
 

 

 نفس سخنگوي در انديشة مانوي و ناصرخسرو اسماعيلي

 *حميدرضا اردستاني رستمي

 چكيده 

اسماعيليه است كه دربردارندة باورهاي گنوسي است.  شيعي، مذهبِ –از جمله فرقه هاي اسالمي    

آشكار پژوهش پيش رو بر آن است تا با نگاهي دوباره، همساني هاي ديگري را ميانِ مانويان و اسماعيليان 

مشترك در  -wāxšبه طور ويژه به بررسي نفس/ جان سخنگو كه معادلِ مانويِ آن واژة  كرده و سپس

كردن و به معنيِ صحبت  wāxš ،-wak. ريشة ايرانيِ باستانِ واژة بپردازداست،  –پارتي و فارسي ميانه 

، به معنايِ سخن، در 71:44در يسنا،  -Vāxš، دربردارندة معنيِ گفتن است و Vak–ريشة اوستاييِ آن 

 wāxšحالت فاعلي مفرد مؤنث به كار رفته است؛ بنابراين سخنان مي توان به اين نتيجه رسيد كه واژة 

( نيز مي خوانيم كه چون آمو؛ M2 Iمانوي، به معناي نفس/ جان، با سخن در پيوند است. در متني مانوي )=

( بر او ظاهر مي گردد wāxšبانِ آنجا به شكلِ روح )=خراسان مي شود، مرز شاگرد ماني، براي تبليغ راهيِ

و در پهنة متن، تنها تصويري روح مانند مشغولِ سخن گفتنِ با آمو مي شود، كه مي توان پيوندِ جان و 

سخن، يا به بيانِ دقيق تر، جانِ سخنگوي را در آن قطعه ديد. ناصرخسرو اسماعيلي نيز به كرّات از جانِ 

: خرد دوست جانِ  ت و ميان نفس و سخن پيوند مي بيند؛ چنان كه در بيتي گفتهسخنگوي ياد كرده اس

سخنگوي توست/ كه از نيك شاد است و از بد دژم، و در جاي ديگر: پيموده شد از گنبد بر من چهل و دو/ 

جويانِ خرد گشت مرا نفسِ سخنور. او در ابياتي ديگر به گونه اي سخن مي گويد كه گويا جان و سخن 

چيزند و سخن همچون جان سبب زندگي آدمي است: زنده به سخن بايد گشتنت ازيراك/ مرده به  يك

/ در عالم كس بي سخنِ پيدا، پيدا، كه سخن زنده همي كرد مسيحا/ پيدا به سخن بايد ماندن كه نمانده است

ي، عيسي را كالم البته به كارگيري سخن/ كلمه به جاي جان نزد مانويان نيز ديده مي شود؛ چنان كه مان

حقيقت مي گويد كه حيات بخش است. روشن است آنچه كه حيات مي بخشد، جان است كه به جاي آن 
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 مقدمه

يكي از ادياني كه در ايران باستان مجال بروزِ گسترده يافته و انديشه ها و باورهاي موجود در آن، همچنان 

در ذهنِ ايرانيان مي توان ديد، دينِ مانوي است كه آورندة آن به گونه اي پنهاني و پوشيده، اثرات آن را 

م. در هجدهمين روزِ ماه نيسانِ بابلي متولد شد. زادگاه ماني جنوب 272سلوكي، برابر با  721ماني، در سال 

رواج داشت كه آنان  ژه فرقه هاي گنوسيشرقي شهر تيسفون بود كه در آن دين هاي گوناگوني؛ به وي

مادرِ او هر دو از  2( پدر ماني، و ميسpatteg/Fattiq)= 7متنوعي را تلفيق كرده بودند. فتكانديشه هاي 

( Gnostics)= 3( سپيدپوش بودند كه به مانند گنوستيك هاmughtasilahپيروانِ مذهب مُغتَسِلة )=

د كه مي گوشت نمي خوردند، شراب نمي نوشيدند و از لذايذ جنسي چشم مي پوشيدند. مغتسله معتقد بودن

شتن را رقم زد. اين گروه هر چيزي را پيش از خوردن مي يتوان با شست و شوي تن و جان، رستگاري خو

-widengren, 7827:27; Tardieu, 2889: 3؛ 483:7397؛ ابن النديم، 287:7391، رشستند )اسماعيل پو

7; Lieu, 7882:31رانجام چالش هايي با اين (. بدين ترتيب ماني در اين فضايِ روحاني رشد كرد. اما س

فرقه يافت؛ او معتقد بود كه شست و شويِ با آب نمي تواند درونِ آدمي را از ظلمت ها بشويد و به 

(. بنا بر ادعاي ماني، نخست Tardieu, 2889:77رستگاري رساند؛ بنابراين از اين آيينِ گنوسي بيرون شد )

آن چنان كه در يا  4،«توم»به نام  -ه ابن النديم مي گويدآن گونه ك –بار در دوازده سالگي بر او فرشته اي 

( نازل شده است. پس از آن در بيست و چهار Narĵamīg( آمده، نرجميك )=M48 IIمتن مانوي )=

سالگي، دوباره آن روح ايزدي بر او آشكار مي گردد و ماني از همراهي او با خود و اين كه تحتِ حفاظت 

(. ماني مطابقِ 382:7397؛ ابن النديم، Tardieu, 2889: 78; Boyce, 7817:37اوست، سخن مي گويد )

به ياري و راهنمايي نرجميك، نخست خانواده اش را به دين خود فرا مي خواند و سپس « M48 II»با متنِ 

به هند، توران، مكران، سند و بلوچستان مي رود و گروهي را به پيروي از دينِ خود متقاعد مي كند. او در 

به بابل مي رود. ماني بر  با او، ان شاپور يكم ساساني به پارس باز مي گردد و به دليلِ مخالفت هاي بسيارزم

و از جمله مالزمان دربار او مي  شاپور به مالقات شاه نائل مي گردد اثرِ آشنايي با پيروز؛ يكي از برادرانِ

 ,Tardieu؛ 93-92:7394. )بهار، شود و اجازه مي يابد كه دين خود را در سراسر كشور رواج دهد

2889:24 Baker, 2877:2; او در همين دوره، براي گسترشِ دين خود مبلّغاني را به مصر، روم و شرق .)

(. Tardieu, 2889:78-23; Lieu, 7882:12شاهنشاهيِ ساساني فرستاد و خود نيز به شمالِ غرب رفت )

ت داد و سرانجام به دستور بهرام يكم و به تحريك ماني پس از مرگ شاپور حمايت هاي دربار را از دس



 

 

؛ بيروني، 28:7391؛ ويدن گرن، 722:7399م. به قتل رسيد )هالرويد، 211موبدِ دربارِ وي؛ كرتير در سال 

378:7398.) 

اما شخصيت شگفت انگيز ديگري كه انديشه هايش در اين پژوهش در كنارِ ماني و مانويان سنجيده مي 

و بخش عمدة زندگي خود را صرفِ  7زيسته 497هـ ق. تا 384ست كه در ميان سال هاي شود، ناصرخسرو ا

قب حجت، كه عنوانِ مذهبي در ميانِ اسماعيليان لتبليغ مذهب شيعة اسماعيلي كرده است و از اين جهت 

مشغول (. ناصر در آغاز به عنوانِ دبير در خدمت سلجوقيان به كار 774:7378بوده، يافته است )فروزانفر، 

بوده، اما بر اثر خوابي كه مي بيند، از شغل خود استعفا داده و به زيارت خانة خدا مي رود كه اين سفر او 

بار خانة خدا را زيارت مي ين (. او در اين سفر، چند4:7314هفت سال به طول مي انجامد )ناصرخسرو، 

( و سرانجام 778ن مي گردد )همان، همنشي« فلسفي و مانوي و صابي و دهري»كند و به دنبالِ حقيقت با 

كه مذهبِ اسماعيلي دارد،  2حقيقت را در جمعِ اسماعيليان مي يابد. ناصرخسرو از سوي خليفة فاطمي مصر

و به خراسان باز مي گردد و در آنجا حدوداً يك دهه به صورت مخفيانه به تبليغ مي  مي يابد 1لقب حجت

محدوديت هايي كه در مورد او اعمال مي گردد و مخالفت هايي  (. پس از آن با2:7312/478پردازد )صفا، 

كه از سوي مردم با او مي شود، به درة يمگان پناه مي برد و سرانجام در همان جا جان مي سپارد )زرين 

(. اما مذهب اسماعيلي كه تمام آثار ناصرخسرو توصيف و ترويج اين مذهبِ شيعي است، 787:7394كوب، 

است؟ اسماعيليان، معتقدان به امامتِ پسر بزرگ امام جعفر صادق بوده اند. گويا چگونه شكل گرفته 

اسماعيل از سوي امام به عنوان جانشين در پس از او برگزيده و معرفي مي شود، ولي به دليلِ شُرب خَمر 

ش از امام ل را، اگرچه پيمعزول مي گردد، كه البته عده اي همچنان بر امامتِ او پاي مي فشارند و اسماعي

؛ همو، 783:7398گذشته بود، امام مي دانستند كه اين گروه به اسماعيليه مشهور شدند )حلبي، جعفر در

 (.72:7393؛ هاجسن، 292:7393؛ نظام الملك، 7:2883/288؛ شهرستاني، 88:7394؛ زرين كوب، 738:7312

اي مانوي و در نتيجه گنوسي است، پيش از اين برخي پژوهشگران به اين كه اسماعيليه، متأثر از انديشه ه

پديدار مي  8و دروزيه 9اشاره داشته اند. ابوالقاسم اسماعيل پور، اسماعيليه را كه از آن فاطميه و قرامطه

او در ادامه مي نويسد:  78شوند، از جمله فرقه هايي مي داند كه دربردارندة انديشه و باور گنوسي اند.

