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چکیده

آیین مانوی آیینی است گنوسی که جزء فرقههای عرفانی بهه مهرار

میرود .اصل اساسی این آیین ،هبوط روح از عالم اعال کهه جایاها

حقیقی اوست و گرفتاری آن در عالم مهاد اسهت ،وظیفهۀ انسهان در

این دنیا رهاسازی روح گرفتار در بند ماد است .مانویان هرانند سایر

گنوسیان را نجات روح را دستیابی به گنوس یا هران معرفت مهی

دانستند .میان عقاید مانوی و عرفان اسالمی ،مشترکات و مشابهاتی به

چشم میخورد که ازجرلۀ این مشابهات ،اندیشۀ «انسان کامل» است.
 .1استاد دانشاا مهید بهشتیa_khatami@sbu.ac.ir .

 .۲استادیار دانشاا آزاد اسالمی واحد نراقfereshte.jafari7@gmail.com .
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«انسان کامل» در عقاید عرفانی اسالم ،مباهت نزدیکی با «هرمزدبه »

یا «انسهان ن سهتین» در آیهین مهانوی دارد .انسهان کامهل و هرمزدبه

بارقهههای از نههور الههی در وجههود خویشههتن دارنههد و واسه ۀ مههناخت

خداوند هستند که معرفت الهی توسط آنهان بهرای انسهان بهه ارم هان

آورد مد است .خداونهد آنهان را جههت نجهات بنهدگان خهود در

زمین قرار داد تا با راهنرایی بندگان و رها کردن آنان از قیهد دنیها و
مادیهات ،روح علههوی گرفتههار در بنههد مههاد و جسههم آنههان را رهههایی

ب شند.

واژه های کلیدی :آیهین مهانوی ،انسهان کامهل ،عرفهان اسهالمی،
هرمزدب .

مقدمه

مانی پسر فاتک در سال  ۲1۶م .در «مردینو» در نزدیکی بابهل بهه دنیها آمهد .در سهال
 ۲30م .به تبلی کیش خود پرداخت و بعد از تاجاذاری ماپور اول ساسانی به دربهار
او را یافت و ماپور آیین او را پذیرفت؛ اما در زمهان سهل نت بههرام پسهر مهاپور بهه
تحری هک «کرتی هر» موبههد بههزرد دربههار بههه زنههدان افتههاد .تهها اینکههه در سههال  ۲۷۷م.
درگذمت .مانی بنای دینی نهاد که به نام خهود او «آیهین مهانوی» نهام گرفهت .مهانی

قسرت عردۀ تعالیم خود را از عقایدگنوسی ماندایی 1که دوران کودکی خهود را در

میان آنان سپری کرد بود اخذ کرد و در حقیقهت بهزردتهرین طریقهت گنوسهی را
بنیان نهاد.
مانویت را میتوان آخرین فرقۀ گنوسی و تنها طریقۀ گنوسی دانست که به گونهۀ
بسیار گسترد ای انتشار و مدت طوالنی تداوم یافت .چهار مذهب گنوسی کهه مهانی
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در پایهگذاری آیین خود از آنهها بسهیار سرمشه گرفهت عبهارت اسهت از طریقهت
بازیلیدس ،۲والنتین ،3مرقیون ۴و باردیصان.5

مانی اصالت و درستی ههیچیهک از ادیهان پهیش از خهویش را رد نکهرد و هرهۀ
پیامبران پیش از خود را منادیان راستی دانسته و عناصر م تلف آیین خود را از ادیان
دیار اخذ نرود است .او آداب ریاضت و رهبانیت و دوری از خواهشهای نفسانی
را از مذاهب بودایی و جینی گرفته ،تکهرسری را از مسیحیت ،قبول دو اصل ازلهی
نور و ظلرت را از مجوسان ایرانهی ،سهحر و جهادو را از مجوسهان بابهل و کلهدانی و
طری ه گنوس هی را از مرقیونی هه و دیصههانیه آموختههه اسههت (جاللههی .)۲۴1 :13۸۴ ،در
کفالیا ۶آمد « :هرچنان که ق ر ق ر جرع موند و آب بسیار پدید آیهد ،کتهابههای

پیشین کهن نیز به نومتههای مهن پیوسهت و دانشهی عظهیم پدیهد آمهد کهه چهون آن
تاکنون در هیچیک از دوران پیشین کهن به پیدایی نیامد» (مروو.)33 :13۸۲ ،
تاریخ مانویت از قرن سوم تا قرن پانزدهم میالدی بهه درازا مهیکشهد و دامنهۀ آن
حتی تا اروپا وسعت مییابد؛ چنانکهه «کاتارهها» در مهرال ایتالیها و جنهوب فرانسهه و
«بوگومیلها» در بل ارستان تحت تأثیر عقاید گنوسی مانوی بود اند و مردم ب شی از
چین نیز تا قبل از حرلۀ م ول بهه ایهران ،پیهرو کهیش مهانی بودنهد .در سهدۀ سهیزدهم
میالدی پیروان مانی توسط م والن قتلعام مدند.
 .۱عقاید مانوی

اساس تفکر مانی بر ثنویت گنوسی ،یعنی نور و تاریکی یها جسهم و روح و یها مهر و
خیر و رزم دایری میان این دو عنصر قرار دامت .در الفهرست آمد  ،مانی گوید:
«پیهدایش عهالم از دو هسههتی اسهت؛ یکهی نهور و یکهی ظلرهت و هریهک از
دیاری جدا بود و نور اولین بزرگی است که در مرار نیایهد و او خداونهد
و فرمتۀ جنانالنور است و پنج عضو دارد :علم و حلم ،عقل ،غیب و ف نت،
به ضریرۀ پنج عضو دیار که محبت ،ایران ،وفا ،مروت و حکرهت اسهت؛ و
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چنین پندارد که خدا با این صفتها ازلی بود و دو چیز ازلهی دیاهر ههم بها
اوست :یکی آسران ،یکی زمین» (ابن ندیم.)5۸۴ :13۸1 ،

