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بررسی تطبیقی «ذات» در ادبیات کردی یارسان
«فره» در ادبیات فارسی
با «تج ّلی» و ّ
تاریخ دریافت1394/7/11 :

تاریخ پذیرش1394/11/25 :

علینظر نظریتاویرانی
دانشجوی دکرتی زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه کردستان
سعید امامی
دانشجوی دکرتی زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه لرستان

چکیده
«فره» در
جستار حارض کوشیده است مفاهیم ّ
اوستا و شاهنامهی فردوسی و «جت ّلی» (جت ّلی
حق بر قلب عارف) در عرفان اسالمی را با
«ذات» در «آینی یاری» بررسی و مقایسه کند.
در ابتدا ،برای آشنایی با آینی یاری ،شناختی
امجالی از این آینی ارائه شده است .سپس با
رشح و توضیح هریک از موارد مذکور و اشاره
به شباهت ها و تفاوت های آنها ،به این نتیجه
میرسد که ّفره و جت ّلی و ذات بسیار به هم شبیه
بوده و هرسه سبب رسوری و برتری دارندگان
آنها بر دیگران میشود .این سه اصطالح
را میتوان ،با وجود تفاوتهایی که دارند،
گونههای خمتلف یکدیگر در آینی زردشتی،
عرفان اسالمی و آینی یاری دانست .گفتنی
است در بخش ّفره ارتباط آن با «کاریزما» در
مباحث مربوط به علوم اجتامعی و سیاسی نیز
بررسی شده است.

کورتە
ئەم وتارە هەوڵی داوە چەمکهکانی «فەڕە» لە
ئەوێستا و شانامەی فیردەوسی و دهرکهوتن
(دهرکهوتنی حهق ل ه دڵی عارف) لە عیرفانی
ئیسالمیدا لەگەڵ زات لە ئایینی یاریدا لێکبداتەوە
و بەراوردی بکات .سەرەتا بۆ ئاشنایی لەگەڵ
ئایینی یاری ناساندنێکی کورت پێشکەش کراوە.
پاشان بە رشۆڤەی هەر کام لە بابەتە نێوبراوەکان
و ئاماژە بە وێکچوون و جیاوازییەکانیان ،بەم
ئاکامە دەگەین کە فەڕە و دهرکهوتن و زات،
وێکچوونی زۆریان هەیە لەگەڵ یەکرت و هەر
سێکیان دەبنە هۆی سهربوونی خاوهنی ئهوانه،
له چاو کهسانی دیکه .وێڕای جیاوازییەکانی ئەم
سێ زاراوەیه دەتوانین وەکوو شێوەگەلی جیاواز
لە ئایینی زەردەشتی ،عیرفانی ئیسالمی و ئایینی
یاری ب ه ئهژماریان بێنین .جێگای ئاماژەیە کە لە
باسی فەڕە-دا پێوەندیی ئەو لەگەڵ کاریزمادا لەو
باسانەیه کە پێوهندیی پتەوی به زانستە کۆمهاڵیهتی
و سیاسییەکانەوە هەیە.

کلیدواژهها :اوستا ،شاهنامهّ ،فره ،آینی یاری،
ذات ،عرفان ،جت ّلی

وشەگهلی سهرهکی :ئەوێستا ،شانامە ،فەڕە،
ئایینی یاری ،زات ،عیرفان ،دهرکهوتن.

1- nazari_hooman@yahoo.com
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 -1مقدمه
از آنجـا کـه یکـی از زمینههـای مـورد حتقیـق در ایـن مقالـه آیین یـاری اسـت ،پیـش از
پرداختـن بـه موضـوع ،شـناختی امجالـی از ایـن آیین الزم بـه نظـر میرسـد .آیین یـاری
یکـی از آینیهـای ایرانـی اسـت کـه در قـرن هفتـم بـه وسـیلهی شـخصی بـه نـام "سـلطان
سـهاک" در نواحـی غربـی ایـران بـه ظهـور رسـیده اسـت .البتـه الزم بـه ذکـر اسـت کـه
مقدمـات ظهـور ایـن دیـن را "شاهخوشین" در قـرن چهـار و پنـج هجـری مهیـا میکنـد.
در فاصله ی زمانی از شاهخوشین تا سـلطان سـهاک کسـان دیگری مهچون بابارسهنگ
و بابـا نـاووس و ...آمدهانـد کـه هرکـدام از آنهـا نیـز زمینهسـاز ظهـور کامل ایـن دین در
قـرن هفتـم هجـری بـوده اند.
آیین یـاری در ایـن اواخـر بـا نـام اهلحق مشـهور شـده اسـت .اصطلاح اهلحق در
هیـچ یـک از متـون مقـدس یارسـان نیامـده اسـت .نـام اصلـی آن مهین آیین یاری اسـت.
ِ
اصطالحـات ایـن آیین از اسماءاهلل میباشـد و حـرف "ی" نیـز نشـانهی
یـار در فرهنـگ
نسـبت اسـت .بنابرایـن آیین یاری یعنی کیـش خدایی .پیروان این آینی را هم ِ
"یارسـان"
مینامنـد" .یـار" در ایـن واژه بـه معنـای دوسـت و "سـان" هم بـه معنای خداوند اسـت؛
بنابرایـن یارسـان را دوسـت خـدا یـا دوسـتان خـدا میتوان معنـی کرد.
«یارسـان در ایـن 1400سـالی کـه از ظهـور اسلام میگـذرد ،مشترکات چنـدی نیز
بـا مسـلامنان پیـدا کردهانـد؛ مث ً
لا بـرای حضرت علـی و خانـوادهاش احرتامـی در حـد
بـزرگان خـود قائلنـد؛ تاجایـی کـه حتـی بعضیهـا اشـتباه ًا آنهـا را علیاللهـی گفتهانـد.
(ریشـهی ایـن احترام علاوه بـر شـخصیت و عدالـت حضرت علـی برمیگـردد بـه ایـن
کـه یارسـان و شـیعیان ،قرنهـای متوالـی مهـرزم یکدیگـر علیـه حـکام عباسـی و عثامنـی
مبـارزه کردهاند(».نظـری جاللونـد)6 :1392،
مناطـق یارساننشین در گذشـته ،گسترهی وسـیعی داشـته اسـت؛ چنانکـه ادوارد
پـوالک (از اسـتادان دارالفنـون در زمـان امریکبیر) مینویسـد« :علیاللهیهـا در رسارس
مملکت پراکنده هسـتند و بهخصوص بسـیاری از آنها در شهر دماوند سکنی گزیدهاند».
(پـوالک )239 :1361،در سـفرنامهی هانـری باینـدر (مربوط به زمان نارصالدینشـاه)
نیـز آمـده اسـت« :کُـردان ایالـت کرمانشـاه مردمـی آرام و خوشبرخوردنـد ،آنهـا بـه
فرقـهی علیاللهـی تعلـق دارندکـه بـا گذشـت تریـن فرقههـای مذهبـی اسـت( ».باینـدر،
 ) 403 :1370مهچنین خانـم لیـدی شـل مهسر وزیـر خمتـار انگلیـس در زمـان قاجـار
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مینویسـد« :مریـدان فرقـهی علیاللهـی اکثریـت افـراد طایفـه ی َلک را تشـکیل میدهند
و بـا ایـن کـه معتقـدان ایـن مـرام کـم و بیـش در میان طوایـف خمتلـف ایرانی وجـود دارند
ولـی هیـچگاه دیـده نشـده کـه برخـوردی از نظـر طـرز تفکـر آنهـا بـا دیگـران پیـش آمـده
باشـد( ».شـل)156 :1362 ،
"سانجـام" نـام دارد کـه بـه صـورت نظـم و بـه زبـان کُـردی
کتـاب مقـدس یارسـان َ
بیـان شـده اسـت و شـامل سـخنان سلطانسـهاک و یـاران نزدیـک او و دیگر باطـنداران
ایـن آیین قبـل و بعـد از سـلطان سـهاک میباشـد.