سيلة موالي ايران كه در دوران بني اميه مسلمان شده بودند و انديشه هاي اسطوره هاي گنوسي، احتماالً به و

مانوي در ميان آنها رواج داشت، به اسماعيليه انتقال يافت و در واقع، بخشي از جهان اسالم، تحت  -گنوسي

 (. عبدالحسين زرين كوب نيز به37:7391تأثير مانويت و انديشه هاي گنوسي قرار گرفت )اسماعيل پور، 



 

 

تأثيرپذيري غيرمستقيم تعاليم اسماعيلي از آموزه هاي فلوطين و نوافالطونيان و نيز آيين مسيح و ماني اشاره 

عقايد باطنيان كه داعيان فاطمي در ترويج و تبليغِ آن اهتمام مي كرده »كرده است. او در ادامه مي نويسد: 

« گنوسي و عقايد معتزله و شيعه بودحكمت اند، چنان كه از ديوان ناصرخسرو بر مي آيد، مجموعه اي از 

(. همچنين، در تأثير انديشه هاي مانوي بر اسماعيلي به كتاب كشف المحجوب 87:7394)زرين كوب، 

ابويعقوب سجستاني اسماعيلي اشاره شده كه در آن اسطوره اي راجع به آفرينش و چگونگي شكل گيري 

 (. 28:7313انوي است )الياده، م -جهان وجود دارد كه مطابق با اساطيرِ گنوسي

بر پاية سخنانِ زبر نوشته، ترديدي نمي ماند كه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم مذهب اسماعيليه از مانويت 

تأثير پذيرفته است و چه بسا ناصرخسرو اسماعيلي كه چندين سال در پي حقيقت، ممالك زيادي را زير پا 

آن چنان كه خود مي  -ر فرقه هاي گنوسي چون صابئان )=مغتسله(گذارده بوده، با باورهاي مانوي و ديگ

 آشنايي يافته بوده و مباحثه و مصاحبه داشته است:  –گويد 

 72و دهري 77وز فلسفي و مانوي و صابي

 

 درخواستم اين حاجت و پرسيدم بي مر 

 

 (778:7319)ناصرخسرو،   

پيوندهاي نزديك اسماعيليان با فرقه  ،در روزگار گذشتهاين نكته نيز افزودني است كه بسياري از اهلِ دانش 

دريافته بودند؛ چنان كه  73گنوسي بوده، –هاي گنوسي يي چون مانويان و مزدكيان كه نهضتي زردشتي 

به روزگار شاپور بود كه مانيِ زنديق ظهور كرد و »را يكي مي پندارد:  74مقدسي مانويان و اسماعيليانِ باطني

بود كه زندقه در زمين آشكار شد، جز اين كه نام هاي آن مختلف است و امروزِ روز، علم آن نخستين بار 

(. خواجه نظام طوسي نيز، آن گاه كه دربارة 7:7392/777)مقدسي، « باطن و باطنيّت خوانده مي شود

 –آنان اسماعيليان و خروج آنها سخن مي گويد، دربارة اول خروجِ آنها به واقعة مزدك اشاره مي كند و 

(. شايستة يادآوري است كه 272-277:7393را از يك جنس مي شمارد )نظام الملك،  -اسماعيليه و مزدكيه

(، كه اين چنين اسم نهادني مي تواند 277-7:2883/278نيز گفته اند )شهرستاني، « مزدكيه»اسماعيليان را 

 ا باشد. برخاسته از پيوندها و همانندي هاي اين دو فرقه در برخي از باوره

، سخن گفته شود. است اما در اينجا ضروري است كه دربارة گنوس كه وجه مشترك اسماعيليان و مانويان

 ,Bakerاخذ شده است )« دانش»التين، به معناي  gnōscōگنوس واژه اي است يوناني كه از واژة 



 

 

 išnāsو  dānرسي ميانه و در فا -xšnā، در اوستا -xšna(. معادلِ اين واژه در فارسي باستان 2877:78

 ,kentبه معناي دانستن و شناختن گرفته شده است ) -ğnōاست كه همگي از واژة هندواروپايي 

(. ظاهراً آيينِ گنوسي كه آييني جهاني است، در سده هاي نخستين مسيحيّت رواجِ چشمگيري 7873:792

( در مصر، روم و valentinian)= 72در شومِرون، والنتين 77يافته است و كساني چون شمعونِ مغ

( در جنوب عراق و خوزستان، ابن manda)= 79مَندا( در اسكندريه، Basilides)= 71اسكندريه، بازيليدس

( در سينوپ و ماني در بابل واقع در قلمرو ايران، باعث گسترشِ Marcion)= 28در الرها، مَرقَيون 78ديصان

با آن كه در حوزه هاي مختلف جغرافيايي قرار گرفته اند، با وجود  گنوسيان،گنوسيس شده اند؛ بنابراين، 

(؛ بدين Baker, 2877:78) د آمده اندشاخصه هاي مشترك، تحت عنوان كلي آيين گنوسي گر داشتنِ

ديني يهودي، مصري، بابلي، يوناني، سوري و ايراني است  –گنوسيس آميزه اي از باورهاي فلسفي  ترتيب

ري عقالني و فلسفي از آن داشته اند، اما برداشتِ مردمان مصر، سوريه و ايران يعني يونان تعبيكه در غرب؛ 

 (.791ب:7391؛ اسماعيل پور، 71:7399تعبيري عرفاني بوده است )هالرويد، 

به همانندي ها در ميان مانويان و اسماعيليان از سوي پژوهشگرانِ پيشين اشاره  -چنان كه گذشت -اگرچه

در قالب مفهومي كلي بيان نشده باشد، مصداق ها و دعاي همسانيِ آنان در باورها، شده، ولي، براي آن كه ا

شواهدي در ديگر شباهت هاي اين دو گروه كه بعضاً دريافت هاي نگارنده است، در پيكرة مقدمه بيان مي 

  شود و آن گاه به بحثِ اصلي اين پژوهش پرداخته مي گردد.

 شرآميز بودنِ جهان-1

ان، جهانِ مادّه، جهاني آميخته به شرّ و بدي است؛ به سخني ديگر، آنان مادّه را معادلِ شرّ از منظرِ گنوسي

يكي خداي دست  ؛و خدا باور دارنددتلقي مي كنند. در باورهاي اين طايفه مي توان ديد كه اغلب به وجود 

ردار است كه به هيچ نايافتني و ناشناخته و ديگر خداي جهان آفرين. خداي متعالي از چنان شوكتي برخو

روي در شأن او نيست كه به ساخت جهان مادي دست بيازد. آن كه آفرينش جهان مادي را بر عهده مي 

خداي دومين است كه در مرتبه اي پايين تري از خداي برتر قرار دارد و چه بسا بهتر باشد كه گفته گيرد، 

(. در آيين مانوي Baker, 2877:774؛ 17:7394؛ بهار، 799ب:7391شود، آن اهريمن است )اسماعيل پور، 

 جهان سراسر ريمني وچرك است:

 rēmag ud karmbag až hō Tazed pad zambūdīg (Boyce, 7817:88)  



 

 

 ريمني و مدفوع از او )=ديو خشم( جاري است بر جهان.

 Čē hamāg anāgīhgumēg ud zamānōmand ud kanāragōmand ud widerišnīg 

(Ibid, 99).  