مانی سرمت اصهلی روح را خیهر و فضهیلت و سرمهت اصهلی جسهم را مهرارت
میداند و معتقد است که روح آدمی از ملکوت نور است که در ظلرت جسم گرفتار
آمد و خواهان رهایی از این زندان است و تنها را رستااری انسان را در آن میداند
که خود را از چناال فرامومی و جهالت که نامی از گرفتاری در جسم و ماد است،
رها کند و جایاا اصلی خویش را به خاطر آورد و در جهت رهایی و رسیدن به آن
جایاا روح را از پلیدیهای نفس و مهوات پاک کند و اگر چنین نکند محکوم بهه
زندگی در کالبد مادی و تعویض قالب جسهری در ایهن دنیاسهت تها سهرانجام بهه آن
معرفت که عامل رستااری اوست دست پیدا کند.
در اساطیر مانوی سه زمان وجود دارد :زمان پیشین ،زمان میانی و زمان پایانی .در
زمان پیشین زمین و آسران وجود ندارند و تنها تاریکی و رومنی جدای از هم به سر
میبرند .در زمان میانی تاریکی و رومنی درگیر پیکار میموند و تاریکی بر رومهنی
چیر میمود؛ در زمان پایانی این پیکار پایان میگیرد و حالت ن ستین یعنی جهدایی
نور و ظلرت از یکدیار بازمیگردد (دکر .)۹5 :13۸3 ،
در عقاید آیین مانوی ،بیستوچهار ایزد وجود دارد که زروان ،ایزد ایزدان و پدر
هرۀ هستی و مهریار بهشت رومنی است .پدربزرگی یا زروان در آیین مانی ،خهدا-
پدری است که در رأس هره خدایان واقع مد است.
به عقیدۀ مانویان پس از حرلۀ اهریرنان به عالم نور ،ب شی از رومنی دربند عهالم
تاریکی باقیمیماند و ب ش عردۀ نور اسیر ظلرت ،در وجود انسان جرع است و این
نور پیوسته به وسیلۀ تناسل از جسری به جسم دیار انتقال مییابهد؛ ازایهنجههت تنهها
را تقوا و فضیلت ،ترک این دنیاست .سرانجام گهرد
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مدن ذرات نهور حهبس مهد در ظلرهت اسهت .مضهرون بیشهتر سهرود ههای مهانوی
رستااری روح دربند است؛ روح هروار برای رسهتااری در جسهتوجهوی منجهی
است.
«روح نومید است؛ فریاد میکشد :چه کسی نجات خواهدم ب شهید؟ روحهی
تنها ،ترسخورد و گریان که به بازجست نور و رهایی اسهت .آناها منجهی
پیش میآید و کالمی مهربان و عامقانه بر زبان میراند .دیوان میگریزنهد و
مژدۀ رستااری به روح داد میمهود .روح جامهۀ نهور بهر تهن مهیکنهد و از
زندان ظلرانی تن آزاد میگردد و به آسران میرود» (اسهراعیل پهور:13۸۶ ،
.)1۹۲

مانویان هرانند سایر فرقههای گنوسی ،جسم و ماد را پلید و مر مهیدانسهتند؛ بهه
اینجهت اندیشههههای زهدگرایانهۀ مهدیدی در میهان پیهروان آیهین مهانی بهه چشهم
میخورد.
«کسی که میخواهد به این کیش درآید باید آزمایشی از نفس خهود کنهد و
اگر دید به فرونشاندن مهوات و حرص توانایی دارد و مهیتوانهد از خهوردن
گومت و مهراب و از نکهاح بها زن و آزار و آب و آتهش و درخهت و گیها
دست بردارد به این کیش درآید و اگر چنین توانایی را ندارد از گهرو

بهه

آن خودداری نراید؛ و اگر دوستدار این کیش است ولی قدرت خوابانهدن
مهوات و حرص را ندارد ،محافظت از کیش و صهدیقان را م تهنم مهررد و
در مقابل کارهای زمتی که دارد اوقاتی نیز برای نکوکاری و مبزند داری
و تضرع و زاری ت صیص دهد که هرین امر وی را از عاجل و آجل بینیهاز
گرداند( ...ابن ندیم.)5۹۲ :13۸1 ،
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مؤمنان در آیین مانی دو درجه دارند :برگزیدگان یا صدیقان و منوندگان ۷یا تاز
مؤمنان .مانی د حکهم را بهر مهنوندگان واجهب مهررد  :تهرک بهتپرسهتی ،تهرک

دروغاویی ،ترک ب ل و خسیسهی ،پرهیهز از آدمکشهی ،خهودداری از زنها ،دزدی-
نکردن ،عدم توکل به علم اسباب و علل ،ترک جادوگری ،پرهیز از دورویی ،پرهیز
از سستی و غفلت در انجام تکالیف؛ اما برگزیدگان که باید هریشهه در خهدمت امهر
مقدس رومنی بامند ،باید تجرد را برای هریشه بپذیرند و قاعدۀ «سه مُهر» را رعایهت
کنند و آن سه مهر« :مهر دهان» (که مربوط به میوۀ گفتار و قواعد مربهوط بهه ت ذیهه
است) ،پاکی فکر و گفتار« ،مههر دسهت» (اجتنهاب از مهاد و آنچهه مربهوط بهه مهاد
است) ،خودداری از بیحرمتی به مقدسات ،خهودداری از ری هتن خهون حیوانهات و
جنایدن و حتی خودداری از مشاغل اجتراعی و کارهای کشاورزی و پرهیهز از ههر
عرلی که به جهان حیوانهات و نباتهات آسهیب مهیرسهاند و «مههر دل» (آغهو ) کهه
خودداری از ازدواج و برگزیدن تجرداست (ابنندیم.)5۹۲ :13۸1 ،

اولین و قدیریترین منبع مهم دربارۀ مانویت ترجرۀ الفهرست ابن ندیم است .ملل

نحل مهرستانی و التفهیم ابوریحان بیرونی نیهز دربردارنهدۀ امهاراتی بهه آیهین مهانوی

اسهت .در میهان آثههار متههأخر مهیتههوان بههه م العههات سهید حسههن تقهی زاد در زمینههۀ

مانیمناسی امار کرد که ایهن پهژوهشهها بهه هرهت ایهرج افشهار در کتهابی بها نهام

مانیمناسی گردآوری مد است.

در باب انسان کامل در عرفان اسالمی نیز مقهاالت و کتهابههای م تلفهی نومهته

مد که از آن جرله میتوان به این موارد امار کرد« :نظریۀ انسان کامهل در عرفهان
اسالمی» از محرد فنایی امکوری« ،ویژگیهای اصلی انسان کامل از منظر عرفان» از
بیوک علیزاد « ،انسان کامل به روایهت ابهن عربهی» از عالءالهدین ملهکاف« ،انسهان

کامل از دیدگا ابن عربی و پیشینۀ آن» از مرتضی مجاری و کتهاب انسهان کامهل از

ناا ع ار تألیف بهجتالسادات حجازی .عهالو بهر ایهن در زمینهۀ مقایسهه و ت بیه
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آرای م تلف دربارۀ انسان کامل میتوان به ایهن مهوارد امهار کهرد :سهیرای انسهان
کامل از دیدگا مکاتب اثر عبداهلل نصری« ،نظریۀ انسان کامل در مکتب ابن عربهی و

مولوی» از محبوبه مونسان« ،قرائتی بین ادیهانی از انسهان کامهل بها رویکهرد عرفهانی»

نومتۀ محردکاظم ماکر که به بررسی انسان کامل از دیهدگا مسهیحیت ،یهودیهت و
اسالم و برخی اندیشرندان آنهان پرداختهه و وجهو امهتراک و افتهراق ایهن عقایهد را
بررسی کرد است؛ اما هدف از ایهن پهژوهش مهناخت مشهترکات و مشهابهات آرا و
اندیشههای عرفانی اسالمی و مانوی در باب انسان کامل از طری بررسی و ت بی این
آرا و اندیشههاست.
 .۱-۱عرفان مانوی و تأثیر آن بر عرفان اسالمی