در آیین یـاری تأکیـد بسـیاری بـر آینیهـای ایرانـی پیـش از اسلام وجـود دارد و از
جهاتـی میتـوان ایـن آیین را هنضتـی در جهـت حفـظ و احیـای آن باورهـا و آینیهـا و
ذخایـر معنـوی و فرهنگـی ایـران پیـش از اسلام دانسـت:
ههنــی مهگیلیــم یــهک یــهک شــاران تــا زنــده کهریــم ئایــن ئــران
هنــوز هــم یکایــک شــهرها را میگردیــم تــا آیــن ایــران را زنــده کنیــم
(رسانجام)14 :2007 ،
زهردشــت پهیــدا بــی وه فهرمــان شــام ئهوســتاش آوهرد پــهری خــاس و ئــام
چهنــی گومراهــان ســتیزا وه کــووچ مهکووشــا پــهری یــاری شــهو و رووچ
زردشــت بــه فرمــان خدایــم ظهــور کــرد
اوســتا را بــرای هدایــت خــاص و عــام آورد
وی بــه وســیلهی گفتــار خــود بــا گمراهــان ســتیزه کــرد
و بــه خاطــر آیــن یــاری شــب و روز کوشــش نمــود
َ
(دیوان گوره)241 :1382،
یکـی از مباحثـی کـه بـه وفـور در کالم رسانجـام دیـده میشـود اصطلاح ذات اسـت
نگارنـدگان ایـن مقالـه برآننـد که آن را با ّفرهی ایزدی در اوسـتا و شـاهنامهی فردوسـی و
نیـز جت ّلـی در عرفان اسلامی مقایسـه نامیند.
 -2پیشینهی حتقیق
فـره و جت ّلی حتقیقی صورت نگرفته اسـت،
تـا بـه حـال در مورد ارتباط و مقایسـهی ذاتّ ،
فـره و جت ّلـی پژوهشهایـی انجـام شـده اسـت؛ بـه عنـوان مثـال
امـا بـه تنهایـی در مـورد ّ
میتـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کرد:
از آنجـا کـه یکـی از مباحـث مهـم در متـون عرفانـی ،بحـث جت ّلـی اسـت ،بیشتر
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کتابهایـی کـه بـا موضـوع عرفان نوشـته شـدهاند معمـوالً کم و بیـش بـه آن پرداختهاند؛
مثلاً( :گوهریـن :1368 ،ذیل واژه جت ّلی)( ،فهیمی )101 :1391 ،و (علم مهرجردی،
 )5 :1391و . ...امـا تقریبـ ًا هیچیـک از آنهـا بـه صورت ویژه جت ّلی حـق بر قلب عارف
ِ
اصلـی جت ّلـی در ایـن مقالـه اسـت ـ بررسـی نکردهانـد .در مـورد فـر یـا
را ـ کـه موضـو ِع
فـره ایـزدی هـم میتـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد( :پـورداود 314-315 :1377 ،و
ّ
معین 414-415 :1338 ،و عفیفـی 568 :1374 ،و 569و امرییـان493 :1385 ،
پرینظـر.)124-111: 1382،
ّ -3فره
خورنَـه اوسـتایی برآمده
«فـره در پهلـوی
خـوره  xwarrahبـوده اسـت .واژهی پهلـوی از َ
ّ
ّ
"فـره" و "فـر" در پارسـی از رخیت پارسـی باسـتان واژه :فرنَه .بجـز دو رخیت "
و
اسـت
ّ
"فر"  farraنیز کاربرد یافته اسـت»
فـره"  Farrahو"فـر" ،ایـن واژه در پارسـی در رخیت َّ
ّ
(کزازی.)235 :1384 ،
فـره
«طبـق نظریـهی ایرانـی پادشـاهی و حکومـت (در دوران باسـتان) ،شـاه دارای ّ
ایـزدی بـود ،بدیـن معنـا کـه شـاه از دیگـر افـراد بشر برتـر ،نایـب و جانشین خداونـد در
روی زمین شـمرده مـی شـد .مرشوعیـت او فقـط ناشـی از برگزیدگـی از جانـب خـدا
فـره ایـزدی) بـود و بنابرایـن تنهـا در برابـر خداونـد مسـئولیت داشـت».
(یعنـی داشـتن ّ
(کاتوزیـان.)11:1377 ،
فـره ایـزدی گفته شـده
در کتـب و فرهنگهـای خمتلـف مطالـب مهاننـدی در رابطـه بـا ّ
اسـت .بـه عنـوان نمونـه حممـد معین در کتـاب مزدیسـنا و ادب پارسـی مینویسـد « فـر،
فروغـی اسـت ایـزدی بـه دل هرکـس بتابـد از مهگنـان برتـری مییابـد .از پرتـو ایـن فروغ
اسـت کـه شـخصی بـه پادشـاهی رسـد و شایسـتهی تـاج و ختـت گـردد ،آسایشگستر و
دادگـر شـود و مهـواره کامیـاب و پریوزمنـد باشـد .نیـز از نیروی این نور اسـت که کسـی
در کماالت نفسـانی و روحانـی کامـل گـردد و از سـوی خداونـد بـه پیامبری برگزیـده
شـود( ».معین)414-415 :1338 ،
ّ -1-3فره ایزدی در اوستا
ِ
خو ِرنو ،دو
«در اوسـتا از سـه نـوع فر سـخن رفته اسـت :نخسـت " فر ّآریایـی"َ :ائرییانـم َ
ِ ِ
"فر زرتشـت"( ».کـزازی)235 :1384 ،
فـر کیانـی" :کوائـم َ
خو ِرنو ،سـه دیگر ّ
دیگـر " ّ
در اینجـا نمونـه هایـی از اسـتعامل « فـر» در کتـاب مقدس پارسـیان (اوسـتا) آورده می-
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فـره ایزدی واضحتـر گردد.
شـود ،تـا معنای ّ
ِ
«فـری کـه از آن اهورامـزدا اسـت و اهورامـزدا از پرتـو آن آفریـدگان را پدیـد آورد،
بسـیار خـوب و زیبـا و دلکـش و درخشـان و کارآمـد » (زامیادیشـت ،کـردهی یکـم ،بنـد
.)10
«فـری کـه از ِ
آن امشاسـپندان ،آن شـهریاران تیزبین بزرگـوار بسـیار توانایـی دلیر
اهورایـی نیسـتیناپذیر پـاک» (زامیادیشـت ،کـردهی 2بنـد .)15
«فـری کـه دیرزمانـی از آن « هوشـنگ» پیشـدادی بـوده چنانکـه بـر هفـت کشـور
(روی زمین) پادشـاهی کـرد و بـه مردمـان و دیـوان و جـادوان و پریـان و «کربن»هـا و
«کوی»های سـتمکار دسـت یافت و دوسـوم از دیوان مازندران و دروغ پرسـتان « َو ِرن»
را برانداخـت » (زامیادیشـت ،کـردهی  4بنـد .)26
«فـری کـه از آن زرتشـت پـاک بـود کـه بـه شـیوهی دیـن اندیشـیده کـه بـه شـیوهی دین
سـخن گفـت ،کـه بـه شـیوهی دیـن رفتـار کـرد کـه در رسارس جهـان خاکـی در راسـتی
راسـتترین ،در شـهریاری هبرتیـن شـهریار و در شـکوه شـکومهندترین ،در « فـر»
فرمهندتریـن و در پیروزی پریوزمندتریـن بـود» (زامیادیشـت ،کـردهی  12بنـد .)79
پـورداود در کتـاب یشـتها جلـد دوم ،اصطلاح « فـر» را اینگونـه تفسیر میکنـد.
