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خرّة کیانی باالترین مقام معنوی در حکمت اشراقی
سعید انواری
سپیده رضی





چکیده
اصطالح «خرّۀ كياني» كه در متون شيخ اشراق ب هك ار رتت هاس  ،كي ي ا
اصطالحات قدكم اكراني و برگرتته ا متون رتشتي اس .،در اك مقال ه ب ا
بررسي معنای لغوی و اصطالحي آن در متون رتشتي و آثار دوران اسالمي
خصوصيات آن مورد بررسي قرار گرتته اس .،خرّۀ كي اني م وتیتي ال ي و
كيي ا انواع ترّه به شمار ميآكد كه تن ا به انسانتای كامل اتاضه م يش ود.
در ترتنگ اسالمي اك اص طالح را مع ادس س نطان س يينه و ن ور ا ام
دانستهاند .در اك مقاله با بررسي خصوصيات خرّه كي اني و نق د و بررس ي
نظركات مختنف در مورد آن نشان داده شده اس ،كه ب ترك مع ادس ب رای
«خرّه كياني» مقام والك ،در ترتنگ اسالمي اس ،و كسي كه دارای چن ي
موتیتي اس ،قطب عالم اميان و خنيفة خداون د ب ر م ي اس  ،ك ه ب ه
برترك مقام معنوی نائل گردكده اس .،بر اك اساس انسان كامل در حيم،
اشراقي تمان انسان ترتمند اس ،كه به خرّه كياني دس ،كاتته اس.،
واژگان کلیدی :خرّه كياني شيخ اشراق ترّه سيينه والك.،

 عضو تيأت عنمي گروه تنسفه دانشگاه عالمه ایاایاكي .راكانامهsaeed_anvari@yahoo.com:

 دانشجوی دكتری تنسفه و كالم اسالمي دانشگاه اصف ان .راكانامهsepidehrazi@gmail.com :

تاركخ دركات1396/10/9 :،

تاركخ پذكرش1397/2/25:
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مقدمه
شيخ اشراق ا اصطالح اكراني «خرّۀ كياني» در آثار خوكش اس تفاده ك رده اس  .،اك مقال ه
مي كوشد تا با مراجعه به منابع اك ران باس تان و آك ي رتش تي ب ه بررس ي معن ای لغ وی و
اصطالحي اك عنوان بپردا د و ا اك ارك مص داق آن را در ترتن گ اكران ي – اس المي
مشخص نماكد.

معنای لغوی خرّة
اك كنمه در اصل اوستاكي به صورت ( xvarənahخُوَرنَه) و در تارسي ام رو ب ه ص ورت
ترّه و تر به كار رتته اس 1،و به معنای ش أن و ش وك( ،دتخ دا  :1335م دخل ت ر) و ش يوه
(نيولي  )80 :1391و نيز نور برا ندگي و كیندگي اس( ،دوان ي 202 :1411؛ انج و  :1354م دخل
خره؛ برتان قااع مدخل تر) .اك واژه در شاتنامه مترادف «وَرج» (= شأن و شوك )،به كاررتت ه
اس( ،معي  .)424/1 :1384تمچني ميتوان آن را مترادف «اروند» (= ش يوه) و «اورن گ» (=
تر و شيوه) دانس .،در عربي آن را به نور و ب اء و شعاع ال ي ترجمه كردهاند (ك اقوت :1995
 .)146/1برخي معني اصني اك كنمه را «سعادت» «تس تي ني » و «رت اه» دانس تهان د ( ن ر
219 :1375؛ برای مخالفان اك نظر ن  :مجتیائي  .)81 :1352اك واژه ب ه عن وان ن وعي ض مان ،و
نشانهای ا موتقي ،به معنای بخ ،ني به كار رتته اس( ،نيولي .)85 :1391
در مورد ركشه اك واژه ميان بانشناسان اختالف نظ ر وج ود دارد (آمو گ ار .)351 :1386
برخي آن را با كنمه خور (خورشيد) مرتیط دانستهاند و آن را مشت ا ركشه اوس تاكي hvar-
به معنای «درخشيدن» به شمارآوردهاند (تمان؛ مجتیاكي 81 :1352؛ ج  ،س ير تل وس معن اكي اك
كنمه ن  :حاشية برتان قااع ذكل «خوره») .اك واژه تمچنان در ب ان تارس ي ن ده اس  ،و ب ه
صورت مستقل و كا در تركيیاتي مانند :ترّت ي ترتمن د ت رّف ترخن ده و ...و تمچن ي در
اصطالحاتي مانند« :بنندی ترّ و اقیاس» بيار ميرود به نلوی كه در بان تارس ي ب يني ا ا
ترجمه اس( ،پورداود  .)310/2 :1377اك اصطالح و تركيیات آن در ادبيات تارسي به وتور ب ه
كاررتته اس ،چنان كه جامي مينوكسد:
به پشتش خنع ،لطف ال ي

به ترقش تاج ت ر ّ پادشاتي

 .1به دليل كيسان بودن واژۀ خرّه و ترّه در اك مقاله ا تر دو شيل آن استفاده شده اس.،
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معنای اصطالحی خرّه
خرّه (ترّه) در اصطالح موتیتي ال ي (= عناك ،ال ي ت روا ال ي تأكي د ال ي و آس ماني
برك )،اس ،كه در وجود تر موجود خ و و س ودمندی وج ود دارد (آمو گ ار 350 :1386؛
كرب  .)43 :1383اك موتی ،به موجودات كم ميكند تا وظاكف (خوكشياری) خود را ب ه
ب ترك نلو انجام دتند و در آن حيطه به كماس وجودی خ ود دس  ،كابن د (مول ه 31 :1356؛
آمو گار  .)55 :1385در حقيق ،خرّه صورت مثالي و مينوی كماالت و تض ين،ت ا ب ه ش مار
ميآكد (مجتیائي  )91 :1352و كسي كه به آن نائل ميشود متلق به ص فات ال ي و ترتمن د
(= خرّه مند) به شمار ميآكد .بر تر انساني نيز ال م اس ،تا در راه به دس ،آوردن تر ت الش
كند (كش،تا امياد كش.)340/2 :،
تر انساني صاحب ترّه كا بخ ،و سرنوش ،خوكش اس .،گرچه اك سرنوش ،به معن ي
تقدكر ا پيش تعيي شده نيس ،بنيه تدتي اس ،كه آدمي برای آن آتركده شدهاس .،ت ر در
موجودات مختنف دارای مراتب تشيييي اس ،و تر ایقة اجتماعي دارای ترّ مخصوص ب ه
خوكش اس ( ،نر  .)220 :1375بر اك اساس شاتان موبدان و نيز رتش  ،ت رّه مخص وص
به خود دارند و غيرآركاكيتا تاقد اك موتی،اند (موله .)103 :1356

