بررسی مفهوم «درویش راستین» در متون فارسی میانۀ زردشتی
دکتر فرزانه گشتاسب
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لعیا حسین زاده بهتاش
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چكیده
در متون فارسی میانه ،واژههای «درویشی»« ،شکوه» و «نیاا » با فرا و گدستساتی د ا
اسا

میکدت؛ ا این میان «درویش» دارای دو مفهوم متفااو

در متاون فارسای میاناه باه

گفصیل به مفهوم درویشی پ داخته و گصوی ی روشن ا آن ارائه شته اس
متون ،درویش ا یک سو ب ف د گدستس
اس

و ا سوی دیس به ف د وارستهای د

میکدات کاه ا ویا ی

د

ب اساا

ایان

خاود ناخ سادت

دارد که به د یل خ سدتی ،گن و رواناش در

آرامش به س میب د؛ این ف د در نوشتههای فارسی میانه «درویش راستین» نام دارد در این
پژوهش گالش ب آن اس

که مفهوم خاا

فارسی میانه ب رسی و به این سؤا
میشود ،گفاو

درویاش ،ی دای درویاش راساتین ،در متاون

پاسخ داده شود :درویش راستین به چاه کیای تفتاه

درویش راستین و فری در چیی

و آیا راه و رسم درویشی راساتین را در

این نوشتهها میگوان یاف ؟
کلیدواژهها :درویش ،فر  ،فارسی میانه ،ردشتیان
مقدمه

واژۀ فارسی درویش ،در م دای عام به کیی اشاره دارد که به انتک مال دنیا قانع و خ سادت
باشت؛ این واژه را در دورههایی ا گاریخ اسالمی میگوان دقیراً م اادل «صاوفی» دانیا

اکرا

ف هدگ نوییان و پژوهشس ان دربارۀ این اصطالح گذک دادهانت که درویش در متاون دورههاای
مختلف دو م دای متفاو

دارد ا یک سو به م دای «تتا» و «سائل» اس

 -1دانشیار ف هدگ و بانهای باستانی پژوهشساه علوم انیانی و مطا ا
 -2پژوهشس ف هدگ و بانهای باستانی پژوهشساه علوم انیانی و مطا ا
 -3کارشدا

ف هدسی
ف هدسی

ارشت ف هدگ و بانهای باستانی ،پژوهشساه علوم انیانی و مطا ا

تاريخ دريافت1314/11/3 :

تاريخ پذيرش1315/6/8 :

ف هدسی

و در کدار واژههاایی
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چون مفلس ،ناداش  ،بتبخ  ،تتا ،میتحق و جز آن ،باه فرا ای دریاو هتا اشااره دارد و ا
سوی دیس  ،ب صوفیان و سا کان ط یر های ع فانی د

میکدت)(1؛ در حا ی که در مصتاق

بایت میان درویش دروغین در م دای کیی که با گظاه ا

دیدای یاا ع فاانی باه دورهتا دی و

دریو هت ی میپ دا د و صوفی یا سا ک ط یر های ع فانی گفاو
م مو ً پژوهشس ان با واژه هایی چون درویشی حریری ،گصاو

قائل شت باه هماین د یال

و سالوک در مرابال درویشای

دروغین و گکتیت ی با گظاه به صوفی ت ی ،این دو م داا را متماایز کا دهانات مموسایپاور،
)082-081 :1391
در ش ح این واژه در غ نامهها نیز س ی شته اس
)(2

شود

ه دو م دای واژۀ درویش گوییح داده

یکی ا ش ح های جا ب ب ای واژۀ «درویش» کاه متمامن مویاوم هماین مرا اه نیاز

هی  ،ا آنِ غیاث ا لغا

اس

غیاثا تین رامپوری ب ای جتا ک دن دو م دای واژۀ درویاش،

در فظ نیز به دو واژۀ متمایز قائل شته اس  :یکی «دَرویش» به م دای «تتا» یا «دریاو هتا » و
دیس ی «دُرویش» یا «دورویش» به م دای «ختارسیتتان توشهنشین» و «فری صاحب م فا »
وی مینوییت «هیچ یک ا اهل غ

این وجه ندوشته ،فری مؤ ف به دعای درویشان ا قاوانین

فارسیه استخ اج نموده ،ات مدصفان پیدت نمایدت فبهاا و ا اا م اذور» مغیااثا اتین رامپاوری،
)291 :1319
«درویش با فتح به م دی خواهدته ا درها ،و این کلمه در اصل درویز بود « ا» را به شین م جماه
بتل ک دهانت ،و درویز در اصل درآویز بوده به م دی آویزنته ا در ،چون تتا به وق

سؤال ا درهاا

میآویزد ی دی درها را میتی د هذا تتا را درویش تفتدت؛ و ب می محرران نوشتهانت که درویاش در
اصل دریو بود در میان یاء و واو قلب مکانی ک دنت درویز شت ب ت اء را باه شاین باتل ک دنات ،و
یو صیغة ام اس

ا یو یتن که به م دی جیتجو ک دن اس ؛ بتان که چون اطالق این فاظ با

ختارسیتتان توشهنشین صادق نمیآیت و یبا نمینمایت ،هذا فریا صااحب م فا

را باه جها

گمیز ،درویش به یمّ دال بایت تف  ،در این صور م کب باشت ا دُر که به م دی م واریت اسا
ویش که در اصل واش بود مزیتعلیه وش که کلمة گشبیه اس

مهمان)

و
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همین مویوم و م دای دوتانة درویش را در متون فارسای میاناة ردشاتی نیاز باهروشادی
می گوان دیت در متون فارسی میانه« ،درویاش» دو م داای متفااو
گدستستی د

میکدت که خویشتن را بتبخ

دارد :ا یاک ساو با فا د

میشم د و گاوانس ان را خاوار مایانساارد و ا

سوی دیس ب کیی که به د یل خ سدتی و ریا ،گن و روانش در آرامش وآسایش اس

م)3

پژوهشهایی که به مویوم درویشی در ای ان باستان پ داختهانت ،به چدت مرا اه و یادداشا
پ اکدته محتود اس