«فـر فروغـی اسـت ایـزدی کـه بـه دل هر کـه بتابـد از مهگنـان برتـری مییابـد .از پرتو این
فـروغ اسـت کـه کسـی بـه پادشـاهی رسـد و برازندهی تـاج و ختت گـردد و آسایشگستر
و دادگـر شـود و مهـاره کامیـاب و پریوزمنـد باشـد .مهچنین از نیروی ایـن نور اسـت که
کسـی در کماالت نفسـانی و روحانـی آراسـته شـود و از سـوی خداوند از بـرای راهنامیی
مردمـان برانگیختـه گـردد و بـه مقـام پیغمبری رسـد و شایسـتهی اهلـام ایـزدی شـود؛ بـه
عبـارت دیگـر آنکـه مؤیـد بـه تأییـد ازلـی اسـت خـواه پادشـاه و خـواه پارسـا و خـواه
فـره ایـزدی اسـت .چون فر پرتو خدایی اسـت ناگزیـر باید آن
نریومنـد و هنرپیشـه دارای ّ
را فقـط از ِ
آن شـهریاری شـمرد کـه یزدانپرسـت و پرهیـزگار و دادگـر و مهربـان باشـد».
(پـورداوود)314-315 :1377 ،
کوورجیکویاجـی دربـارهی مفهـوم جامعهشناسـی «جـام» و « فـر» چنین میگویـد:
«درحالـی کـه مفاهیـم جـام یـا فرکیانـی ،رسمایههـای واالی معنایـی و شـعری بسـیاری
از شـاخههای قـوم آریایـی بـود حتـی پـارهای از اقـوام بـدوی را میتـوان نشـان داد کـه در
ایـن زمینـه تصوراتـی مشـابه ـ هرچنـد ابتدایـی ـ دارنـد همچنانکـه « فرهمنـدی» در ایـران

108

ُ
پژوهشنامه ادبیات کردی /سال دوم ،شماره  ،2بهار 1395

باسـتان جمـوز شـهریاری بـود .در میان برخـی از اقوام بـدوی نیز چننی تصـوری رایج بود
کـه داشـتن «مانـا» دلیـل موجهـی اسـت بـرای برخـورداری از ارزش واال یعنـی پیروزی
رزمـی یـا خردمنـدی( ».کوورجیکویاجـی.)15:1371 ،
ّ -2-3فره ایزدی در شاهنامهی فردوسی
در شـاهنامهی فردوسـی آن هنـگام کـه از پادشـاهی کیومـرث ـ اولین پادشـاه ـ سـخن
فـره ایـزدی و بخت
میرانـد ،علـت پیروی مـردم و دد و دام و هـر جانـور را از او داشـتن ّ
موافـق مـی داند.
دد و دام و هــر جانــور کــش بدیــد ز گیتــی بــه نزدیــک او آرمیــد
فــره و بخــت او
دوتـــا میشـدنـــدی بــر ختـــت او از آن برشــده
ّ
(فردوسی)1/28 : 1388 ،
مهچنین هتمـورث ـ پادشـاه پیشـدادی ـ آنچنـان از بـدی پالـوده و دور بـوده اسـت که
فـره ایزدی الزم
فـره ایـزدی از او میتابـد .در حقیقـت این دور بـودن از بدی و دارا بودن ّ
ّ
فـره ایـزدی بـه کسـی تعلـق میگیرد کـه از بـدی پالـوده
و ملـزوم مهدیگـر هسـتند؛ یعنـی ّ
فـره ایزدی باشـد.
باشـد و کسـی کـه از بـدی پـاک اسـت میتوانـد دارای ّ
فــره ایــزدی
چنــان شــاه پالــوده گشــت از بــدی کــه تابیــد از او
ّ
(مهان)1/35 :
بنابرایـن ،فـر تنهـا بـه پارسـایان میرسـیده و از ناپـاکان میگرخیتـه اسـت؛ بـه عنـوان
مثـال «افراسـیاب تورانـی سـه بـار بـه آز و آروز میکوشـد تـا بـه فـر دسـت یابـد لیـک فـر
ِ
تورانـی
مهـواره از او مـی گریـزد .در زامیادیشـت میخوانیـم :فـری کـه افراسـیاب آن
بدکـردار کوشـید تـا در دریـای ُوروک َ
َـش بـر او دسـت یابـد؛ جامـه از تـن بـه در آورد و
کوشـید تـا بـه فـر دسـت یابـد؛ فـری کـه از ِ
آن مردمـان آریایـی اسـت چـه آنـان کـه بـه دنیـا
آمدهانـد ،چـه آنانکـه پـس از ایـن به دنیا خواهند آمد ،و از ِ
آن زرتشـت سـپند اسـت .لیک
فـر برجسـت؛ فـر گرخیـت؛ فـر جایگاهـی دیگـر جسـت( ».کـزازی)173 :1368 ،
فـره ایـزدی بـه مانند هالهای مرئی گرداگرد شـاهان در جت ّلی
«در دورهی اسـطورهایّ ،
است
مهــی تافــت از ختــت شاهنشــهی چــو مــاه دو هفتــه ز رسو ســهی»
(صدری)55 :1375 ،
فـره ایـزدی برخـوردار اسـت ،کـه
در پادشـاهی مجشـید ،ایـن پادشـاه تـا هنگامـی از ّ
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فـره ایـزدی  -یعنـی
مطیـع پـروردگار اسـت و تـا زمانـی شایسـتگی پادشـاهی دارد کـه از ّ
مهـان نـوری کـه اهورامـزدا بـه او داده اسـت  -برخـوردار اسـت؛ امـا بـا منـی کـردن ،ایـن
نـور و فـروغ ایـزدی از او گرفتـه میشـود.
چــو ایــن گفتــه شــد فــر یــزدان از اوی بگشــت و جهــان شــد پــر از گفتوگــوی
منــی چــون بپیـوســـت بــا کردگـــار شکســـت انـــدر آورد و برگشـــت کـــار
(فردوسی)1/39 : 1388 ،
 -3-3کاریزما ( )charismaو ارتباط آن با ّفره
یکـی از مفاهیـم کاربـردی در علـوم سیاسـی و جامعهشناسـی ،اصطلاح "رهبری
کاریزمایـی" اسـت .بنیانگـذار تئوریـک ایـن مفهـوم " ماکـس وبـر" میباشـد .او ایـن
اصطلاح را در مقایسـه بـا دو نـوع دیگـر اقتـدار مشروع یعنـی اقتـدار سـنتی و اقتـدار
بروکراتیـک یـا عقالیـی ـ قانونـی بـه کار مـی بـرد .منظـور از رهبری کاریزمایـی نوعـی
رابطـهی اقتـداری اسـت کـه بـر اسـاس آن اشـخاصی ،صفـات و ویژگیهای اسـتثنایی و
فـوق بشری در رهبر خـود میبیننـد و داوطلبانه و با اشـتیاق کامل از او پیروی میکنند.