 زمانمند و كرانه مند و گذرا. ]اعم از[ ة آنچه هست به شرّ آميختههم

( به mihryazdبايستة يادآوري است كه در آيين مانوي، جهان از پيكرة ديوان ساخته مي شود؛ مهرايزد )=

( را ohrmezd bagاتفاق پنج فرزندش به طبقات ظلمات فرو مي رود و انسان نخستين؛ هرمزد بغ )=

س از آن مهرايزد از فرزندانش مي خواهد كه اركان دولتِ تاريكي را بكُشند و پوست نجات مي دهد. پ

بركنند. بعد از انجام اين كار، مادر حيات از پوست آنها آسمان، از جسد آنها زمين، از گوشت آنها خاك و از 

ين جهان بر (؛ بنابراsundermann, 7813:38, 31-47; Ibid, 28-22) 27استخوانشان كوه ها را مي سازد

 ساخته از اركان ديوي و در نتيجه آميخته به شرّ است. 

نزد ناصرخسرو نيز جهان امري اهريمني و همراه با شرارت است و در سخنان او نيز مي توان ديد كه دنيا به 

 ديو تشبيه شده است: 

 گشت بدبخت جهان و شد به نفرين و خزي

 

 هر كه او را ديو دنيا جوي در پهلو خزيد 

 

 (77:7391)ناصرخسرو،   

 شرّ است جمله دنيا، خير است دين همه

 

 اين شرّ بازداشتت از خير، خيره خير 

 

 (783)همان،   

 بنابراين اگر جهان آميخته به شرّ است، آن آفريدة ديوِ ابتر است:

 كار يزدان صلح و نيكويي و خير

 

 كار ديوان جنگ و زشتي و شرّ است 

 



 

 

 (33)همان،   

خوب  گونه كه ماني بر آن است كه درخت خوب نمي تواند بارِ بد، و درخت بد مستعدِ بارآوريِهمان 

؛ چنان استديوان پنداشته  ( ناصرخسرو نيز جهانِ زشت را برخاسته و آفريدةBeduhn, 2881:82نيست )

 كه در بيتي نظرِ ماني را تأييد كرده است: 

 تخم اگر جو بود، جو آرد بر

 

 د از سنجاببچة سنجاب زاي 

 

 (28)همان،   

 شرّ آميزبودنِ تنِ آدمي -2

(، تن آدمي نيز كه جوهري مادي دارد، 218:7391از آنجا كه مادّه شرّ است و زايندة شرارت )اسماعيل پور، 

 در آيينِ ماني آميخته به شرارت است و ازهفت دروج شكل گرفته است:

         ast wind baxšihēd ī xwad hēnd haftān druxšān naxwēn čarm, dudīg pit, 

sidīg rag, Tasom xōn, panzom pay, šašom
22

…(sundermann, 7813:21). 

بخش شوند كه خود هفت دروغ اند؛ نخست پوست، دوم گوشت، سوم رگ، چهارم  ]آدمي[وجود  ]همة[

 خون، پنجم پي )=چربي(، ششم ...

ن، از اصلِ اهريمني نوع بشر، كه از پاية اسطوره اي كه ماني مطابق با سخن ماني و مانويان، آلودگيِ ذاتيِ ت

( و AshaqLunخودش، نشان مي دهد و آن وصلت و آميزش دو موجودِ زادة ديوان؛ يعني اشقلون )=

(؛ به Cirillo, 2888:42نشأت گرفته است ) -كه مطابق با سنت گنوسي است -( استNamraeLنمرئيل )

دو ديو بزرگ نر و ماده اند كه ديو آز از فرزندانِ ديوي سقط شده به وجود  گفتاري ديگر، اشقلون و نمرئيل

آورده است. آن دو ديو همبستر گشتند و بر تعداد خود فزودند. ديو آز از فرزندانِ اينان، تن نرينه اي را با 

قط پي، گوشت، رگ، پوست شكل داد و از آن روشني و درخشش ايزدان، كه در تن آن ديوان س ،استخوان

شده بود، در تنِ نرينه زنداني كرد و از آز، آرزو، شهوت و دشمني بهره مند ساخت. چون او آفريده شد، 

( murdiyānagرديانگ )=( نامش نهاد كه او نخستين مرد است و به همين شيوه مgēhmurdُهُمرد )=گِ

؛ بنابراين، جان و تن (Boyce, 7817:17؛ 777-774:7391نيز آفريده است )اسماعيل پور،  را نخستين زن



 

 

(؛ جان كه متعلق به يزدان و تن كه اهريمني و Judēgohr( كه جدا گوهرند )=ēwgōhrنه از يك گوهر )=

  سراسر خشم و آز است:

Az ohrmezd gyān… gyān dēsēd ud az ahremen… tan (sundermann, 7813:28-18). 

 ]را پديدار كرد.[ريمن ... تن را تصوير كرد )=آفريد( و از اهاز هرمزد جان ... جان 

ارزشمندِ انساني در بندِ تن و جهان گرفتار است؛ آن چنان كه ناصرخسرو نيز بدان  بنابراين سخنان، جانِ

 اشاره كرده است: 

 يكي گوهري آسماني است مردم

 

 كه ايزد به بندي ببستش زميني... 

 

 وطن مر تو را در جهانِ برين است

 

 يره طيني ...تو هر چند امروز در ت 

 

 جهان برين و فرودين تويي خود

 

 به جان زان بريني ،دينبه تن زين فرو 

 

 (72)همان،   

اي جان از كجايي تو؟/ از آسماني تو/ بيگانه با »نزديك به همين مضامين در مزامير مانوي مي خوانيم: 

-487:7399)هالرويد، « ي استجهان/ باشنده اي گذرا بر زمين پست/ خانه ات در آسمان/ چادرهاي شادمان

482.) 

گنوستيك براي آن كه از شرّ جهان و تن برهد و ديگر بار به جهانِ روح كه از آن به عالم مادي و تن هبوط 

ي حاصل مي كه اين آگاهي با انجام آيين هاي كرده، بازگردد و به رستگاري رسد، بايد به وحي آگاهي يابد

 را به شناسايي خداوند دعوت مي كند كه سبب رستگاري مي شود:  همگانگردد. از همين روي ناصرخسرو 

 اگر مي شناسي جهان آفرين را

 

 هر نعمت و آفريني سزاوارِ 

 



 

 

 (72)همان،   

ناصرخسرو آدمي را پرنده اي مي پندارد كه در دامِ جهان براي او دانه گذارده اند تا او را بفريبند؛ بنابراين 

 هشدار مي دهد: 

 دانه مباش مشغولدر دام به 

 

 مي و جام؟ زدانة تو چه چيز است، جُ 

 

 خور خوار شده ستي چو مرغ ليكن

 

 ناچاره پشيمان شوي به فرجام 

 

 (29)همان،   

مانويان، پيش از اسماعيليان، از هر آنچه كه به تداوم جهان مادي ياري رساند، اجتناب مي كنند. آنان از سه 

 ,Boyce( سخن به ميان مي آورند )andēšišn( و انديشه )=rumb(، دهان )=dastمهرِ دست )=

(. مهر دهان دوري گُزيدن از سخنانِ ناپاك، مهرِ دست اجتناب كردن از عملي است كه باعث 7817:727

-Lieu, 7882:22زيان زدن به انوار در وجود انسان شود و مهر انديشه كه همانا پرهيز از شهوات است )

21; Tardieu, 2889:27)  كه آدمي با رعايتِ آن سه=( به دانش روان چينيruwānčīnīh ؛ يعني دانش)

؛ Boyce, 7817:18گرد آوردن روان ها و رهاييِ روشني هاي بازمانده در تاريكي است، دست مي يابد )

 در سخن ناصر نيز توجه به اين دانش هست؛ او شريعت را كانِ دانش مي داند و (.288:7391اسماعيل پور، 

( و از 42آموختنِ اين دانش موجب اندوختنِ نيكي مي شود )همان،  ( كه97ن را منبع حكمت )همان، فرقا

 ( و به رستگاري مي رسد. 781چاه/ زندانِ جهان بيرون مي پرد )همان، 

 (/ باطني گريzandīgīhزنديگي )= -3

مي توان دست يافت كه در اسالمي نگاشته شده، به اين نكته با مطالعه در متون شبه تاريخي كه در دورة 

؛ يعقوبي، 92:7394؛ گرديزي، 13:7388همة اين متون، صفت زنديق با ماني همراه شده است )دينوري، 

(. واژة زنديگ، از واژة 228:7397؛ بلعمي، 27:7393مجمل التواريخ،  ؛28:7397ابن بلخي،  ؛787:7391

zand ( مشتق شده كه معادل واژة يوناني گنوستيك استNyberg, 7814:7/228 نيبرگ واژة .)zand  را

برمي خوريم كه آن را دانا و داننده و همين طور  zānendدانش معنا مي كند. درواژگانِ مانوي نيز به واژة 



 

 

 پيروِ آيينِ گنوسي ترجمه كرده اند

 (Boyce, 7817:783 اما مكنزي معنيِ كلمة .)zand ( را تفسير وتوضيح گفتهMackenzie, 7817:89 ،)

صور بودند؛ به سخني ديگر، ته به نظر مي رسد در تطابق بيشتري است با آنچه مخالفان زناديق از آنان مك

بعضي از تفسيرها »زنديگ به كساني گفته مي شده كه تفسيرهاي مورد نظر خود را از كتاب ديني داشته اند. 