مراتب فرّه
به دليل جنیة تشيييي ت رّه و تعن آن ب ه مرات ب مختن ف موج ودات ت رّۀ دارای اس امي
مختنفي اس ،كه برخي ا آن ا عیارتاند ا  :ترّۀ جمادات ت رّۀ نیات ات ت رّۀ حيوان ات ت رّۀ
انسانتا ترّۀ ترشتگان ترّۀ اكزدی و....
 - 1ترّۀ جمادات؛ تمانند ترّۀ رودخانة تينمند (كش،تا اميادكش )345/2 :،ترّ آت ش ( ادس پرم
 )51 :1385و خورشيد؛ چنانيه در آغا خورشيد كش ،نور و گرمي خورشيد «خورنه» ناميده
شدهاس( ،كش،تا خورشيد كش .)311/1 :،در م ركش ،خرّه كي اني ا تمرات ان اك زد م ر ب ه
شمار آمدهاس( ،كش ،تا م ركش 457/1 :،و.)493
 - 2ترّۀ نیاتات؛ تمانند ترّه گياه توم.
 - 3ترّۀ حيوانات؛ تمانند ترّه سيمرا.
 - 4ترّۀ انسانتا؛ تر انساني ا سه عنصر تشييل شدهاس ،كه عی ارتان د ا ت رّه تروت ر و
جوتر ت  .بنابراك تمه آدميان دارای ترّه تستند (آمو گار  .)79 :1385وج ود اك ت رّه باع
ميشود تا انسان در انجام كارتاكي كه با پيشة او مربوط اس ،موت تر باشد .در ص ورتي ك ه
ترد خوكشياری (وظاكف تردی و اجتماعي) خود را به درستي انج ام ندت د و ك ا ب ه گن اه
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روی آورد اك ترّه و ني بختي ا وی دور ميگ ردد (تم ان) .چناني ه ج ي (ك ه نم اد ن
بدكاره و دختر اتركم اس )،در آغا آتركنش قسم كاد كرد كه ترّه آدميان را خ واتم د دك د
(ترنیغ دادگي  .)51 :1369اك ترّه بر اساس تعن آن به انسانتای مختنف نامتای متف اوتي دارد
كه در ادامه در بخش ترّۀ انسانتا به آن ا اشاره ميشود.
 - 5ترّۀ ترشتگان؛ تمچون ترّۀ سروش (كسنا )59 :و نيز ترَوَتران كا ترَوَشيان نيز ك ه در مت ون
رتشتي ا آن ا سخ رتتهاس ،ا تر ب رهمند تستند (كسنا )75 :و نام آن ا ني ز ا اك كنم ه
مشت شدهاس.،
 - 6ترّۀ خداوند (= ترّه اكزدی ترّ اتوراكي)؛ ترّه آتركده اتورامزدا اس( ،كش،تا امياد كش :،
 )331/2و ا آن وی اس ،و به واسطة آن دس ،به آتركنش م ي ن د (تم ان )332 :و تش خص
لطف اكزدی به شمار ميآكد.

فرّة انسانها
وجود اك تر باع ميشود تا انسان در انجام دادن كارت اكي ك ه ب ا پيش ة او مرب وط اس ،
(خوكشياری) موت تر باشد (موله 31 :1356؛ آمو گار  .)55 :1385اك تر بر اساس تعن آن ب ه
انسانتای مختنف نامتای متفاوتي دارد .تمچون :ترّۀ آركاكي =( 1ترّۀ اكران ي) ت رّۀ پ ن واني
ترّۀ موبدی و ترّۀ كياني .چنان كه در ادامه بيان خواتد شد ا اك ميان ان واع ت رّۀ انس انت ا
سه نوع ترّه مورد اشارۀ مستقيم س روردی قرار گرتتهاند كه در اكنجا به نلو مختصر ب ه آن ا
اشاره ميشود:
 .1ترّۀ (خرّۀ) موبدی (= ترّ آس رونان ت رّ پيغمی ری) ك ه متعن ب ه موب دان (= آس رونان
روحانيان) اس ،و نمادی ا داناكي آن اس .،چنانيه در بندتش ا ترّ آس رونان س خ رتت ه
اس( ،ترنیغدادگي 109 :1369؛ تردوسي  50 :1374بي 1746 ،و 56بي )1964 ،و نيز در اوستا ا ترّ
جاماسپ كاد شدهاس( ،گاتتا .)80/1 :مصداق بار كسي كه ا اك ترّه برخوردار ب ودهاس ،
رتش ،اس .،اك تر قابل اكتسا بوده و ا ارك دان ش (داناگي ه) و آم و ش (ترتن گ)
كسب ميشود (نيولي .)85 :1391
 .2ترّۀ (خرّۀ) پ نواني كه متعن به پ نوانان و جوانمردان اس ،و ص احب آن ج ان پ ن وان
ميگردد؛ چنانيه تردوسي در شاتنامه مينوكسد (ص 418بي:)15120 ،
ت مت چني گف ،كاك

ور و تر

كي ي خنعت ي باش د ا دادگ ر

كساني چون گرشاسپ ا اك ترّه برخوردار بودهاند.
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 .3ترّه كياني (= ترّه شاتي ترّ كياني كيان خرّه خرّۀ كياني شيوه ش اتانه س نطة ش اتي)؛
آن را ترّ خسروی (تردوسي  976 :1374بي )35363 ،و ترّ ش ركاری نيز خواندهان د (تم ان268 :
بي)9640 ،؛ ترّی اس ،كه به شاتان تاضل و عادس داده ميشود و در صورتي كه ب ه دادگ ری
و خداشناسي نپردا ند اك تر ا آن ا جدا ميگردد و رو گار اكشان به سر ميرسد .ت رّ كي اني
تروغي ال ي اس ،كه چون بر دس كسي بتابد ا تمگان برتر و برا نده تاج و تخ ،ميگ ردد
و تمواره بر دشمنان خود پيرو ميگردد (پورداود 314 /2 :1377؛ كارنامة اردشير49 :؛ ج  ،مطالع ة
بيشتر ن  :ان واری  )1390كسب اك تر نيا مند نوعي صالحي ،و شاكس تگي معن وی اس  ،و
نميتوان با ور به آن دس ،كات .،بنابراك در تفير اكران باستان تن ا انسانت ای كام ل م ي
توانند به خرّۀ كياني برسند و ا اك ارك به پادشاتي و والك ،بر مردم دس ،كابند.
كرب خرّۀ كياني را كيي ا ب ماكهتای تفير س روردی دانس ته اس ( ،ك رب .)41 :1384
لفظ «كي» كه در واژه كياني به كار رتتهاس ،در اصل در بان اوستاكي و ودائي ب ه ص ورت
«كوی» ( )kaviبودهاس ،كه به معنای «بصير» و «تر ان ه» و «ش اعر» اس  ،و ا ركش ه «k–-
 »/kav-به معنای دكدن اشتقاق كاتتهاس( ،پورداود 314/2 :1377؛ مجتیاكي .)112 :1352