بـه نظـر وبـر« تأمین مهـهی نیازهایـی کـه در فراسـوی نیازهـای روزمـره قـرار دارنـد،
بـر بنیـادی کام ً
لا نامهگـون ...اسـت هرچـه در تاریـخ بیشتر بـه عقـب برگردیـم ،بیشتر
بـه مصادیـق ایـن وضعیـت برمیخوریـم .ایـن بـدان معناسـت کـه رهبران "طبیعـی"،
هنگامـی کـه تنگناهـای روحـی و جسـمی و اقتصـادی و اخالقـی و سیاسـی پدیـد آمـده
اسـت ،بـه مفهـوم رایـج کلمه نـه مقامی داشـتهاند و نه مسـئول در حرفـهای بودهاند؛ یعنی
کسـانی بودهانـد کـه نـه دانـش ختصصـی داشـتهاند و نـه بـرای حقـوق کار میکردهانـد .در
مواقـع بـروز بحـران رهبران طبیعـی کسـانی بودهانـد کـه از موهبتهـای خاص جسـمی
یـا روحـی هبـره داشـتهاند .و مـردم معتقـد بودهاند که ایـن موهبتهـا مافـوق طبیعیاند».
(وبـر)278 ،1384 ،
بـرای تبیین نحـوهی شـکلگریی نفـوذ و تأثیر رهبر کاریزمـا ،تئوریهـای خمتلفـی
دربـارهی اندیشـهی حمـوری وبـر شـکل گرفتـه اسـت ،کـه از آن مجلـه میتـوان بـه تئـوری
مهانندسـازی اسـطورهای ،تئـوری رسایـت اجتامعی و تئوری قهرمانسـازی اشـاره کرد.
« رهبری کـه هالـهی کاریزمایـی پیـدا میکنـد ،فـردی اسـت کـه میتوانـد خواسـته یـا
ناخواسـته از پتانسـیل اسـطورهای مربـوط بـه فرهنـگ جامعـه هبرهبـرداری کند .او کسـی
اسـت کـه میدانـد چگونـه بـر اسـطورههایی انگشـت بگـذارد کـه بـا شـخصیتهای
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مقـدس آن فرهنـگ ،بـا قهرمانـان افسـانهای یـا تارخیـی و بـا پریوزیهـا و شکسـتهای
آن پیونـد دارد .بنابرایـن چنین فـردی ارزشهـا و اعاملـی را کـه در آن اسـطورهها جمسـم
شـدهاند و جامعـهی خـود را مطابـق آنهـا سـازمان داده اسـت و جتربـهی گذشـتهی خـود
را بـا آنهـا بـه خاطـر مـیآورد ،تبلیـغ میکنـد بـه آنها متشـبث میشـود و خود را بـا آنها
مهاننـد میسـازد( ».حسـینی.)115 :1378 ،
چنانکـه مالحظـه میشـود ،میتـوان کاریزمـا را در دنیـای معارص صـورت امروزین
ّفره دانسـت.
 -4ذات
ذات در لغـت از ریشـهی «ذو» بـه معنـای صاحـب و مالـک سـاخته شـده اسـت .خـود
ذات هـم در معانـی وجـود ،جوهـر ،رسشـت و  ...به کار رفته اسـت .ایـن واژه در "کالم
رسانجـام" کاربـرد فراوانـی دارد و گاه بـا تفاوتهایـی به کار برده میشـود امـا از جمموع
مهـهی ایـن مـوارد برمیآیـد کـه ذات ،نـور و قدرتـی اسـت کـه بـر اثـر صفـای باطـن بـر
قلـب و روح انسـان میتابـد؛ چنانکـه انجـام معجـزه و کرامـات و دخـل و تصرف در
طبیعـت را بـرای صاحـب آن ممکـن میسـازد .چنین شـخصی جهـان و هسـتی را در
جریـان و سـیالن دیگـری میبینـد و پـردهی زمـان و مـکان از پیـش چشـم او برداشـته
میشـود و وقایـع گذشـته و آینـده را از آینـهی دل خویـش مشـاهده میکنـد .در فرهنـگ
یارسـان صاحبـان ذات را بـا اصطالحـات "ذاتبشر" " ،شـاه مهمان" " ،ذات مهمان"،
"ذاتدار" "،دیـدهدار"" ،باطـندار" و "ذرهدار" مینامنـد .ایـن نامهـا تفاوتهایـی بـا
مهدیگـر دارنـد کـه در زیـر بـه آنهـا پرداختـه میشـود.گفتنی اسـت کـه در بیشر مواقـع
صاحبـان ذات حاصـل کشـف و شـهود خـود را به زبان نظـم برای پریوان آیین یاری بیان
داشـتهاند .بخشـی از بیانـات آنهـا پیشگوییهایشـان از وقایـع تارخیـی بعـد از زمان خود
آنهاسـت .بـه عنـوان نمونـه میتـوان بـه پیشگوییهـای ایلبیگـی جـاف (قـرن دهـم)،
خاناملـاس (قـرن یـازده و دوازده) و تیمـور بانیارانی(قـرن سـیزدهم) اشـاره کـرد.
 -1-4باطـندار و دیـدهدار و ذاتدار و ذات مهمان :ایـن چهـار اصطلاح مرتادف و
هـم معنـی هسـتند و نامهـای عامی میباشـند که آنهـا را بر مههی صاحبـان ذات میتوان
اطلاق کـرد" .دار" پسـوندی اسـت کـه معنـای دارندگی میدهـد .باطن اشـاره به جهان
باطـن و عـامل غیـب دارد ،و دیـده نیـز میتوانـد اشـاره به بصریت یا چشـم غیببنی داشـته
باشـد .از آنجـا کـه صاحبـان ذات بـا عـامل باطـن در ارتباطنـد و نیز با چشـم دل ،بسـیاری
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از حقایـق و وقایـع را مـی بیننـد ،بـا این نامهـا و اصطالحـات از آنان یاد میشـود.