ند روحانيون خشكه مقدس نبود، احتماالً برداشتي گنوسي يا عرفاني از اوستا داشت كه به هيچ وجه خوشاي

/بددين و ahlomōgh(؛ بنابراين آنها را زنديگ يا اهلموغ )=93:7391)دريايي، « نظير تفسير ماني وكيش او

از قرآن و حديث ارائه  23-به تعبير خود آنها تأويل هايي –بدعتگزار( مي گفتند. اسماعيليان نيز تفسيرهايي 

؛ آنچه تاب خدا، ظاهر و باطني مي پنداشتند. آنان براي كبسيار داشت ه با تفسير رسمي تفاوت، كدادندمي 

كه  بودند ند و معتقددر بطن، تأويل يا معقوالت مي گفت پيداست را محسوس يا تنزيل، و آنچه ناپيداست و

قرآن و شريعت را بدون تأويل و معني، مقدار نيست؛ همانندِ جسدي كه فاقدِ روح است )ناصرخسرو، 

(. ناصرخسرو اسماعيلي، مطابق آنچه در وجه دين آورده، در تمثيلي 73:7393؛ هاجسن، 22و23:7394

 سروده است: 

 هر كه بر تنزيلِ بي تأويل رفت

 

 او به چشم راست در دين اعور است 

 

 مشك باشد لفظ و، معني بويِ او

 

 مشك بي بوي اي پسر خاكستر است 

 

 (37)همان،   

راي هر تنزيلي، تأويلي تصور مي كردند، بدانها لقب باطني هر ظاهري، باطني و ب از آنجا كه اسماعيليان براي

مقدسي به اين نكته معادلِ همان لفظ زنديگ باشد؛ چنان كه ( كه مي تواند 7:2883/278ند )شهرستاني، داد

باطنيّت  وهمان زندقه امروزه روز، علم باطن و هكه نخست بار زندقه با ظهورِ ماني آشكار شد اشاره كرده

« خزائن الدين و سرالعالمين»ظاهراً مسعودي نيز كتابي به نام . (7:7392/777انده مي شود )مقدسي، خو

/ده( كه پيوند 7:7391قرمطيان، مانويان و مزدكيان پرداخته )مسعودي،  انديشه هاي كالميداشته كه در آن به 

را آشكار مي كند. همچنين افزودني است كه در اين گروه ها را و آگاهيِ گذشتگان از اين پيوندهايِ تفكري 

دقه معرفي شده اپاره اي از كتاب هاي نوشته شده دربارة اسماعيليان، آنان نيز چون مانويان تحت عنوان زن



 

 

از فخرابي محمدعثمانِ عراقي، به جا « الفرق المفترقه بين اهل الزيغ و الزندقه»اند كه يكي از اين كتاب ها 

مشترك ميان آنان،  (؛ بنابراين، مي توان در اين صفت798:7399ِهمداني، هجري است ) مانده از قرن ششم

را نيز ديد، كه به خوبي پيشينيان اين همساني ها را تشخيص داده و پيوند آنان را باورهاي همانندشان 

 دريافته بودند. 

 عقل/ مهرايزد سببِ آفرينش -4

يان، باور به اين موضوع است كه عقل عاملِ اصلي آفرينش از ديگر مشابهت هاي ميان اسماعيليان و مانو

 ( و آن را سرآغاز خلقت:783:7397است. شاعر قباديان علّت همة علّت ها را عقل مي داند )ناصرخسرو، 

 24خرد آغاز جهان بود و تو انجام جهان

 

 بازگرد اي سره انجام، بدان نيك آغاز 

 

 (772)همان،   

املِ آفرينش عالمِ مادي مي شود، مهرايزد است كه پيش از اين نيز بدان اشاره شد. آنچه در انديشة مانوي ع

مي گويند و آن را با عقل يكي مي دانند )كريستن سن،  spiritus vivensمهرايزد را مانويانِ مغرب 

 ؛ بنابراين در نزد مانويان نيز عقل عامل آفرينش است.(737:7397

 اعزام هيأت هاي تبليغي -5

دو آيين مانوي و اسماعيلي، كساني براي تبليغ و رواج آيين به سراسر جهان فرستاده مي شوند. از  در هر

( در شرق و فتك mārammo( در غرب، مارآمو )=addāمبلّغانِ مانوي مي توان به نام هاي ادّا )=

=(patteg اشاره كرد كه در متن )«M2 I »ست )به فارسي ميانه از آنها و اعمالشان ياد شده اTardieu, 

2889:78; Boyce, 7817: 38-42 اسماعيليان نيز به مسألة تبليغ بسيار اهميت مي دادند؛ چنان كه پيش .)

از اين ديديم، ناصرخسرو نيز از سوي فاطميان مصر، مسئول تبليغ آيين اسماعيلي در خراسان مي شود. 

از حجت هاي دوازده گانه را مأمور تبليغ مذهب اسماعيلي، جهان را به دوازده جزيره تقسيم كرده و هر يك 

( و بيان داشته 388ده )همان، ن دوازده جزيره در ديوان اشاره نموهر جزيره كرده بوده است. ناصر به اي رد

 كه به اطراف جهان نامه مي نوشته و آنان را به مذهب اسماعيلي فرا مي خوانده است:



 

 

 هر سال يكي كتابِ دعوت

 

 رستمبه اطراف جهان همي ف 

 

 (227)همان،   

( تقسيم مي شود zōnosدر خور بيان است كه در دين مانوي نيز جهان به دوازده بخش )= 

(Boyce, 7817:772 .كه احتماالً اسماعيليان نيز در تقسيم جهان متأثر از آنان بوده اند ) 

 سلسله مراتبِ پيروان -6

نوعي سلسله مراتب در دو آيين است. جامعة مانوي  وجوداز همساني هاي ديگر ميان مانويان و اسماعيليه، 

( و wizīdagān(، گزيدگان )=ispasagān(، اسقفان )=hammōzagānاز طبقاتي چون: آموزگاران )=

( شكل گرفته است. طبقة نخست دوازده نفر و طبقة دوم هفتاد و دو نفرند كه از niyōšagānنيوشاگان )=

ه مي شوند. گزيدگان، طبقة برگزيده اي اند كه تنها به امور ديني بسيار عاليِ جامعة مانوي شمردمراتب 

مشغول اند و طبقة نيوشاگان كه تودة مؤمنان مانوي اند و طاقت انجام همة آموزه هاي مانوي را ندارند، 

؛ كريستن سن، 283:7391)اسماعيل پور، گزيدگان را بر عهده مي گيرند  فراهم كردن خوراك و پوشاكِ

(. اسماعيليه نيز از هفت مرتبه و درجه، در طي مراتب روحانيِ دعوت 73-47:7391يدن گرن، ؛ و747:7397

همچنان كه جواهر هفت اند، از زر و سيم و »خويش سخن گفته اند. حكيم قبادياني در اين باره مي نويسد: 

رسول، وصي آهن و مس و ارزير و سرب و سيماب، مردم را نيز اندر مراتب دعوت، هفت منزلت است از: 

 (.778:7323)ناصرخسرو، « و امام و حجت و داعي و مأذون و مستجيب

 

 همانندي جهان به دريا در سخن آنان  -7

مانوي و ناصرخسرو اسماعيلي به تشبيهات و استعاراتِ همانندي برخواهيم خورد. از با مطالعه در آثار 

(؛ دريايي توفنده و موّاج كه كشتي تنِ 72:7313نظرگاه مانويان جهانِ مادي به مثابة درياست )كليم كايت، 

آدمي را به هر سوي كه بخواهد، مي كشاند؛ بنابراين در مزامير پارسيِ مانوي مي بينيم كه آرزوي گنوستيك، 

/ آزادم خواهد كرد از همة جهان؟/ و از 27كه خواهدم رهاند از باززايي؟»رهايي از اين درياي موّاج است: 

(. در زبور مانوي نيز درياي )=جهان( اهريمني را مي 422:7399ام نشناسد )هالرويد، / كه آر22همة امواج



