
 

 

 

 

 

 

 

 نگاهی به عرفان مانوی 

 و تطبیق آن با عرفان و تصوف اسالمی
 

 فرشته جعفری

شد، آیینی است گنوسی که جزء مانی بنیان نهاده  ازسویآیین مانوی که  :چکيده

این آیین، هبوط روح از عالم علوی و  اصل اساسی. رودشمار میهای عرفانی بهفرقه

این دنیا این است که با زهد و  عالم ماده است، و رسالت انسان در  گرفتاری آن در

امساک از این دنیای پلید مادی دست بردارد تا با پاکی باطن، روح علوی گرفتار خود 

ثیراتی برجای أهای اسالمی نیز تآرا و عقاید مانوی در میان فرقه. را از آن نجات بخشد

برآن میان عقاید عالوه .اند ثیر را در میان صوفیان مسلمان بارزتر دانستهأنهاده که این ت

در این . خوردچشم میی، مشترکات و مشابهاتی بهعرفانی اسالم یمانوی و آرا

به بررسی  سپسپژوهش ابتدا تحقیقی در زمینة مانویت و عقاید آن صورت گرفته 

ای تطبیقی میان عقاید و  تأثیر مانویت بر آداب و رسوم صوفیان پرداخته شده و مقایسه

 .مانوی و عقاید عارفان مسلمان صورت گرفته است یآرا

 مانی، آیین مانوی، عرفان، تصوف اسالمی :ها واژهکليد
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 دمهقم
. ستین یمذهب ملت و چیبه ه محدود و دارد تیبشر به قدمت عمر یتوان گفت عرفان، عمر می

حقیقت عرفان شکلی از پرستش رد .و مذاهب دانست هانییآ ةتوان وجه مشترک همیعرفان را م

و  بلکه از روی عشق و محبت به خالق ،خاطر ترس از عذاب و امید به پاداشهنه ب ،خالق است

ها به انسان که این ویژگی یعنی میل به پرستش خالق از روی عشق در سرشت و فطرت همةازآنجا

توان مشاهده کرد؛ حتی در  ها مینهاده شده، نمودهای عرفان را در میان همة اقوام و ملت ودیعت

 . میان اقوام بدوی و کهن

تالش  :آن جمله از، هستند یتجارب وآداب مشترک یمذاهب دارا و انیاد ةهما در عرف

تحمل  قیطر روح از شیاست، پاال گانهی واحد که آن خداوند یقتیبه حق دنیرس یبرا ریناپذ انیپا

 در. خداوند با اتحاد و به وصال لیم و ایدن غربت در و یاحساس دلتنگ ،محنت و درد و اضتیر

 و نامحدود و یموجودات است که ازل ةهم یورا یوجود ،یاله وجود ان،یهمة اد ةانیتجارب صوف

میان مذاهب عرفانی در  زیادی درلحاظ پیوندها واشتراکات  بدین .ن استامک زمان و خارج از

زمین نشو و گسترش داشته، این در ایرانمانوی که آیین زآنجاییو ا. سراسر جهان وجود دارد

 .تر است اشتراکات در دو گونة عرفان مانوی و عرفان ایرانی اسالمی فراوان

 و شهرستانی ونحل ملل. است ندیم ابن الفهرست مانویت با رابطه در منابع ترین قدیمی از یکی

 میالدی، هشتم قرن اواخر در. است مانوی آیین به اشاراتی دربردارندۀ نیز بیرونی ابوریحان التفهیم

 باب چینی و قدیم وترکی وسغدی فارسی های زبان به تورفان ناحیة در مانوی متون اوراق شدن پیدا

 بیشتر  که شده نوشته مانی دین زمینة در فراوانی آثار امروزه. گشود ناسی مانوی مطالعات در ای تازه

 ،(Gustav Flugel)فلوگل گوستاو چون بزرگی محققان توسط و اروپایی های زبان به آثار این

 ...و (Geo Widengren) ویدنگرن گئو ،(Mary Boyce) بویس مری ،(Henning) هنینگ

 جای به خود از مانویت با مخالفت در آثاری 1«آگوستین سنت» براین عالوه. است شده نوشته

 به توان می که شده نوشته شناسی مانی زمینة در مختلفی آثار نیز فارسی زبان در. گذارده است

 افشار ایرج همت به ها پژوهش این که کرد، اشاره شناسی مانی زمینة در زاده تقی حسن تحقیقات

 در پور اسماعیل ابوالقاسم برآن عالوه. است شده گردآوری شناسی انیم عنوان تحت درکتابی

 محسن ستا  پرداخته مانوی اساطیر مبانی توضیح و تبیین به مانی آیینِ در آفرینش اسطورۀ
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 اختیار در مانوی آیین دربارۀ ای ارزنده مطالب ندیم ابن روایت به مانی کتاب در نیز ابوالقاسمی

 . است داده قرار پژوهندگان

 از مانوی و اسالمی عرفان های اندیشه و آرا مشابهات و مشترکات شناخت پژوهش ازاین هدف

 آرا و مانوی آیین در کاملی تحقیق ابتدا منظور بدین. هاست اندیشه و آرا این مقایسة و تطبیق طریق

 مانوی آیین مشترکات امکان حد تا عرفانی کتب امهات مطالعة با و گرفته صورت آیین این عقاید و

 . است شده بررسی عملی رسوم و آداب زمینة در چه و نظری آرا زمینة در چه اسالمی عرفان و

 آیین مانوی 
 غیبه تبلمیالدی  092در سال  .آمد ایبابل به دن یکینزد در «نویمرد» در (م012 -م022)بن فاتک  یمان

 اوکیش  شاپور و افتیراه  به دربار او یاول ساسان شاپور یگذار تاج بعد از پرداخت و خود شیک

بزرگ دربار به زندان  موبد ، ریکرت کیبه تحر شاپور زمان سلطنت بهرام پسر اما در .رفتیرا پذ

 خود میتعال بسیاری از یمان. اعالم کرد را خود نید میالدی 042درسال او .درگذشت نکهیا تا افتاد

 و کرد اخذ میان آنان سپری کرده بود که دوران کودکی خود را در 0ییمندا یدگنوسیعقا از را

  9.نهاد انیبن را یگنوس قتیطر نیتربزرگ قتیدرحق

 وسیلهنیبد و آورد یبه سنت کتابت رو ،یساسان روزگار در جیرا 4یبرخالف سنت شفاه یمان

 یمان یزبان مادر ی،شرق یبه زبان آرام میندابن ةبه گفت یمان آثار.پرداخت شیخو کیش غیبه تبل

 :ند ازا، عبارتاست شدهاست و آنچه در بیشتر متون از آنان نام برده نوشته شده 

 .داد انجام دینجات روح با یآنچه برا، انیب در ،لیانج -

  ضبط  اءیاالح کنز آن را یرونیب و اءیاالح سفر آن را میندکه ابن ،زندگاننة یگنج -

روح  در یکیتار فساد وآنچه از نور یپاک آنچه از فیآن به توص در یمان واند،  کرده

 .پردازد دارد، می وجود

 .رساله یمعن بهاست  یونانیزبان  از که مأخوذ ،ایفرقماط -

گذشته بحث شده  امبرانیآن دربارۀ پ در و  ضبط کرده االسرار سفر که نام آن را، رازها -

  .است
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است که  فرشتگانیدربارۀ  ضبط کرده و الجبابره سفرآن را  میندکه ابن ،غوالنکاوان یا  -

 .است اشاره شده هابه آنکتاب مقدس در و اند هبوط کرده

 یبه رهبران جوامع مانو یکه مان یا نامه هفتادوهفت نیعناو از یفهرست میندابن، رسائل -

 .است ذکر کرده، نوشته

 .یمانو یمجموعة دعاها، زبور -

 و یکیتار و یجهان روشن یچگونگ حیتوض بوده در یریکه مشتمل برتصاو ،ارژنگ -

 .یساخت جهان کنون

 .نوشته بوده است یاول ساسان شاپور یبرا که آن را ،شاپورگان -

       یگردآور یردان وگشا نسبت داده شده و یکه به مان یاتیمجموعة روا ،ایکفاال -

 .(94: 1939زاده،  ؛ تقی233: 1931ندیم،  ابن) اندکرده

 و یبه زبان سغد ییهاتورفان ترکستان صورت گرفته کتاب که در ییهادرکاوش رین اخودر قر

 .دست آمده استبه یمان از یترک و ینیچ

مغتسله را با  ةفرق نیا. افتی ییآنان آشنا یها شهیکرد و با اند یمغتسله سپر انیمدر یمدت یمان