 -2-4ذات بشر (جت ّلـی تـام سـلطانی) :در آیین یـاری باور بر این اسـت کـه خداوند
سـه مرتبـه در جامـهی بشر جت ّلـی نمـوده اسـت :در جامـهی علـی مرتضـی ،در جامـهی
شاهخوشین و در جامـهی سلطانسـهاک .بـه اعتقـاد یارسـان متـام افعال و رفتـار و کردار
ایـن سـ ه تـن خدایـی اسـت و آیینـهی متامنامی خداونـد به شمار میرونـد .البته بایـد توجه
داشـت کـه خـدا نامیـدن این مظاهـر رصف ًا ،بـه اعتبـار حقیقت وجـودی آنهاسـت؛ بدین
معنـی کـه ایـن سـه تـن نیـز مانند متـام انسـانها دارای جسـم و روح هسـتند؛ جسـم بعد از
مدتـی کـه زندگـی میکنـد از بین مـیرود امـا روح کـه اصـل و حقیقـت وجـودی انسـان
اسـت بـه حیـات خـود ادامـه میدهـد .در مـورد ایـن مظاهـر هـم  ،مسـئله بدیـن صـورت
اسـت کـه حقیقـت وجـودی آنهـا یعنـی روح حاکـم بـر جسمشـان مهـان خداونـد خالـق
جهانیـان اسـت .نورعلـی اهلـی ایـن نـوع از جت ّلـی را " ذاتبشر " میخوانـد ( .اهلـی،
 )633 :1366نظـری جاللونـد نیـز آن را "جت ّلـی تـام سـلطانی" مینامـد و در ایـن بـاره
مینویسـد « :در جت ّلـی تـام سـلطانی ،مظهـراهلل وجـود مبارکـی اسـت که متصف اسـت به
مسـمی اسـت به مههی اسماء اهلی؛ یعنـی مظهر تام سـلطانی آینهی
متـام صفـات خدایی و
ّ
متامنمای خداونـد اسـت ،فعلش فعل خداسـت ،ارادهاش ارادهی خداسـت ،علمش علم
خداسـت ،قدرتـش قـدرت خداسـت ،مشـ ّیتش مشـ ّیت خداسـت او را بایـد در خـدا دیـد
و خـدا را در او مشـاهده نمـود( ».نظـری جاللونـد )129 :1380،کالم رسانجـام در
اینبـاره میگویـد:
ژيــش
چهنــی
ويــهرد چ ـهن وهختــی آمــا چهنــی ژيــش وي ـهرد
نــه کسنـهزان بــی ،بــی خاو و بــی خوهرد تــا وه دوون شــای مثــردان زوهــوور کهرد
مدتی از آن گذشت
زمانی سپری شد و مدتی از آن گذشت
ِ
خداوند بیخواب و خور در مقام «کسنَزانی» ( )1بود
تا اینکه در جامهی علی مرتضی ظهور کرد
(رسودهی شیخامری)6: 1379،
ایـن دو بیـت از عمان سـامانی را تـا حـدود زیـادی میتـوان برگـردان ابیـات بـاال
دانسـت:
بــه پـــرده بــود مجـــال مجیـــل عزوجـــل به خویش خواســت کند جلوهای به روز ازل
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چوخواســت آنکــه مجــال مجیــل بنامیــد علــــی شــــد آیـنـــه خیــ ٌـر کـــا ِم َقــ َُُّـل و َدل
الزم بـه توضیـح اسـت کـه یارسـان غیر از عالقه بـه علـی(ع) و خانوادهی او اشتراک
اعتقـادی خاصـی بـا مسـلمنی ندارند و از نظـر باید و نبایدهـای دینی ،تابع اسلام و قرآن
نیسـتند؛ بلکـه جهانبینـی و ایدئولـوژی آنهـا مبتنـی بـر گفتـار و کشـف و شـهود پریان و
پیشوایانشـان است.
متثـل خداونـد بـه صـورت مظاهـر حمسوسـهی انسـانی از معتقـدات بسـیاری از عرفـا
نیـز مـی باشـد؛ چنانکـه الهیجـی ـ شـارح گلشـن راز ـ در توضیح بیتی از شبستری که به
"سـقاهم رهبم رشاب ًا طهورا" از آیهی  21سـورهی انسـان اشـاره دارد ،مینویسـد« :بدان
کـه ایـن معانـی کـه شـیخ ناظم قـدس رسه در این ابیـات ادا نموده و مینامیـد مهه ،حاالت
و مشـاهدات ارباب کشـف و شـهود اسـت که بیتأویل بر ایشـان روی نموده اسـت و به
عنیالیقین مشـاهدهی آن کردهانـد و سـالکان کـه بـه مراتـب جت ّلیـات افعالـی میرسـند بـه
حسـب احـوال کـه در آن دم بـر ایشـان غالـب اسـت حضرت حـق را در عامل بـرزخ مثالی
بـه صـورت مظاهـر حمسوسـه از انسـان و غیره مشـاهده مینامینـد .چنانچـه امـام حممـد
غزالـی در رسـالهی "مضنـون علـی غیر اهلـه" فرمـوده :حضرت حـق را مثـل نیسـت و
بیمثالسـت .و "رأیـت ربـی فـی احسـن صـوره" ،صـورت شـاهد ایـن معنـی اسـت و از
اکابـر دیـن ایـن معنـی بسـیار منقـول اسـت و میبیننـد کـه حـق سـاقی گشـته ،رشاب بـه
ایشـان میدهـد و ایشـان چـون آن رشاب مینوشـند حمـو و فانی میگردنـد و کتب صوفیه
مشـحون از ایـن واقعیـات و حـاالت اسـت( ».الهیجـی 607 :1371 ،و )608
 -3-4شـاهمهامن :شـاه در فرهنـگ اصطالحـات یـاری بـه معنـای خداونـد اسـت.
(صفـری )143 :1378 ،اگـر کسـی بـه سـبب دسـتیابی بـه مراتـب کمال انسـانی یـا بـه
علـت حکمـت و مشـیت اهلـی ،حائـز جت ّلی ذات خداوندی شـود ،یارسـان چننی کسـی را
شـاهمهامن مینامند؛ یعنی کسـی که ذات شـاه (خداوند) ،مهامن او شـده اسـت .شـخص
شـاهمهامن علاوه بـر کرامـات و معجـزات ،معموالً هفت نفـر از باطنداران زمـان به نام
"هفتـن" نیـز بـه حضورش رسـیده و در پرتـو عنایات و توجهات او به یاری و دسـتگریی
و راهنامیـی خلـق میپردازند.
خوداش میامنهن
مرید خودا نیهن ،خوداش میامنهن
پادشام نه دوون هویچکهس نهزانهن
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خدا َیش مهامن است
[آری] مرد خدا (شاه مهامن) خدا نیست ،بلکه خدا مهامن اوست
خداوند در مقام " َکسنَزانی" است
(رسودهی شیخامری)9 :1379 ،
 -4-4در زمـان سلطانسـهاک هفـت نفـر از مقربتریـن و صالحتریـن یـاران وی
بـه نـام هفتـن در حضـورش بودهانـد .نـام ایـن هفتـن عبـارت اسـت از :بنیامین ،داود،
پریموسـی ،مصطفـی ،دایـراک ،شـاهابراهیم و یـادگار .دیـدهداران یـا مسـتقی ًام هبـرهور از
ذات سلطان-سـهاکی بودانـد کـه شـاهمهامن نامیـده میشـوند و یـا مایـهدار از ذات یکـی
از هفتـن میباشـند .البتـه اصطلاح و نـام خاصـی بـرای اشـاره بـه مـورد اخیر در نظـر
گرفتـه نشـده اسـت و تنهـا بـا توجـه بـه متصـف شـدن شـخص بـه ذات هریـک از هفتـن،
متامیـز از دیگـر باطـن-داران میگـردد؛ مث ً
لا گفتـه میشـود" :بنیامین مهمان" یـا "داود
مهمان" و ...گفتنـی اسـت برخی از باطـنداران وعدهی ظهور دیـدهداران بعد از خود را
دادهانـد .بـه عنـوان مثـال ،ایلبیگـی جـاف در قـرن دهـم هجری ظهـور و شـهادت تیمور
بانیارانـی را در قـرن سـیزدهم اینگونـه پیشـگویی کـرده اسـت:
دةوران دةورةی قةجــةر دةبــث تةیمــوور لــه خــوةی خةبــةر دةبــی
ســةری دةبــذن ،بــث ســةر دهبــی ئاشــووب و شــوور و شــةذ دةبــی
زمــان َق َجــر (قاجــار) خواهــد آمــد تیمــور خــودش را خواهــد شــناخت
رسش را میبرنــد و او بــی رس خواهد شــد آشــوب و شــور و رش برپــا خواهــد شــد
(رسودهی ایلبیگی ،سلطانی)129 :1364،
مهچنین "سـلیم" از یـاران هفتنـی دورهی سـید فرضـی در قـرن دوازدهـم دربـارهی
ظهـور تیمـور میگویـد:
تةميــوور چويــن وةهــار بةرقــش مةشــانوو
نويــر ديــدةي زةر شــةکاک بســانوو
بــةرو پــةي خةزنــه زةرة و زات گشــت
هويچکــهس دانــةي زات نةمانــووش نــه مشــت
گاو تةميــووري ســةر دةي يبتةزويــر
هــةم ســةر بــةراروو وه ســوورةت شــر
تیمــور مهچــون آذرخــش هبــاری خواهــد درخشــید
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فــروغ دیــدهی شــکاکان معانــد را خواهــد گرفــت
ذره و ذات مهــگان را بــه خزانــهی باطنــی خواهــد بــرد
به گونهای که دانهی ذات در مشت کسی باقی نخواهد ماند
ذات بـزرگ تیمـوری بی هیچ تزویـری رسش را خواهد داد
و دوبــاره مهچــون شــر آشــکار خواهــد شــد
(رسودهی سلیم،کالم حرضت آسیدفرضی و یارانش )55 :1384
 -5-4ذرهدار :ذره در زبان کُردی به معنای نور و روشـنی اسـت و حاکی از صفای
باطـن و پاکـی شـخص دارنـدهی آن اسـت .ذرهدار اگرچـه مقامـی پاینیتـر از دیـدهدار و
باطـندار دارد امـا بـه روشـنی نمیتـوان تفاوتـی بین آنها قائل شـد.