 

 

)آلبري، « اي روح! ... دريا وامواجش را با ايمانِ خويش نابود كردي»بينيم كه به ايمان نابود شده است: 

 تشبيه كرده است:(. ناصرخسرو نيز جهان را به دريا 728:7399

 ، بدو درآبي است جهان تيره و بس ژرف

 

 زنهار كه تيره نكني جانِ مصفا 

 

 (7)همان،   

 كرانه كن از كار دنيا، كه دنيا

 

 يكي ژرف درياست بس بي كرانه 

 

 (42)همان،   

 درياست جهان و تن تو كشتي و عمرت

 

 است صبايي و جنوبي و شمالي بادي 

 

 (43)همان،   

 همانندي روح به مرواريد -8

يار ديده مي شود كه روح آدمي به مروايد تشبيه شود؛ چنان كه در متني مَندايي، در گفتار گنوسيان بس

)هالرويد، « فراز آي! تو چون مرواريدي، كز گنجينة حيات بُرده شدي»خطاب به جان گفته مي شود: 

كه درون  روح به گوهر يكتايي تشبيه مي شود 21(. در سرود مرواريد كه سروده اي است تمثيلي،377:7399

ي گران دَمِ تن، آن را محبوس ساخته است. گنوستيك بايد آن گوهر يكتا را كه رياي جهان است و اژدهاد

متعلق به عالم ملكوت است بربايد و از بندِ تن رهايي بخشد و بدان مبدأ نخستين بازگرداند. او نبايد در اين 

-294:7311رزد )زرين كوب، راه اسير لذّت هاي زودگذر گردد و از دست يابي به گوهر يكتا غفلت و

كه « گوهر مقدّسِ خداوندگار»گفته شده و روح « پاية تلخ وش»در تمثيلي، تن  ،مانوي 249(. در مزمور 299

اين گوهر/ مرواريد همان پارة نوري است »(: باري 788:7399اين دو هيچ تناسبي با يكديگر ندارند )آلبري، 

 ,Boyce؛ 21:7391)ابوالقاسم پور، « رت افتاده استكه به زعم عرفاي مانوي، در صدف تن به اسا



 

 

مشبهٌ به روح است؛ به ديگر سخن، « نور و روشني»(؛ از همين روي، اغلب در متون مانوي 7817:24

 استعاره از روح است:  ،روشني

ispīr rōšn zāyēd (Boyce, 7817:89). 

 در سپهر روشني زاييده گردد.

 ارد كه در صدفِ تن جاي گرفته است: ناصرخسرو نيز جان را گوهري مي پند

 تن صدف است اي پسر به دين و به دانش

 

 جانت بپرور در او چو لوء لوء مكنون 

 

 (9)همان،   

 قيمت به تو يافت اين صدف؛ زيرا

 

 اي جان، تو دُر و لطيف مرجاني 

 

 (78)همان،   

باهت هاي مانويان و اسماعيليان پس از آن كه در هشت محور به طور مجمل و در قالب مقدمه، برخي ش

برشمرده شد، اكنون مي توان بر بحث اصلي پژوهش كه همانا پيوند نفس/ جان با سخن است، متمركز 

 شويم. 

 بحث و بررسي

يكي از موضوعاتي كه خوانندة ديوانِ ناصرخسرو، بدان در بسامدي باال برخورد خواهد كرد، پيوند جان و 

اشاره داشته كه نمونه هايي « جان/ نفسِ سخنگوي»سياري از ابياتِ خويش به سخن است. شاعر قباديان در ب

 از آن را مي توان در پي ديد:

 پيموده شد از گنبد بر من چهل و دو

 

 نفس سخنورجويانِ خرد گشت مرا  

 



 

 

 (789)همان،   

 توست جان سخنگويخرد دوستِ 

 

 ك شاد است و از بد دژمينكه از  

 

 (22)همان،   

 عروض از قياس بسته حصاري است علمِ

 

 من كليدِ حصار است نفس سخنگويِ 

 

 (48)همان،   

 كه از طاعت وعلم جان سخنگويخرد و 

 

 پريان اند بر اين گنبد پيروزه پرند 

 

 (24)همان،   

 ماهيّت نفس سخنگوي-1

س ناطقه است كه همان نف 29كه شايد نخست بار فردوسي آن را به كار برده باشد، نفس/ جانِ سخنگوي

لطيف و بخارگونه اي دانسته  عرفا و حكما دربارة آن بسيار سخن گفته اند. در سخن حكيمان، نفس جوهرِ

(. ابن سينا نفس را مبدأ 284:2884شده كه حاملِ قوة حيات و حسّ و حركت ارادي است )جرجاني، 

(. 7:7397/773)ابن سينا،  28ته استحركت خوانده و آن را شامل نفس فلكي، نباتي، حيواني و انساني دانس

؟ مطابق تعريف نويسندة خسرو بدان بسيار عنايت داشته، چه ماهيتي دارداما نفس ناطقه/ سخنگوي كه ناصر

عبارت است از مجموع خالصة لطايف اجزاي تركيب بدن كه آن را »مصباح الهدايه، نفس ناطقة انساني 

او فايض شود، از روحِ علوي انساني، و بدان نور مورد الهام حيواني و طبيعي خوانند، و نوري كه بر روح 

(. نفسِ سخنگوي كه جوهري است مجرد از ماده، در حالت هاي 93:7397)كاشاني، « فجور و تقوي گردد

گوناگون، نام هاي متفاوتي مي گيرد؛ آن گاه كه شهوت بر آن مستولي باشد، آن را امّاره، چون از شهوت 

باشد و بدان جهت خود را مالمت كند لوّامه، و هنگامي كه اضطرابِ بقاياي آن در آدمي  بياسايد و اما هنوز

(؛ 287:2884؛ جرجاني، 94شهوت زايل گردد و به انقيادِ كامل در آيد، مطمئنه خوانده مي شود )همان، 



 

 

ين به مي تواند از فجور و سجّ -آن گونه كه ناصر مي گويد –بنابراين انسان با عالجِ جانِ سخندان 

 پرهيزگاري و نعيم دست يابد: 

 دستِ عالجِ جانِ سخندان بر

 

 سوي نعيم تابْ ره از سجّين 

 

 (98)همان،   

 نفس سخنگوي؛ نفسي پيراسته در نزد ناصرخسرو و مانويان-2

بالقوه توانايي  ،پيش از اين ياد شد تأمل شود، در مي يابيم كه جانِ سخنگوياگر در سخنانِ ناصرخسرو، كه 

دارد و اصالً زماني سخنگو/ ناطقه گفته مي شود كه به كمال دست يافته باشد. اگر آدمي  پاكي و تذهيب

« با روحِ حيواني مشاركت است اندر كشيدنِ غذا و افزودن و زادنِ مانندِ خويش»روحِ نباتي را كه 

به دانه مشغول نباشد  -آن گونه كه ناصر مي گويد –( متعادل سازد و در دامِ دنيا 284:7397)ناصرخسرو، 

( و به تقويت روح ناطقه، كه حركت آن در ذاتِ خويش، بي مشاركت جسم است 29:7319)ناصرخسرو، 

بپردازد، مي تواند شخصيّت واالي انساني خود را كه همان رسيدنِ به سخنگوييِ نفس است، ( 287)همان، 

مي  ( و اين نفس387مان، تي مي شود )هه، بهشكه در حقيقت به كمال و علم رسيد ار كند؛ چنين نفسآشك

 ، رقم بزند: رِ خويشتنِ خود را، برخالف ديگر نفوستواند تقدي

 هر كس همي حذر ز قضا و قدر كند

 

 وين هر دو رهبرند قضا و قدر مرا 

 

 نام قضا خرد كن و نامِ قدر سخن

 

 ياد است اين سخن ز يكي نامور مرا 

 

 منمو اكنون كه عقل و نفس سخنگوي خود 

 

 از خويشتن چه بايد كردن حذر مرا 

 

 (73)همان،   



 

 

باري، نفس كلي كه صانع و سازندة عالمِ مادي است، با نفس ناطقه هم گوهر و خويش است )ناصرخسرو، 

نفس ناطقه و به كمال رسيده نيز چون نفسِ كلي سازنده و  است كه(؛ بنابراين، بديهي 221و719:7397

مل اباشد؛ از همين روي، گنوستيك در پي آن است كه به كمال برسد و اين كتقديركنندة سرنوشت آدمي 

اين بزرگ نشانه را شناس، اي روح! / »شدنِ روح، زماني محقق مي شود كه كالم ايزدي در آن كاشته شود: 