و در آنها م مو ً به وجود راه و رسم درویشی در ای ان باستان باا دیاتۀ

گ دیت نس ییته شته اس

مهمگ ین مرا گی که به این مویوم پ داختهانت ،یکای مرا اة کتاایون

مزداپور م )1388با عدوان «س آغا اخالق درویشان در ای ان» اس
درویشی در ای ان باستان نوشته شته و دیس ی متخلی اس

کاه درباارۀ پیشایدة اخاالق

ا دایرۀا م ار

ای انیکا که به قلمِ

مدصور شکی و با عدوان «درویش در دورۀ پیش ا اسالم» نوشته شته و در آن شواهتی درباارۀ
این واژه به ویژه ا دیدک د ششم ت د آمته اس
در این مرا ه گالش شته اس

م)1

با گکیه ب متون فارسای میاناه ،باه جزئیاا

بیشات ی درباارۀ

مفهوم درویشی حریری و راه و رسم این ت وه پ داخته و به این پ سشها پاسخ داده شاود کاه:
در متون فارسی میانه به چه کیانی «درویش راستین» تفته میشاود؟ کاتام ویژتای ،درویشاان
راستین را ا فر ای دریو هت جتا می کدات؟ و کاتام یاک ا رساوم درویشای راساتین و فرا ِ
صاحبان م ف

را در این نوشتهها میگوان یاف ؟

درویش راستین

در دیدک د ششم دربارۀ درویشی چدین گوییح داده شته اس :

u-šān ēn-iz āōn dāšt kū driyōšīh ēd bawēd kē tuwānxwāstag ī gētīg rāy
tan padēx ud bowandag ud axw az-iš āhangīg menišnīg pad-iš hunsand ud
tund nē andar bawēd ud andar ōy ī cašmag tuwānīg nē tar-menišn bē āōn
kunēd kū abāg cašmagīh ud tuwānīgīh ī ōy driyōšīh ī man pas-iz ān ham kū
an hēm

ایشان ا ین را نیز ایدسونه می پدتاشتدت که :درویشی این باشت :کیی کاه گادش در ارگبااا باا
خواستة نی ومدت تیتی کامیاب و رایای اسا

اماا رواناش ا آن ما خواساته) کشاش دارد ما
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دوری میکدت) اس

م)0

در انتیشه بتان خ سدت اس

و نیب
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به آن گدت ماخشمسین) نیی

گحری کددتۀ ث وگمدت نیز نیی  ،بلکه آنتونه می انتیشت که« :درویشی من با ث و
او هم اه اس

و

و گوانس ی

پس او و من یکیان هیتیم» مدیدک د ششام ،بدات  ←113می فخ ایای:1392 ،

)181
این ش ح دقیق ا درویشی ،در کدار گوصیفی کاه ا ساه تا وه دیسا  ،ی دای «آ ادما دان»،
«ک بان» و «فر ا» آمته اس  ،روشنگ میشود آ ادم د مپهلوی (6))āzād-mard :کیی اس
دارای قتر

اس  ،و ی ا قتر

که

خود ب ای سود رسانتن به م دم بها ه مایبا د ،درویشاان را

مینوا د و به ایشان نیکی میکدت آ ادم د «با درویش چدان رفتار کدت و آنسوناه کدات کاه هماة
م دم ا دارایی و گوانس ی او شاد باشدت و آنها را ا آن خویش شمارنت و مطمئن باشدت که ات
بتی و سختی به ما رست ،پس چارۀ آن را بخواهت و [آن سختی را] دور ب د» مدیدک د ششم ،بدت
 ←112می فخ ایی )181-189 :1392 ،ک ب مپهلوی )karb :نیاز کیای اسا
قتر

تیتی را در دس

دارد ،و ی ب خال

کاه ابزارهاای

آ ادما د ،در اساتفاده ا آن «پیماان» و اعتاتال را

نساه نمیدارد مپهلوی )a-paymānīhā xwarēd ud dārēd :و به همین د یل ،ث و
او ب ای دیس ان یانآور اس

و قتر ِ

«او گحری کددتۀ آن درویش و م دم خ سدت ما قانع) اس

و آنان

را خوار و سبک میسا د و درویشی را یانآور میشم د م دمان را این امیت بتو نیی

که :ات

بتی و سختی به ما رست ،پاس چاارۀ آن را بخواهات و [آن را] دور با د» مدیدکا د ششام ،بدات
 ←111می فخ ایی )181 :1392 ،ت وه سوم ،فر ا و گهیتستان هیاتدت کاه گماایزی آشاکار باا
درویشان دارنت فری مپهلوی« )škōh :کیی [اس ] کاه ابزارهاای قاتر
مادی) ب ای او کامل نیی

و ا آن ناخ سدت اس  ،خویشتن را بتبخ

ث وگمدت را خوار میانسارد [اما] خود همیشه ب ای ث و

تیتای ما امکاناا

مایشام د و گاوانس و

و گوانس ی میکوشت» مدیدکا د ششام،

بدت  ←110می فخ ایی)181 :1392 ،
به این گ گیب ما با دو ت وه ا م دم روب و هیاتیم :کیاانی کاه ا ابزارهاای قاتر
مپهلوی )tuwān-abzār ī gētīg :و امکانا
ت وه دیس ی که ا این امکانا

اینجهانی ماندات ثا و

و قاتر

تیتای

بها ه دارنات و

بیبه هانت ا ت وه اول ،ات ف د گ اادل و میاناهروی مپهلاوی:
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 )paymānرا در به همدتی ا داشتههای خود به کار تی د و به م دمان ساود رساانت ،گاوانس ی
خوب اس

و «آ ادم د» خوانته میشود وت نه گوانس ی بت اس

که به ه ای ا قاتر

و ثا و

و «ک ب» نام دارد تا وه دوم

ناتارد ،یاا باه ایان ویاع خاود «خ سادت» و رایای مپهلاوی:

 )hunsandاس

که «درویش» خوانته میشاود و یاا ا ویاع خاود نارایای مپهلاویana- :

 )hunsandاس

کاه در ایان

صور

«گهیتس

آوردن قتر

و همواره آر ومدتِ به دس

وث و

بیشات اسا

و فری » مپهلوی )škōh :نامیته میشود آنچه فری را در فر و گدستستی نساه

میدارد ،بیچیزی و عتم به همدتی ا ث و

و قتر

نییا  ،بلکاه «ناخ سادتی»ِ اوسا

کاه

سبب میشود دائماً بیشت و بیشت طلب کدت و آنچه ک ب را در خی ان و یاان عمال خاویش
غ ق میکدت ،ث و

و قتر

نیی  ،بلکه «ناپیمانی» مپهلوی )a-paymānīh :و عتم گ اادل در

به کارتی ی ا این ابزارها و امکانا

مادی اس

u-šān ēn-iz āōn dāšt kū petyārag 4 ast 2 āzād-mardān tuwānīgān ud 2
driyōšān kam-tuwān-xīrān ka ān petyārag nē hē āgenēn pad kirbag ham-tāg
bawānd āzādmardān ud driyōšān petyārag ī āzād-mardān tuwānīgān ēk
driyōšīh nē burzīdan ud ēk driyōšān must nē wizārdan ud ān ī driyōšān ēk
tar-menišnīh <rāy> nē hammōxtan ī mehān pad tis ī ruwān ud ēk gilagmenišnīh

ایشان این را نیز ایدسونه میپدتاشتدت که :چهار پتیاره ما دشمن و مخا ف) اسا  ،دو گاا با ای
آ ادم دان گوانس و دو گا ب ای درویشان گدستس

ات آن پتیاره نبود ،آ ادم دان ودرویشان در کار

ثواب با هم همتا میبودنت پتیارۀ آ ادم دان گوانس  ،یکی احت ام نک دن به درویشان و یکای جبا ان
نک دن ستم به درویشان اس

پتیارۀ درویشان یکی خوار شام دن یاادتی ی ا بزرتاان در اماور

م بوا به روان و یکی مدشِ تلهمدت داشتن اس

مدیدک د ششم ،بدت  ←116می فخ ایای:1392 ،

)181
گوانس ی یا درویشی ،هیچکتام به خودی خود ،سبب پ هیزکاری یا تداه نخواهت بود؛ «م دم
بییاری هیتدت که همة پ هیزکاریشان ا ث و ِ بییار اس

و بییاری ا م دم هیتدت کاه هماة

تداهشان ا درویشی اس » مدیدک د ششم ،بدت  ←283می فخ ایی)213 :1392 ،
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این چهار ت وه مدرویش ،فری  ،آ ادم د و ک ب) در انتر نامة اوشد داناا نیاز ماورد گوجاه
ق ار ت فته انت :فری یا همان درویشِ تتا و ناخ سدت و نیز پادشااهِ گدتساخن یاا کا ب ،ها دو
چدان گلخانت که «همواره ه به دل مایافکددات» و در مرابال ،درویاش راساتین و نیاز گاوانس ِ
سخنشدا ِ ب دبار که میگوان او را همان «آ ادم د» دانی  ،بیایار ت امای و بازر

و محتا م

اس
dō hēnd kē hamwār zahr pad dil abgand ēstēd, ēk driyōš kē har čiš pad
niyāz xwāhēd ud dudīgar pādixšā ī tund wāzag.
dō čiš grāmīgtar dārišn, ēk driyōš ī rāst dudīgar pādixšā ī wiyāxan ī burd

دو [کس] هیتدت که همواره ه به دل افکدتهانت ،یکی درویاش کاه ها چیاز را باه نیاا [و
تتایی] خواهت؛ دودیس پادشاه [و گوانس ِ] گدتسخن
دو چیز را ت امیگ بایت داش  :یکی درویشِ راستین ،دودیسا گاوانس ِ ساخنشادا ِ ب دباار
مانتر اوشد دانا ،بدتهای  ←18-16تشتاسب و حاجیپور)69-68 :1393 ،
به این گ گیب با اساا
«خ سدتی» اس
نک دن ایشان اس

قط اة  113و  116ا دیدکا د ششام ،نخیاتین ویژتایِ درویاش

ویژتی دوم او ب اسا
درویاش نیاب

 )bowandag-menišnاس

و نیب

هماین قط اا  ،محتا م داشاتن گاوانس ان و گحریا

باه گاوانس ان و ث وگمداتان ،متوایاع و فا وگن مپهلاوی:
به آنها مدشی بزرتوارانه دارد؛ در حا ی که ف د فریا و

گهیتس  ،گوانس ان و ث وگمدتان را خوار میکدت و به ایشان با مدش گحری کدداته مپهلاویtar- :

 )menišnīhمینس د
agar <mard> tis az kāmag āōn kū abēr driyōš ud xwārxwardīg ud xwārwastarag ud andak-uzēnag bawēm ēg ka ēn abāg kunēd kū kē nē āōn nē
+āhōgēnēd ud tar nē menēd ēg pad ān ham tis ahlaw bawēd

ات خواس

م د ایدسونه باشت که« :بییار درویش و با خوراک و پوشاک ناچیز و کامهزیداه

باشم» ،پس ات همزمان ب آنانی که چدین نییتدت می دی ث وگمدتان) عیب نسی د و آنان را خاوار
نشم د؛ پس با همان کار رستسار شود مدیدک د ششم ،بدت  ← 311می فخ ایی)219 :1392 ،
ایاان دو ویژتاای ی داای «خ ساادتی و ریااای » و «باازر مدشاای و گوایااع» ا صاافا
ویژتی هایی اس

که ب ای درویش

م و ی وری شم ده شته اس

و

در قط اة «ث  10پ» ا
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دیدک د ششم  ،چهار ویژتی ب ای درویشاان ب شام ده شاته اسا
شاییته مپهلوی )cār :اس
اس