بسیاری از محققان مانویت را بیش از آنکه دین بنامند ،آن را نوعی عرفان مهیداننهد.
زرینکوب آیین مانویت را نهوعی عرفهان مبتنهی بهر دگرگهونی یها اسهتحاله تعریهف
میکند (زرینکوب.)۲۴ :13۹0 ،
میتوان گفت عرفان ،عرری به قدمت عرر بشهر دارد و محهدود بهه ههیچ ملهت و
مذهبی نیست .عرفان را میتوان وجه مشترک هرۀ آیهینهها و مهذاهب دانسهت و در
میان هرۀ اقوام و مذاهب از مسیحیت و یهود و زردمهت گرفتهه تها مهذاهب اسهراری
کهن نشانههای آن موجود است .بدین لحاظ ،پیونهدها و امهتراکات زیهادی در میهان
مذاهب عرفانی در سراسر جههان وجهود دارد و ایهن امهتراکات در دو گونهۀ عرفهان
گنوسی و اسالمی فراوانتر است .به اعتقاد مرحوم بهار ،آیین گنوسی و عرفان مانوی
بر تفکر عارفان روزگار اسالمی تأثیری مایان گذارد است و پیوندهای عریقی میان
این دو ب ش از تاریخ عرفان در آسیای غربی میتوان مشهاهد کهرد .بهه گرهان وی

گرایشهای زروانی ،مهری و مانوی مالود ای عرفانی دامهتهانهد و هریهک تهأثیرات
ژرف بر فرهنگ ایرانی نهاد اند(.اسراعیلپور)13۷۹ ،
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آیین مانوی در فرهنگ و اعتقادات ایرانیان و جهان اسالم تأثیراتی برجهای نههاد
که این تأثیر از اواخر قرن سوم میالدی ،یعنی پس از محکومیت و قتل مانی آغازمد
است .واکنشهای مدید مسلرانان بهویهژ اعهراب مسهلران بهه اندیشههههای مسهلک
مانوی که آنان را زنادقه مینامند ،نشاندهندۀ تهأثیر مهدید تفکهرات مهانوی در میهان
مسلرانان در قرون اولیۀ اسالمی است .ویدن گرن معتقد است تفکر از طریه اعهداد،
علم نجوم ،ادای آداب دینی و هرۀ گونههای م تلف علم مبه روانمناسی از طریه
مانویت به اسالم انتقالیافته است (ویدنگرن ،بیتا .)1۷۹ :اباحهگهری را نیهز عهد ای
تأثیرپذیرفته از کیش مانوی میدانند .عد ای نیز معتقدند در طریقۀ مالمتیه ،برخهی از
عقاید مانوی رخنهه کهرد اسهت (جاللهی .)۲۷0 :13۸۴ ،عهد ای از محققهان بهر ایهن
عقی هد انههد کههه صههوفیه در بس هیاری از آرای نظههری و سههنن عرل هی از مانوی هت تههأثیر
پذیرفتهاند که علت آن را مهیتهوان وجهود مهباهت و مشهترکات فهراوان میهان آرا و
عقاید و آداب عرلی این دو دسته دانست؛ ازجرله دور گهردی و تجهرد و عالقهه بهه
موسیقی و سراع و اعتقادات مربوط به نور و ظلرهت و بهدبینی بهه دنیها و نعرهتههای
دنیوی و . ...تقیزاد در م العات خود در زمینۀ مانیمناسی به این نکته امهار کهرد
که بسیاری از تعالیم صوفیه مباهت به آداب مانویان دارد و بعید نیسهت کهه یکهی از
ریشهههای تصهوف طریقههههای گنوسهتیک و از آن جرلهه آیهین مهانوی بهود بامهد
(تقیزاد .)333 :13۸3 ،
یکی از اندیشههای مشترک در میان آرای مانوی و عقاید عرفانی اسالمی اندیشۀ
انسان کامل است .عد ای معتقدنهد اندیشهۀ انسهان کامهل از معتقهدات گنوسهی تهأثیر
پذیرفته است .عد ای عقیدۀ انسان کامل را دارای ریشههای غیر اسالمی مهیداننهد و
عد ای معتقدند ریشهای یونانی دارد و گروهی آن را در ارتباط با اندیشهههای ایهران
باستان میدانند .گلدزیهرآن را دارای اصلی گنوسی میداند و مدر نیز در تحقیقهات
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خود به وجود زمینۀ انسان کامل در تعالیم مانوی امار کرد است؛ اما لویی ماسینیون
آن را اندیشهای کامالً اسالمی و دارای ریشههای سامی میداند.

۸

تورآندر بر این گران است که تکامل فکر انسان کامل در اسهالم ،بهه نحهوی بها
نظریۀ امامت در نزد میعه مربوط است .وی بر این بهاور اسهت کهه از رهاهذر تشهیع،
اندیشۀ گنوسی وارد جهان اسالم مد و با مسهئلۀ والیهت و امامهت پیوسهته و مفههوم
انسان کامل را در عرفان اسالمی تحق ب شید است .آندر اعتقاد مردم باستان را بهه
«نبی صادق» پایه و اساس تفکر انسان کامل در اسهالم مهیدانهد؛ زیهرا بهر مبنهای ایهن
اعتقاد ،نبی صادق م صی بود است ازلی که روحانیت او در سلسلۀ انبیا به میراث از
م صی به م ص دیار انتقال مییابد (دایرةالمعارف بزرد اسالمی ،ذیل انسان کامل).
انسان کامل در عقیدۀ صوفیان یادآور عقیدۀ «انسان ن ستین» در آیهین گنوسهی و
«انسان قدیم» یا «هرمزدب » نزد مانویان است .انسهان قهدیم یها هرمزدبه ایهزدی اسهت
مانوی که فرزند مادر زندگی و نراد اسارت روح در این جهان است .انسان ن سهت،
در آیینهای گنوسی ذاتی پاک و ازلی است که از ذات پروردگار سرچشره گرفتهه
و از ماد جداست و هنوز بهواس ۀ درآمی تن با مهاد آلهود نشهد اسهت و از سهوی
پروردگار برای نجات سرزمین رومن از پلیدی مر به سرزمین تاریکی وارد میمود.
 .۱-2هرمزد بغ یا انسان قدیم در آیین مانوی
در عقاید مانوی ،انسان قدیم از صدور اولین نور از پدر رومنی به وجود میآید« .پس
به روح پاکش و به پنج جهانش و به عناصر دوازد گانها

مولودی به وجود آورد و

او انسان قدیم است و او را روانۀ جنگ با ظلرت کرد» (ابوالقاسری.)1۹ :13۸0 ،
بیشتر مزامیر مانوی سرود هایی در ستایش انسان کامل است .انسان کامل در نهزد
مانی کسی است که قدرتی ایزدی به او ب شید مد و سرانجام عروج خواهد کهرد.