ویژگیهای فرّ کیانی
بر اساس آنچه در مورد ترّه كياني بيان شد ميت وان وكگگ يت ای ك ر را ب رای آن در نظ ر
گرت:،
 - 1موتیتي ال ي اس ،كه قابل غصب شدن نيس( ،كركس ت س  )351 :1355ام ا نف
انسان نيز باكد قابني ،پذكرش آن را داشته باشد.
 - 2ودكعهای ال ي اس ،كه اميان واس آن بر اثر رتتار غنط ت رد وج ود دارد و نيا من د
حفظ و حراس ،اس ،و در صورت ادعای خداكي كردن پادشاه و كا بيدادگری وی اك ت ر
ا او جدا ميگردد (موله 41 :1356؛ آمو گار  .)353 :1386چنانيه ا جمشيد گرتته شد (كش،ت ا
امياد كش )337-336/2 :،و كا ا كي كاووس جدا گردكد .بر اك اساس اس ،كه كيخس رو در
شاتنامه ميگوكد (ص 602بي:)21931 ،
م

بگس ند ت رّه اك زدی

گ ر آك م ب ه ك گّی و راه ب دی

براك اساس ترّه دارای پيوندی ميان جیر و اختيار اس .،كعني چنانيه گفته شد موتیتي ال ي
اس ،كه ترد در دركات ،آن مؤثر نيس( ،جیر) اما واس آن ميتواند ناشي ا اعماس ترد باش د
(اختيار).
 - 3برخورداری ا آن تشيييي اس ،كعني اتراد مختنف ميتوانند ب رهت ای متف اوتي ا
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آن داشته باشند چنانيه رتش ،در ن اك ،ب رمن دی ا آن ب ودهاس ( ،كش ،ت ا اميادكش :،
 .)347/2بر اك اساس در پش ،سيهتای ساساني نوشته ش دهاس « :،ت رّه ات زون» (س ودآور

 )37 :1384كه اشاره به قابني ،ات زاكش آن در ات راد دارد .تردوس ي در اك

ب اره م ينوكس د

( 621 :1374بي:)22609 ،

نگارندۀ چرف گردنده اوس ،

تزاكن دۀ ت رّۀ بن ده اوس ،

 - 4بر خالف ترّ آركاكي كه وكگگي جمعي دارد ترّ كياني تردی اس.،
 - 5خرّه صورت مثالي و مينوی كماالت و تضين،تاس ،و اصني مج رد و معق وس ب ه
شمار ميآكد (مجتی اكي  .)91 :1352اك موتی ،ال ي گاه تجسّم م يكاب د و آن را ب ه ص ورت
مرا وارغَ (شاتي ) تصور كردهاند (كش،تا امياد كش)337-336/2 :،؛ ني ز ب ه ص ورت ب رّه و
قوچ و غُرم (ميش كوتي) متجسد شده اس( ،كارنامة اردش ير40-39 :؛ تردوس ي  860 :1374بي ،
31224؛ مجتیاكي .)91 :1352
 - 6دانشمندان عموماً تصوكر قرص باسدار را نماد خُورنَه دانستهاند (ب وك

20 :1385و86؛

تيننز 15 :1385؛ آمو گار  .)357 :1386برخي نيز قرص بالدار ساده را نشانة ترّۀ اكران ي و ق رص
بالداری را كه با تصوكر انسان تمراه اس ،نشانة ترّۀ كياني دانستهاند (سودآور .)21 :1384
 - 7تمچني در شماكلشناسي تر را به صورت تالهای ا نور تجسم كردهاند كه بر گ رد
صورت پادشاه پرتو اتيندهاس( ،كرب 60 :1383؛ تمو 173/2 :1390؛ مجتیاكي 92 :1352؛ آمو گ ار
)355 :1386؛ شاكد به اك دليل اس ،كه خرّه را به معنای «شمسا» (در لغ ،ند به معن ای ن ور
و روشناكي) نيز آوردهاند (انجو .)578/2 :1354
 - 8تن ا انسان كامل اس ،كه ميتواند به خ رّه كي اني دس  ،كاب د و ا اك ارك ب ه
پادشاتي و والك ،بر مردم دس ،كابد .چنانيه تردوسي مينوكسد ( 11 :1374بي:)357 ،

چنان شاه پالوده شد ا ب دی

كه تابيد ا او خورّه اكزدی

بر اك اساس ميتوان خرّه كياني را نماد معنوك ،به شمار آورد .در نظر اكراني ان باس تان
خرّه تر ك كماالت وجودی اوس ،و تر ك به خورّه دس ،كابد به كماس خوكش نائ ل
شدهاس ،و در حقيق ،متلق به صفات ال ي و ترتمند (خورهمند) گردكدهاس ،؛ چ را ك ه
اتورامزدا راستگوترك و ترتمندترك اس .،در اك تنگام اس ،كه پرت و خ رّه ك ه «ش عاع
سعادت ال ي» و نشانة تأكيد اكزدی اس ،و عامل نييیختي جاودانه در تر دو ج ان اس ،ب ر
سيمای وی آشيار ميگردد .به تمي ج  ،اس ،كه خرّه در بان تارسي با شيوه و ج الس
و سعادت تم معنا گردكدهاس( ،مجتی اكي  55-54 :1352و .)92الیته برای دركات ،اك س عادت
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ال م اس ،تا انسان با انجام دادن وظ اكف دكن ي و دني وی خ ود (خوكش ياری) ب ر اس اس
راستي و نظام ال ي (اشه) عمل نماكد (تمان .)92 :بر اك اساس انسان با نوعي سنوك عرت اني
و اي مراحل و منا س معرتتي اس ،كه ميتواند شاكس ته برخ ورداری ا ت رّ كي اني (ك ا ت رّ
اكزدی) گردد.
اك نظركه با نظركه حاكمِ حييم اتالاون مشاب  ،دارد .بدك نلو كه تم انگون ه ك ه ا
نظر اتالاون حاكمِ حييم برای برپاكي نظم كامل و عدس ال ي در عالم ال م اس ،ت ا ا ع الم
ملسوس بگذرد و به عالم معقوس برسد شاه خو نيز به سیب كماس دكنداری و دادگ ری و
ا روی تشیّه تام به صفات و كماالت ال ي ا جميع مرات ب وج ود ب االتر م يرود و قط ب
عالم و مظ ر عدس و مجری اراده ال ي ميگردد (تمان.)151 :
نمونة تاركخي انسانتای كامني كه به اك مقام دس ،كاتتهاند ش اتان پيش دادی و كي اني
تستند كه نمونة بار و م م آن كي خسرو به شمار ميآكد .تمان گونه كه ك يخس رو ب رای
تردوسي و س روردی نيز نمونة انسان كامل به شمار ميآكد (پورج وادی 71 :1380؛ س روردی
1380ج.)187-186 :

 - 9صاحب اك موتی ،خالت ،ال ي ميكابد و ب ه تعیي ر س روردی« :رئ ي ایيع ي
شود عالم را» ( .)85 :1396به اك دليل اس ،كه داشت اك تره باع استجاب ،دع ا و مس خّر
شدن كائنات در دس ،ترد ميگردد و به تعیي ر س روردی« :اكس ير عن م و ق درت اس »،
(تمان .)82 :تمچني پادشاه ب رهمند ا آن به تنوني چون استخراج آت س اخ ،اب زار آالت
رام كردن حيوانات پشم ركسي و باتت منسوجات پزشيي و ساخت بنا دس ،ميكابد.