صفا

و دو صف

118

کاه دو ویژتای« ،چااره» و

دیس «ناچاار» و باییاته و یا وری مپهلاوی)a-cār :

شاییته «کوشایی» و «اعتتال» مپهلاوی )tuxšāgīh ud paymānīgīh :و صافا

باییااته و ی ا وری «ریااای مدااتی» و «گوایااع» مپهلااویhunsandīh ud bowandag- :

 )menišnīhاس
kē hamāg abestāg abāg zand warm ud ēn 5 nērang nē dānēd pad-iz
hutuxšīh nē šāyēd hištan pad āsrōnān gāh nišastan ud framān dādan ulīh ud
frōdīh ī xīr ud pēšīh ud pasīh ī tis mehīh ud kehīh ī kār rāh ud widarag ī
dranj cārag ud a-cārag ī driyōšīh ulīh mēnōg nigerišnīh frōdīh gētīg
nigerišnīh pēšīh xēm wirāstan pasīh xrad pursīdan mehīh dēn hambārīh
kēhīh kirbakkarīh rāh ham-pursagīh widard niyōšīdārīh cār tuxšāgīh ud
paymānīgīh a-cār hunsandīh ud bowandag-menišnīh

ث  10پ  -کیی که همة اوستا و نت را به یاد سپ ده اس

و ایان پاد نی ناگ ما م اسام

مذهبی) را نتانت ،حتی مجا به صد تس ی م؟) و [یا] در جایساه آس ونان نشیتن و ف ماان دادن
نیی  :ف ا ی ما ف ا بودن) و ف ودی ما ف ود بودن) کار؛ پیشیما پیش بودن) و پیی ما پس
بودن) کار؛ بزرتی و کوچکی کار؛ راه و روش سخن؛ چاره و ناچاری درویشی ف ا ی ،گوجه به
میدو؛ ف ودی ،گوجه به تیتی؛ پیشی ،آراستن و اصالح خیم؛ پیای ،باا خا د پ سایتن؛ بزرتای،
ذخی ه ک دن دین؛ کوچکی ،کار ثواب ک دن؛ راه ،همپ سی ک دن؛ تذر و ط یق ،نیوشیتن؛ چاره،
کوشایی و اعتتال؛ ناچاری ما ناتزی ی) ،خ سدتی و کاملانتیشی اس .

مجموم این صفا
گدستستی ،مفهومی خا

اس

که در متون فارسی میاناة ردشاتی ،در کداار مفهاوم عاام فرا و
ب ای درویشی میآف یدت که میگوان آن را «درویش راستین» مپهلاوی:

)driyōš ī rāstم )8نامیت
سود و مقام درویشی

درویشی ،ا بته درویشیِ راستین ،در متون فارسی میانة ردشتی بییار سودمدت شم ده شته و
ب ای درویش راستین مرامی بلدت گصوی شته اس

با گاب این م گبة بلدات را در داساتان «روان

ت شاسب» میگوان دیت هدسامی کاه او در ماان آماار و رسایتتی باه حیااب و کتااب روان
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خویش ،آر و میکدت ای کاش در مان حیا
این ق ار اس

خود نتتی درویشانهای ب تزیته بود داستان ا

که علیرغم دفام ایزد توشورون و نیز ردش

ا ت شاسب به پشتوانة هد هاای

پهلوانی و ک دارهای نیکش در هیتی ،روان وی را حکم باه دو
نتتی خود ایزد آذر را رنجاناته اسا
دو

شمارة سوم

مایدهدات ،چاون در ماان

روان ت شاساب در تالیاه ا ایان داوری و آنچاه در

ب او تذشته اس  ،چدین میتویت« :کاش من هی بتی بودم که انبانی ب پشتم بود با ای

تذران نتتی درجهان میرفتم و جهان به چشم من ش

مروای

بود و جهان ا شکوه من میگ سیت»

پهلوی ،قط ة  18ج ← 3می فخ ایی)261 :1368 ،

م)8

این آر وی ت شاسب جز آن که نشان ا قتم
آیین ،اهل ط یر

آییدی دی یده در این س مین دارد که در آن

و سا کان به شیوۀ درویشی به سی و سف پ داخته و در جیاتجوی حریرا

و کمال و م دوی  ،به مال و جاه دنیوی پش

میک دنت ممزداپور ،)238 :1388 ،مراام و م گباة

بلدت درویشی را نیز یادآور میشود ت شاسب با وجود کارهای نیکی کاه با ای آساایش ما دم
انجام داده بود و علیرغم شفاع

ایزد توشورون و ردش

پیامب م← روای

 18ج ،)29بخشیته نشت و آر وی او شایت اشاره به این ام دارد کاه اتا
ب تزیته بود ،شفاع

توشاورون و ردشا

پهلاوی ،قط اة

ناتتی درویشاانهای

نازد اورمازد پذی فتاه مایشات و ایازد آذر او را

میبخشیت
مرام بلدت درویش در متون پهلوی با قتر
در دیدک د ششم آمته اس

او در نابودی ش به گصوی کشیته شاته اسا

ف دی که راه و رسم درویشی را نه ا روی ناچاری و ایط ار بلکه

ب ای «نیکی و گحیین» مپهلوی )wehīh ud burzišn :ب تزیته باشت ،ایان قاتر
اه یمن و دیوان را ا هیتی دور کدت ،چدین کیی هیچتاه به دو

را دارد کاه

راه نتارد

kē nē a-cārīh bē ēwāz wehīh ud burzišn ī driyōšīh rāy pad driyōšīh ul ēstēd ōy
ahreman <abāg> māzandīgān az gēhān bē kard bawēd harw kirbag ī andar gēhān
pad ōy dārišn šawišn cēōn rōd ī hamēšag nāw.