در زبور ۹از او به گونۀ انسان نو س ن رفته است که در برابر میرای کهن 10قراردارد:
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درود بر رستاخیز مردگان /ائون (قلررو) نهوین ارواح مردگهان /کهه مها را از
میرای کهن دورکرد /و انسان نو را /چون جامه بر ما پوماند (اسهراعیلپهور،
.)3۶۹ :13۸۶

در آیین مانوی انسان ،ن ستین «بامندۀ ازلی» است که از «چلیپای نور» است و بهه
منزلۀ انسان کامل تصور میمود (دایرةالمعارف بزرد اسالمی ،ذیل زبور) .هرمزدبه
که در آیین مانوی از ایزدان بهمرار میرود ،در حقیقت نرهاد انسهان هبهوطکهرد از
بهشت ازلی به دنیای مادی است که سرانجام مهر ایزد او را نجات میدهد .هرمزدبه
نراد آسرانی انسان کامل است که برای نجات پار های نور اسهیر دربنهد ظلرهت بهه
زمین فرستاد مد است.
در اساطیر مانوی« ،هرمزدب » توسط مادر زندگی آفرید میمود تها بها هبهوط بهه
سرزمین تاریکی با نیروهای اهریرنی نبرد کند .اساس آیین مانی بر وجود مسهتقل دو
عالم نور و ظلرت و سه دورۀ زمانی قرار دارد .در دورۀ ن سهت هریهک از دو اصهل
نور و تاریکی در قلررو خود مستقر بودند ،قلررو ظلرت در باال و منبسط در مهرال و
مرق و غرب بود و قلررو ظلرت در جنوب؛ و مرزی بین این دو قلررو وجود دامت
تا اینکه ظلرت از عالم نور آگاهی یافت و به آن حرلهه کهرد .پادمها عهالم نهور کهه
هران «پدربزرگی» یا «زروان» است درصدد دفاع برآمد .پس «مادر حیات» را آفریهد
و مادر حیات نیز از خود «انسان قدیم» را ایجاد کرد« .هرمزدب » یا «انسان قدیم» ،ایزد
ن ستین در چرخۀ آفرینش است که فرزند و مرشیر پروردگار ،ن ستین فرزند پدر و
مادر ازلی و امید مهر رومنی برای دفع آفت مر است .او ن ستین گام برای نابودی و
فروافکندن تاریکی است .انسان قهدیم ،پهنج فرزنهد خهود موسهوم بهه امهراسهپندان را
ایجاد میکند و به هررا آنان به پایین رفته و با ظلرت درمیآویزد.
«پس انسان قدیم خود را به اجناس پنجگانه و آن ،خهدایان پهنجگانهه اسهت،
نسیم و باد و نور و آب و آذر مجهز کرد و آنهها را چهون سهالح برگرفهت.
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پس ن ست چیزی که پومید نسیم بود .پهس بهر نسهیم عظهیم نهور فراگیهر را
پوماند و بر نور آب غباردار را پوماند و خهود را در بهاد وزنهد نههان کهرد.
پس آذر را چهون سهپر و نیهز بهه دسهتش گرفهت و بههسهرعت از بهشهتهها
فرورفت تا رسید به مرز دمرن» (ابوالقاسری.)1۹ :13۸0 ،

در حقیقت هرمزدب  ،قربانی و طعره است تا بهوسهیلۀ او رومهنی از تهاریکی ،بهاز
پس گرفته مود و آناا خود نیز نجات یابد:
چونان مبانی که میری ببیند/که برای نابودی گلها

میآید :چه ،او نیرنهگ

آغاز میکند /و بر ای را گرفته ،آن را بهعنوان دام بهکار میگیرد /تا مهیر را
دستایر کند /زیرا با یک برۀ تنها /هرۀگلها

را نجات میدهد /.پس از این

کارها ،به درمان آن بر میپردازد (اسراعیلپور.)۲0۶ :13۸۷ ،

اما انسان قدیم م لوب تاریکی میمهود و فرزنهدان او را دیهوان تهاریکی دریهد ،
میبلعند و به ایهن مهکل جهوهر نهور و تهاریکی درههم مهیآمیهزد .پهس از مکسهت
هرمزدب و فرزندانش (امهرسپندان) و سقوطشان به جهان تاریکی ،پدربزرگی به ایهن
اندیشه میافتد تا کاری کند که آنها را برهاند .پهس مههر ایهزد را مهیآفرینهد تها بهه
هررا فرزندانش ،هرمزدب را از اسارت نجات دهند .ایهن منجیهان از سهوی خداونهد
برای رهایی این انسان ن ستین خواهند آمد و انسان ازلهی بهه نهدای رسهتااری خهدا
پاسخ میدهد و با کرک مادر زندگی به قلررو رومنی رهنرون میگردد.
«از رومنی و ایزدانم /و راند مدم از آنان /گردآمدند بر مهن دمهرنان /و بهه
جهان مردگانم راهبر مدند /ستود باد /رستاار بواد /او که نفسهم را برهانهد
از عذاب! /خهدا هسهتم /از خداونهدان زاد مهدم /رومهن ،بهراق و رخشهان/
درخشند  ،خومبوی و خوبروی /امها اکنهون آمهد ام بهه نیهاز /دیهوان خشهم
بیمرارگرفتندم /دیهوان نفهرت انایهزی کهه بهه بنهدم کردنهد /نفسهم را نهرم
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نرودند /گزیدند ،دریدند و خوردندم /دیوان ،ی شهان 11و پریهان /اژدهایهان
تاریکی که دفعشان دموار /زمت ،گنهد و سهیا  /بهس درد و مهرد از آنهان
دیدم( ...اسراعیلپور ۲۲۷ :13۸۶ ،و .)۲۲۸

مهر ایزد بر مرز رومنی و تاریکی فریاد میزند و هرمزدب «را که اکنون بیهو
و نابینا در عالم تاریکی فروافتاد از خواب غفلت بیدار میکند .انسان قدیم با مهنیدن
بشارت عالم رومنی از زبان این ایزد از فرامومی به درمیآیهد و مههر ایهزد بهه یهاری
هرمزدب میمتابد و او را از قعر به بهاال مهیکشهد؛ امها» نفهس زنهد » کهه از فرزنهدان
هرمزدب است ،هرچنان گرفتهار در تهاریکی و در چناهال دیهوان بهاقی مهیمانهد .تها
سرانجام توسط عیسای نجاتب ش که حامل معرفهت یها هرهان گنهوس بهرای انسهان
است ،نفس زند نجات خواهد یافت.
آن انسان کامل /در م اک /انسانی میگریست /...قهدیس از چکهاد حقیقهت
پاسخ کرد« /:بشکیب! /چه ،مکیبا هرار بشکیبد /بود که تو یابی /ههر آنچهه
مکیبا یابد! /خویشتن نیرومند کن ،تیز فراز ایست /آ ای راستکار! خویشهتن
زورمند کن /تیز فراز ایست بدین زمانه /چه ،خداوندگار ایهن سهرای سهپنج/
اغواگر هره کیهان /خداوند ما های بیمرار است /...اکنون اما هرههچیهز بهه
پایان خواهد آمد /...جهان سقوط کند و نه هرگز فراخیزد /پهس رومهنی بهه
رومههنان رود /و تههاریکی از خانهههگههاهش زدود مههود /او کههه در ژرفاسههت
فرازآید او که در زندان ،رها مود /ارواح یاغیان در جهان رنج برند!» (هران:
 3۸0و )3۸1