فرّه کیانی در سنت اسالمی
اك اصطالح به نلو مستقيم و غير مستقيم در آثار دوران اسالمي مشاتده ميشود:
ك ) به نلو مستقيم؛ در متون دوران اسالمي به اك مف وم اشاره شده اس.،
تردوسي (قرن )4در شاتنامه مينوكسد ( 302 :1374بي:)10889 ،

مرا داد اروند و ترّ كيان

ت پيل و چنگاس شير ژكان

مؤلف بيان االدكان (قرن )5مينوكسد (ص:)24

«تر كه در عجم مَنِ رو گار گشته و او را كارتای ب زر
چيزی دكدهاند كه آن را «ترّ اكزدی» خواندهاند».

پ يش آم ده در او

تمچني غزالي (قرن  5و )6در نصيحة الملوك مينوكسد (ص:)81
«خدای تعالي ا بني آدم دو گروه را برگزكد ...كيي پيغمی ران و دكگ ر من وك...
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چنانيه در اخیار ميشنوی كه« :السنطان ظ لّ النّ ه ت ي األرض» س نطان س اكه
تيی ،خدای اس ،بر روی مي كعني كه بزر و برگماشته خدای اس  ،ب ر
خن خوكش .پ بیاكد دانست كه كسي را ك ه او پادش اتي و ت رّ اك زدی داد
دوس ،باكد داشت و پادشاتان را متابع باكد بودن».

چنانيه مؤلف ترائد السنوك (قرن )7مينوكسد (شم

سجاسي :)49-45 :1368

«و ااكفه ای را ا بندگان به عناك ،لطف اختيار ترمود و به سعادت عقل ممت ا
كرد و اكشان را به ترّ ال ي بياراس ،و ب ه ورج پادش اتي (= ت ر كي اني) م زكّ
گردانيد ...و آن ترّی اس ،ال ي و نوری اس ،ربّاني كه ...به قوت ت ي آن ب ر
عالميان م تر شود».

و كا خواجه ابوالفضل عالّمي (قرن  10و )11در كت ا آك ي اكی ری در بي ان منش أ ق درت
پادشاتان مينوكسد (:)3/1 :1892
«پادشاتي تروغي اس ،ا دادارِ بي تمتا و پرتوی ا آتتا
رو گار ترّ اكزدی خوانند و به باستاني تان كيان خوره».

عالم اترو  ...به بان

اك اصطالح به واسطة شيخ اشراق و شارحان وی به نلو مس تقيم در تنس فة اس المي وارد
شدهاس ،كه در بخشي جداگانه به بررسي آن خواتيم پرداخ( ،ج  ،برخي دكگر ا كاربردت ای
مستقيم اك اصطالح در متون دوران اسالمي ن  :معي

.)429-424/1 :1384

دو) به نحو غیرمستقیم؛ اك اصطالح به نلو غيرمس تقيم ني ز در ترتن گ اس المي ب ه ك ار
رتتهاس ،چنانيه اتضل الدك كاشاني ا ترّ كي اني ب ه «ت روا خ رد» تعیي ر ك رده اس  ،و
مينوكسد (:)108 :1366
«ا شاتان و سروران شخصي كه به عناك ،ال ي متعيّ گردد و ج ان و روان ش
ا تروا خرد نشان دارد.»...
در كتا الخراج و التاج ابوكوسف آمدهاس ،كه خنيفه برگزكدۀ خ دا اس  ،و
جانشي خدا در مي و با نوری ا سوی خدا تج ي ز ش دهاس  ،و ع دال ،را
انجام ميدتد و اااع ،ا حاكم مانند اااع ،ا پيامیر اس( ،كرمر .)386 :1375

تمچني در اكران مي تمواره اك اصطالح به صورت غيرمستقيم در اندكشة سياسي م ردم
وجود داشته اس .،بر اك اس اس حي ومتي ا مش روعيّ ،برخ وردار اس  ،ك ه ا ا رف
خداوند تعيي شده باشد و پادشاتي مشروع تنقي ميگردد كه ا ترّۀ اكزدی كا به تعیير دكگ ر
«عناك ،ال ي» برخوردار باشد (ااووسي  .)49 :1383ترّ كي اني بي انگر ح اك زدی ش اتان در
حيوم ،كردن (= ح ال ي سنطن ،مشروعي ،حيوم )،بر م ردم اس  ،ك ه در تع ابيری
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چون «السنطان ظلّ النّه» مشاتده ميشود (س ودآور  .)15 :1384در اك ران باس تان مق ام ش اتي
دارای دو جنیه بوده اس ،كه كيي دك كاری و دكگ ری ش ركاری ك ا حيم  ،و حيوم ،
اس( ،مجتیاكي  .)115 :1352در ادبيات تارسي نيز ب ترك و كاملترك حيوم ،ت ا حي ومتي
اس ،كه در آن دك و دول ،توأم باشند و ش ركاری دك كار ترمانروا باشد (تم ان)97 :؛ چن ان
كه در شاتنامه آمدهاس( ،ص 1357بي:)49260 ،