کیی که گدها ب ای نیکی و گحیاین درویشای ،ناه ا روی ناچااری ،با درویشای باییاتت،
اه یمن را با دیوان ا جهان بی ون ک ده باشت ه کار نیکی به وسیلة آن [م دِ درویش] در جهان

سال چهل و هشتم
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انجام شود ،ماندت رود همیشاه قابال کشاتیرانای م؟) پایش رود مدیدکا د ششام ،بدات ←111
می فخ ایی)189 :1392 ،
kē nē a-cāragīhā bē sūd ī az driyōšīh rāy pad driyōšīh ul ēstād ēg-iš pad
bahr ī xwēš ahreman abāg wišūdagān az gēhān bē kard bawēd ud andar
harw gāh az ān tis kē ērangīh ī ruwān ud dusrawīh ī tan būdan nē šāyēd.

کیی که نه ا روی ناچاری ،بلکه ب ای سود ا درویشی ،در درویشی بمانت ،پاس باه ساهم
خود اه یمن و ف نتان او را ا جهان بی ون ک ده باشت و در ه

مان ،او را آن چیزی که رنا

روان و بتنامی گن اس  ،نشایت مدیدک د ششم ،بدت ث 31ا ف ← می فخ ایی)211 :1392 ،

u-šān ēn-iz āōn dāšt kū agar driyōšān ēn tis-ē be wirāyēnd tar-menišnīh ī
andar mehān tuwānīgān ēg pad satō-zem-ē ēk ō dušox nē resend

ایشان این را نیز ایدسونه میپدتاشتدت که :ات درویشان این یاک چیاز ی دای خاوار شام دن
گوانس ان بزر

را اصالح کددت ،پس در صت سال [حتی] یکی ا آنان باه دو

ن ونات مدیدکا د

ششم ،بدت  ←118می فخ ایی)181-181 :1392 ،
یکی ا رمو ارجمدتی درویش همین اس  :ایان کاه او مایگوانات اها یمن و دیاوان را ا
هیتی اهورایی دور کدت ،ا آنجایی که او «آ » و «نیا » را ا خود کاه باه مراباة جهاان کوچاک
اس

دور میکدت ،میگوانت ا قتر

نی وهای ش در کل هیتی نیز بکاهت بایت باه یااد داشا

که در متون فارسی میانه ،دیو «آ » بزر گ ین و مهیبگ ینِ دیوان ،پس ا اه یمن اسا
که آ و اه یمن ،آخ ین موجودا
م)9

میرونت
اس

ش وری هیتدت کاه پایش ا رساتاخیز و ف شاس د ا میاان

آ در این متون به م دی طمع ،یادهخواهی ،شهو

«خ سدتی» را نشانه ت فته اس

چداان

و شکمبارتی اس

م )Asmussen, 1987: 168که ا صفا

دور ک دن دیو آ  ،خویشکاری همة انیانهاس

و باه ویاژه

ی وری درویشاان

کاه در اصال با ای ا باین با دن شا

آف یته شتهانت
u-šān ēn-iz āōn dāšt kū ēn driyōš mardōm agar ōh agdēn ayāb nē frārōn
rawišn ēg-iz-iš tis awiš dahišn ud kē dahēd pad bahr ī xwēš ān druz ī niyāz
xwānēnd az gēhān bē kard u-š petyārag ud wizend az xwēš spōxt bawēd ud
az-iz tan ī ōy nē zāyēd ān kas ī ō niyāzōmandīh rasēd
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حتی ات م د درویش ،بتدین یا بترفتار نیز باشت ،بایت بتو چیز داد و کیی کاه بتهات ،باه
سهم خویش آن دیو را که نیا خواندت ،ا جهان بی ون ،و باال و تزنات را ا خاویش دور کا ده
باشت و نیز کیی که به نیا مدتی رست ،ا گن ما نیل) او اده نشود مدیدک د ششم ،بدات ←292
می فخ ایی)211 :1392 ،
سود نتتیِ درویشاانه و «در درویشای ماناتن» ،هام با ای گان اسا

و هام با ای روان

درویشی ،آسانی و آرامش را ب ای گن و رهایی ا آماار ماحیااب و کتااب) را با ای روان باه
ارمغان میآورد «تفته شته اس
بود و ا موجودا

که :بایت تله اوبار ممتحمل) ،صبور و به کارِ ثواب ک دن کوشا

میدوی ،و نه مادی ،سپا

و احت ام خواس ؛ چه ات کاری ف ا رست کاه باه

خاط دوستی روان ،چاره و گتبی آن در درویشی مانتن باشت ،با میل در درویشای بمانیات یا ا
و رهایی ا آمار ب ای روان ،ا آن مدرویشی) باشت آن کیای مای-

آسانی و آرامش گن و امدی

گوانت در درویشی بمانت که ا چیزهای کمت مادی  -که ب ای نساهتاری گن
ا چیزهای مادیگ  ،رامش و شادی به دس

م اسا

 -بایش

آورد و کیی که ایانتوناه نباشات ،نمایگوانات در

درویشی بمانت
روایاتی از درویشان راستین

در نوشتههای فارسی میانه ،روایاگی ا
تزارشی ا

نتتی درویشانة ب خی ا

ساده می ییتدت ،ب پش

نتتی هی بتانی نرل شته اس

ردشتیان آن دوره اس

که به نظ مایرسات

ایان هی باتانِ درویاش بیایار

خود هیزم حمل میک دنت ،آب ا چااه مایکشایتنت ،خاود با روی

مین کار میک دنت و گدها ا دست ن خود می خوردنت این درویشان با ایان کاه م دانای گواناا،
ماه و قابل مپهلوی )kardagār ud abzārōmand :هیتدت ،اغلب بیاسم و رسمانت و نامی ا
ایشان ب ده نمیشود آنها تاه هی بتانی آمو شدیته مپهلوی )kard-hērbedstān :و دیانما د
انت که اوستا و نت میداندت و به کارهای دیدی میپ دا نت اما زوماً ه درویشی ،هی بت نییا ؛
چدان که ا م دی بینام و نشان یاد شته اس

که خود را «رن سپو » مینامیتم ،)11ایان ما د در

کوه نتتی میک د و ا میوۀ درختان میخورد و کارش «تداه نک دن» بود:

سال چهل و هشتم
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تویدت که م دی به کوهی ف ا آمت و م دی را دیت که در آن کوه نتتی میک د ا او پ سیت
که :نام

چیی ؟ کار

کددتۀ رن ) اس
تف

چیی ؟ و خورش

چیی ؟ م د تف

و خورشم ب و میوۀ درختان اس

که به راستی نیک اس

خورش م د تف

بیتاندت مدیدک د ششم ،بدت

و کارم این اس

این نام؛ به راستی نیک اس

که :ا گو چه بیتاندت؟ آن م د تف

که ناامم رنا ساپو ما دور
کاه تدااه نکادم آن ما د

این کار؛ به راستی نیاک اسا

ایان

که :ناخ سدتی ما ناریاایتی) را ا مان

م ←)11می فخ ایی)236 :1392 ،

همان تونه که همة درویشان هی بت نبودنت ،همة هی بتان هام ناتتی درویشاانه نتاشاتدت
اگفاقاً ا همین روایا
کارهای سخ

ب می آیت که هی بتان و موبتان ،ناتتی م فهای داشاتدت و چداتان اهال

نبودنت و نتتی درویشانة هی بتان چدتان هم رای نبوده اس ؛ چدان کاه مارالً

موبتانموبت ،وهداد آذر اورمزدان ،هدسامی که دو هی بت را در حال کار سخ

میبیدت ،ا ایشاان

میپ ست« :ا آنجا که شما گوانا و ماه به نظ میآییت ،چ ا بتین آیین کاار مایکدیات؟» مدیدکا د
ششم ،بدت

م ← )0می فخ ایی)231 :1392 ،

نکتة دیس ی که ا این روایا

م)11

ب می آیت آن اس

که این هی بتانِ درویش ،ب اسا

بااوری

ردشتی به این نوم ا نتتی روی آوردهانت؛ باوری که به ویژه در متون فارسی میانة ردشاتی
بارها گک ار شته اس  :رانتن دیوِ «آ » و کاستن نی وی ش و قتر

اه یمن در جهاان هیاتی؛

خویشکاری و وظیفهای که در ا ل ب عهتۀ انیان تذارده شتم )12و چدان که پیشت آمت ،یکی ا
رمو ارجمدتی درویشان اس

نمونههایی ا این روایا

کاه در کتااب دیدکا د ششام آماته،

چدین اس :
تویدت که :دو م د هی بت بودنت ،یکی آذر ن سی و یکی آذر مه نام ه دو هی بتساتان کا ده
ماآمو ش دیته) و قابل بودنت در پی کاری به دربار رفتدت چدین اگفاق افتاد که گوشة ایشان در
خانی ما گوقف-تاه ،کاروانس ا) چدان به پایان رسیت که ایشاان را هایچ چیاز نباود باه جاایی
رسیتنت که گ ۀ ما سبزی) دشتی و آب خوش بود یکی ا ایشان درون یش

ما بااژ خاوراک

س ود) و یکی گ ه چیت و ا آن گ ه و آب ،سی خوردنت پس آذر ن سی به آذر مه تف
هی بت ،کتام دیو ستمس گ و کتام خوراک ساد گ اس ؟» آذر مه تف

که «ای

که« :دیو آ ساتمس گ
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و خوراکی که ما اکدون خوردیم ،سادهگ اس » پس آذر ن سای تفا
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کاه« :اتا

دن آن دیاو

ستمس گ با این خوراک سادهگ ممکن اس  ،چ ا ما بایت خویشتن را به آمار جهان گیلیم کدایم
و در مورد تداهکار بودن در شک باشیم؟» با این انتیشه ،ا آنجا دور شتنت و باه خاناة خاویش
با تشتدت و به خویشکاری ما انجام وظیفه) و نظم و گ گیب امور ادامه دادنت مدیدک د ششم ،بدت
م ←)2می فخ ایی)233 :1392 ،
تویدت که :دو م د هی بت قابل بودنت که با هم همکار بودنت و با نظم و گ گیب و پ هیز رفتار
میک دنت رو ی ،در حا ی که آب ا چاه میکشیتنت و به کِشتی که ک ده بودنت ،آب میدادنت و
با هم اوستا و نت میخوانتنت ،چدان اگفاق افتااد کاه موباتان موباتی ا راهای نزدیاک شاه ،
میتذش  ،سخن ایشان را شدیت و دانی

که م دان قابلی هیتدت خواسا

وظیفة ایشان بتانت و کار و به ما مزد انجام دادن ختما

کاه درباارۀ کاار و

و م اسم ماذهبی) ایشاان را بیادجت

م دی را با پیغام نزد ایشان ف ستاد که« :ات ب ای شما حمتی نیی  ،ایدجا بیاییت» ایشان پیغاام
را این تونه پاسخ تفتدت که« :کاری در دس

داریم و ات بیاییم ،کاار بمانات هی بات با ساتور

نشیدت؛ ف ا آمتن چدتان حمتی نباشت و کار ما نیز نمانت» مانی که موبتان موبات آن ساخن را
شدیت ،انتیشیت که« :عاقالنه میتویدت» خود ف ا رف

و با ایشان به تفتسو پ داخ

به ایشان نویت موقوفا م )13داد ایشان تفتدت که« :این چیز ب ای ما

م نییا

و ب ای به

و ماا را آنسوناه

بهت به نظ آیت که همان چیز دست ن خویش را بخواهیم اما چدان شدیتیم که س در خانة هی بت
تشاده اس

چدان کن که هی بت ا بییار آبی و کیان ا گدگ آبی نمی نت او ما هی بت) دانی

که« :این سخن را به سبب ث و

یاد من میتویدت» و به خانة خویش رف

و ب ای ایشان ،جتا

جتا ،دوهزار درهم ف ستاد ه یک ا ایشان بیش ا دو درهم نیتانت و بریاه را باا پس ف ساتاد
ایشان به پیغام ،چدین پاسخ تفتدت که« :ما این را نسفتیم که خانة ما کن و ماا آنچاه را کاه بایات
ستانتیم و بریه را با پس ف ستادیم گو به آن کس ده که ا ما پ هزیدهگ و بتان نیا مدتگ اسا »
مدیدک د ششم ،بدت