در این اس ور  ،انسان ازلی از طری معرفت (گنوس) که از نجاتب ش آموختهه
به رستااری میرسد .در الفهرسهت در بهاب آفهرینش انسهان قهدیم در آیهین مهانوی

آمد « :فرمتۀ جنانالنور 1۲برای سرکوبی می ان ،انسان قهدیم را آفریهد و او را نهامزد
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ستیز با ظلرت نرود...در اثر گالویز مدن انسان قدیم و ابلیس اجزای پنجگانۀ نهور و
ظلرت درهم آمی تند» (ابن ندیم.)5۸5 :13۸1 ،
 .2انسان کامل در عرفان اسالمی

در عقیدۀ عارفان اسالمی ،آدم ن ستین الاو و نرونۀ انسان کامل است .خداونهد او را
خلیفۀ خویش در زمین قرار داد و مسجود فرمتاان مد .به عقیدۀ عارف ،انسان علت
نهایی آفرینش است که اگرچه برحسب ظهور ،آخر است؛ ولهی برحسهب مقهام اول
است .انسان میتواند چون خدا مود و با رها کردن خود از قید دنیا با حقیقت کلی و
اصل خود یکی مود.
وجود انسان کامل مظهر کرال و هدف نهایی تربیت صوفی به مرار مهیرود و از

نظر عارفان وجود انسان کامل مظهر جریع اسرا و صفات الههی اسهت و آیینهۀ ترهام-
نرای تجلی ح که محرد (ص) عالیترین نرونۀ انسان کامل است و هرۀ انبیا و اولیا
تابع و پیرو وی هستند.
ابنعربی گویا ن ستین کسی اسهت کهه در میهان عارفهان اسهالمی عنهوان «انسهان
کامل» را بهکاربرد و پس از او عزیزالدین نسفی کتابی مستقل با هرین عنوان در بیان
خصوصیات انسان کامل تألیف کرد است؛ سپس عبدالکریم جیالنی ( ۸11-۷۶5هه
 .ق) کتاب انسان کامل خود را در بیان این موضوع نومته است.
به عقیدۀ عرفا هدف از آفرینش عالم ،انسان کامل بود و خداوند هرهۀ حقهای را
که در جهان پراکند بود ،از هرۀ عالم فراخواند پس هره گرد آمدند و از گردآوری
آنان انسان را به وجود آورد .پس انسان گنجینهای گشت که صهورت هرهۀ عهالم در
این گنجینه موجود بود.
به عقیدۀ ابنعربی روح آدمی برخالف ارواح بسیط دیار حقیقی است و بها حه
ارتباط دارد .از اینجهت که خداوند میفرماید:
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«از روح خود در وجود آدم دمیدم» .بهاینجهت معتقد است که هرۀ عالم از
عدم به هستی درآمد اند ،جز انسان کهه از هسهتی بهه هسهتی گراییهد اسهت
(ابنعربی .)۴۸ :13۸۶ ،به عقیدۀ او خالفت جز انسان کامل را درست نیست.
ازاینرو خداوند صورت ظاهر
صورت باطنش را بر صورت خود

را از حقای عالم و صور آن ایجاد کهرد و
ایجاد کرد (ابنعربی.)۲1 :13۸۷ ،

خداوند انسان را بهصورت خود آفرید تا بدینوسیله مهناخته مهود و ههر انسهانی
که به کرال دست یابد ،سایۀ خداست بر زمین و جانشین او کهه حه هرهۀ وجهود
گشته است .انسان کامل روح عالم و عالم ،جسد اوست .انسهان کامهل انسهانی اسهت
مت ل به اخالق الهی که سبب ایجاد و بقای عالم ،واس ۀ میان ح و خل در زمین و
آمنا با روح هرۀ انسانها و راهنرای خالی است .اگرچه م لوق خداست ،خداگونه
است و مظهر اسرا و صفات الهی .انسان کامل به جهان معنی میدههد و علهت غهایی
خلقت است؛ هرچند به لحاظ زمان ،آخر هره به ظههور آمهد اسهت .درواقهع کرهال
م لوبی است که برای تحق یهافتن او ترهامی خلقهت در کارنهد و هرهۀ سهیر وجهود
متوجه اوست.
واحهههد کااللف کههی بهود آن ولهی

بلک صهههد قرن ست آن عبههههدالعلی
(مولوی : ۶ ،13۶۶ ،بیت )۲۲

از دیدگا عارفان انسان کامل زبد و خالصهۀ موجهودات عالریهان اسهت .انسهان
کامل مقام انبیا و اولیای الهی و در رأس آنها مقام محرد(ص) است .بهه عقیهدۀ ابهن
عربی جز خدا ،هره جزئی از انسان کامل هستند و انسان کامل ستون عالم و کاملتهر
از مجروع عالم است .انسان در فرا را هستی با خدا قرین میگردد؛ در لبهاس انسهان
کامل در سرای احدیت وارد و محرم اسرار ح میمود و سهرانجام انسهان کامهل در
چهرۀ محرد (ص) نقش میبندد؛ رسول هران انسان کامل است« .بدان ،مرتبهۀ انسهان
کامل ،نسبت به عالم چون مرتبۀ نفس ناطقه است نسبت به انسان و او کاملی است که
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کاملتر از او وجود ندارد؛ و وی محرد (ص) است؛ و او انسان کهاملی اسهت کهه از
جهت کرال ،بر عالم برتری دارد» (ابنعربی.)1۲۲ :13۸۶ ،
در عرفان اسالمی ،نور محردی ن ستین م لوق خداوند به مرار میرود و معادل