 یالدیدوم م ۀدر آغاز سد و ندبود دگریو تعم یحیمس - یهودی یا که فرقه نامیدند می  2یینام الخسا

  .زیستند النهرین میبیندر ناحیة 

 شمرد و مردود می را قیبود که عهد عت یباوردوگانهة یبرپا یگنوس هایکیش از یمانو کیش

 بوده است یاو صور دنیکش بیبه صل و درنتیجه افتهین تیکه جسمه بود «یروحان حیمس» به معتقد

ختم  و یعنوان منجرا به او حیدانست که مس می یطیخود را همان فارقل یمان .(134: 1939دکره، )

  .کرده بود ییگو شیپ امبرانیپ

  .یانیزمان پا .9 یانیزمان م .0 نیشیزمان پ .1: شتسه زمان وجود دا یمانو ریاساط در

سر بههم  از یجدا یروشن و یکیتنها تار و آسمان وجود ندارند و نیزم ،نیشیپ زماندر 

 گردد می رهیچ یروشن بر یکیتار شوند و می کاریپ ریدرگ یروشن و یکیتار ی،انیزمان م در. برند می

 .(32: 1939دکره،  ) گردد بازمی نینخست حالت به و ردیگ می انیپا کاریپ نیا یانیزمان پا در و

 سماعون،) و شنوندگان  قانیصد  ای  دگانیبرگز  :بودند  درجه دو یمانکیش  در مؤمنان

ترک  ،یپرستترک بت: شمرد میشنوندگان واجب  بر ده حکم را یمان. مؤمنان تازه ای (نغوشاگان
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نکردن، عدم توکل  یزنا، دزد از یخوددار ،یآدمکش از زیپره ،یسیخس ترک بخل و ،ییگو دروغ

انجام  غفلت در و یسست از زیپره ،ییدورو از زیپره ،یعلل، ترک جادوگر به علم اسباب و

 یتجرد را برا دیبا ،باشند یخدمت امر مقدس روشن در شهیهم دیکه با دگانیبرگز اما. فیتکال

که مربوط  ،دهان هرمُ: از اندعبارت هرآن سه مُ و کنند تیرا رعا «هرسه مُ»قاعدۀ  و، رندیبپذ شهیهم

 اجتناب از ماده و، دست هرمُ ؛گفتار و فکر یپاکو  است هیقواعد مربوط به تغذ گفتار ووۀ یبه ش

 واناتیخون ح ختنیر از یبه مقدسات، خوددار یحرمتیب از ی، خودداراستآنچه مربوط به ماده 

که به  یعمل هر از زیپره و یکشاورز یکارها و یمشاغل اجتماع از یخوددار یحت و دنیجنگ و

 دنیبرگز از ازدواج و یخوددارکه  ،(آغوش ای) دل هرمُ و؛ رساند بینباتات آس و واناتیجان ح

 .(230: 1931ندیم،  ابن)است  تجرد

  :داد یم حیو سنت ترج مانیخرد، دانش و معرفت را بر ا یمان   

او با   یرویبه ن د،ی، مرا خود دارد و پا(همراه است) با من رَوَد( همزاد)خود  زیاکنون ن
را از آز  شانیمردمان را خرد و دانش آموزم و ا و، (زمیست یم)کوشم  منیآز و اهر وِید

 .(09: 1931پور،  اسماعیل) دهم ییرها منیو اَهر

را  دیگر موجودات وجود انسان ومانی . همواره خواهد بود بوده و شهیهم یبد انیمانودۀ یبه عق

انسان به  یزمان دهنده الزم است ونجات را میمعتقد بود آد و ؛دانست می یبد و یخوبای از  ختهیآم

 .کند زینفس وگناهان پره یها یرگیکه از تمام ت ابدی دست می ینجات ابد

 و اهورامزدا و شر و ری، خظلمت و نور انیم یمئرزم دا و یانگاربن دو بر یمان ماتیتعل اساس

       .ستدان شرارت می سرشت جسم را و ،لتیفض و ریخ روح را ویژگی اصلی یمان. بود منیاهر

لة یوسبه وستهیپ نور نیا انسان جمع است و وجود در ظلمت، ریاس نور ۀبخش عمد انیمانو ۀدیعقبه

 .استیدن نی، ترک التیفض و تنها راه تقوا رونیازا ابد،ی می انتقال گریبه جسم د یجسم تناسل از

 طبق .ظلمت است حبس شده در شدن ذرات نور جدا انیمانو نظر گردش عالم از سرانجام

 یخاک نیزم در ها وانسان وجود که در نور یاجزا ارواح پاک و یمانو شناسینجاتد ایعق

گاه ارواح که آن و کند می پانزده روز ماه نموتا  رود و ها به ماه میمرگ آن محبوس مانده پس از

 گونه نورنیبد و گردند ستون عظمت جمع می در و ندوش می هیتصف دیماه هستند توسط خورش در

 .(24: 1939زاده،  تقی) دشو کاسته می ماه پانزده روز
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 و انیخدا یهانام مختلف از انیاد روانیپ انیم که در بود نیا انیمانو یغیتبل یهاروش از یکی

تر آن  تراح نکنند و یگانگیاحساس ب دیجد نید با کردند تا آن ملت استفاده می ینیاصطالحات د

بردند،  یبهره م...و آنان همچون زروان، مهر، اورمزد زدانینام ا از انیزردشت انیم مثالً در .رندیبپذ را

 دیقالب عقا در رکهنیاساط و دیعقا از یاریجهت بسنیبد. کردند القا می را خود نییآ ،آندرپس اام

ظلمت  و نور تیثنو ،ییبه تناسخ ارواح بودا مربوط دیازجمله عقا. محفوظ مانده است آنان

 .(994: 1939آموزگار،  و تفضلی) تیحیمس از یسیع و طیفارقلدۀ یعق ،یزردشت

 خود از شیپ امبرانیهمة پ نکرد و رد را شیخو از شیپ انیاد از کیچیه یدرست اصالت و یمان

 نوشتجات ومانی  .کرد خذا گرید انیاد از را خود نییمختلف آ عناصر وا. دانست یراست نیامناد را

که اعالم داشته  یمعرفت و نید که دردانسته  ییاجزا راسابق  انیاد و مکاشفات زبور حکم و امثال و

  :آمدهیا کفاال در .جمع شده است
 به زیکهن ن نیشیپ یهاکتاب د،یآ دیپد اریب بسآ و قطره جمع شوندهمچنان که قطره

 از کیچیه که چون آن تاکنون در آمد، دیپد میعظ یدانش و وستیمن پ یهانوشته
 .(99: 1930شروو، )امدین ییدایکهن به پ نیشیدوران پ

داند و معتقد است که مانی نه ایرانی  ی گنوسی و هلنی میعقاید مانی را دارای منشأی 2کیسپل

اما  .(Quispel,1992:1-19) عقاید خود را از عقاید کهن ایرانی دریافت داشته بودبود و نه 

  :گوید می یمانو شیدربارۀ خاستگاه ک 2«آسموسن.پ جس»

 بنا یگنوس شیبراساس ک یمانو شیکه ک اند القولگرچه عموم پژوهشگران متفق
 ای یحیمس ،یونانی انیاد در شیک نیا خاستگاه گرید اتینظر حال بنابرنیشده، باا

  .(94: 1930 شروو،) نهفته است یرانیا

و دامنة آن حتی تا اروپا  کشد به درازا می یالدیاز قرن سوم تا قرن پانزدهم م تیمانو خیتار

بلغارستان  در «هالیبوگوم»جنوب فرانسه و  و ایتالیدرشمال ا «کاتارها»که  یابد، چنان وسعت می

 رویپ ران،یحملة مغول به ا از پیشتا  زین نیچ از یمردم بخش .اند بوده یمانو یگنوس دیعقا ریثأتتحت

 .توسط مغوالن قتل عام شدند یمان روانیپمیالدی  زدهمیدر سدۀ س. ندا هبود یمانکیش 

کوب نیزر. دانند عرفان می یبنامند آن را نوع نیاز آنکه د شیرا ب تیمانو نامحقق از یاریبس

 .(04 :1932 کوب،نیزر) کند می فیاستحاله تعر ای یبر دگرگون یعرفان مبتن یرا نوع تیمانو
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 ،یالدیسوم م ۀو جهان اسالم، از اواخر سد رانیدر ا مانویان یو اعتقاد ینی، دیاب فرهنگتباز

اعراب  ژهیوهمسلمانان ب دیشد یهاواکنش. آغاز شده است یو قتل مان تیپس از محکوم یعنی

 دیشد ریثأت دهندۀنامند نشان زنادقه می که آنان را یمسلک مانو یها شهیمسلمان نسبت به اند