مادي (. اگر در پي يافتن ن481:7399)هالرويد، « نشانِ بخشودگيِ گناهانت/ بُوَد كه كالم ايزدي در تو بكارد

 ،( در آيين ماني و آثار مانويان باشيم، بهترين شخصيّتwāxš wāzāfrīdبراي اين روحِ كالم آفريده )=

است؛ كسي كه همچون پارة نورِ زنداني شده در تن است، اما اين نفس زنده  38عيسي

=(grīwžīwandagīgدر پي آزادسازي خود از تن و مادّه )،  اكنون، رنج كشيده و به كمال رسيده است و

گفته مي شود )انجيل عيسي مسيح، بي « كلمة حيات بخش»آن گونه كه در انجيل يوحنا ديده مي شود، او 

است )همان،  دامادِ آن عروس، عيسي/ كلمه( و در موضعي ديگر، روح به عروسي تشبيه شده كه 339تا: 

عادلِ آن؛ يعني سخن را همان حيات بخش گفته شده است؛ بنابراين مي توان مسيح؛ يا م ،( كه در انجيل312

/ كالم مقدس( پنداشت كه آن را وجود و بُنِ آفرينش و مظهر تمام هستي دانسته اند Logos)= 37لوگوس

كالمِ آفريننده است و »( در بين النهرين دانست كه Mummu( و يا مومو )=234و723:7318)شايگان، 

رتبتِ سخنگوييِ نفس دست بيابد، همان گونه كه پيش (؛ بنابراين آن كه به 78:7398)ساندرز، « حياتِ كيهان

از اين، از زبان ناصرخسرو نيز شنيديم، مي تواند سرنوشت خويش را خود رقم زند، حيات بخش باشد و 

 wāxš wāzāfri)=نفس زنده( به  grīwžīwandagīgديگران را نيز دستگيري كند و در واقع از مرحلة 

( به روشني M 2 I؛ چنان كه اين روحِ آفرينندة كالم در متني مانوي )=)= روحِ كالم آفريده( مبدّل سازد

 تجلّي يافته است. 

در اين متن نوشته، روايت شده كه ماني مبلّغاني چون فتك و ادا را براي تبليغ دين به روم مي فرستد و از 

آيد. سپس از رنج هايي كه ادا براي دين كشيده و جذبِ روميان به سوي مانويت، سخن به ميان مي 

مارآموي، ديگر شاگردِ ماني و تبليغ كنندة دين او در شرق سخن گفته مي شود؛ مارآمو، از آنجا كه خط و 

زبان پهلوي مي دانسته، به همراه شاهزاده اردوان و برادرانِ نويسنده و كتاب نگار به ابرشهر مي رود و از 

 ( گزارش مي دهد:wāxšديدارش با روحي سخنگوي )=

ud ka mad hēnd ō pahrag ī kušān, īg paydāg bud wāxš ī hwarāsān wimand, pad 

diz ī kanīzag uš pursīd ō man ammō, kū čē kārag hē? az kū āmad hē? man goft 



 

 

kū dēnāwar hēm. hašāgird ī mānī frestag. hān wāxš goft kūt an nē padīrem. abāz 

ward, kū āmad hē. ud nihuft az pēš man: 

و هنگامي كه به جايِ نگاهباني كوشان آمدم، پس روحِ مرزبانِ خراسان در هيأتِ دختري آشكار شد و او از 

منِ آمو پرسيد كه چه كاره اي و از كجا آمده اي؟ من گفتم كه ديناورم؛ شاگردِ مانيِ فرشته. آن روح گفت 

 ن شد. كه تو را نپذيرم. بدانجا كه آمدي بازگرد و از پيشِ من نها

آمو دو روز روزه مي گيرد و به نيايش در برابرِ خورشيد مي ايستد. ماني بر او آشكار مي گردد و او را 

را برخواند. در ادامه مارآمو  32دلداري مي دهد و او را بر آن مي دارد كه كتابِ گنجِ زندگان/ كنزاالحياء

 روايت مي كند: 

Pas dodīg rōz hān wāxš paydāg būd. ō man goft: čay rāy nē šud hē ō xwēš šahr. 

man gōft: azdūr gyān āmad hēm, dēn rāy. hān wāxš goft: čay ast dēn ī man? 

gōft: pit ud may nē xwaran, az zan dūr pahrezam. hān gōft kū pad pādixšāī ī 

man merd če’ōn tū was ast. Pas man niyān ī zindagān hrubišn ī drān, pēšīh 

pahipursēd. īg namāz būrd. gōft kū Tūhē ardāw ī pak… pas man pursīd: če-

nāmē? goft kū “bagarād” nām hum; wimandbān ī hwarāsān. Ka any tū padīram, 

īg dar ī hāmāg hwrāsān pēš tū wišīhīd (Boyce, 7817: 48-47): 

پس از دو روز آن روح پيدا گشت. او گفت كه چرا به كشور خود نشدي؟ از سويِ من گفته شد: از جايِ 

دور براي دين آمدم. آن روح مرا گفت: دين تو چيست؟ از سوي من گفته شد: گوشت و مي نخورم، از زن 

گنج  ]كتاب[ي دوري كنم. آن روح گفت كه به پادشاهيِ من، آدمي چون تو بسيار است. سپس من باب ها

از حفظ بلند خواندم. پس نماز بُرد. گفت كه تويي دادگرِ پاك. پس  ]در خاطر داشتم[زندگان را كه از پيش 

از سوي من پرسيده شد: نام تو چيست؟ گفت كه بگراد، نامم است؛ مرزبانِ خراسان. آن گاه كه پذيرفتمت، 

 پس درِ همة خراسان پيشِ تو گشوده خواهد شد. 

نچه بيان شد، بگراد؛ مرزبان مشرق، به شكلِ روح آشكار مي گردد و در چندين بار، از او به عنوان بر پاية آ

wāxš  نام برده مي شود كه اين تأكيد بر واژةwāxš  مي توانسته هدفي در پي داشته باشد؛ چرا كه نويسندة

نكرده است. اكنون اين پرسش به معنايِ روح/ نفس مي توانسته استفاده كند، ولي چنين  grīw  متن از واژة

كه ريشه در سخن گفتن و گفتار دارد، چيست؟ در پاسخ  wāxšبه جا مي ماند كه علت به كارگيري واژة 

مي توان بيان داشت كه ظاهراً مرزبانِ مشرق روحي كمال يافته است و آن چنان كه خود مي گويد، در 



 

 

ورند، شراب نمي نوشند و از مناكحت و قلمرو شهرياريِ وي، مردانِ بسياري اند كه گوشت نمي خ

نباتي خود را كنار  –معاشرتِ با زنان دوري مي كنند؛ به ديگر تعبير، مردماني اند در آنجا كه روح حيواني 

 شده اند.  33نهاده و همچون خودِ مرزبان، روحِ ناطقه

 wāxšبررسي واژة  -3

ان ديديم كه مرزبان به شكل روحي مؤنث برآمو مارآمو از ديدارش با مرزبانِ خراسپيش از اين در روايتِ 

ظاهر مي شود و به سخن گفتن با او مي آغازد و بدين گونه در متن، شاهد نفسي سخنگو هستيم. ولي خود 

 نيز مي تواند در بردارندة معني نفس سخنگو باشد و معادلِ آن به كار رود.  wāxšواژة 

(. ريشة اين Boyce, 7817:88و جان به كار رفته است ) در فارسي ميانه به معناي روح، نفس wāxšواژة 

 در معني گفتن و گفتار است Vak–به معنايِ سخن گفتن و در اوستا  wak–واژه در ايراني باستان 

 (Reichelt, 7877: 271; Jackson, 7982:87; Bartholomae, 7827:7338-7332) واژة .Vāxš- 

و در همان بند، « سخن»، دقيقاً به معناي 71، بند44در يسنا  --Vakاز ريشة  –در حالت فاعلي مفرد مؤنث 

 به كار رفته است: « بگو»مفرد گذرا، در معني ِ  شخص در حالت فعلي؛ فعلِ امر دوم -Vaočāواژة 

Taţ θwā pərəsā ərəš mōi Vaočā ahurā kaθā mazdā zarəm čarānī hačā xšmaţ 

āskəitīm xšmākąm hyaţčā mōi hyāţ Vāxš aēšō sarōī buždyāi haurvātā amərətātā 

avā mąθrā y  rāθəmō ašāţ hačā (Geldner, 7992:773): 

اي اهورا. چگونه اي مزدا كامِ دلم از شما ساخته گردد، از پيوستنِ  بگواين از تو مي پرسم، درست به من »

رسايي و جاوداني در آميزند با آن كسي كه  ]و پيمان[كارساز شود؟ آيا از رويِ آن دستور  گفتارمبه شما و 

 (.779:7394)پورداود، « از راستي بهره ور است؟

نيز آشكار شده است؛ در اين  77، بند 78در ونديداد « گفتار»به شكل اسم خنثي و در معني  -Vaxšaواژة 

  بند اهورامزدا مي گويد:

Vaxšəm mē asąsaţ zaraθuštrō (Ibid, III: 727; Bartholomae, 7827:7338). 