 -6-4چنانکـه پیشتر هـم گفتـه شـد ،ذات براثـر صفـای باطـن و کـردار نیکـو بـه
شـخص اعطـا میشـود در غیر ایـن صـورت حتـی اگـر شـخص دارای ذات هـم باشـد با
انجـام کـردار ناشایسـت و ناپسـند ،ذات از او گرفتـه میشـود:
تةبــل بشــارةت وةشــادي ژةنــدم بيــخ بنچينــةي بــازارش کةنــدم
مةهــال و مةهــال درةم وه درةم ذاتــان ليــش ســةندم يب زيــاد و کــةم
ســپةردم وه دةس ئــةو ســوورةت ســايه قــةواخ خاليــش مةنــدةن يبمايــه
طبل بشارت را با شادی زدم
و ریشهی بازار او را از بیخ کندم
جا به جا و درهم به درهم (در مههجا و ذره به ذره)
ذاتها را بدون زیاد و کم از او ستاندم
و به دست آن صورت سایه(؟) سپردم
اینک پوکهای هتی و بیمایه (کالبدی خالی از ذات) از او باقی مانده است
(رسودهی کریم خلیل ،نسخهی خطی ،بند )150
« -7-4بارگـه بارگـه» بخشـی از کالم رسانجـام اسـت .بارگـه بـه معنـای بـارگاه و
رساپـرده مـی باشـد .ایـن واژه هرچند در مهنی معنـای اخری در کالم رسانجـام به کار رفته
اسـت امـا بیانگـر مقام ذاتـی سلطانسـهاک میباشـد.
ئةو کوی کةس نةزان
بارگةی شام وةستةن ئةو کوی کةس نةزان
بارگةی شام وةستةن ئةو سینةی پاکان
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در مقام کسنزانی است
بارگاه ذاتی پادشاهم در مقام کسنزانی قرار گفته است
(رسودهی پریسلیامن ،رسانجام)367 :2007 ،
بارگاه ذاتی پادشاهم در سینهی انسانهای پاک قرار گرفته است
(رسودهپریحممد ،مهان)385:
گفتنـی اسـت کـه در عرفـان اسلامی هـم مطالبـی باعنـوان "حقیقـت شـخصیه و
نوعیـه" مطـرح میشـود کـه بسـیار شـبیه اعتقـاد یارسـان در مـورد ذات مهمان اسـت؛
«موالنـا و بسـیاری از عرفـا و صوفیـه علاوه بـر اعتقاد بـه حقیقت شـخصیهی صاحلان و
طاحلـان بـه حقیقـت نوعیـهی آنهـا هـم اعتقـاد داشـتند .حقیقت شـخصیه عبارت اسـت
از وجـود جزئـی و خمصـوص کـه در کالبدی جمسـم میشـود و نـام و خصوصیـات معینی
نیـز دارد ماننـد مهین اصحـاب کهـف کـه افـراد خاصـی بودهانـد و در دورهی دقیانـوس
(251میلادی) میزیسـتند و آن ماجراهـا را کـه در کتـب روایی و تارخیی مشـهور اسـت
طـی کردند.
امـا حقیقـت نوعیـه عبـارت اسـت از خصوصیـات و صفـات باطنـی ،منهـای کالبـد
عنصری و جزئیـات منفـرد ایشـان .موالنـا و اکابـر صوفیـه اعتقـاد دارنـد کـه حقیقـت
نوعیـهی انبیـا و اولیـا در هـر عصری قابـل رجـوع و تکـرار اسـت ،چنانکـه حقیقـت
نوعیـهی اشـقیا .شـیخ حممـود شبستری فرمایـد:
بــود نــور نبــی خورشــید اعظــم گــه از موســی پدیــد و گــه ز آدم»
(زمانی)165 :1381 ،
 -5جتسمپذیری ذات و ّفره ایزدی
فـره ایـزدی و ذات حقانی به صـورت یک مرغ
هـم در دیـن زرتشـت و هـم در آیین یـاری ّ
شـکاری پدیـدار میگـردد .بـرای مثـال در زامیادیشـت میخوانیـم « :نخسـتنی بـار فـر از
مجشـید پسر ویونگهـان بگسسـت و بـه پیکـر شـاهنی بـه بیرون شـتافت ( ».زامیادیشـت،
کـردهی  6بنـد .)35
پـورداود در تفسیر خـود از یشـتها جلـد دوم این مـرغ را اینگونه بیـان میکند « .فر
بـه پیکـر مرغـی از مجشـید جدا گردیـد این مـرغ وارغن « »Vareghanنامیده شـده اسـت.
بنـا بـر تعریفـی کـه از ایـن پرنـده در فقـرات  21-19هبرامیشـت گردیـده شـکی نمیماند
کـه وارغـن یک مرغ شـکاری اسـت کـه از جنس شـاهنی و باز و یا عقـاب که بهخصوص
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پرنـدهی توانایـی اسـت( ».پـورداود ،یشـت هـا )317/2:و در جایـی دیگـر میگویـد« :
نشـان عقـاب نمـودار اقتـدار شـاهی بود و فر و شـکوه در سـیامی این پرنـده رخ مینموده
اسـت .چنانکـه بـه هـر کـس روی مـیآورده ،او را رسـتگار و از هـر که بر میگشـته او را
خوار میسـاخته اسـت( ».پـورداود.)306:1356 ،
در آیین یـاری هـم ذات بـه صورت شـاهبازی سـفید رنگ بـر دامـن دایراک(ملقب به
رمزبـار) ـ مـادر سـلطان سـهاک ـ می-نشـیند « :نزدیـک هشـتصد سـال پیش چهـار نفر از
اولیـا و پیران روشـن ضمیر کردسـتان ،یعنـی پریبنیامین ،داوود ،پریموسـی و مصطفـی
داودانـی از طریـق مکاشـفه و وعدههـای قبلـی بـه ظهـور قریبالوقـوع مـوالی خـود
پـی میبرنـد .لـذا بـه حمـض اینکـه از کیفیـت و حمـل ظهـور بـا خبر میگردنـد بـه دنبـال
رزنجـی می-رونـد.