مسلمانان  گروه از نیاول هیلیاسماع .است یاسالمة یقرون اول در نانامسلم انیم در یمانو تفکرات

پور، اسماعیل) نداهرفتیپذ ریثأت تمانوی خود از یها شهیاند یزیریپ در یالدیم مقرن نه هستند که در

 یعرفان ای فرقه قتیشوند درحق خوانده می یالله یمسامحه عل یرو که ازنیز اهل حق  .(92 :1931

و  ،(32 :1933کوب، زرین) عناصری از آیین مانویت در عقاید آنان راه یافته استکه  اند بوده

، هیمالمت ةقیطر در ای نیز معتقدند عده .دانند می یمانوکیش  از رفتهیرپذیثأت یا را عده یگر یاباح

 قیطر تفکر از است ویدن گرن معتقد .(022: 1934جاللی، ) رخنه کرده است یمانو دیعقا از یبرخ

به  تیمانو قیطر از یمختلف علم شبه روانشناس یها گونهمة ه و ینیآداب د یاعداد، علم نجوم، ادا

 .(123: تابی ،ویدن گرن) ه استافتیاسالم انتقال 

نظری و سنن عملی از مانویت ای که صوفیه در بسیاری از آراند  ای از محققان بر این عقیده عده

توان وجود شباهت و مشترکات فراوان میان آرا و عقاید و آداب  که علت آن را می. اند ثیر پذیرفتهأت

نکته اشاره کرده  نیبه ا یشناسیمانة نیزم در مطالعات خود زاده دریتق .عملی این دو دسته دانست

 یهاشهیر از یکیکه  ستین دیبع و دارد انیشباهت به آداب مانو هیصوف میتعال از یاریکه بس

 .(999 :1939زاده،  تقی) بوده باشد یمانوکیش جمله ازآن و کیگنوست یهاقهیطر ،تصوف

  شایان  ثیریأت  اسالمی روزگار  بر تفکر عارفان  مانوی  و عرفان  گنوسی  بهار آیینمهرداد به اعتقاد 

  توان می  غربی  در آسیای  عرفان خیاز تار  بخش دو  این  میان  عمیقی  پیوندهایو   است  گذارده

داشته و   عرفانی  هایهشالود   و مانوی  ، مهری زروانی  های گرایش شانیبه گمان ا .کرد  مشاهده

 3.اند نهاده  ایرانی  بر فرهنگ  ژرف  ثیراتأت  هریک

 بری، مبنایدن از نانهیتصور بدبهای مشترک در میان مانویان و عارفان مسلمان،  جمله اندیشهاز

شوق  واز این دنیای مادی پس  ییایدن یوجود ماده، آرزو آن و وحشت از شمردن ریحق و خوار

 باشد رگذاریثأعرفان ت ینظر یهاجنبه آنکه بر از شیب تیاما مانو. باشد می ایدناین  فرار از یوافر برا

 عالقه به سماع و ،اندهدینام می «مانستان» ها که آن راصومعه در یزندگ؛  نهاد ریثأآن ت یعمل ةجنب بر
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نشان  هیصوف با ها راآن سنن و داباست که ارتباط آی موارد توجه به مسافرت دائم از و یقیموس

  .دهد می

 قیشده قابل تطب می خوانده زین هیزاو و هیتک رباط و بوده و شانیخانقاه که محل اجتماع درو

 در یانجام عبادات گروه یبرا یمنان مانوؤم. است بوده انیها که محل تجمع مانو است با مانستان

 و ها باکت یبرا یکیبوده که  پنج تاالر مرکب از ها صومعهاین  .شدند خود جمع می یهاعبادتگاه

 تاالر دیگر اعتراف و عبادت و یبرا سومین تاالر ،یمذهب یها خطابه روزه و یبرا یگرید ر،یتصاو

 در .شده است داده می اختصاص ماریب دگانیبرگز و نامنؤم یبرا یرآخ و یمذهب ماتیتعل یبرا

عمل  خود یمذهب شعائربه  کرده و یم یزندگ طور مشترکبه نید دگانیبرگز تاالرها نیا

 یوانیرحیغ یغذاها از شده و یم نیمأصدقات ت قیطر روزمرۀ آنان از یزندگ .اند کرده یم

 نیسماع جز یها کسآن .اند رفته می ییآورده به گدا یآنان نم یصدقه برا یکس اگر واند  خورده یم

 .کردند استخدام نمی خود انجام امور یبرا را

 و یقیها موسآن یعباد مراسم درو  دانستند می ی و آسمانیاله یرا منبع یقیموس انیمانو

ای از صوفیان مسلمان  که مراسم سماع در میان عده گونهآن ،داشت یامقدس سهم عمده یآوازها

 :دانند موسیقی را امری آسمانی می ای دارد و عارفان مااهمیت ویژه

 ما میــرفتـــرخ بگــــاز دوار چ

 حلق به طنبور و به ندشیسرا می
 (294-292: هایمثنوی، دفترچهارم، بیت)        

 هالحن نیاند ا گفته مانیپس حک 

 که خلقنیچرخ است ا یهابانگ گردش

 

حقیقت این مراسم در. تخت و اورنگ است  یمعنادر لغت بهی و مانو یجشن ،(Bema) «بما»

معتقد ایشان گرفتند؛  را جشن می یمرگ و شهادت مان ان،یمانو. است یمان یینویجشن عروج م

را  یاز مان یتمثال بما،در مراسم . و عروج کرده است دهیاز زندان تن آزاد گرد یبودند که و

این مراسم یادآور  .(049: 1929الیاده، ) پرداختند می شیایو ن ینهادند و به سرودخوان برابر حضار میدر

  .داشتند پا میت روح عارفی که ترک دنیا کرده برمراسم عُرس است که اهل تصوف در بزرگداش

برداری یم مختلف بهرهمفاه انیب یبرا نینماد عناصر نمادها و ازهای مانوی در گفتارها و نوشته

را  یعرفان یها هیها وتشب لیروح دادن به مواعظ خود تمام مظاهر، تمث رنگ و یبرا یمان. شد می

ی یا تراژد یهاارائة مثال قیذهن شنونده نقش بندد ازطر خواست در را که می یکالم. برد کار می به
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 بهرهروزمره  یزندگ اتیروا و واناتیمربوط به ح یهاداستان از یحت و کرد بیان میی کمد

اهیم خود استفادۀ در تبیین و تفسیر مف مجاز و هیتشب ژهیوهب الیخ ریواتص از نیبراافزون. گرفت یم

تمثیل و ویژه هگونه که شاعران عارف از صور خیال بهمان ،(122 : تا، بیگرنویدن ) کرد فراوانی می

عوام را به ادراک  اند که معتقد بوده کهاند،  رمز در بیان مفاهیم بلند عارفانه استفاده فراوانی کرده

 .( 939: 0ج ،1922القضات، عین) لیتمث به از ستین یراه چیه قیحقا

 :های مانویای از تمثیل نمونه
آغاز  رنگیچه او ن د،یآ اش میگله ینابود یکه برا ندیبب یریکه ش یچونان شبان

 را ریآن ش تا ردیگ کار میبه( تله)ته، آن را به عنوان دام گرف را یا بره و کند می
کارها، به  نیاز ا پس .دهد اش را نجات میبره تنها همة گله کی با رایز، رکندیدستگ

است راه پدر که  نیچن. شده است یزخم ریبه دست ش رایز، پردازد درمان آن بره می
به  دکهیبخش یهست خود را زهیدوش شتنیاو ازخو و، داشت لیرومندش را گسفرزند ب

زۀ یدوش او ...نبرد کند یکیپنج مغاک تار بتواند برضد تامجهز شده است،  رویپنج ن
به جنبش  شیدر مغاک خو آنان ها نشان داد،بدان –که از روح اوست  -خود را 
که او  خواستند و دهانشان را گشودن او فراز کشند، ررا ب شتنیخو خواستند و افتادند،

همة  ...ها گستراندسرعت در دست گرفت و او را برآنرا به زهیقدرت دوش او .را ببلعند
 .(022: 1931پور،  اسماعیل) بودند خبریآن ب ها ازکه آنیحالدر ها را به بند کرد،آن

 « مارزکو» ادبودیسرود ای از تصاویر شعری و تشبیه در  نمونه

 :(یشاگردان مان نینخست از)

 شتابان یچراغ بزرگ که خاموش شد یا

 ...رهیت را چشم سست و ما شد هیس

 !یدیزنده که خشک یایدر یا

 (حرکت) چم را رودها ستادیبازا

 نتازند گرید

 !سرسبزکوه یا

 .(020و021 :1932پور،  اسماعیل)...چرند شانیم کجا
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سه عدد اصل شر،  و ریاصل خ کیعدد ست، داشته ا یادیز تیاعداد اهم یمانعقاید  در