م ←)3می فخ ایی)231-233 :1392 ،

تویدت که :وهداد آذر اورمزدان ،که موبتان موبت بود ،به جایی ف ا آمت و دو م د هی بت دیات
که ا کوه ب پش

خویش هیزم میکشیتنت و رنجه ما خیاته) بودنات و باا هام اوساتا و نات
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میخوانتنت ا ایشان پ سیت که« :ا آنجا که شما گوانا و ماه به نظ میآییت ،چ ا بتین آیین کار
میکدیت؟ «ایشان در پاسخ تفتدت که« :شدیتیم که ه کیی بایت بتی را که اه یمن آف یته اس ،
در جایی ،در تیتی یا میدو ،متداسب پایه و مرام [خود] گحمل کدت ما را بهت به نظ آیت ات سهم
خویش را در تیتی متحمل شویم ،جایی که همزمان با گحمل بتی ،روشدی خورشیت و ماه را نیز
ببیدیم و گملک خوراک و درمان و چارۀ بتی و بییار نیکی دیس را به دس
این کار سپا تزاری و پیدت ما قبول و گأییت) ا موجودا

آوریم؛ و ماا را باا

میداوی و ماادی باشات ،گاا آن کاه

[سهم خود را ا بتی] در میدو گحمل کدیم؛ در دو  ،جایی که هیچ نیکی آمیختاهای نییا
سپا تزاری و گأییتی ا هیچ کس نیی

و

نیز جتا شویم مدیدکا د

و ا جایی به شسفتی بهش

م ← )0می فخ ایی)230-231 :1392 ،

ششم ،بدت
نتیجهگیری

واژۀ درویش ماوستایی ،driγu :پهلاوی ،)driyōš :باه جاز ماواردی کاه باه م داای «فریا ،
گدستس

و نیا مدت» به کار رفته ،دارای مفهاومی خاا

درویش در این مفهوم خا

 ،ب ف دی گدستس

رایی اس  ،گوانس ان را خوار نمیشمارد و نیب

د

در نوشاتههاای فارسای میاناه اسا
میکدت که باه ویاع خاود خ سادت و

به آنهاا متوایاع اسا

فارسی میانه ،ب ای چدین ف دی دو ویژتی شاییته و باییاته

م اسا

با اساا

متاون

ویژتایهاای شاییاته

عبار انت ا «کوشایی» و «اعتاتال» مپهلاوی )tuxšāgīh ud paymānīgīh :و صافا

باییاته

عبار انت ا «ریای مدتی» و «گوایع» مپهلوی)hunsandīh ud bowandag-menišnīh :
ت د آمتن این صفا

و ویژتی ها در کدار یکتیس مفهوم خاصی را ب ای درویش در متاون

فارسی میانه گوصیف میکدت که ب اسا

همین متون «درویش راستین» نامیاته مایشاود؛ و در

مرابل مفهوم عامِ «فری و گدستس » مپهلوی )škōh :ق ار دارد که ب اسا
ف دی اس

که نیب

به فر و گدستستی خود ناخ سادت اسا

میشمارد و همواره آر ومدتِ به دس

نوشتههاای پهلاوی

و گاوانس و ث وگمدات را خاوار

آوردن داشتههای بیشت اس

باه ایان گ گیاب ،درویاش

راستین مپهلوی )driyōš ī rāst :یا «درویش خ سدت و ف وگن» م دای خا

درویاش در متاون
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فارسی میانه اس ؛ همان مفهومی که در ادبیا
سودی اس

فارسی نیز ادامه یافته اس

شمارة سوم

مدر ایان باا ار اتا

با درویش خ سدت اس  /ختایا مد مم ت دان به درویشی و خ سدتی)

همچدین در متون فارسی میانه ،به سودمدتی و ارجمدتی مرام درویاش اشااره شاته اسا
نتتی درویشانه ب ای گن و روان ،ه دو ،سودمدت اس

درویشی ب ای گن ،آسانی و آرامش و

ب ای روان ،رهایی ا آمار را به دنبال دارد ارجمدتی نتتی درویشانه آن اس
ا روی ناچاری بلکه ب ای سود آن ،این نتتی را انتخاب کدت ،قادر اس

که ات کیی نه

اها یمن و دیاوان را

ا جهان ب انت یکی ا راههای ا بین ب دن دیو آ  ،تزیدش نتتی درویشاانه اسا ؛ یا ا ایان
دیو به ویژه خ سدتی را که ا صفا
که در روایا

فارسی میانه ا

ی وری درویشان اس  ،نشانه ت فته اسا

نموناههاایی

نتتی درویشان آمته اس  ،نشان ا قتم ِ آییدی دی یده در ایان
بااوری ردشاتی باه ایان ناوم ا

س مین دارد؛ داستان نتتی هی بتانی درویش که ب اسا

نتتی روی آوردهانت که در متون فارسی میانة ردشتی بارها گک ار شته اس  :رانتن دیاوِ «آ »
و کاستن نی وی ش و قتر

اه یمن در جهان هیتی
یادداشت

 -1یک د یل شایت این اس

که اکر پیشکیوگان گصو  ،فر را

مة هت و پ هیزکاری میدانیتدت و

صوفیان مترتم ب ای رهایی ا بدت دنیا بییار فری انه می ییتدت و تاه ،شایت ب ای گدبه نفس ،ا م دم
تتایی میک دنت مافشاری)083 :1391 ،
 -2بخشی ا ش ح م حوم دهختا دربارۀ واژه درویش چدین اس « :اصل فظ درویش نیز به موجب
ب می ق ائن ظاه اً با فظ دریو ه م بوا اس

اخوان ط یر

و سا کان ط یق و گمام اعمای سالسل

صوفیه نیز عموماً به نام درویش خوانته میشونت و نیز این فظ در اول نام ب می ا مشاهی صوفیه به
مدز ة یک عدوان است مال میشته اس