چنان دان كه شاتي و پيغمیری

دو گوتر بود در ك

انگش تری

نمونهتای بسياری ا اك اندكشه در شيلگيری سنسنهت ای ب زر و قدرتمن دی در اك ران
مشاتده ميشود .به عنوان نمونه در پيش ا اسالم سنسنة ساسانيان و پ ا اس الم سنس نة
صفوكه و نيز در عصر حاضر حيوم ،جم وری اسالمي حيوم،تاكي تستند ك ه در آن ا
رتیری دكني به تشييل حيوم ،پرداخته اس .،بنابراك س اختار سياس ي اك ران تم واره ب ر
اساس اعتقاد به خرّۀ كياني ثاب ،ماندهاس ،و تن ا روبنای آن كعن ي حاكم ان و سنس نة آن ا
تغيير كردهاس.،
بر اك اساس كيانيان كه كاتنان ترمانروا بودند ق درت خ ود را ب ه ت رّ اك زدی منس و
ميكردند (ن  :كركست س  )1355و ساسانيان تیارنامهای ب رای خ ود س اختند ك ه آن ا را ب ه
كيوكشتاسپ ميرسانيد و ا اك ارك خود را وارث برح ت رّه م يدانس تند (ب وك :1385
 .)157چنانيه در ادامه نشان داده م ي ش ود مف وم خ رّه پ ا اس الم ب ا مف وم والك ،
جاكگزك گردكد .بر اك میناس ،كه صفوكه شجره نامهای جعني ساختند و خ ود را ب ه ام ام
كاظم (ع) رساندند (كسروی .)56 :1352
بر اك اساس برخي ا اندكشمندان عن ،ارح كي خس رو در ال واح عم ادی را ك ه در
اواخر عمر س روردی نوشته ش دهاس  ،معرت ي الگ وی پادش اتي آرم اني دانس تهان د ك ه
س روردی آن را برای كيي ا حاكمان (به نام عمادالدك ) نوشتهاس .،در ج انبين ي سياس ي
س روردی كيخسرو تمان نقشي را دارد كه شاه تينس وف در مدكن ة تاض نة اتالا ون دارد.
(پورج وادی  .)78 :1380بر اك اساس كيي ا بنيادتای آكي سياسي اشراقي ب اور باس تاني ب ه
خرّۀ كياني اس( ،ضياكي  .)108 :1378مشاب  ،مي ان خ رّه كي اني و والك  ،ال ي در اس الم
باع شدهاس ،تا برخي اكنگونه ادعا نماكند كه خالت ،و حاكمي ،قطب نتيجه و انعياس ي
اس ،ا عقاكد مردم اكران باستان در مورد خ رّه و ت ّر كي اني ش اتان اس  .،چناني ه تم امي
صوتيان به والك ،تيوكني و تشركعي اوليا و مشاكخ و اقط ا خ ود ب اور داش تهان د (كثرب ي
 .)36 :1385تمچني به دليل مشاب  ،آن با نظركات اتالاون در مورد حيوم ،برخ ي دكگ ر
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چني باوری در اسالم را برگرتته ا نظركات اتالاون دانستهان د و معتقدن د ك ه س روردی
تن ا ار شتای نمادك شاتان اساايری اكران را به اك نظركه پيون د دهاس ( ،ض ياكي :1378
 .)109چنانكه ميدانيم اك نظركاتِ نادرس ،ناشي ا روكيرد تاركخي به اك گون ه مس ائل
اس ،و در صورتي كه با روكيرد جاوكدان خرد به مطالعه اك اصطالح ميپرداختن د ترگ ز
اكنگونه شتابزده نتيجهگيری نميكردند؛ چرا كه وجود مشاب  ،مي ان س ن،ت ای مختن ف را
ميتوان به دو صورت تعیير كرد (عاليخاني :)18 :1379
 )1بر اساس روكيرد تاركخي اك مشاب ،تا نشان ا اصيل نیودن س ن،ت ای مت أخر و
وامگيری آن ا ا سن،تای قدكميتر اس.،
 )2بر اساس روكيرد جاوكدان خرد اك مشاب ،تا تمگي ا سرمنش اء واح دی ناش ي
شدهاند و وجود اك امور مشابه تأكيدی بر حقاني ،آن ا به شمار ميآكد .بر اك اس اس ت ي
سنتي مطالب خود را ا دكگری اخذ نيرده اس ،بنيه به دليل آنيه حقيقتي ك ه س ر منش اء
اك سن متفاوت بوده اس ،حقيقتي واحد اس ،اك مشاب ،تا پدكد آمده اس.،

خرّه در آثار شیخ اشراق
شيخ اشراق به ترّ نوراني و خرّه و به اور خاص خرّۀ كي اني (كي ان خ رّه) در آث ار خ وكش
اشاره كرده اس .،وی مينوكسد كه چون نف انسان ااتر شود به نور ال ي روش ميش ود
(س روردی 1380د .)184 :وی معتقد اس ،كه به واسطة اك نور اس  ،ك ه پ ا خن ع ب دن
ميتوان به مشاتدۀ انوار عالم دكگر دس ،كات ( ،س روردی  .)89 :1411وی در پرتونام ه م ي
نوكسد (تمو :)85 :1396
«و تر پادشاتي كه حيم ،بداند و بر سپاس و تقدك نوراألنوار م داوم ،نماك د
چنان كه گفتيم او را «خرّه كيانى» بدتند و «ترّ نورانى» بیخشند و بارقى ال ى او را
كسوت تيی ،و ب ا بپوشاند و رئي ایيع ى ش ود ع الم را و او را ا ع الم اعن ى
نصرت رسد و سخ او در عالم عنوى مسموع باشد و خوا و ال ام او ب ه كم اس
رسد».

به نظر س روردی چون نف انسان ااتر شود به نور ال ي روش و قوی ميشود و ق ادر ب ه
تأثير در اجسام و نفوس و دارای تيی ،ميشود و به تأكيد ح ا جمنة حز خدا م يش ود
و ميتواند بر دشمنان خود پيرو شود .چني شخصي به نور تأكي د و ظف ر دس  ،م يكاب د.
چنانيه پادشاتان بزر اكراني مانند تركدون و كيخسرو به آن دس ،كاتتن د .كس اني ك ه ا
اك موتی ،ب رهمند ميشوند رئي ایيعي عالم ميشوند و ا عالم اعني به آن ا ك اری م ي
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رسد .داشت اك ترّه باع استجاب ،دعا و مسخر ش دن كائن ات در دس  ،ت رد م يش ود.
تمچني س روردی نام دو ت ا پادشاتاني را كه به اك مق ام دس  ،كاتت هان د (ترك دون و
كيخسرو) ذكر ميكند (س روردی 1380د187-184 :؛ تمو 1380ج92 :؛ نيز ن  :ش ر وری :1380
393؛ قطب شيرا ی .)357 :1380

نظرات س روردی در مورد «خرّه كياني» را كيي ا بنماكهت ای اص ني تفي ر وی دانس تهان د
(كرب

.)43 :1384

ش ر وری نيز در شرح حكمة االشرق مينوكسد (:)393 :1380

«و مراد وی ا خرّه نور واصل به نفوس تاضل ا عالم نوری اس ،ك ه نف
به آن تعن ميگيرد و به وس ينة آن روش م يش ود و كام لت ر ا اش راق
خورشيد اشراق ميكند .به بان پ نوی خرّه ناميده ميشود و نوعي ا آن ك ه
2
به پادشاتان تاضل اختصاص دارد كيان خرّه ناميده ميشود».
اب سينا نيز ا گروتي نام ميبرد كه «خودی خوكش را وقف كردهان د ب ر نظ اره ورج كعن ي
شيوتمندی برك و بركات ،خوشي م ي » (اب سينا .)109 :1383

مقایسة خرّه در الواح عمادی و اوستا
س روردی در حكمة االشراق

مينوكسد (ص:)157

«نورتای مينوی سرچشمهتای خرّه و رای تستند كه ردش ،ا آن ا خیرداد
تمچني در خنسة پادشاه صدك كيخسرو میارك واقع شدند و آن ا را مشاتده
كرد»3.