عدد  م،یپنج معاون انسان قدعدد ، (، عقل، رحمتنور، قوت) یروشن صفت پدر چهارعدد رسول، 

در آیین عرفانی اسالمی . بیانگر اهمیت اعداد در عقاید مانوی است ...ده آسمان و عدد ن،یهشت زم

 .خاصی هستند نیز اعداد دارای اهمیتی ویژه و رموز و اسرار

توان  می گونهنیرا ا یمانو مراتبو  .گوناگونی هستند روحانیون مانوی دارای درجات و مراتبی

 ،نیسماع، دهیبرگز ، کاتب ، وخیش ، سیقس ، معلم ، امام ، یمان ، منوهُ ، یسیع ، زروان: کرد انیب

 . (94: 1939زاده، تقی) دباش که یادآور مراتب اولیا در عقاید صوفیان مسلمان می

 آرا و عقاید مشترک 
که  در این جهان  بودند  ند و آرزومند دنیایی بهشتی و نورانیدشمر مانویان این جهان را  پلید می

که  به عقیدۀ مانویان دنیا محبسی است. توان بدان رسید و جایگاه  حقیقی انسان آنجاست خاکی نمی

حال این زندان، جهنمی است برای عیناما در. اند های نور را زنجیر کرده درآن دیوان تاریکی، پاره

زیرا از  ؛آنان خواهان ترک و طرد دنیا نیستند. اند قوای ظلمت که مغلوب شده و قدری معتدل شده

بخشی است که درآن زهر و تریاق پهلوی هم وجود دارند و یک محل سالمت آنان دنیا دید

انگیزی و وحشت آن و با ی با غما خانهیک مریض. دنند بسته شونتوا د و مینشو جراحات باز می

 .(190: 1939زاده، تقی)مواعید صحت و شعف 

 فسوسبه شادی، بی/ آی پس بدین جا فراز

 !گاه مرگبه خانه/ و خشنود میاسای

 دوستدار مباش این زیبایی را و /آی جا فرازپس بدین

 که به هرگونه نابود شود

 چونان برف در آفتاب/ افتد وگدازد

 پایداری نیست/ راو شکل زیبا 

 چونان ورد بشکسته / پژمرد و میرد

 لطافتش از میان رود و/ که به آفتاب خشکد

 ودوستار مباش شمار ساعات/ ای جان پس فراز آی تو

 (1023: 1921وامقی، )و روزهای زودگذر را 
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رهاند و با کمک پنج  را از چنگ دیوان می 12دبغ هرمز 3در اسطورۀ آفرینش مانوی مهرایزد،

اثرآمیختگی با روشنی ربدیوان را که  ،او در این نبرد. سازد کیهان را می ،«مادر زندگان»پسرش و 

ها ده آسمان و هشت زمین را  دهد؛ از بدن کشته شکست می ،دست داده بودند نیروی خود را از

بر این تدبیر برادیوان تاریکی نیز در. کند نی میاسازد و برخی دیگر از دیوان را در کیهان زند می

با این عمل  .نیمش از تاریکی و نیمش روشنی استآورند که  وجود میایزادن انسان را به

های وی زیرا با زاد و ولد انسان نور در نسل ؛خواهند روشنی را جاودانه در تاریکی زندانی کنند می

، قریب: رک) ن زندانی برای عناصر روشنی خواهند شدماند و هریک از اعضای بدن انسا می پیاپی

1922 :2-12). 

عقیدۀ مانویان انسان پس از چشیدن میوۀ معرفت، راه نجات خود را خواهد شناخت و باید به

وسیلة امساک و ها و عالیق مادی کند و بهتمام نیروی خود را صرف پاک کردن روح از آلودگی

و مایة الهی که در وجود اوست، از بند مادیات رها کند تا ذرات های دنیوی، نور خودداری از لذت

 .نور حبس شده در عالم ماده را نجات بخشد

که در دورترین نقطه از  روهان مادی پست و ملعون است یکی ازایندیدگاه عرفا نیز، ج از    

جهان  .گاه آدمپروردگار و تجلیات او واقع شده و دیگر اینکه این دنیا زندان روح است و تبعید

ای بیش نیست و برای  حقیقت وجود واقعی ندارد و در قیاس با عالم غیب سایهمادی و ملموس در

 شمارر عالم اعلی است، همچون حجابی بهصوفی سالک که هدف او رسیدن به حقیقت موجود د

روحانی ارزد و هرچه تعلق روح انسان به عالم جسمانی کم شود، به عالم  رود و هیچ نمی می

سوی آفاق دنیای محدود مادی شباهت ر و اشتیاق روح برای رسیدن به آنشو. شود تر می نزدیک

 .  دارد مانوی های گنوسی نزدیکی با اندیشه

وَ  قُلْ مَتاعُ الدُُّنْیا قَلِیلٌ »: اند تأثیر آیات و روایات دینی دنیا را پلید و ملعون دانستهعرفا تحت

 «نَُّصِیبٍ مِن الْآخِرَةِوَمَالَهُ فِی  مِنْهَا نُؤْتِهِ وَمَن کانَ یرِیدُ حَرْثَ الدُُّنْیا » ،(22: نساء) «اتَُّقی الْآخِرَةُ خَیْرٌ لِمَنِ

 .(232: 0ج ،1930میبدی، ) «إِلَُّ ذِکْرَ اللَُّه، مَلعون مَا فیها، الدُُّنْیَا مَلْعُونَةٌَ» ،(02 :شوری)

و نزارت،   رساند در حقارت چه حد می هاگر خواهى از مصطفى بشنو که درجة دنیا ب 

 «اهللِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى کَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍتَعْدِلُ عِنْدَ  لَوْ کَانَتِ الدُُّنْیَا»: آنجاکه گفت
 .(911: 1922القضات،عین) خواند به نسبت با عالم الهیت یاى م دنیا را کمتر از پر پشه
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آموخت که راه گریز از ظلمت به روشنایی، حفظ روح از تمام  میمانی به پیروانش 

خواهد به این کیش  گفتند کسی که می مانویان می. های جسمانی و اعراض از دنیاست آلودگی

درآید باید آزمایشی از نفس خود کند، و اگر دید به فرونشاندن شهوات و حرص توانایی دارد، و 

اگر  دست بردارد؛ به این کیش درآید، و ...از نکاح با زن وتواند از خوردن گوشت و شراب و  می

 .(230: 1931ندیم، ابن) داری نمایدنایی را ندارد از گروش به آن خودچنین توا

زهد . یریدانند و ترک دنیا را سرچشمة هرخ هر خطیئه می  صوفیه نیز عالقه به دنیا را منشأ

ها و خیرات آن جهان و  آوردن خوبیدستبرابر بهراین دنیا د ها و خیراتمعنی انصراف از خوبی به

 :به عقیدۀ عارف. رضایت خداوند است
هرکه را بنیاد زهد استوار نباشد دیگر کردارهایش درست نیست چه دوستى دنیا  

 سراج،) ها ها و طاعت سرآغاز تمامى خطاهاست و دورى از دنیا سرآغاز تمامى نیکى

1930 :122).  

 : آمده تعرف شرحدر 

پسندیده را، و اول  هاىبدان که زهد اصل همة چیزها است و اصلى است همة احوال
اصل استوار کرده باشد بناى همة   هرکه این. هاى مریدان زهد استمقامى از مقام

اصل زهد استوار نکرده باشد بناى دیگر احوال بر او  و هرکه . کارها بر او درست آید

 .«کلُّ خطیئهٍ حُبُُّ الدنیا رَأسُ» :السالم گفته استعلیهدرست نیاید، از بهر آنکه پیغمبر 
و نیز چون . ها باشدجملة گناهان است، ترک دنیا سرجملة طاعتچون دوستى دنیا سر

و رانده و دور کرده و با دور کردۀ  دنیا ملعونة حق است، و ملعونه نباشد مگر نفریده 
 .(1013: 1929 مستملی،) و در ساختن از دوست دورى باز آرد  دوست صحبت کردن

  شر است  جسم در نظر مانویان پست و. آیین مانوی بسیار شدید است بدبینی نسبت به جسم در

اما در . انسان به جایگاه حقیقی خویش است مانع صعود شده و که از خدای متعال جدا روآناز

 .خواند وجود انسان همواره اشتیاقی هست که روح او را به مبدأ الهی می

  برصور همی ،فراخوانند  آنانم همی، زمین نهم وین کالبد بر، ها گذرکنمآسمان از
پور، اسماعیل) بودم خاک آمده خویش برزمین رها کنم کز کالبد سوی جاودانان، دمند

1931 :43). 