لوگوس 13در عرفان مسیحی است .عقید به آفهرینش نهور محرهدی پهیش از خلقهت

آدم در احادیههم منقههول از پیههامبر هههم آمههد اسههت« :کنههت نبیهاً و آدم بههین الهروح و
الجسد»(سیوطی ،ج  )۲۹۶ :۲و «اول ما خل اهلل نوری» (فروزانفهر« ،)3۶3 :13۸1 ،آدم
و من دونه تحت لوائی یوم القیامه و الف ر» (مجلسهی ،1۴03 ،ج  )۴0۲ :1۶و حهدیم
قدسهی «لهوالک لرهها خلقههت االفهالک» (فروزانفههر .)۴۸۴ :13۸1 ،بههه عقیههدۀ عارفههان
مسلران این نور (نورمحردی) ن ست در وجهود آدم تجسهد یافهت و پهس از وی بهه
ترام انبیا انتقال یافت تا آخرین تجلی آن در وجود محرد (ص) ظهورکرد .ایهن نهور
محردی مشابه هران ن ستین صادر از خداوند یا پدربزرگی در آیینههای گنوسهی و
مانوی است .به عقیدۀ عرفا «جهان نیست مار صورتی از حقیقت محردیهه ،هرچنهان
که حقیقت محردیه نس های از خداوند است» (نیکلسون.)111 :13۸۸ ،
ع ار در بیان اینکه ترامی امیا از نور واحدند آورد است:
اصهههل جهههان نهههوری مجهههرد بهههود و بهههس

یعنهه هی آن نههههور محرههههد بههههود و بههههس

مجیههد

چههون در تافههت مههد کرسهی پدیهد

ذات چههون در تافههت مههد عههر

عههر

بهههاز چهههون کرسههی بتافهههت از سههرّ کهههار

آسههههران گشههههت و کواکههههب آمههههکار

بههههاز چههههون اختههههر بتافههههت و آسههههران

چهههار ارکهههان نقهههد مهههد در یههک زمهههان

مهههد ز علرهههش لهههوح محفهههوظ آمهههکار

مهههد قلهههم از قهههدرتش مشههه ول کهههار

چهههون ارادت را بسه هی سهههر جرلهههه بهههود

هههم مالئههک بههی عههدد هههم حرلههه بههود

از رضهای جهههان بهشت عهدن خههاسهههت

وز غضب کو دامت دوزخ گشت راسهت

(ع ار نیشابوری)۴۲۴ :13۸۶ ،

به عقیدۀ میعه ،صادر اول (تجلی ن ست) ،در نور ازلی محردیه متجلی و مجسهم
گشته که مرکب است از ذوات نوری ،یعنی مجردات عالم الهی و ام اص چههارد
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معصوم« 1۴.والدت آنان که برای ازل و ابد یکی پس از دیاری صهورت مهیپهذیرد،
والدت این عوالم را در پی خود دارد .هیئت قدسی آنان ،مقهام و مهأوا ،واسه ۀ الزم
بین عالم قدسی الهوت کهه غیبهی و خهارج از حی هۀ وصهول اسهت و جههان انسهان،
ناسوت ،است» (کربن.)1۲ :135۸ ،
گلدزیهر معتقد است این عقید که روح قدسی که درهرۀ انبیا تجلی کرد هران
نورمحردی است از اندیشههای گنوسی گرفتهمد است .این نظریه در اصل به نظریۀ
گنوسی مسیحی مهیرسهد؛ یعنهی بهه اندیشهه و دیهدگاهی کهه مهواع

()Homilien

منسوب به کلرنت قدیس 15بیانار آن است .در موعظۀ مرارۀ  ،1۸فقرۀ  13آمد :
«غیر از یک پیامبر صادق ،پیامبر دیاهری در کهار نبهود و آن هرهان انسهانی
است که خداوند او را آفرید و او را از روحالقدس برخهوردار نرهود و ایهن
انسههان واحههد از ابتههدا در خههالل ترههام زمههانههها ،بهها اسههرا و صههور متفههاوت،
حضوردامته است تا اینکه بها گذمهت قهرون و ازمنههای معهیّن ،ادای وظیفهۀ
رسالت بر عهد او نهاد مد  ،با مرول رحرت الههی بهه راحهت ابهدی نائهل
گردد» (گلدزیهر.)۲۲0-1۸1 :13۸۶،

در تفسیری منسوب به امام جعفر صادق در تفسیر نون و القلم آمد اسهت« :نهون،

هو نوراالزلیه الّذی اخترع منه االکوان کلّها فجَعلَ ذلکَ لرحرد صلعم» (او نور ازلهی
است که هرۀ وجودها از آن پدید میآید .پهس آن را بهرای محرهد (ص) ،قهرارداد
است) (مشرف.)۲۸۴-۲۷3 :13۸1 ،
در عقاید مانوی نیز پدربزرگی اولین نور را از خود ساطع میکند که هران انسان
قدیم است و انسان قدیم نیز پنج پرتو نورانی از خود صادر میکند تا او را در جنهگ
با تاریکی یاری دهند .این نور ن ستین در عرفان مانوی قابل ت بی بها «نهور ازلهی» و
«نور محردیه» در عرفان اسالمی است .ازسوی دیار عقیهد بهه «روح کلهی کیههان»،
یکی از تعلیرات کهن در عرفان مانوی است که براساس آن جهان فرودین طرحی از
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یک روح علوی است و جهان مادی براساس طرح یک روح کلی کهه هرهان انسهان
قدیم است طرحریزی مد است (هران )۲۸۴-۲۷3 :و این اندیشه نزدیهک اسهت بهه
عقیدۀ عارفان مسلران که بر اساس آن سبب آفرینش جهان ،وجهود حضهرت محرهد
(ص) است« :لوالکَ لرا خلقتُ االفالک» (فروزانفر.)۴۸۴ :13۸1 ،
موضوع نجات انسان اولیه اساس اس ورۀ مانوی است .انسهان اولیهه نجهاتدهنهد
است؛ اما درعینحال خود به نجات یافتن محتاج است و ایهن تصهور عرفهانی «منجهی
نجاتیافته» است .تصور اینکه منجی خود مجروعهۀ هرهه روحههایی اسهت کهه بایهد
نجهات یابههد ،مفههومی اسههت مهرتبط بهها اندیشهۀ یکهی بهودن نفههس انسهانی بهها منجهی
آسرانیا

(ویدن گرن .)1۷۲ :آنگونه که در عرفان اسالمی ،انسان کامهل خهود در

حقیقت از تعلقات مادی و قیود دنیوی نجاتیافته و درعینحال منجهی و راهبهر روح
آدمیان در رستااری و وصال به درگا ربوبی است.