ش ر وری در شجرة االلهية نيز تمي مطنب را نقل كرده اس .)434/3 :1385( ،قطب ش يرا ی

نيز در رشح حكمة االرشاق بيان ميكند كه خرّه چنانيه رتش ،گفته اس ،نوری اس  ،ك ه
ا ذات ال ي سااع ميشود و به واسطة آن بعضي ا مردم بر برخي دكگر ركاس ،ميكابن د و
به كم آن در صنع ،و عمل خود م ارت ميكابند و آنچه ا اك نور به منوك ب ا تض ين،
اختصاص دارد «كيان خرّه» ناميده ميشود (.)357 :1380
س روردی تمچني در الواح عمادی در مورد خرّۀ كياني و اترادی كه به آن دس  ،كاتت هان د
مطالیي بيان كرده اس .،اشاره وی به بخش امياد كش ،ا كتا اوستا اس ،كه ب ه بس ياری
ا انواع خرّه و كساني كه به خرّۀ كياني دس ،كاتتهاند اش اره ش ده اس ( ،كش ،ت ا امي اد
كش .)503-485/2 4:،در اك مورد سخنان س روردی در آث ار مختن فاش ب ا مط الیي ك ه
امرو ه ا اوستا به دس ،ما رسيدهاس ،مطابق ،دارد .ج  ،مقاكسة ب تر س خنان س روردی
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با اوستا بخشي ا رسالة الواح عمادی در كنار خالصة اميادكش ،اوستا را در كن ار كي دكگر
ذكر ميكنيم:

الواح عمادی

اوستا

1380د1380/187-184 :ج93-91 :

كش،تا اميادكش503-485/2 :،

چون تير دائم دارد در آكات جیروت و مشتاق [ ...تری] كه ا آنِ اَمشاسْپَندان اس ...،كه ا آنِ
شود به عالم روش و لطيف شود به عش نورانى اكزدانِ مينُوی[ ...تری] كه ا آنِ تَ مورِثِ كناوَند
و متّصف شود به ني بختى و به خير و كرم و بود؛ چنانكه بر تف ،كشور ش ركاری كرد ...
عدس به ات اعنى برود و بر اعداى خوكش قاتر [تری] كه دكر ماني ا آنِ جمشيدِ خو رَمه بود؛
گردد و ملفوظ باشد وصيتى عظيم او را پدكد آكد چنانكه بر تف ،كشور ش ركاری كرد  ...به
و تيیتى سخ،تر پدكد آكد مر او را  ...و برسد به ش ركاری او نه سرما بود نه گرما نه پيری نه
نور تأكيد و ظفر چنانيه بزرگان منوك پارسيان مر و نه رَش ِ دكوآتركده ...پ ا آنيه او به
رسيدند ...و نورى كه معطى تأكيد اس ،كه نف و سخ نادرس ،دروا دتان بيالود تر آشيارا به
بدن بدو قوىِّ روش گردد در لغ ،پارسيان كالید مرغي ا او به بيرون شتات ...،اك تر [ا
«خرّه» گوكند و آنچه منوك خاصّ باشد آن را جم گسسته] را تركدون  ...برگرت ،كه بجز
َرتُش ،پيرو ترك ِ مردمان بود .آن كه اَژی-
«كيان خرّه» گوكند .و ا جمنه آن كسانى كه بدك
6
نور و تأكيد رسيدند [1] :خداوند «نيرنگ» من
دَتاك را تروكوت ...،اَتورهمَزدا چني گف :،ای
اتركدون و آنيه حيم كرد بهعدس  ...كه ا روح َرتُش ِ،اَشَوَن! بر تر ك ا شما مردمان اس ،كه
القدس متينّم گش ،و بدو متّصل و ارك مثاس و خواستار به چنگ آوردن تر ناگرتتني باشد .چني
تجركد و غاك ،سعادت را دركات ،آنچه قاصدان كسي ...پيرو ی تمه رو ه ا آن او شود و دشم
راه كابند و بدارند ا عالم عنوى چون كه نف
را به نيرومندی شيس ،دتد...
روش و قوى گش ... ،حيم كرد و مسنّط به [تری] كه ا آن كِيخسرو بود نيرویِ خو به
قدرت و نصرت و تأكيد بر عدو [خود ضلاك] تم پيوستهاش را پيرو یِ اَتوره آتركدهاش را
صاحب دو عالم ،خیي و او را تالك كرد بهامر برتریاش در پيرو ی را ترمان خو روا شده
ح ّ تعالى و وردگان را با پ بستد و ساكه عدس اش را ترمان دگرگون ناشدنياش را ترمان
را بگسترانيد بر جمنه معموره و ا عنوم ب رهمند چيرگيناپذكرش را شيس ِ،بيدرنگِ دشمنانش
شد بيش ا آن كه بسياران در اك عصرتا برابر او را ...نيروی سرشار و تر مَزدا آتركده و تندرستي
نیودند .و عنم را نشر كرد و عدس بگسترانيد و شرّ را تر ندان ني ِ باتوش را [تر ندانِ] توانایِ
دانایِ بانآور را [تر ندانِ] دالورِ ا نيا رتانندۀ
را ق ر كرد و ترمان او روان گش... ،
] [2و دوم او ا ذرّك ،او من ظاتر كيخسرو روش چشم را آگاتيِ درس ،ا آكنده و ب ترك
ندگيِ بيگمان را ...ش ركاریِ درخشان را
میارك كه تقدّس و عیودكّ ،را بر پاى داش ،ا
قدس صاحب سخ شد و غيب با او سخ گف ،ندگانيِ دكرپای را تمة ب رو یتا را تمة درمان
و نف او به عالم اعنى عروج كرد و متنقّش تا را ...بدانسان كه كيخسرو بر دشم نابيار
گش ،به حيم ،ح ّ تعالى و انوار ح ّ تعالى او چيره شد و در درا نایِ آوردگاه تنگامي كه
5
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را پيدا شد و پيش او با آمد و معنى «كيان خرّه»
دركات ،و آن روشنيای اس ،كه در نف قاتر
پدكد آكد كه سیب آن گردنتا او را خاضع شوند.
و تالك گردند بقوه ح ّ تعالى  ...اتراسيا را ...
و چون من تاضل النف در عالم سنّ،تا را
نده گردانيد و تعظيم انوار ح ّ كرد و حيم كرد
به تأكيد ح ّ تعالى بر جمنه روى مي انوار
مشاتده جالس ح ّ تعالى برو متوالى گش... ،
بخواند او را منادى عش و او لیّي گف ،و ترمان
حاكم شوق در رسيد و  ...تجرت كرد به ح
تعالى  ...درود باد بر آن رو كه مفارق ،وا
كرد رو ى كه به عالم عنوى پيوس.،

دشم ِ تیاتيارِ نيرنگبا سواره با او ميجنگيد
به ن انگاه گرتتار نيامد .كِيخسرو سرورِ پيرو پسرِ
خونخواهِ سياوشِ دلير كه ناجوانمردانه كشته
شد  ...اتراسيا ِ تیاتيار و برادرش  ...را به بند
دركشيد...
[تری] كه ا آنِ َرتُش ِ،اَشَوَن بود كه دكني
اندكشيد؛ كه دكني سخ گف،؛ كه دكني رتتار كرد؛
كه در سراسرِ ج ان اَستومَند 7در اَشَه اَشَوَنترك

8

در ش ركاری ب ترك ش ركار در راكومندی
راكومندترك در ترتمندی ترتمندترك و در
پيرو ی پيرو ترك بود  ...ترّ كيانيِ مَزدا آتركده و
تر مَزدا آتركدۀ ناگرتتني را درود ميترستم...