  :زاده معتقد است تقی
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جیفه آن و ذم دنیا به اعلی درجه و  ترک دنیا و نفرت از روایات و احادیث محرض بر
نامیدن آن و مخصوصاً سنت بعضی از صوفیه شباهت زیادی به تعالیم مانوی دارد، 

: 1939زاده، تقی)شود  می ی که در نوشتجات مانوی ذکرمخصوصاً جیفه بودن بدن انسان

021). 

و همواره آن را پست و اند  ارزش دانستهبرابر روح بییان، جسم را درمانوهمانند  عارفان

 .دندان روح را همیشه در حال کشمکش با یکدیگر می و جسم و ارزش شمرد بی

 جوالن کنیست جان تو تا آسمان
 (1330: دفترچهارم، بیت مثنوی،)           

 زان بود که اصل او آمد از آن

 زانکه جان المکان اصل وی است

 میل تن در باغ و راغست و کروم 

 میل تن در کسب و اسباب علف 
 (4493-4492: تابیا دفترسوم، مثنوی،)    
 کشــاند بر زمــینش ز آسمــان   می

 (0292:  بیت  مثنوی، دفترششم،)                 

 جسمت یک دو گز خود بیش نیست حد 

 

 میل تن در سبزه و آب روان 

 میل جان اندر حیات و در حی است 

 میل جان در حکمتست و در علوم 

 میل جان اندر ترقی و شرف 

 

 تن چون ریسمان بر پای جان هست 

 

دانست، که بدن به عالم مادی تعلق دارد و  مانی انسان را مرکب از دو عنصر روح و بدن می

گرفتاری . چنگال جسم اسیر استاما در زندان ماده گرفتار و در  ،روح که متعلق به عالم اعلی است

در زندان جسم باعث شده که از اصل آسمانی خویش غافل گردد و گرفتار سیاهی و تباهی  روح

 :در مزامیر مانوی آمده .شود

، برزمین پست ،ای گذرا باشنده ،بیگانه با جهان!  کجایی تو؟ ازآسمانی تو ای جان از 
آنِ  پدر راستین داری ای جان مامِ راستین. چادرهای شادمانی است ،ات درآسمان خانه

 .(422-422: 1932هالروید، ) تو

اما . در عقیدۀ صوفیان مسلمان روح پرتوی از نور الهی است که متصف به تمام صفات خداست

جسم است که  ش را بروز دهد، و نفس رابط روح وهایتواند ویژگی واسطة جسم میهروح تنها ب

و . روح نور محض است و جسم، تاریکی و ظلمت محض. رساند ظهور میهای روح را بهویژگی
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و خداوند روح انسان را  ،(33  :انعام) «وَاحِدَةٍ الَُّذِي أَنْشَأَکُمْ مِنْ نَفْسٍهُوَ » :جوهر ارواح بشر یکی است

 الرُُّوحِ قُلِ الرُُّوحُ مِنْیَسْئَلُونَكَ عَنِ وَ »، (03 :حجر)« نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی » :به خود نسبت داده است

خود نفس به ای در های خاص و جداگانهآمیختن با جسم ویژگیواسطة درهاما ب  ،(32: اسرا)« أَمْرِ رَبُِّی

 : آمده الهدایه مصباحدر . گرفته است
. است  اعظم  ت، روححضرت عز هتر مشهودى ب موجودى و نزدیک  تر که شریف بدان

لفظ من روحى و من  هخود اضافت کرده است بهرا ب  آنکه حق سبحانه و تعالى 
ارواح    تى و مفتاح وجود و قلم ایجاد و جنآدم کبیر و خلیفة اول و ترجمان اله  روحنا

و  .بکة وجود افتاد ذات او بودو اول صیدى که در ش. عبارت از اوصاف اوست ةهم
سرار الاو مقالید خزاین  خالفت خود در عالم خلق نصب کرد هقدیمه او را ب  تمشی

الحیات و از بحر .ف در آن مأذون گردانیدتصر هو او را ب .نمود وجود بدو تفویض
کند و بر اجزاى کون تا پیوسته از او استمداد فیض حیات می گشود، نهرى عظیم بر وى

  .(34: 1922عزالدین کاشانی، ) 11نمایدافاضت می

های  سوی اندیشهت که بعضی از اندیشمندان را بهاسلة وجود شرور در عالم از مسائلی ئمس

توان مضمونی مانوی  نزاع مستمر بین خیر و شر در جهان و نفس انسان را می. مانوی سوق داده است

خدای  «پدربزرگی»یا  «زروان»در کیش مانوی  .میان صوفیه است ای رایج در دانست، که عقیده

س همة خدایان قرار دارد و شهریار سرزمین روشنی است که از ذات خدایی أخیر است که در ر

خویش، مخلوقات قلمرو روشنی و روح انسان را ایجاد کرده است؛ و پادشاه تاریکی یا شهریار 

  . ظلمت که آفرینندۀ ماده و جهان مادی است، خدای شر است

و ایزدان همراه او، نور  10زندهطبق اساطیر مانوی در گام نخست آفرینش جهان مادی، نفس بر

دهدکه  گاه خدای روشنی به آنان دستور میکنند، پس آن درآمیخته با تاریکی را از آن جدا می

نتیجة درگیری با و نیروهای تاریکی که در 19ها پس بدین منظور آرخون. جهان مادی را ایجاد کند

 گردد آنان آسمان و زمین ایجاد میشوند و از پوست و الشة  روشنی تضعیف شده بودند؛ مغلوب می

پس از این روشنی استخراج شده از  ...شود ها ایجاد میها و کوهو از گوشت و استخوان آنان، زمین

آن ستارگان   بخش آن، خورشید و ماه و از باقی ترینفیزیکی تصفیه شده و از ناب ماده به نور

اما با وجود ایجاد عالم کبیر، تنها بخش . دها هستناما سیارات متعلق به آرخون. گردد ایجاد می
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 ماند یابد و بقیه همچنان زندانی، گرفتار و ضعیف و دربند ماده باقی می کوچکی از نور نجات می
(Jonas, 1991: 224-225). 

گنوسیان و و تن، عقل با نفس یا تضاد عشق و عقل نزد عارفان یادآور ثنویت   جدال میان روح

این شباهت . اند ابدی قائل -جهان نور و ظلمت یا میان روح و ماده فراقی ازلی  است که میان مانویان

سوی متصوفه نیست، بلکه یادآور نوعی مانوی از -رش بنیادین تفکر گنوسیمعنای پذی البته به

: 1922پور، اسماعیل: رک) شود ها ازجمله فرهنگ ایرانی دیده می دیالکتیک است که در بیشتر فرهنگ

14-41). 

هایی از عقاید ثنوی توان نشانه روردی مروج آن است میحکمت اشراقی ایرانی که سه در

حال حکمت کند، بااین اید ثنوی مانوی را رد میاگرچه سهروردی خود عق. مانوی مشاهده کرد

 14 .خود را براساس دو بن نور و ظلمت بنا نهاده است

نور و ظلمت؛ با این تفاوت که نور را : کند تقسیم میالقضات نیز جهان را به دو بخش عین

القضات سیاه در عقاید عین نور. آورد حساب می شمرد اما ظلمت و تاریکی را عدم به موجود می

 : القضات آمدههای عین در نامه. است مانویماندۀ اندیشة دوبنی باقی
یک ، پس یکخدا چون سالک به والدت ثانی رسد، حجب ملکوتی بماند میان او و

 «یزدان»است، که ثنویان آنجا بماندند و  «هنوری سیا» برخاستن گیرد، وآخرین حجاب
           اگرخلیل صفت بودندی، سیاهی آن نور وا ایشان نمودی. گفتند «اهرمن» و
 .(31 :1ج،1922القضات، عین)

سیاه  قائل به دو نوع نور تصوف ایرانی انسان نورانی درکربن در وصف نور سیاه در کتاب 

  اثر وجود جسمی تیره دربرابر نور بهاهی که بروجود نور، و نور سی  نور سیاه حاکی از عدم: است

 12داند و دیگری را دلیلی بر وجود نور یا پروردگار می 12است، که یکی را شیطانی  وجود آمده

میان صوفیان ایرانی شباهت نزدیکی به در سفید اعتقاد به نور سیاه و نور .(121-123: 1932کربن، : رک)

 .نگر مانویان داردندیشة دوبنا

نزدیک به عقاید  ای بیان کرده بسیار باب عالم و انسان کامل عقیده در انسان کاملنسفی در 