گمشدهشـان بـه منـزل یکـی از بـزرگان منطقـه بـه نـام شیخعیسـای َب َ
رزنجـه از توابـع سـلیامنیهی عـراق فعلـی میزیسـته و بـا
ایـن شـیخ عیسـی در روسـتای َب َ
داشـتن مریـدان و خانقـاه ،بـه اصطلاح شـیخ طریقـت حمسـوب میشـده اسـت .زمانـی
کـه چهـار تـن نامبـرده بـه منـزل شـیخ عیسـی میرسـند بـا احترام آنهـا را پذیـرا شـده
و هنگامـی کـه بـه مقـام بلندشـان پـی میبـرد ـ حتـی بـا وجـودی کـه پریمـرد و صاحـب
اوالد متعـدد بـوده اسـت ـ پیشنهادشـان را مبنـی بـر ازدواج بـا دختر حسینبگ جـاف،
بـه نـام خاتـون دایـراک میپذیـرد .باألخـره بـا وسـاطت و پـا در میانـی چهـار تـن ازدواج
صـورت میگیرد و پـس از مدتـی خاتـون دایـراک بـاردار میشـود .زمـان وضـع محل که
فـرا میرسـد ،شـهباز نورانـی سـفیدی بـه نشـانهی وعـدهی معهـود ،روی خانـهای کـه در
آن بـوده ـ یـا بـه روایتـی بـر دامـن او ـ مینشـیند و پـس از آن بـه اصطلاح سـلطان سـهاک
متولـد میشـود( ».نظـری جاللونـد)2 :1384 ،
بــه شـاهـــو نشستنـــد پـــس چـــارتن مهــی کــرده در وصــف یــزدان ســخن
ســه روز و ســه شــب بــوده انــدر طلــب بــه روزه بدنـــد هبـــر حــق روز و شــب
ز دل بــوده بیـــدار خـامـــش بــه لــب مهــی خواســتند وصــل آن ذات رب
بـــه نظـــاره بـودنـــد در آن مـــکان کــه پیـــدا شـــدی ذات حــق از هنــان
بــه صـــورت یکــی شــاهبازی ســفید بـــه پــــرواز تـــا نـــزد یــاران رسـیـــد
(جیحون آبادی)185: 1363 ،
در جایـی دیگـر خاتـون دایـراک دربـارهی نـزول شـاهباز سـفید که جتسـم ذات اسـت
اینگونـه میگویـد:
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فرزنـد امین ،فرزنـد امنی /شـاهباز سـفید مـدرای نه کمین /نه رسقلهی عـرش آمای
و زمنی
َ
(دیوانگوره)1382:14 ،
ای فرزنـد امین /تـو آن شـاهباز سـفید هسـتی که خود را آشـکار نمـودی /و از قلهی
عـرش به زمین آمدی.
ک بـار فـر در پیکـر و هیئت "
در شـاهنامه نیـز در اواخـر پادشـاهی اردوان اشـکانی یـ 
غـرم " در آمـده و بر اسـب اردشیر مینشـیند:
هـــمی برگـذشتـــند پویـــان بــه راه یکـــی بــارهی خنـــگ و دیگـــر سیـــاه
بــه د ّم ســــواران یکـــی غـــرم پـــاک چــو اسبـــی مهـــی برپـــراکند خــاک
بــه دستـــور گفــت آن زمــان اردوان کــه ایــن غـــرم بـــاری چـــرا شــد دوان
چنــن داد پاســخ کــه آن فــر اوســت بــه شــاهی و نیــک اخــری پــر اوســت
گــر ایـــن غـــرم دریابـــد او را متــــاز کــه ایـــن کار گـــردد بــه مـــا بــر دراز
(شاهنامه)1377/7 :1388 ،
 -6جت ّلی
"ج َل َـو" سـاخته شـده اسـت و بـه معنـای آشـکار و هویـدا شـدن
واژهی جت ّلـی از ریشـهی َ
مـی باشـد ،چنانکـه در قـرآن ،طلـوع خورشـید و آمـدن روز با این واژه بیان شـده اسـت:
« والنهـار اذا جت ّلـی» (سـورهی لیـل آیـهی  )2این واژه در معنای اصطالحـی خود از منظر
عرفـان در ارتبـاط بـا خداونـد و در نسـبت بـا اوسـت که معنـا و مفهـوم مییابد.
«آنچـه از متـون عرفانـی برمیآیـد جت ّلیـات نامتناهی خداونـد را میتوان به سـه گروه
تقسـیم کـرد :جت ّلـی یـا جت ّلیـات ذاتـی ،جت ّلیـات او بـر دل عارفـان ،جت ّلیـات او در آخـرت»
(خرمشـاهی ) 598 :1384 ،از ایـن سـه مـورد آنچـه بـه بحـث مـا مربـوط میشـود
جت ّلیـات خداونـد بـر دل عارفـان اسـت کـه در زیـر بـدان پرداختـه میشـود.
«بـه طـور کلـی عرفـا و صوفیـه در بـاب جت ّلـی حضرت حـق عقیـده دارنـد کـه هـرگاه
سـالک ،آیینـهی دل خـود را از زنـگار ماسـوی-اهلل بزدایـد ،انـوار غیبـی بـر آن بتابـد کـه
ایـن را جت ّلـی گوینـد و درجـهی شـدت و ضعـف ایـن انـوار بـه درجـهی صفـا و صقالـت
دل سـالک بسـتگی دارد ( ».زمانـی )729 :1389 ،هجویـری نیـز در تعریـف ایـن نـوع
از جت ّلـی مینویسـد « :جت ّلـی تأثیر از انـوار حـق باشـد بـه حکـم اقبـال بـر دل مقبلان ،کی
شایسـتهی آن شـوند کـه بـه دل مـر حـق را ببینننـد( ».هجویـری)504 :1378 ،
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چــون مـــراد و حکـــم یـــزدان غفـــور بــود در قدمــت جت ّلــی و ظهــور
پــس خلیفــه ســاخت صاحــب ســینهای تــا بــود شــاهیش را آیینــهای
(مثنوی)912 :1392 ،
تأثیر ایـن جت ّلـی ،گاه بـدان حـد میرسـد کـه متام افعـال و کـردار و رفتار سـالک را نیز
خدایـی مینامیـد؛ بـه بیـان دیگـر « جت ّلـی عبارت اسـت از ظهـور افعال و اسما و صفات و
ذات اهلـی در سـالک» (گوهریـن )32 :1368 ،چنانکه سـالک آیینـهی متام نامی خداوند
میشـود و از دیـد اهـل دل ،خـدا را در او و او را در خـدا میتوان مشـاهده نمود؛ مولوی
از زبـان چنین شـخصی کـه جملای جت ّلی نـور حق قـرار گرفته اسـت ،میگوید:
چـــون مـــرا دیـــدی خــدا را دیــدهای گــرد کعبــهی صـــدق برگـــردیدهای
طاعــت مــن طاعــت و محــد خداســت تــا نپنــداری کــه حــق از مــن جداســت
چشـــم نیکـــو بــاز کـــن در مـــن نگــر تــا ببینــی نــور حــق انــدر بــر
(مثنوی)253: 1392 ،
مولـوی بـرای اثبـات ایـن نکتـه کـه بـر اثـر جت ّلـی خداونـد بـر عـارف ،رساپـای وجـود
او خدایـی میشـود ،از متثیلهـای خمتلفـی اسـتفاده میکنـد :مهچنانکـه ُخـم رنگـرزی
رنگهـای خمتلـف را یکرنـگ میسـازد و یـا آتـش ،آهـن برافروختـه را رنـگ و بـوی آتش
میبخشـد ،عـارف نیـز بـر اثر جت ّلـی ،خداگونه شـده و رفتـار و صفاتش خدایی میشـود.