ممرل درویش کمال ،درویش ناص و غی ه) به ه حال ،است مال

این فظ در حق صوفیه مخصوصاً ا جه

اهمیتی اس

که این ف قه ب ای فر قائل بودهانت تذشته ا

این در مرام اطالق نیز این فظ در ادب فری و سائل گتاول دارد فظ درویش در این م دی سابرة درا
دارد و در آثار خواجه عبتاﷲ انصاری و سای قتمای صوفیه مک ر آمته اس  ،در قصههای عامیانه،
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درویش غا باً ف ستادۀ غیبی ،مظه رحم
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ا هی و در ب می موارد واقف به رمو سح و جادو شداخته

میشود« م← غ نامة دهختا ،ذیل «درویش»)
 -3در متون فارسی میانه ،به جز «درویش» مپهلوی ،)driyōš :واژههای «شکُوه» مپهلوی )škōh :و
«نیا مدت» مپهلوی )niyāzōmand :نیز ب ف د فری و گدستس
 -1صور

اوستایی واژۀ درویش driγu ،اس

پی و راستین دین مزدییدی» اس

د

میکددت

این واژه در اوستا به م دی «شخص مؤمن و ف وگن و

ب ای آتاهی بیشت میگوان به این پژوهشها رجوم ک د:

1953: 21- 40; Lommel, 1968: 127-133. Barr,
 -0شکی م )1994: 72این جمله را چدین گ جمه ک ده اس « :و روانش ا آن در آسانی م)āsānīg
اس »
 -6دربارۀ گحول م دای  āzādماوستایی )āzāta- :که در اصل به م دای « اده شته مدر خانتان)» بوده
اس

به «نجیب ،ش یف» و گوس ة آن به م دای «گوانس  ،ث وگمدت» رک :جم38-33 :1393 ،

 -8این اصطالح ی دی «درویش راس » مپهلوی )driyōš ī rāst :در انتر اوشد دانا آمته اس :

dō čiš grāmīgtar dārišn, ēk driyōš ī rāst dudīgar pādixšā ī wiyāxan ī burd
دو چیز را ت امیگ بایت داش  ،یکی درویشِ راستین ،دودیس گوانس ِ سخنشدا ِ ب دبار مانتر اوشد
دانا ،بدتهای  ←18-16تشتاسب و حاجیپور)69-68 :1393 ،
به نظ میرست شکی نیز با عبار ِ «درویشی مرت  ،فر مرت » م )holy indigenceبه همین م دا
اشاره داشته اس

م)Shaki, 1994: 72

 -8گ جمة مزداپور ا این قط ه ،به ویژه بخش پایانی آن کامالً متفاو
که م ا انبانی به پش

اس « :کاج من هی بتی بودم

بودی [و] ب ای خواستن [و دریو تی ابزار] ییتن [و ام ار م اش] در جهان

همی رفتم و جهان م ا ش

در چشم بودی و [من ا ] جهان که بیشه [و چونان جدسلی] اس ،

گ سیتمی» ممزداپور)238 :1388 ،
 -9ب خال

متون اوستایی که دیو آ چدتان اهمیتی نتارد؛ ب ای آتاهی بیشت ← Asmussen,

1987: 168- 169؛ Sundermann, 2003: 328-338
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« -11عدوان رن سپو مدورکددتۀ رن ) به ط

شمارة سوم

نمادین ،به ت وهی اطالق میشود که مانی که جهان

مادی را در اختیار دارنت ،آن را رها میکددت و مانی که آن را رها میکددت ،همچدان ما ک آن هیتدت»
ممی فخ ایی18 :1392 ،؛ نیز نک :دیدک د ششم ،بدت ث  22ا ف و ث 22
 -11مدصور شکی در ب رسی همین قط ا

)

ا دیدک د ششم ،مینوییت :موبتان موبت ،حمل ک دن هیزم

و کشیتن آب ا چاه راکار و وظیفة ختمتکاران میدانت و به نظ او چدین کارهای سختی با مرام
م دوی هی بت گداسب نتارد م)Shaki, 1990: 278
 -12اشاره به مطلبی اس

که در بدتهش آمته اس

اورمزد پس ا آف یدش میدوی« ،با بوی و ف وه

م دمان بیسا یت و خ د همه آتاه را به م دمان ف ا ب د و تف
ات شما را به صور
درس

که :کتام شما را سودمدتگ در نظ آیت؟

مادی بیاف یدم و به گن با دروج بکوشیت و دروج را نابود کدیت ،شما را به ف جام

و انوشه با آرایم و با شما را به تیتی آف یدم جاودانه بیم

 ،بیپی ی و بیدشمن باشیت؛ یا

شما را جاودانه پاستاری ا اه یمن بایت ک د؟ ایشان بتان خ د همهآتاه [آن] بتی را [که] ا اه یمنِ
دروج ب ف وه های م دمان در جهان رست ،دیتنت و رهایی واپیین ا دشمدی پتیاره و به گنِ پیین
جاودانه ،درس

و انوشه با بودن را [دیتنت] و ب ای رفتن [به جهان همتاستان] شتنت» مبهار:1369 ،

)01
 -13این واژۀ پهلوی را که می فخ ایی م 111 :1392و  niwē ī āzādīhā )231خوانته اس  ،شاکت
م )1979: 178به  +bowandag āzādīhāگصحیح و «ستایش کامل» گ جمه ک ده اس ؛ شکی
م )1990: 278همین عبار
نماد و نشانة اش ا

را  wandag ī āzādīhبه م دای «س بدت نجاب » خوانته اس

و نجبا می دانت و م ترت اس

در ایدجا موبتان موبت به د یل قابلی

و آن را

و گواناییِ دو

م د درویش ،به آنها پیشدهاد میدهت به طبرة آ ادان و نجبا بپیونتنت منیز رکShaki, 1992: 654- :
655؛ و گ جمة فارسی این مرا ه :ش وو و دیس ان،1381 ،

)26
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