 :مانویان

. عالم دو چیز است، نور و ظلمت یعنی دریای نور است و دریای ظلمت! ای درویش
باید کرد تا صفات نور  اند، نور را از ظلمت جدا می یختهاین دو دریا در یکدیگر آم
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آنکه در توانند کرد ازجهت ون حیوانات جدا میظاهر شوند و این نور را از ظلمت اندر
اند و همیشه در کاراند؛ و کار ایشان این است که این نور را  اندرون حیوانات کارکنان

م در اکسیراند و آدمی این ئنات داو این اکسیر است و حیوا ...کنند از ظلمت جدا می
خورد  چیزی که میهر هکند ب نهایت رسانید و اکسیر این است که آدمی میهاکسیر را ب

یعنی نور را از ظلمت چنان . گیرد ستاند و زبده و خالصة چیزها می جان آن چیزها می
 .امل نباشددر انسان ک و این جز. بیند داند و می کند که نور خود را کماهی می جدا می

را تمام از ظلمت جدا  کمال رسانید و این نور انسان کامل این اکسیر را به! ای درویش
آنکه نور هیچ جای دیگر خود را کماهی ندانست و ندید، و در انسان گردانید ازجهت

 .(31: 1932 نسفی،)کامل خود را کماهی دید و دانست 

ایزدی است مانوی که فرزند مادر زندگی و نماد دبغ  یا هرمز «انسان قدیم»، در عقاید مانوی

 . آید وجود میروشنی به اسارت روح در این جهان است و از صدور اولین نور از پدر

آورد  وجوداش مولودی به گانهدوازده و به پنج جهانش و به عناصرپس به روح پاکش 
 .(13: 1932ابوالقاسمی،) و او انسان قدیم است، و او را روانة جنگ با ظلمت کرد

منزلة انسان است که از چلیپای نور است و به «باشندۀ ازلی»نخستین  کیش مانوی، انسان در

 شماراز ایزدان به آیین مانوی دبغ که در هرمز .(4221مقاله شماره ، مایل هروی) شود می کامل تصور

مادی است، که سرانجام توسط  به دنیای  حقیقت نماد انسان هبوط کرده از بهشت ازلیرود در می

  .است کامل انسان هرمزدبغ نماد آسمانی .یابد می ایزد نجات مهر

انسان کامل در نزد مانی کسی  .هایی است در ستایش انسان کامل هبیشتر مزامیر مانوی سرود

در زبور از او  .عروج خواهد کرداست که قدرتی ایزدی و الیزال بدو بخشیده شده و سرانجام 

 :دارد قرار 12برابر میرای کهناست که در رفته سخن انسان نوونة گ به

 درود بر رستاخیز مردگان 

 نوین ارواح مردگان ( قلمرو)ائون 

 کرد که ما را از میرای کهن دور

 انسان نو را  و

 .(923: 1932 پور،اسماعیل) چون جامه بر ما پوشاند
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دهنده انسان اولیه نجات. مانوی استنشِ اساس اسطورۀ آفری نخستینموضوع نجات انسان 

. است« یافتهمنجی نجات»یافتن محتاج است و این تصور عرفانی ت حال خود به نجااما درعین ؛است

هایی است که باید نجات یابد، مفهومی است مرتبط با تصور اینکه منجی خود مجموعة همة روح

  .(120 :تا، بین گرنوید) اش اندیشة یکی بودن نفس انسانی با منجی آسمانی

نیکلسون، ) در تحقیقات خود به وجود زمینة انسان کامل در تعالیم مانوی اشاره کرده است 13شدر

مطابق تصویر خداوند آفریده   داند کهمانوی انسان نخستین را موجودی میعرفان  ،(131-131: 1933

در اسطورۀ آفرینش . شده است نهادهودیعت از نور و روح الهی در وجود او بهای  ، و بارقهشده

نجیان شده و م آن اسیر جهت آمیختن با دنیای تاریکی دردبغ، باشنده ازلی است که به ، هرمزمانوی

 . است یماد یایبه دن  ینماد انسان هبوط کرده از بهشت ازلاو . اندآسمانی او را رهایی بخشیده

هرگاه انسان به اخالق  شده است و هدیآفر صورت خدا انسان بر ان مسلمان نیزعارف ۀدیعقبه

انسان عقیدۀ عارف، به. گردد انسان کامل نائل می ةبه مرتب، درس یبه کمال اله و بدایتخلق  یاله

. است خداوند جایگاهقلب انسان، . دارد خود در صفات خداوند را ةهم خدا و است از یریتصو

 یزیکه چ اند ثابته انیکامل اع یهاانسان. است یصفات اله و کامل اسما یانسان کامل محل تجل

است  یاواسطهو  رود یم شمارعالم به عقل ای انسان کامل، روح عالم و .ستندین خداوند وجود جز

ای بین خویش و بندگان  خداوند انسان کامل را واسطه .میابییمعرفت م به خداوند او قیطر که از

گونه که هست حقیقت اشیا را آن بروی پوشیده نیست و ملک و ملکوت چیز ازداده که هیچ قرار

 .نداگر و راهنمای اهل عالمیابد، و ایشان یاریمیدر

 نور .است (ص)حضرت محمد ها مقامس آنأر در و یاله یایاول و ایانسان کامل مقام انب

انبیا حلول کرده و سرانجام به  ةمحمدی، نخستین مخلوق خداوند است که این نور در وجود هم

ز پدر در عرفان مانوی نیز انسان نخستین از صدور اولین نور ا. رسیده است (ص)خود حضرت محمد

جنگ با اهریمنان یاری  را درکند تا او ید و پنج نور از خود ساطع میآوجود می بزرگی یا زروان به

 . کنند

است، در عقاید عارف مسلمان، « یافتهنجات منجی»دبغ  گونه که در عرفان مانوی هرمزهمان

قیود  کردن آنان ازة راهنمایی و راهبری خالیق و رهاقید تعینات رها شده، وظیف انسان کامل که از
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منجی و راهبر روح آدمیان در رستگاری و دنیوی و ایصال آنان به عالم علوی را برعهده دارد و 

 . وصال به درگاه ربوبی است

شکل عالم اکبر ساخته شده و هرآنچه از د که انسان عالم اصغری است که بهبودنمانویان معتقد 

ها در ها و سالها و نباتات و حیوانات و ایام و ماهها و دریاها و رودخانهها و تپهصور فلکی، کوه

 . عالم اکبر است با همان امتزاج و نظم و اغتشاش در وجود انسان موجود است
نخست پوست، دو دیگر  13اند، شوند، که خود هفت دروجانهای مادی بخش ماندا

هرچیز مادی و ( دیوآز) خواست که او...گوشت، سوم رگ، چهارم خون، پنجم پی،
      ن پادشاه مسلط شود و پیوندهای آ هایش را درآن الشه دفن کند و بر همة گونه

رزند دیوی همانند اند؛ این دوازده دروازۀ آن آمیختگی اندر آن ف گونهاین ۀماندپس
به اندام  پهرها و بروج و ستارگان را انداماند و او س دوازده دروازۀ آسمان ساخته شده

ها و  ها و دره ها و کوه الیه...سوی پایین را مهیا کردآمیخت و در آن حرکت به اندر
ها و دیوارها و  ها و دریاچه ها و کاریزها و رودها و دریاها، ساحل ها و چشمه جنگل
، را ساخت که با آن شاد (عالم اصغر) و این الشه، کیهان کوچک ...ها و همه گودال

( عالم اکبر)چه اندر الشة بزرگ . شود و همه را سرشار از دروغ و فریب و خطا کند
 .(123و123:  1931پور، اسماعیل) اند او نیروهای بسیاری به فریب کاری

بهمن « یچنداز »پس : اند دارای شباهت و قوای ذهنی نیز در عالم کبیر و عالم صغیر
ها اننسری ایافهم بهو ندیشه ش، اهو، هند، ذخر :دخوام ندابا پنج و مد از آفر 02رگبز
شنی معبد ۀ روشیزن و دوخشادرسی ـعیق تفاابه دان یزن امیای ندزفرن چواو . مدآ

کامل ن نساه و اماو شید ره خوـکنچنا، نددادتشکیل را ( صغراعالم ) کوچکن کیها
  .(113  :1931پور، اسماعیل) ندد آوردوجوبهرا ( کبراعالم )رگ بزن معبد کیهانیز 

هی را در خود زندانی ال ی موفق شده بود که بخشی از نوردر اساطیر مانوی چون شهریار تاریک

کند، انسان عالم صغیری شد که همچون عالم کبیر دو اصل خیر و شر در آن در مقیاس کوچک و 

