسين تربناگ جیاانگيری وكراساته رحايم عفيفاي انتشاارات
دانشگاه تردوسي مشید .0921
انواری سعيد «خرّۀ كياني» دانشنامة جیان اسالم ج 02تیران انتشاارات بنيااد دائرة امعارف
اسالمي .0991

11
-

جاوكدان خرد شماره  99بیار و تابستان 0991
بربان قا ع محمد حسين بن خاف تتركزی به ابتمام :محمد معين انتشارات اميركتيار تیاران
.0915
بیار میرداد پژوبشي در اسا ير اكران انتشارات آگاه تیران .0921
بوك مری ردشتيان باوربا و آداب دكني آنیا ترجمة عسير بیرامي انتشارات ققنوس تیران
.0922
پورجوادی نصرالاّه « روحاني ،كيخسرو در شابنامه و در سن ،اشراقي» اشراق و عرتان (مقالهبا
و نقدبا) مركز نشر دانشگابي تیران .0921
اااااااااااااااااا « نورسيينه در تاسفة اشراق سیروردی» نامة سیروردی (مجموعه مقاالت)
به كوشش عاي اصغر محمد خاني و حسن سيد عرب انتشارات و ارت ارشاد تیران ش.0925
پورداود ابرابيم مقدمه بر كش،با انتشارات اسا ير تیران .0911
پورنامداركان تقي رمز و داستان بای رمزی در ادب تارسي انتشارات عامي و تربنگي تیران
.0929
خداكار محتي منوچیر اسالمشناسي و دكن تطتيقي (تربنگ ادكاان و اساالم) انتشاارات تاوس
تیران .0912
دواني جال الدكن شواكل الحور تي شرح بياكل الناور ثاالث رساائل تصاحيح :سايد احماد
توكسركاني انتشارات آستان قدس رضوی مشید .0100
دبخدا لغ ،نامه دبخدا انتشارات مجا شورای ماي تیران .0992
ادسپرم و كدگيیا ادسپرم پژوبشي ا محمدتقي راشد محصال پژوبشاگاه عااوم انسااني و
مطالعات تربنگي تیران .0922
نر رابرت چارلز اوع و غروب رتشتيگری ترجمة تيمور قادری تیران اميركتير .0921
سودآور ابوالعالء ترّه اكزدی (در آكين پادشابي اكران باستان) نشر ني تیران .0921
سیروردی شیاب الدكن پرتونامه سايماني و بستان القاوب (دو رسالة آمو شي) تصحيح :بابک
عاليخاني مؤسسة پژوبشي حيم ،و تاسفة اكران تیران .0991
ااااااااااااااااااااااا التاوكحات مجموعه مصنفات شيخ اشراق جاد 0:تصاحيح :باانری
كربن پژوبشگاه عاوم انساني و مطالعات تربنگي تیران 0921الف.
ااااااااااااااااااااااا حكعة االشةاق مجموعه مصنفات شيخ اشراق جاد 5:تصحيح :بانری
كربن پژوبشگاه عاوم انساني و مطالعات تربنگي تیران 0921ب.
ااااااااااااااااااااااا االمواح اماعفدية مجموعه مصنفات شيخ اشراق جاد 1:تصحيح :نجفقاي
حتيتي پژوبشگاه عاوم انساني و مطالعات تربنگي تیران 0921ج.
ااااااااااااااااااااااا الواح عمادی مجموعه مصنفات شيخ اشراق جاد 9:تصاحيح :سايد
حسين نصر پژوبشگاه عا وم انساني و مطالعات تربنگي تیران 0921د.
ااااااااااااااااااااااا المشارع و المطارحات مجموعه مصنفات شيخ اشراق جاد 0:تصحيح:
بانری كربن پژوبشگاه عاوم انساني و مطالعات تربنگي تیران 0921با.
ااااااااااااااااااااااا بياكل النور ضاميمه كتااب :ثاالث رساائل تصا حيح :سايد احماد
توكسركاني انتشارات آستان قدس رضوی مشید 0100ق.