رمزگشایی از مقدمة المشارع
س روردی در مقدمة المشارع و المطارحات مينوكسد (1380ت :)195 :
«و اما عنم به صورتتای سه گانة ذكر شده در حيم ،اشراق كه عیارتاند ا ( :
نميشود مگر پ

ا اشراق».

) داده

9

برای رمزگشاكي ا اك اشياس ال م اس ،تا به بخش دكگری ا اك كتا
انواع خرّه (ترّه) اس ،مراجعه نماكيم (تمان:)505-502 :

ك ه در م ورد

«آكا نميبيني كه آت گداخته تنگامي كه آتش در آن تأثير ميگذارد تمچون آت ش
ميشود و نوراني و سو اننده ميشود؟ پ نف ا جوتر قدس اس ،تنگامي ك ه
ا نور منفعل شود و لیاس اشراقتا بر ت كند تأثيرگذار ميشود ...
] [1اگر آنچه بر جوتر نف غالب ميشود امر ق ری باشد و اشراقت ا ب ه نل وی
واقع شوند كه ا ارف آسمانتا و اربا انسمتا حصة ام ور ق ری غال ب ش ود
معناكي كه پ نوكان آن را خرّه مينامند حاصل م يش ود ك ه ا ارك ش ا ت ای
نوراني اثر آن در امور ق ری ظاتر ميشود .در اك حال ،صاحب آن شجاع و ق اتر
و غنیه كننده ميشود.
] [2و اگر اشراقتاكي كه ا جانب ش ا تای قدسي ا جان ب نورت ای روح اني
برحسب استعداد نف بر آن وارد ميشوند ا جنیة عشقي و ملیتي باشد خ رّهای
خواتد بود كه اثر آن در سعادتمندی صاحب آن ا ارك ام ور لطي ف و عالق ه و
ميل نف تا و عش آن ا به او و تعظيم ام،تا نسی ،به او ظاتر ميشود كرا آنچ ه
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ا ارف اربا انس مت ا ب ه س وی او ج اری اس  ،س عادتمندان ه و معظ م و
معشوقهای اس.،
] [3و اگر ]اك اشراقتا[ به صورت معتدس باشند و حصّة تيئ،ت ای ن وری در آن
به واسطة سيد نوراني اعظم كاد شود پادش اتي معظ م خوات د ش د ك ه ص احب
تيی ،و عنم و تضين ،و اقیاس خواتد بود و اك ن وع واح د «كي ان خ رّه» نامي ده
ميشود»10.

بر اساس آنچه س روردی در اك بخش بيان ميكند اتاضة ترّه بر انسان ترتمن د ب ه س ه
صورت انجام ميشود:
 .1اتاضة ق ری؛ اك خرّه معادس خرّۀ پ نواني در اكران باستان اس.،
 .2اتاضة م ری؛ اك خرّه معادس خرّۀ موبدی در اكران باستان اس.،
 .3اتاضة م ری -ق ری (اتاضة جامع)؛ كه معادس خرّۀ كياني در اكران باستان اس.،
بر اك اساس دكتر باب عاليخاني ا اشياس رمزی س روردی در مقدم ة كت ا المش ارع
رمزگشاكي كردهاند و آن ا را به صورت كر مشخص نمودهاند (عاليخاني :)116-115 :1396

خرّۀ موبدی
نماد معرت،
غنیة حصّة م ری
جنیة انفسي

خرّۀ كياني
نماد حيم ،و حيوم،
تعادس حصّة م ری و ق ری
جنیة آتاقي و انفسي

خرّۀ پ نواني
نماد قدرت
غنیة حصّة ق ری
جنیة آتاقي

ج  ،رمزگشاكي ا اك نمادتا ال م اس ،تا آن ا را نود درجه بچرخانيم .در اك ص ورت
مشاتده ميشود كه اك نمادتا به ترتيب تصوكر :كنيد تاج و شير اس  .،نم اد نخس  ،ك ه
ك كنيد اس ،نماد خرّۀ موبدی اس .،كنيد بر اس اس ك اركرد آن ك ه ب ا كردن قف ل و در
اس ،نماد گشاكش ك راه بااني (شواليه  )595/4 :1385و رسيدن ب ه ك مرحن ة معن وی و
جاكگاه روحاني اس( ،تمان .)597 :چنانيه س روردی اشاره كرده اس ،در اثر اتاض ة م ری
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ترد به معرت ،و مقام موبدی دس ،ميكابد.
نماد مياني كه ك تاج اس ،نماد خرّۀ كياني اس .،ا آنج ا ك ه در خ رّۀ كي اني اتاض ة
م ری – ق ری در حد ميانه و اعتداس اس ،شيخ اشراق نيز نماد تاج را كه نش انة س نطن ،و
والك ،اس ،در ميانة دو نماد دكگر رسم كرده اس.،
و نماد سوم كه ك شير اس ،نماد خرّۀ پ نواني به شمار ميآك د .ش ير مظ ر ق درت و
عدال ،اس( ،تمان .)111 :در دوران گذشته بر قیر پ نوانان و عيّ اران ش يری س نگي نص ب
ميكردند كه امرو ه نيز در برخي ا مناا بقاكای آن باقي مانده اس .،اك خرّه چنانيه ش يخ
اشراق بيان كرده اس ،ناشي ا اتاضة ق ری اس.،

مصداق فره کیانی در فرهنگ اسالمی
ترّه با اصطالحات دكگری ا ساكر ترتنگتا مقاكسه شدهاس .،به عنوان مثاس برخي تر را ب ا
اصطالح «شِخينا» در ترتنگ ك ودی مقاكسه كردهاند (پورداود 512/1 :1377؛ نيز ن  :ش خينا-80 :
)84؛ اما برخي شخينا را با س يينه كي ي دانس تهان د و ن ه ب ا خ ورّه (پورج وادی .)194 :1382
تمچني اك اصطالح را با نيروی مان ا (خ داكار ملی ي  )26-27 :1378و مف وم مِنَمّ و در ب ي
الن رك مقاكسه كردهاند (ب ار  .)437 :1384در ترتنگ اسالمي اك واژه را با كنم ات ك ر ني ز
تطیي دادهاند:
 )1سنطان؛ خره كياني را با اصطالح سنطان در قرآن قابل تطیي دانس تهان د (مع ي :1384
.)415/1

 )2نور اام ؛ كيان خره را با نور اام كه مرحنة س وم ا نورت ای س روردی اس ،
(س روردی 1380الف )109/1 :كيي دانستهاند (پورجوادی 195 :1382؛ غف اری )166 :1380؛ اك ن ور
اس ،كه تمة تماكالت مادی را ا ميان بر ميدارد و موت اصغر را پدكد ميآورد.
 )3سيينه؛ عدّهای خرّه را با سيينه كيي دانستهاند (كرب 59 :1384؛ امي دتق ان 159 :1383؛
پورنامداركان .)300 :1383