 : در یکی از متون مانوی چنین آمده. خالصه وجود داشت
شکل ساختند و طبیعت روشنی در آن زندانی  جسم انسان را با تغییر( عالم کبیر)آن  در

، بدن جسمانی با تمام ترتیباینپس به. د کرده باشندان بزرگ تقلیکردند تا از جه
 .(113: 1939دکره، ) ها بودها و زمینکوچکیش تصویری دقیق و کامل از جهان آسمان
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دو  در او منطوی است؛ و هرچه در هر عقیدۀ عرفا انسان عالم صغیری است که عالم کبیربه

   .(29 :فصلت) «آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْسَنُرِیهِمْ »ملکوت بنهادند، در وجود آدمی نیز هست 

ست و از هر دو جهان در انسان ا است از کل عالم و عالم نام دو جهان  ای مردم نمونه 
نشان این جهان باد و خاک و آب و آتش ترکیب وی از بلغم و خون و . است  نشان

جای بهشت از جان بههان بهشت و دوزخ، و عرصات صفرا و سودا و نشان آن ج
جای عرصات جمال این هر دو وحشت جسد بهجای دوزخ از آفت و لطافت و نفس به

همچنین . معنی به قهر و مؤانست پس بهشت تأثیر رضای وی و دوزخ نتیجة سخطش
 .(022: 1922هجویری، )  01روح مؤمن از روح معرفت؛ و نفس وی از حجاب ضاللت

دا آفریده شده و هرگاه انسان به اخالق الهی تخلق یافت و به عقیدۀ عارف انسان برصورت خبه

. است که جامع تمام حقایق موجود در عالم کبیر شود کمال الهی نائل گشت، عالم صغیری می

گونه داد، همان صورت خود آفرید و تمام صفات خویش  را در وجود او قرارخداوند، آدم را به

ای از جهان کبیر است  وجود انسان با همة کوچکی نسخه. ساختکه صفات خود را در عالم متجلی 

غیر و برابر جهان، عالم صود دارد باعث شده که انسان را درو تشابهی که بین انسان و جهان کبیر وج

حتی عوارض طبیعی در عالم کبیر مثل کوه و دره و  .مندبنا، انسان کبیر برابر انسانیا عالم را در

ا قابل تطبیق با اجزا و ارکان جسم و امزجه و طبایع در عالم صغیر یعنی چشمه و سنگ و آسمان ر

 ه گوهر درونی وه فلک وجود دارد در وجود انسان نُنُ عالم کبیر گونه که درهمان. دانند انسان می

هفت کوکب در عالم کبیر را معادل  .وجود دارد ...عروق و، بیرونی چون گوشت، پوست، استخوان

هفت فلک است،  اسیر گونه که انسان در عالم کبیرو همان. اند ر وجود انسان دانستههفت قوۀ فعال د

 .باشد هفت بند نفس می عالم صغیر نیز، روح اسیر در

 :آمده العباد دمرصادر 
هرچه از عالمی کوچک یافت د آدم نها، مدآبرد آدم نهاد گرو فت و رفرن بلیس چوا

ت ـیافت هفن سمال آبر مثارا سر . یدداری دنمود در آنجا بوه یدرگ دعالم بزدر 
ی شرـبای سر قوت بر هفت طبقاد بوره سیارۀ هفت ستان سماآبر هفت که نچنا، طبقه

حس ه و مدبره و کرذاو حافظه ه و متفکرو متوهمه و متخیله : نهفت یافت چو
 حاسةو حاسة سمع و سر حاسة بصر د، در بو ائکهمالن سماآکه بر  نچناک و مشتر

د و بون ختادرمین که در زنمین یافت چنال زبر مثارا تن د و بوذوق ة ـحاسو م ـش
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سر بر ی مون تر چودرازبعضی د، ها بویمو تن، در ها هکوی روان و هایجوو ها هگیا
ل مثا برد ها بوه، و رگگیال بر مثاام ندی امون ضیکوچک چوـبعو ت ـخل دراـمث

فصل ر چهای عالم کبرنکه در چناو ها هکول ابر مثد ا بوـهانستخوی روان و اهایجو
ع ـطبر اـست چهی اکه عالم صغرن، در آدم مستان و زستاـتابو ف ـخریر و بهاد بو

بلغم دا و سوا و صفر: یهچیز تعبر چها، در یبوستو ت ـطوبودت و ربرارت و حر: دوـب
 .(22 :1922رازی، نجم ) ...نخوو 

 نتیجه
تجارب  یمذاهب دارا و انیاد ةهم در عرفاو  مذاهب وجود دارد و انیهمة اد عرفان درگرایش به 

های گوناگون امری ، پس وجود تشابهات در میان عرفانهستند یمشترکو عقاید آداب  و

ای عرفانی بود که از آیین گنوسی تأثیر  حقیقت اندیشهآیین مانوی نیز در. ناپذیر است اجتناب

صوفیان مسلمان در برخی از آداب و تعالیم خویش از مانویت ای معتقدند  عده. فراوانی پذیرفته بود

باشد یا خیر، در میان آداب و تعالیم  نظر از اینکه آیا این نکته صحیح میبا صرف. اند أثیر پذیرفتهت

آداب و سنن صوفیه . وان یافتت عرفانی اسالمی مشابهات و مشترکاتی می یمانوی و سنن و آرا

توان منطبق دانست با برگزاری  ها و عرس صوفیان را میدگی در خانقاهازجمله سماع و موسیقی، زن

زهد . ها، و بمای مانویان مراسم دینی مانویان به همراه موسیقی، زندگی روحانیان مانوی در مانستان

ثر از رهبانیت مانوی أای مت و رهبانیتی را که مورد اعتقاد برخی از صوفیان مسلمان است نیز عده

های بسیاری در توان به شباهت و عرفان اسالمی می آیین مانویبررسی تطبیقی میان  در .اند دانسته

جهان و ماده را پست  مانویان. عناصر مشترک فراوانی یافت برد وها و عقاید این دو آیین پیدیدگاه

 چون آفریدۀ خدای شر است تا روح انسان را که اخگری است ایزدی در بند ستنددان ارزش می و بی

و جسم را زندان روح  ستنددان انسان را مرکب از دو عنصر روح و جسم می مانویان. و اسارات کشد

میان عارفان مسلمان  اه درهمین دیدگ. ردندک ند و همواره انسان را تشویق به ترک آن میدشمر می

اعلی و داند زیرا مانع صعود روح به عالم  عارف مسلمان جسم را زندان می. خورد چشم میهنیز ب

در دیدگاه عارفان روح انسان ملکوتی است و به عالمی دیگر تعلق . جایگاه حقیقی خویش است

تواند جایگاه حقیقی خویش را دریابد که تعلقات را  اما در قفس جسم اسیر است، و زمانی می. دارد

 .رها کند و خود را از این زندان برهاند
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له جماز. اند مت در آیین مانوی دانستهنور و ظل ةینریشة عقاید برخی از عرفای مسلمان را در زم

ای معتقدند که زمینة  عده .القضات و حکمت اشراقی سهروردیاعتقاد به نور و ظلمت نزد عین

عرفان مانوی انسان نخستین . توان یافت های مانوی میربوط به انسان کامل را در اندیشهاعتقادات م

از نور و روح الهی در وجود ای  خداوند آفریده شده، و بارقهداند که  مطابق تصویر  را موجودی می

 شده است و دهیآفر انسان برصورت خدا ان مسلمان نیزعارف ۀدیعقبه. ودیعت نهاده شده استاو به

 . گردد به مرتبه انسان کامل نائل می، درس یبه کمال اله و بدایتخلق  یهرگاه انسان به اخالق اله

که ل عالم اکبر ساخته شده است، و هرآنچهدانستند که به شک اصغری می مانویان انسان را عالم

. در عالم کبیر است در وجود انسان قرار داده شده، از عناصر مادی گرفته تا قوای ذهنی و روحانی

عقیدۀ عارفان وجود به. ه عالم کبیر در آن منطوی استدانند ک عارفان نیز انسان را عالم صغیری می

 .ای از جهان کبیر است همة کوچکی نسخهانسان با 

 ها نوشت پی
 ایتالیاهل ا یحیمس نیسیقد و علما از نیآگوستمارکوس اورلیوس اوگوستینوس مشهور به سنت  .1

 932دین مانوی را برگزید، اما در سال  یالدیم 929او در سال . شد متولدمیالدی  924 درسال

به مقام اسقفی رسید و سرانجام  932در سال مانویت را رد کرد و آیین مسیحیت را پذیرفت و 