نسفی در انسان کامل در باب عالم و انسان کامل عقید ای بسیار نزدیک به عقاید

مانویان بیان کرد :

«ای درویش! عالم دو چیز اسهت؛ نهور و ظلرهت یعنهی دریهای نهور اسهت و
دریای ظلرت .این دو دریا در یکدیار آمی تههانهد ،نهور را از ظلرهت جهدا
میبایهد کهرد تها صهفات نهور ظهاهر مهوند و ایهن نهور را از ظلرهت انهدرون
حیوانات جدا میتوانند کرد از جهت آنکه در اندرون حیوانات کارکنانانهد
و هریشه در کارند؛ و کار ایشان ایهن اسهت کهه ایهن نهور را از ظلرهت جهدا
میکنند ...و این اکسیر اسههت و حیوانههات دای هم در اکسههیرند و آدم هی ایههن
اکسیر را بهنهایت رسانید و اکسیر این است که آدمی میکند بهر چیزی کهه
میخورد ،جان آن چیزها میستاند و زبد و خالصۀ چیزها مهیگیهرد؛ یعنهی
نور را از ظلرت چنان جدا میکند که نور خود را کراهی میداند و میبینهد؛
و این جز در انسان کامهل نبامهد .ای درویهش! انسهان کامهل ایهن اکسهیر را
بهکرال رسانید و این نور را ترام از ظلرت جدا گردانید از جهت آنکهه نهور
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هیچ جای دیار خود را کراهی ندانست و ندیهد و در انسهان کامهل خهود را
کراهی دید و دانست» (نسفی.)۹1 :13۸۶ ،

نتیجهگیری

عرفان مانوی و گنوسی انسان ن ستین را موجودی میداند که م اب تصویر خداونهد

آفرید مد و بارقهای از نور و روح الهی در وجود او به ودیعت نهاد مد است .در
اس ورۀ آفرینش مانوی ،هرمزدب  ،موجودی ازلی است که به جهت آمی تن با دنیای
تاریکی در آن اسیرمد و منجیان آسهرانی او را رههایی ب شهید انهد .او نرهاد انسهان
هبوطکرد از بهشت ازلی به دنیای مادی است.
به عقیدۀ عارفان مسلران نیز انسان بر صهورت خهدا آفریهد مهد اسهت و هرگها
انسان به اخالق الهی ت ل یافت و به کرال صورت الهی نایل گشت ،به مرتبۀ انسهان
کامل میرسد .به عقیدۀ عارف ،انسان تصویری است از خدا و هرۀ صهفات خداونهد
را در خود دارد .قلب انسان ،ت تاا خداوند است .انسان کامهل محهل تجلهی کامهل
اسرا و صفات الهی است .انسانهای کامل اعیان ثابتهاند که چیزی جز وجود خداوند
نیستند .انسان کامل ،روح عالم و یا عقل عالم به مرارمیرود و واس های است که از
طری او به خداوند معرفت مییابیم .خداوند انسان کامل را واس های بهین خهویش و
بندگان قرارداد که هیچ چیز از ملک و ملکوت بر وی پومید نیست؛ آنها حقیقت
امیا را آنچنانکه هست درمییابند و یاریار و راهنرای اهل عالماند.
انسان کامل مقام انبیا و اولیای الهی و در رأس آنها مقهام حضهرت محرهد (ص)
است .نورمحردی ،ن ستین م لوق خداوند است کهه ایهن نهور در وجهود هرهۀ انبیها
حلول کرد و سرانجام به خود حضرت محرد (ص) رسید اسهت .در عرفهان مهانوی
نیز انسان ن ستین از صدور اولین نور از پدربزرگی یا زروان بهوجود میآید و خهود
پنج نور از خود ساطع میکند تا او را در جنگ با اهریرنان یاری کنند.
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هرانگونه که در عرفان مهانوی هرمزدبه «منجهی نجهاتیافتهه» اسهت ،در عقایهد
عارف مسلران ،انسان کامل که از قید تعینات رهامهد  ،وظیفهۀ راهنرهایی و راهبهری
خالی و رها کردن آنان از قیود دنیوی و رسیدن آنان به عالم علوی را برعهد دارد.
با وجود مباهت نزدیک این دو اندیشه ،نریتوان بهیقهین ادعها کهرد کهه اندیشهۀ
انسان کامل در عرفان اسالمی از عقاید مهانوی گرفتههمهد اسهت؛ زیهرا اگرچهه واژۀ
«انسههان کامههل» در قههرآن و روای هات ب ها هر هین واژ نیامههد اسههت امهها حقیقههت آن و
ویژگیهای انسان کامل در روایات و بعضاً آیات بیانمد اسهت .از انسهان کامهل در
قرآن با عناوینی چون خلیفةاهلل ،امام ،اسوۀ حسنه ،م لصین ،عبهادالرحرن ،اولیهاء اهلل،
مقربین ،اولوااللباب ،صهدیقین و ...یادمهد و آیهات و احادیهم مربهوط بهه خالفهت
انسان ،1۶امانت الهی ،1۷آفرینش انسان بهصورت الهی 1۸و تعلیم اسرا 1۹که داللهت بهر

کرال انسان دارد ،هروار مورد استناد عارفان مسلران در عقاید مربوط به انسان کامل
بود است .پس در حقیقت این اندیشه در اصل و اسهاس ریشهه در آیهات و روایهات
اسالمی دارد که محترالً تأثیراتی نیز از عقاید دیار ازجرله عقاید گنوسهی و مهانوی
پذیرفته است.
پینوشت

 .1مانداییان یا م تسله گروهی از صابئین هستند که اصل آنان را از فلس ین دانستهاند و چون

یکی از اصول اعتقادی آنان غسل کردن و مستومو در آب جاری بود به این نام مشههور
گشتهاند .آنان خود را ماندایی میخوانند که مشت از لف «ماندا» به معنهی معرفهت و عرفهان
است.
 .۲بازیلید در قرن دوم در ان اکیهه ظههور کهرد و هرچهون سهایر گنوسهیهها بها آیهین یههود
م الف بود و کتاب عهد قدیم را بهکلی رد میکرد .در اسکندریه با والنتین مالقات نرود و
والنتین عقاید او را پذیرفت و با خود به روم برد.
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 .3والنتین ،در حدود  100میالدی در مصر زاد مهد .کتهاب «انجیهل حقیقهت» کهه از متهون
کشفمد در نجع حرادی است را به او نسبت میدهند .والنتین خهود مسهیحی بهود ،امها بهه
خاطر عقاید گنوسی آبای کلیسا او را بدعتگذار قلرداد میکردند.
 .۴مرقیون اهل سینوپ در آناتولی در کنار دریای سیا متوفی به سال  1۶0م .او ابتدا به آیین
مسیحیت گروید؛ اما مدتی بعد به م الفت با اصول پذیرفتهمهدۀ آیهین مسهیحیت پرداخهت.
مرقیون برخالف سایرگنوسیها را رستااری را ایران میدانست.
 .5در زبان سریانی «بردیصان» بود و «بر» هران «ابن» عربی است .در زبانههای اروپهایی نهام
او را بردسان ( )Bardesaneمینویسند ( ۲۲۲-15۴م).
 .۶کفالیهها مجروعههه روایههاتی کههه بههه مههانی نسههبت داد مههد اسههت و مههاگردان وی آن را
گردآوری کرد اند.
 .۷سراعون ،ن وماگان.
 .۸رک .تصوف اسالمی و راب ۀ انسان و خدا ،صص .1۹1-1۸1
 .۹مجروعه دعاهای مانوی.
 .10میرای کهن یا هران گِهرُرد نام ن سهتین مهرد و انسهان مهذکر در اسهاطیر مهانوی اسهت،
معادل آدم (اسراعیلپور.)۲۹۴ :13۸۷ ،
 .11نام گروهی از دیوان.
 .1۲مانی پیدایش جهان را از دو هستی میداند ،یکهی نهور و یکهی تهاریکی کهه هریهک از
دیاری جدا بهود و نهور ن سهتین بزرگهی اسهت کهه در وههم نیایهد و او خداونهد و فرمهته
جنانالنور است.
 .13لوگوس در آیین مسیحیت خرد یا عقل الهی است که در عالم خلقت متجلی است.
 .1۴جهت اطالع بیشتر از این آراء و عقاید رجوع کنید بهه :فهص حکرهت فهردی در کلرهۀ