 مرا پذيرفت. گفتارِزردشت 



 

 

 kرا پذيرفته و بر آن افزوده شده و  šحرف  ،در اوستا، براي گسترش ريشه -Vakافزودني است كه ريشة 

به معناي  -Vašدر خور بيان است كه ريشة همچنين، مبدّل شده است.  xقرار گرفته، به  šچون در كنار 

كه فعل  -avašata، واژة ونديداد 78از فرگرد  8و  9و 1بندهاي در  حضور دارد. در اوستا نيز« گفتن»

 (. Ibid, III:724) است، از همين ريشه به كار گرفته شده استماضي سوم شخص مفرد ناگذر )=گفت( 

 wāžاوستايي كه واژگاني از آن اشتقاق يافته و دربر دارندة معنيِ سخن و گفتن است، به شكل  -Vakكلمة 

در معناي روح  Vaxš/waxšبه فارسي ميانة زردشتي مي رسد. در فارسي ميانه  wāzكاني و به پهلوي اش

( دانسته wordرا كالم و سخن )= Vaxšو همچنين سخن رواج داشته است. نيبرگ يكي از معاني واژة 

(. Nyberg, 7814:282; Mackenzie, 7817:99( معني كرده است )spiritاست و مكنزي آن را روح )=

 (.Boyce, 7817:98ديده مي شود )« گفتن»به معني  wāxtanدر فارسي ميانه،  wāžو  wāzاژگان از و

پيوند و قرابت جان و سخن را ديد كه اين پيوند  ،و ريشة آن wāxšبر بنيان آنچه گذشت مي توان در واژة 

افته است و بي ارزش يبيان دارندة آن است كه ارزشِ جانِ آدمي به سخن است و جان نيز به واسطة آن 

 ، جان اهميتي ندارد: (سخن)= «طعامِ جان»

طعامِ جان سخن باشد، سخن جز پاك و 

 خوش مشنو

 

 ازيرا چون نباشد خوش طعام و پاك، بگزايد 

 

 (38)همان،   

چنين دانايي را  سخن پاك و خوش نيز جز از جانِ تهذيب يافته برنمي آيد و به گفتة ناصر بايد طعامِ جانِ

 : كه زندگي بخش استرا شنيد؛ چ

 گر طعام جسم نادان را همي خرّي به زر

 

 مر طعامِ جان دانا را به جان بايد خريد 

 

 لذت علمي چو از دانا به جانِ تو رسيد

 

 زان سپس نايد به چشمت لذت جسمي لذيذ 

 



 

 

 (73)همان،   

 همساني سخن و جان -4

( كه Boyce, 7817:7775772) آفريده اشاره شدهكالم  به روحِ اين ديديم كه در متون مانوي، بارهاپيش از 

در آن از  . به برخي ابيات ناصرخسرو نيز اشارت رفت كهاهدِ عيني آن، مرزبانِ خراسان استمصداق و ش

 «سخن»كه روح/ نفس/ جان سببِ  توان در گفتار او ابياتي را نيز يافت. اما مي نفس سخنگو ياد كرده است

 سخن گفته كه بايد آن را پروريد:  «روح كالم آفريده»اي از  خوانده شده و به گونه

 جهان زمين و سخن تخم و جان دهقان است

 

 به كِشت بايد مشغول بود دهقان را 

 

 (779)همان،   

 جان تو درختي است، خرد بار و سخن برگ

 

وين تيره جسد ليفِ درشت و خس و خار  

 است

 

 (91)همان،   

د جان و سخن به همين جا پايان نمي پذيرد و اين گونه نيست كه همچون گروه اخوان در ديوانِ ناصر، پيون

)گزيدة رسائل اخوان الصفا، « زندگاني و سخنگويي از سويِ جان است»صرفاً بيان دارد كه  34الصفا،

دگاهِ در كالمش به كار مي برد و گويا در دي« جان»را به جاي « سخن»(، بلكه در پاره اي موارد، 227:7398

وي، سخن همان جان است؛ در بيتي، او قضا را خرد گفته و قَدَر را سخن، و در بيتي پس از آن، به جايِ 

 سخن، از نفس/ جان سخنگوي، سخن به ميان آورده است كه همساني جان و سخن را نزدِ او مي رساند: 

 نام قضا خرد كن و نام قَدَر سخن

 

 ياد است اين سخن ز يكي نامور مرا 

 

 اكنون كه عقل و نفس سخنگوي خود منم

 

 از خويشتن چه بايد كردن حذر مرا؟ 

 



 

 

 (73)همان،   

را جايگزين آن « جان»چنان توصيفي از سخن به دست مي دهد كه مي توان واژة ناصر در ابياتي ديگر، 

 ساخت و آن دو را يكي پنداشت: 

 زنده به سخن بايد گشتنت ازيراك

 

 كرد مسيحا مُرده به سخن زنده همي 

 

 پيدا به سخن بايد ماندن كه نمانده است

 

 در عالم كس بي سخنِ پيدا، پيدا 

 

 (7)همان،   

 بي سخن نقشِ ديوار )=بي جان( است:  ،انسان

 سخن پديد كند كز من و تو مردم كيست

 

 ديواريم من و تو هر دو نقشِ ،كي بي سخن 

 

 (18)همان،   

بُرد كه ماني متأثر از مسيحيّت است و چنان كه پيش از اين ديديم، عيسي را كالمِ  اين نكته را نيز نبايد از ياد

از »گفته شده است: « كلمه»( همان گونه كه در انجيل يوحنا، عيسي 317:7399حقيقت گفته است )هالرويد، 

نيده ام. ابتدا كلمة حيات بخش خدا وجود داشته است. من او را با چشمان خود ديده ام و سخنان او را ش

من با دست هاي خود او را لمس كرده ام. اين كلمة حيات بخش از جانب خدا آمد و خود را بر ما آشكار 

)انجيل « فرمود و ما شهادت مي دهيم كه او را ديده ايم؛ يعني عيسي مسيح را. بلي، او حيات جاوداني است

به « كلمه» واژة است و اين كه« جان»(. ناگفته پيداست كه آنچه حيات بخش است 339عيسي مسيح، بي تا: 

جاي آن به كار رفته، بيان كنندة اين موضوع است كه مانويان و مسيحيان نيز چون ناصرخسرو، جان و 

 سخن را معادل هم مي پنداشتند و به جاي يكديگر به كار برده اند. 

نند مي كنند؛ چنان كه ماني آن در مقدّمه بحث در اين باره سخن رانده شد كه مانويان روح را به مرواريد ما

(. ناصرخسرو نيز چنين تعبيري دربارة 788:7399آلبري، گفته است )« گوهر/ مرواريد مقدّسِ خداوندگار»را 



 

 

(. اما او از آنجا كه روح و سخن را 78؛ 9روح داشته و جان را به لوءلوء مكنون تشبيه كرده است )همان، 

 يد را مشبهٌ به سخن ساخته است: معادل هم مي پندارد، در مواردي مروار

 من آنم كه در پاي خوگان نريزم

 

 مر اين قيمتي دُرّ لفظِ دري را 

 

 (743)همان،   

 .مانويت كه آن نيز تأثير گيرنده از مسيحيّت است، ديددر اين بيتِ ناصر نيز مي توان تأثيرپذيرهاي او را از 

مرواريدهاي خود را نزد خوك : »ديده مي شودبه آشكارا  كه ناصرخسرو بيان داشته، انجيلِ متي، مفهوميدر 

ها نگذاريد، چون قادر به تشخيص ارزش آنها نمي باشند. آنها مرواريدها را لگدمال مي كنند و برگشته، به 

« شما حمله ور خواهند  شد. به همين ترتيب، چيزهاي مقدس را در اختيار انسان هاي بدكار نگذاريد

 (.9)همان، 

 

 

 

 گيري نتيجه

 -مانويان و اسماعيليان – ربارة ماني و ناصرخسرو اسماعيليشد تا در قالب مقدّمه، ددر اين پژوهش تالش 

 و و برخي باورهاي مشترك ميانِ آنان سخن گفته شود. مطابق با آنچه بيان شد، هر دو به شرآميز بودنِ تن

ي دهند و به همين دليل زنديگ/ زنديق خوانده مقدّس اهميت فراوان م متونِ تأويلِ به جهان باور دارند. آنان