نامة فلسفی  که درحقیقت زندگی است اعترافات او اثر نیتر مهم. میالدی درگذشت 492درسال 

اعتقادی اوست که در آن به رد آیین مانویت پرداخته و اشاره کرده که ثنویت مانوی قدرت  –

همین اندیشه باعث دوری آگوستین از آیین مانویت و مخالفت با . کند مطلق خداوند را نفی می

 (.32: 1932ایلخانی، )آن شده است 

  یامندا واژه .دانستند دهنده میدودند که  خود را پیرو یحیی تعمیهای گنوسی ب منداییان از فرقه .0

فرقه  نیا دیگو یم کوب نیدکتر زر. ادراک، شناخت و عرفان یمعنبه یشرق یاز زبان آرام است

آن  انیهودی یها یریگسکونت داشتند اما به سبب آزار و سخت نیفلسط ةیناح  در ابتدا در

در آنجا  وآن به بابل رفتند  از در حران ساکن شدند و پس یاز آنجا کوچ کرده ابتدا مدت نیسرزم

 یعصر اشکان تیثنو ریکه تأث شدند یخوانده م( یگنوس) ییعنوان مندابه یجهت مقاالت گنوسبه

 .(134: 1939 کوب، نیزر) آنان قابل مالحظه بود یهم در آرا
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های گنوسی فرقه. ادیان قرون نخستین میالدی مانده از ای عرفانی است باقیآیین گنوسی طریقه .9

ترین که بزرگ خوردچشم میمیان آنان به در غیرمسیحی نیز ةاند اما تعدادی فرقمسیحیبیشتر 

ثنوی بودند و این جهان را  هایگنوسیان دارای دیدگاه. صابئین یا مانداییان هستند  و آنان مانویان 

راه نجات و ر است و دانستند و معتقد بودند که روح انسان در این دنیا اسی خدای شر می آفریدۀ

بخش است، که توسط فرستادگان الهی و یابی به گنوس یا همان معرفت نجاترهایی او دست

 .شود منجیان آسمانی برای انسان به ارمغان آورده می

ها و  ها و قصه شهیاز اند یاریبودن بس یشفاه رانیا یباستان راثیقابل توجه در فرهنگ و م ةکتن .4

از  یسنت شفاه. ها نابود شود و به دست ما نرسداز آن یاریشده بس سببکه ؛ هاست افسانه

ز این شیوه تبعیت ها ا ها و ایرانی جمله هندیاز ییایآر اقوامکننده است و اقوام کوچ اتیخصوص

سنت و د؛ نکننده ندارکه فرهنگ کوچ ونانیو  نیالنهرنیسنت معمول در بخالف اند؛ بر کرده

است که تهمورث از  یاست و هنر یوید یا دهیخط پد ؛یرانیدر فرهنگ کهن ا. دارندنگارش 

 اند روی خط گشودهدیرتر از همسایگان خود آغوش به ما   ؛ و نیاکانآموزدیم وانیو د منیاهر

  .(904-902: 1932آموزگار، : رک)

2. Alchasai/ Elchasaites که  یمنابع نیتریاصل. یبود با نام الخسائ یفرقه شخص نیا گذارانیبن

در رابطه با . باشد می میندابن و فانوسپیو ا توسوپولیهآثار ، نام برده شده یدر آنان از الخسائ

  .(Hanegraaff, 2006:330)وجود دارد  دیبوده ترد یخیتار و یقیحق یتیشخص ییالخزا ایآ نکهیا

2. Gilles Quispel (1312 – 0222م) بودآیین گنوسی و  تیحیمس نگارتاریخو  ،یهلند پژوه دین . 

    شناس، ایران شناس و دین  (م1303-0220) ،(Jes Peter Asmussen) جس پیتر آسموسن .2

کتاب و  نیچندکه شناسی دانشگاه کپنهاگ استاد کرسی ایران ،دانمارکی معاصر شناس زبان

 .است دهانبه چاپ رس کیو خاور نزد رانیا  فرهنگ و مذاهب هنیمقاله در زم

 هینشر  پور، لیاسماع ابوالقاسم، «از مهرداد بهار  با یادکردی:  ایرانی  فرهنگ  بهنو   نگاهی» .3

 . 2/3/23: یهمشهر

 شهریار روشنی و خالق جهان مادی در آیین مانوی .3

  انسان نخستین .12

روح ه ب صفتان که کرامت کمال و فضیلت یافتند بر دیگران، آدم و آدم»: القضات گفتهو عین .11

وَ نَفَختُ فِیهِ مِن »  قالب فرستادند کهه و روح را از عالم خدا ب .«یَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُاو »  یافتند که

را روى نماید؛  وت« رُوحاً مِن أَمرِنا  لكَ اوحَینا الیكَو کَذ»  باش تا این آیت که .این باشد «رُوحِی
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القضات، عین) «چه معنى دارد «رَبِّی مِن أَمرِاَلرُّوحُ  یَسْئَلُونَكَ عنِ اَلرُّوح قُلِ» را بگوید که و گاه تآن

1922 :143- 143).  

: 1931پور، لیاسماع)نخست است  نشیآفر زدانیاز ا کهنور محبوس در ماده است؛ نفس زنده،  .10

84-83).  

  .رانند حکم مى ،را احاطه کرده نیاند که بر افالک که زم یلمانظ یروهایها نآرخون .19
که  نور قادر، اما  نور از ستا  بارتع رودمی شمارکائنات به و ایکل اشمبدأ  آنچه اصل و یو نزد» .14

 یزیچ چیآنکه ه از. ندارد فیحاجت به تعر روشن است و ست خودا  صفت آن یوتجل ظهور

حاجت به  شیخو ظهور در نینخست نورِ نیبنابرا. بود تواند ظاهرتر و ترآن روشن که از ستین

منشأ  مبدأ و نیرازایغ که گرید زیکه هرچیقائم است درصورت شیبه ذات خو علت ندارد و

. استقالل ندارد است و الوجود به اصطالح ممکن است و یتبع و یعرض وجودش دباش نینخست

 نسبت عدم دربرابر نور بلکه نسبت آن با ستیمستقل ن یمجوس امر پس ظلمت برخالف پندار

. به عدم ظلمت است قیمستلزم تصد خود نور حضور و وجود به قیتصد ییگو است و وجود

 ضیبلکه ف مکان ریینه تغ او خود حرکت مبدأ تمام حرکات عالم است اما منشأ و نینخستنورِ یبار

  .(102: 1933 کوب،زرین) «اوست اشراق است که الزمة جوهر و

است که  یکیتار بلکه شود، یم  دنیدة یاما ما داستیکه خودش ناپ ستین ینور یمنیاهرة یسا» .12

 :1932کربن، ) «دارد یرا باز م دنیناخودآگاه د یکیتار  که گونه همان رد،یگ یما را م دنید جلو

123).  

      ند،یبتواند بب یآدم شود یم  است که سبب ینور مکاشفه، نور ذات خداوند  یةدر پا اهینور س» .12

رو چیهبه نور شخص مطلق، یعنی ند،یبب یآدم شود یکه باعث م یزیچ  م،یترکه گفته باش قیدق

  ،(االنوارنور) مفهوم است که نور نورها نیدر ا .شود  یموضوع به چشم آمدن کی تواند ینم

نورها  یعنی ،یکینور است و هم تار هم شوند، یم داریبا آن پد داریپد  ینورهاة که هم ینور

: 1932کربن، ) «است یدنیخود ناد اما آورد، یم دیپد یینایب نور، نیکه ا رایز گردند یم داریپد

121).  

میرای کهن یا همان گِهمُرد نام نخستین مرد و انسان مذکر در اساطیر مانوی است، معادل آدم  .12
  .(034: 1932پور،  اسماعیل)

    .شناس آلمانیایران شناس وشرق ،(م1322-1332) شدر شینریهانس ها .13

  .دیوان مونث .13
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خرد، ذهن، هوش، اندیشه و فهم : بخش و راهنمای انسان که دارای پنج اندام است ایزد نجات .02
  .(032: 1931پور،  اسماعیل)

تو نسخه و  .عالم کبیر است و تمام عالم، تو عالم صغیرى؛ !اى درویش»: آمده الحقایق  ةزبد در .01

هرچه در عالم کبیر و    .در عالم کبیر هست  و هرچه در عالم صغیر هست،  .نمودار عالم کبیرى

و ظاهر و باطن خود را  خود را بدان اول و آخر تو !اى درویش. صغیر هست  در عالم هست،

، نسفی) «و بشناسى بدانى و ظاهر و باطن عالم کبیر را  بدانى را تا اول و آخر عالم کبیر بشناس

1931 :42- 43). 
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