محردی ،در مرح قیصری برفصوص الحکم ابن عربی و کتاب جامع االسرار و منبع االنوار

از سید حیدرآملی ،نشر قادر ،ص .۲۹۶
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 .15کلرنت قدیس یکی از پاپهای کلیسای کاتولیک رم بود که در رم به دنیها آمهد و بهین
سالهای  ۸۸تا  ۹۷میالدی پاپ بود.
 .1۶انّی جاعل فِی االرض خَلِیفَۀً (بقر .)30/
ن ِم ْنهَها
ن أَن یح ِر ْل َنهَها َو َأمْه َف ْق َ
ت وَالْهأَرض وَالْجبَهال فَه َأبَی َ
 .1۷إنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةةَ َعلَهی السمهرَاوَا ِ
وَحَرَلَهَا الْإنسَانُ إنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُوالً (احزاب.)۷۲ /
 .1۸خَلَ اهللُ آدمَ علی صُورتِه (فروزانفر.)3۶5 :13۸1 ،
 .1۹وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسرَاءَ کلَّهَا (بقر .)31

منابع

 ابنعربی ،محردبنعلی .)13۸۶(.انسان کامل .گردآورند محرود محرود غراب.
ترجرۀ گلبابا سعیدی .جامی .تهران.

 .)13۸۷( _______ متن و ترجرۀ فصوص الحکم  .ترجرۀ محرد خواجوی.
مولی .تهران.

 ابنندیم ،محردبناسحاق .)13۸1( .الفهرست .ترجرۀ محردرضا تجدد .چ اول.
انتشارات اساطیر .تهران.

 ابوالقاسری ،محسن .)13۸0( .مانی به روایت ابن ندیم .طهوری .تهران.

 اسراعیلپور ،ابوالقاسم .)13۸۶( .سرود های رومنی (جستاری در معر ایران
باستان و میانه و سرودهای مانوی) .چ اول .نشر اس ور  .تهران.

 .)13۸1( _______ اس ورۀ آفرینش در آیین مانی (ویراست دوم با گفتاری در
عرفان مانوی) .چ اول .نشر کاروان .تهران.

« .)13۷۹( _______ نااهی نو به فرهنگ ایرانی :با یادکردی از مادروان دکتر
مهرداد بهار» .روزنامۀهرشهری5 ،آذر.

 الیاد  ،میرچا .)13۷3( .آیین گنوسی و مانوی .ترجرۀ ابوالقاسم اسراعیلپور .چ
اول .انتشارات فکر روز .تهران.
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 تقیزاد  ،حسن .)13۸3( .مانی مناسی؛ پژوهشها و ترجرهها .به کومش ایرج
افشار .چ اول .توس .تهران.

 جاللی نائینی ،محردرضا .)13۸۴(.ثنویان در عهد باستان .چ اول .طهوری .تهران.
 دکر  ،فرانسوا ( .)13۸3مانی و سنت مانوی .ترجرۀ دکتر عباس باقری .چ دوم.
نشر فرزان .تهران.

 زرینکوب ،عبدالحسین .)13۹0( .تصوف ایرانی در منظر تاری ی آن .ترجرۀ
مجدالدین کیوانی .چ سوم .انتشارات س ن .تهران.

 سیوطی ،عبدالرحرن بن ابوبکر( .بیتا) .الجامع الص یر فی احادیم البشیرالنذیر.
بیروت .دارالفکر.

 مروو ،پرادزاُکتور ( .)13۸۲عناصر ایرانی در کیش مانوی .ترجره محرد مکری
فومشی .چ اول .طهوری .تهران.

 ع ار نیشابوری ،فریدالدین .)13۸۶( .مصیبتنامه .تصحیح محردرضا مفیعی-
کدکنی .س ن .تهران.

 فروزانفر ،بدیعالزمان .)13۸1( .احادیم و قصص مثنوی .چ دوم .امیرکبیر .تهران.

 کربن ،هانری .)135۸( .ارض ملکوت و کالبد انسان در روز رستاخیز از ایران
مزدایی تا ایران میعی .ترجرۀ سید ضیاءالدین دهشیری .مرکز ایرانی م العه

فرهنگها .تهران.

 گلدزیهر ،ایاناتیس« .)13۸۶( .افکار نوافالطونی و گنوسی در حدیم» .ترجرۀ
رضا الهیمنش .مجلۀ هفتآسران .مرارۀ  . 3۶صص  1۸1تا .۲۲0

 مایل هروی ،نجیب« .)13۷۴( .انسان کامل» .دایر الرعارف بزرد اسهالمی .ج.10
مقالۀ مرار .۴051

 مجلس هی ،محرههدباقر بههن محرههدتقی 1۴03( .ق) .بحههاراالنوار .داراالحی هاء التههراث
العربی .بیروت.
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 مشرف ،مهریم« .)13۸1( .مشهرق آفتهاب عقهل؛ بحثهی ت بیقهی در نهور محرهدی».

پژوهشنامۀ دانشکدۀ ادبیهات و علهوم انسهانی دانشهاا مههید بهشهتی .مهرارۀ . 33

صص.۲۸۴ -۲۷3

 مولههوی ،جههاللالههدین محرههد .)13۶۶( .مثنههوی معنههوی .بههه تصههحیح رینولههد آلههن
نیکلسون .امیرکبیر .تهران.

 نسفی ،عزیزالدین .)13۸۶( .مجروعه رسهائل مشههور بهه االنسهان الکامهل .ترجرهۀ
ضیاءالدین دهشیری .طهوری .تهران.

 نیکلسههون ،رینول هد آ .)13۸۸(.تصههوف اسههالمی و راب هۀ انسههان و خههدا .ترجرههۀ
محردرضا مفیعیکدکنی .چ چهارم .س ن .تهران.

 هالروی هد ،اسههتوارت ( .)13۸۷ادبی هات گنوس هی .ترجر هۀ ابوالقاسههم اسههراعیلپههور.
انتشارات اس ور  .تهران.

 ویدن گرن ،گئو (بیتا) .مانی و تعلیرات او .ترجرۀ نزهت صفای اصهفهانی .چهاپ
پرچم.
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