چنانيه ا ميان شارحان س روردی مؤلفي گمنام به نام ودود تیركزی در تفس يری درب اره
الواح به نام مصیاح االرواح تي كشف حق اك االل واح و عی د ال ر اق كاش اني در ت أوكالت
القرآني سيينه و كيان خره را كيي دانستهاند (پورجوادی  .)196 :1382اما در مقابل برخي اك
نظر را نپذكرتتهاند و تفاوتتاكي ميان آن ا ذكر كردهاند (تمان.)194 :
 )4والك،؛ ميتوان در ترتنگ اسالمي اك تر را با نور امام ،مقاكسه ك رد (ام ي دتق ان
157 :1383؛ ملمدی واكقاني  )361 :1385كه ا امامي ب ه ام ام دكگ ر منتق ل م يگ ردد و باع

42

جاوكدان خرد شماره  33ب ار و تابستان 1397

رسيدن وی به مقام امام ،ميگردد .تمچني كرب آن را با نور ملمدی قابل مقاكسه دانس ته
اس( ،كرب  .)181/2 :1390بر اك اساس رسيدن خرّۀ كي اني ب ه جانش ي ب ر ح پادش اه و
گركخت آن ا دس ،غاصیان حيوم ،با مسألة نور امام  ،مش اب  ،بس يار دارد .مش اب ،
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 اص ل و منی ع خ رّه روش ني ب يآغ ا معرت ي
شدهاس ،و در ن اك ،خرّه به سوشيان ميپيوندد ميتوان ب ه اك نتيج ه رس يد ك ه اك
مف وم ا آغا ج ان وجود داشته اس ،و تا پاكان آن باقي خواتد ماند .اك معنا نيز ب ا مف وم
والك ،در ترتنگ شيعي مشاب  ،دارد .چنانيه بر اساس معارف شيعي تي گاه مي خ الي
ا حج( ،ولي معنوی) نميماند .وجود اك گونه مشاب ،تا باع شده اس ،تا متعنق ان ب ه
نگرش تاركخي به غنط گمان كنند كه شيعيان لطف ال ي خاصي نظير خورن ه ش اتي را ب ه
امامان خود منتسب كردهاند (بوك  .)184 :1385در حالي كه بر اساس دكدگاه جاوكدان خ رد
به اك نتيجه دس ،ميكابيم كه اكرانيان تمواره به والك ،معتقد بودهاند.

نتیجهگیری
با توجه به مطالب اك مقاله به نظر ميرسد مف ومي كه در بردارنده تمامي معاني ت ر اس ،
مف وم والك ،اس .،بر اك اساس مي ت وان گف  ،ك ه ص احب ت ر انس ان كام ل و خنيف ه
خداوند بر روی مي اس ،كه ا حيم ،حقيقي برخوردار اس  .،در حقيق  ،دارن دۀ ت رّ
كياني انسان كامني اس ،كه دارای عنم لدنيّ (جام ج ان نما) و تص رّف در نف وس اس  ،و
بر اك اساس دارای ح ال ي حيوم ،بر مردمان و والك ،تيوكني و تشركعي ب ر آن اس .،
بنابراك خرّۀ كياني معادس والك ،و انسان صاحب آن (انسان ترتمند) مع ادس ول ي و انس ان
كامل در ترتنگ اسالمي اس ،كه خنيفة خداوند بر روی مي به شمار ميآكد.

پینوشتها:
 1ترّۀ آركاكي (= ترّۀ اكراني)؛ ترّی اس ،كه ا سوی خداوند به اكران مي داده شدهاس ،كه باع
آباداني و شوك ،و جالس و اب  ،آن ميگردد .بر اثر اك تر اس ،كه دشمنان اكران شيس ،ميكابند
(كش،تا اشتاد كش.)206-204/2 :،
« 2و كركد بالخره ان النور الواصل الي االنف الفاضنه م العالم النوری الذی تتأل به النف و تضيء
و تشرق اتم م اشراق الشم كسمّي بالف نوكه «خرّه» و ما كتخصص بالمنوك االتاضل من م كسمّي
«كيان خره».
« 3و االضواء المينوكه كنابيع الخرّه و الرای التي أخیر عن ا رادش ،و وقع خنسه المن الصدك كي

43

خرّۀ كياني باالترك مقام معنوی در حيم ،اشراقي

خسرو المیارك الي ا تشاتدتا».
 .4نو دتمي كش( ،نياكش) ا كش،تای بيس،وك گانة اوستا به نام اكزد مي ( امياد) خوانده شده
اس .،اك كش ،را «كيان كش »،نيز خواندهاند چراكه داستان به دس ،آوردن خرّه توسط پادشاتان
سنسنة كياني در آن بيان شده اس.،
 .5لقب ت مورث اس ،كه به معنای «شاكي السالح» (كعني مرد باسالح و چس ،و چاب ) اس.،
 .6تمان ضلاك اس.،
 .7مادی استخوان دار خاكي مراد ج ان مادی اس ،كه اتورهمزدا در آغا سه تزارۀ دوم آترّكنش
اترّكد و در آن به مينوتا ت بخشيد.
 .8دارندۀ جالس و شيوه و تروا .صف ،اتورهمزدا و برخي ا اكزدان و آدميان اس ،و غالیاً با «ترتمند»
تمراه ميشود.
 . 9و اما الصور الثالثة المذكورة فى حكمة االشراق و هى( :

) علومها ال تعطى اال بعد االشراق.

 . 10ألم تر انّ الحديدة الحامية اذا أثّرت فيها النار تتشبّه بالنار و تستضىء و تحرق؟ فالنفس من جوهر
القدس ،اذا انفعلت بالنور و اكتست لباس الشروق أثّرت و فعلت...
…] [1ثمّ ان كان الغالب على جوهر النفس االمر القهرىّ ،فيقع الشروق على وجه يغلب فيه حصّة االمور
القهريّة من السماويّات و ارباب طلسماتها :فيكون المعنى الذى يسمّيه الفهلويّة «خرّه» ممّا يأتى فى الشهب
النورانيّة أثره فى القهر ،فيصير صاحبه شجاعا قاهرا غالبا.
] [2و ان كان الشروق الذى يأتى فى الشهب القدسيّة من االنوار الروحانيّة بحسب استعداد النفس من جهة
عشقيّة و محبّيّة ،فيكون «الخرّه» السارى أثره فى اسعاد صاحبه بامور لطيفة و ميل النفوس و عشقها اليه و
تعظيم االمم له ،النّ األلق السارى اليه من ارباب طلسمات سعديّة معظّمة معشوقة.
] [3و ان اعتدل و كثر فيه حصّة هيئات النور بوساطة السيّد النيّر االعظم ،فيكون مليكا معظّما صاحب هيبة و
علم و فضيلة و اقبال ،و هذا وحده يسمّى «كيان خرّه».
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