خرّۀ كياني باالتركن مقام معنوی در حيم ،اشراقي
-

12

«شخينا» ترجمة سعيد انواری و بیزاد ساليي و سپيده رضي كتاب ماه دكن سا شانزدبم شمارۀ
 2پياپي  022خرداد .0995
شم سجاسي ترائد الساوك تصحيح نوراني وصا و غالمرضا اتراسيابي تیران .0912
شواليه ژان و آلن گربران تربنگ نمادبا ترجمة سودابه تضااكاي تیاران انتشاارات جيحاون
.0922
شیر وری شم الدكن محمد سفئل امشجة االمهيّه في علوم امحقفئق امةبفنيّة تصحيح :نجفقااي
حتيتي مؤسسه پژوبشي حيم ،و تاسفه اكران تیران .0922
ااااااااااااااااااااااااااااا شةح حكعة االشةاق تصحيح :حسين ضيائي تربتي پژوبشگاه
عاوم انساني و مطالعات تربنگي تیران .0921
ضياكي حسين «سیروردی و سياس »،منتختي ا مقاالت تارسي دربارۀ شيخ اشراق سیروردی
به ابتمام :حسن سيد عرب انتشارات شفيعي تیران .0912
اووسي محمود و عاي محمد ماني «ترّۀ اكزدی و با توليد آن در اندكشة سياسي اكران پ ا
اسالم» مجاة مطالعات اكراني دانشگاه شیيد بابنر كرمان سا سوم شمارۀ  2بیار .0929
عاليخاني بابک بررسي لطاكف عرتاني در نصوص عتيق اوستاكي برم تیران 0919
ااااااا ااااااا تصحيح و توضيح بر پرتونامة سايماني و بستان القاوب (دو رسالة آمو شاي)
مؤسسة پژوبشي حيم ،و تاسفة اكران تیران .0991
عاّامي ابوالفضل بن متارك آكين اكتری (اكترنامه) چاپ سنگي لينیو 0295م.
غزالي ابوحامد نصيحة امعلوك تصحيح :جال الدكن بمائي انتشارات بابک تیران .0910
غفاری سيد محمد خالد تربنگ اصطالحات آثار شيخ اشراق شیاب الدكن سیروردی انجمان
آثار و مفاخر تربنگي تیران .0921
تردوسي ابوالقاسم شابنامه (ا روی چاپ مسيو ) به كوشش :سعيد حميادكان انتشاارات داد
تیران .0911
ترنتغ دادگي بندبش ترجمة میرداد بیار انتشارات توس تیران .0919
قطب شيرا ی محمود بن مسعود كا روني شةح حكعة االشةاق باه ابتماام :عتاداهلل ناوراني و
میدی محقق انجمن آثار و مفاخر تربنگي تیران .0921
كارنامة اردشير بابيان (با متن پیاوی) ترجمة بیرام ترهوشي تیران انتشارات دانشاگاه تیاران
.0925
كربن بانری ارض مايوت (كالتد انسان در رو رستاخيز ا اكران مزدائي تا اكران شيعي) ترجمه
ضياءالدكن دبشيری انتشارات یوری تیران .0929
اااااااااااا اسالم در سر مين اكران (ج : 5سیروردی و اتال ونيان اكران) ترجمة رضا كوبين
مؤسسة پژوبشي حيم ،و تاسفة اكران تیران .0991
اااااااااااا روابط حيم ،اشراق و تاسفة اكران باساتان (بانماكاه باای رتشاتي در تاسافة
سیروردی) ترجمة عتدالمحمد روح بخشان انتشارات اسا ير تیران .0921
كرمر جوئل احيای تربنگي در عید آ بوكه (انسان گراكي در عصر رنسان اسالمي) ترجمة
محمد سعيد حناكي كاشاني مركز نشر دانشگابي تیران .0912

11
-

جاوكدان خرد شماره  99بیار و تابستان 0991
كسروی احمد «شيخ صفي و تتارش» كاروند كسروی به كوشش :كحيي ذكاء انتشارات سیامي
كتاببای جيتي تیران .0925
گات با بخشي ا اوستا (كین تركن سرودبای اكرانيان) گزارش و پاژوبش :جايال دوساتخواه
انتشارات مرواركد تیران .0910
مجتتاكي تتح اهلل شیر كتای اتال ون و شابي آرماني در اكران باستان انتشارات انجمن تربنگ
اكران باستان تیران .0925
محمدی واكقاني كاظم سیروردی دانای حيم ،باستان انتشارات پا كنه تیران .0922
معين محمد مزدكسنا و ادب پارسي انتشارات دانشگاه تیران تیران .0921
موله م اكران باستان ترجمة ژاله آمو گار انتشارات دانشگاه تیران تیران .0921
نيولي گراردو «تر  /ترّه» ترجمة سعيد انواری و سپيده رضي بف ،آسامان شامارۀ  29ساا
چیاردبم بیار.0990
بيناز جان شناخ ،اسا ير اكران ترجمة ژاله آمو گار و احماد تفضااي نشار چشامه تیاران
.0922
كاقوت حموی شیابالدكن ابوعتدالاّه معجم التادان دار صادر بيروت 0992م.
كثربي سيد كحيي حيم ،اشراق (گزارش حيم ،اشراق با تطتيق و نقد) بوساتان كتااب قام
.0922
كسنا (بخشي ا كتاب اوستا) ترجمة ابرابيم پ ورداود انتشارات اسا ير تیران .0921
كش،با ترجمه ابرابيم پورداود انتشارات اسا ير تیران .0911