صـــبـغهاللــــه اســـــت رنــــگ خـُـــم او پیــــسهها یــکرنــــگ گــــردد انــدرو
چـــون درآن خـــم افتـــد و گوییـــش قـُـــم از طـــرب گــویـــد منــــم خـــم ،التلــم
آن منـــم خــم ،خـــود انااحلــق گفتــن اســت رنـــــگ آتــــش دارد اال آهــــن اســـت
رنــــگ آهـــن حمــــو رنـــگ آتـــش اســت زآتشـــی میالفـــد و خامــشوش اســت
چــون بــه رسخــی گشــت مهچـــون زر کان پــس اناالنــــار اســــت الفــش بــر زبــان
شـــد ز رنـــگ و طبــــع آتــــش حمــــتشم گویــــد او مـــن آتشـــم مـــن آتشـــم
آتـــشم مـــن گـــر تـــو را شـــک اســت و ظن آزمــــون کــــن دســـت را بــر مــن بــزن
آتــــشم مـــن گـــر تـــو را شــــد مـشتــــبه روی خــود بــر روی مـــن یکـــدم بنــــه
آدمــــی چــــون نــــور گیــــرد از خـــــدا هســت مســجود مالیــک ز اجتبــا
(مثنوی)220 :1392 ،
ِ
عـارف واصـل نیـز خـود بـدان دلیـل اسـت کـه
علـت مسـتجابالدعوه بـودن
درخواسـت او از حـق ،مهچـون درخواسـت حـق از خویشـتن اسـت:
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کان دعــای شــیخ نــه چــون هــر دعاســت فانــی اســت و گفــت او گفــت خداســت
چــون خــدا از خــود ســـؤال و کـــد کنــد پــس دعــای خویــش را چــون رد کنــد
(مهان)748 :
بنابـر آنچـه گفتـه شـد میتوان گفت کـه « جت ّلی ربانی کـه جت ّلی حقیقی اسـت عبارت
از جت ّلـی اهلـی اسـت بـر دل سـالک کـه باعث حمو کلی صفـات برشی از او شـود و هر نوع
شـک و تردیـد را برطـرف کنـد( ».گوهرین )33 :1368 ،مهنی نکته سـبب می-شـود که
قـول و سـخن عـارف کامـل ،حجـت قـرار گرفتـه و مریـد خـود را بـه اطاعـت بیچـون و
چـرا از او وادارد:
بــه مــی ســجاده رنگــن کــن ،گــرت پــر مغــان گویــد
کــه ســالک بیخــر نبــود ز راه و رســم منزلهــا
 -7نتیجهگریی
"فـره" " ،ذات" و "جت ّلـی"
از جممـوع مباحـث مطـرح شـده میتـوان نتیجـه گرفـت کـه ّ
(جت ّلـی حـق بـر قلـب عـارف) باعـث برتـری و رسوری شـخص دارنـدهی آن بـر دیگـران
میشـود و آن شـخص ،نایـب و جانشین خداونـد بـر روی زمین شـناخته میشـود .ایـن
فـره ،جت ّلـی و ذات
اشتراک مـا را بـه ایـن نکتـه رهنمـون میسـازد کـه هـر سـه مبحـث ّ
میتواننـد گونههـای خمتلـف یکدیگـر در آیین زردشـتی ،عرفـان اسلامی و آیین یـاری
باشـند؛ در مـورد آیین یـاری کـه بـه گونـهای بازآفرینـی ذخایـر معنـوی آینیهـای ایـران
باسـتان در آن چشـمگری اسـت ،ایـن نکتـه بارزتـر بـه نظـر میرسـد؛ بهویـژه آنکـه ذات
در بخشـی از کالم رسانجـام بـه صـورت شـهبازی سـفید تصویـر شـده اسـت کـه شـبیه به
فـره در اوسـتا میباشـد کـه در آنجـا نیـز بـه صـورت مرغـی شـکاری نامیانده شـده
جتسـم ّ
اسـت .مهچنین ذات نیـز مانند ّفره از دارندگان آن ،که کردار ناپسـند داشـته باشـند گرفته
میشـود .امـا در متـون عرفانـی ظاهـر ًا اشـارهای بـه گرفتـه شـدن فـروغ جت ّلـی از شـخص
دارندهی آن نشـده اسـت .از سـوی دیگر وجوب دارا بودن ّفره برای پادشـاهی و رهربی
بـر مـردم ،ایـن مفهـوم را بـا اصطلاح کاریزمـا در علـوم سیاسـی و جامعهشناسـی مرتبط
و منطبـق سـاخته اسـت .مهچنین مفهـوم شـاهمهامن در آیین یـاری بـا نظـر عرفـا در مورد
جت ّلـی ـ یـا شـخصی کـه جملای جت ّلـی حضرت حـق قـرار میگیرد ـ شـبیه و نزدیـک به هم
اسـت .ایـن شـباهتها و یکسـانیها میتوانـد مـا را بـه ایـن نتیجـه برسـاند کـه آیین یاری
و عرفـان ایرانـی در ایـن زمینـه وامـدار جهان-بینـی آیین زردشـتیاند .مهچنین تشـابه
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حقیقـت نوعیـه در عرفـان ،بـا آنچـه در آیین یـاری در مـورد اتصـاف شـخص باطـندار
بـه ِ
ذات یکـی از هفتـن مطـرح میشـود ،میتوانـد بـه آن دلیـل باشـد کـه اوج عرفـان و
گرایـش بـه آن مهزمـان بـا ظهـور آیین یـاری اسـت ،از قـرن چهـار و پنـج تا هفتـم هجری
کـه ظهـور هنایـی و کامـل آینی یـاری انجام میپذیـرد ،گرایش به عرفان نیـز در ایران رو به
افزایـش میهنـد و ایـن خود سـبب تأثریپذیری آینی یـاری و عرفان ایرانی از مهدیگر شـده
فـره و جت ّلـی نیـز در این اسـت که معمـوالً ،ظهور
اسـت .یکـی از مـوارد اختلاف ذات بـا ّ
ذاتدارن از سـوی باطـنداران پیشین ،پیشبینـی میشـود و ایـن را دلیلـی بـر حقانیـت
ادعـای آنهـا میشـمرند .مهچنین در آیین یاری مراتـب و درجات خمتلفی بـرای ذات در
نظـر گرفتـه شـده اسـت و باالتریـن مرتبه-ی ذاتـی را ذاتبشر و پاینیتریـن آن را ذرهدار
فـره و جت ّلـی چنین تقسـیمبندیهایی منظـور نشـده اسـت.
مینامنـد امـا در مـورد ّ
پینوشت
" -1کـس نَـزان" از حلـاظ لغـوی بـه معنی هیچ کس مدان اسـت و اصطالحـ ًا منظور
ِ
ِ
رسـم له میباشـد که اشـاره
اسـم له و ال
غیـب
از آن «مقـام
ٌ
غیـب غیبالغیـوب و ذات ال ٌ
دارد بـه شـاهد خلوتخانـهی غیـب هویـت و ذات بحـت منقطعاالشـارات .چنانکـه
سـنایی گوید:
عارفــان چــون دم از قدیــم زننــد "هــا" و "هــو" را میــان دو نیــم زننــد»
(نظری جاللوند 6 :1384،و)7
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