شده اند. هر دو عقل را سببِ آفرينشِ هستي مي دانند. براي تبليغِ دين خود، افرادي را به نقاطِ مختلفِ 

جهان گسيل مي دارند و جامعة ديني آنان، از طبقاتِ گوناگوني شكل گرفته است. در سخن ماني و 

يد كه آنان را بسيار نزديكِ به هم معرفي مي كند؛ چنان كه در گفته نيز مي توان تشبيهاتي دناصرخسرو 

هايشان، جهان به دريا و روح به مرواريد تشبيه شده است. اما در بحثِ اصلي تحقيق پيوند نفس/ جان و 

فسي سخنگوي، سخن به ميان سخن در ميان ماني و ناصرخسرو سنجيده شده است. در سخنِ آن دو، از ن



 

 

ه كمال رسيده است، مي تواند سرنوشت آدمي را به دست گيرد و جهانِ وجودِ آدمي را كه چون ب آمده

دگرگون سازد و البته اين دگرگوني در جهتِ رستگاري و آزادسازي روحِ انسان از تن است؛ چنان كه 

الم عيسي و يا مرزبانِ خراسان با دست يابي به كمال از چنين ويژگي يي بهره مند گشته اند و به روحِ ك

آفرين تبديل شده اند؛ در روايتي كه مارآمو از ديدارِ خود با مرزبانِ خراسان بيان كرده، آن مرزبان همه جا با 

مطرح شده كه دربردارندة معني روح است؛ روحي كه سخن مي گويد و تجلّي نفسِ سخنگوي؛  wāxšواژة 

و سخن را ديد.اين واژه در اوستا از  نيز مي توان همراهي روح wāxšنفسِ كالم آفرين است. در خود واژة 

، دقيقاً به معنايِ سخن به 71، بند44در يسنا Vāxšاست به معناي سخن گفتن و گفتار و واژة  -Vakريشة 

كار رفته است و در فارسي ميانه نيز، هم به معناي روح و هم در معنيِ سخن، در متن ها ديده مي شود؛ بر 

نفس و سخن پيوند تنگاتنگي دارند، گاه در متن هاي مانوي و در سخنِ بنيان آنچه بيان شد، از آنجا كه 

« سخن»ناصرخسرو، اين دو واژه به جاي هم به كار رفته اند؛ ناصرخسرو در برخي ابيات چنان توصيفي از 

من و تو هر دو نقش ديواريم. ماني  ،را نهاد: كه بي سخن« جان»ارائه مي دهد، كه مي توان به جاي آن، واژة 

مي خواند كه حيات بخش است، در حالي كه آنچه بخشندة « كلمه»يز به روش انجيل يوحنا، عيسي را ن

 زندگي است، جان است و بدين ترتيب، به جاي جان، واژة كلمه/ سخن را مي نهد.

 

 

 

 

 پي نوشت ها

شكاني كه به بابل مهاجرت كرد. او احتماالً از نجيب زادگانِ افتك پدر ماني از مردم همدان بود 

؛ ابن النديم، Tardieu, 2889:3؛ 733:7397بوده است. براي آگاهي بيشتر بنگريد: )كريستن سن، 

 (.92:7394؛ بهار، 78:7391؛ اسماعيل پور، 387:7397

كه برخي او  اشاره كردهنامي است كه ابن النديم دربارة مادرِ ماني ضبط كرده است و البته « ميس»

 (.92:7394؛ بهار، 387:7397يم، را مريم گفته اند )ابن الند



 

 

گنوستيك به معناي عارف و شناساست و نزد گنوسيان به كسي گفته مي شود كه به گنوسيس 

=(Gnosis ،77:7391/ معرفت( دست يافته است )اسماعيل پور.) 

 īg)=همزاد( و  ĵam)=نر( و  narجزء سرياني است و نرجميك از سه  taumāتوم از واژة 

 (.17:7391كل گرفته است )ابوالقاسمي، )=پسوند نسبت( ش

شاعر قباديان به زمان تولدِ خود در ديوانش اشاره داشته است: بگذشته ز هجرت پسِ سيصد نود و 

 (.781:7391چار/ بنهاد مرا مادر بر مركز اغبر )ناصرخسرو، 

شت و او خلفاي اسماعيلي اند كه در مصر حكومت داشتند؛ پسرِ اسماعيل كه محمد نام دافاطميان 

را محمد مكتوم مي گفتند، به دماوند رفت و به تبليغ مذهب اسماعيلي پرداخت و فرزندانِ او نيز 

در خراسان و قندهار به نشر انديشه هاي اسماعيلي پرداختند و عاقبت به هند رفتند. پسر ديگر 

م گسيل داشتند ف عالااسماعيل كه نامش علي بود به شام و مغرب رفت. آنان داعيان خود را به اطر

عبداهلل بن محمد ملقّب هـ. ق.  281و بر قدرتِ اسماعيليان با جذب افراد افزودند. در حدود سال 

به مهدي، خود را از فرزندانِ فاطمه و از اعقاب محمد بن اسماعيل بن جعفر معرفي كرد و در 

وام به مذهب شمال آفريقا دعويِ خالفت كرد، كه پس از او دستگاه سامان مندي جهت جلبِ ع

اسماعيليه پي ريزي شد و حكومت آنان به قدرتِ روزافزوني رسيد؛ چنان كه مستنصر؛ هشتمين 

خليفة فاطمي مصر به وسيلة سردارش؛ ارسالن بساسيري، قائم عباسي را از بغداد راند )حلبي، 

784:7398.) 

شاره كرده است: ناصرخسرو به اين لقب خود كه تخلّص شعري او هم بوده، در ديوانش بسيار ا

 (.77يكي رايگان حجتي گفت، بشنو/ ز حجت مر اين حجت رايگان را )همان، 

خواجه نظام در وجه تسميّة اسماعيليان به قرمطيه نوشته است كه محمدبن اسماعيل را غالمي بوده 

خط باريك كه آن را مقرمط خوانند نيك نبشتي، از اين جهت او را »كه مبارك نام داشته است و 

شخصي به نام عبداهللِ ميمونِ قدّاح نزدِ مبارك مدعي مي شود كه با محمدبن «. مطويه لقب كردندقر

اسماعيل؛ خداوندِ مبارك دوستي داشته و محمد اسرار خويش را بدو آموخته است و اين اسرار را 

پردازد  كه ظاهراً همان تعاليم اسماعيلي است، به مبارك مي آموزد و او نيز به تبليغ آن مذهب مي

دربارة ميمونِ قدّاح و رابطة او با محمدبن  :شانزده(.7393؛ هاجسن، 292:7393)نظام الملك، 

اسماعيل، روايتي نيز در جوامع التواريخ آمده كه مي توان بدان كتاب مراجعه كرد )همداني، 

74:7399-72.) 



 

 

تقادات اين طايفه، ( يكي از انواع فرقه هاي اسماعيلي است. از جمله اعDuruziyyaدروزيه )=

است. تمقّص در اصطالح آنان، يعني اين كه  -به معنايِ پيراهناز قميص  –باور به حالتِ تمقُّص 

حقيقت هر لحظه جامه اي دگرگون مي پوشد و به شكلي در مي آيد كه صوفيان از آن تعبير به بدل 

قبايي كه چو مه پار  (؛ چنان كه موالنا سروده: آن سرخ438:7397كردن جامه مي كنند )حلبي، 

برآمد/ امسال در اين خرقة زنگار برآمد.../ آن يار همان است اگر جامه دگر شد/ آن جامه بَدَر كرد 

 (.7:7391/232و دگر بار برآمد )موالنا، 

و باطنيان را به هر وقتي كه خروج كرده اند، »خواجه نظام در همسان بودن اين فرقه ها گفته است: 

است و به شهري و واليتي، بدين جهت ايشان را به نامي ديگر خوانند، وليكن به  نامي و لقبي بوده

معني همه يكي اند و به حلب و مصر، اسماعيلي خوانند و به قم و كاشان و طبرستان و سبزوار 

)نظام الملك، ...« ماوراء النهر و غزنين قرمطي و به كوفه مباركي  و سبعي خوانند و به بغداد

377:7393.) 

ابئان يا به تعبير قرآن صابئين، امروزه قومي است كه آنان را صُبّه مي خوانند. دين صابئي نوعي از ص

، شامات )=بابل(، جزيره و سوريه، انواع آيينِ گنوسي است كه اشكال و گونه هاي آن در عراق

ن اردن و در برخي كشورهاي مجاور روم شرقي در پس از مسيح انتشار يافته است. قوم صابئي

ظاهراً در اوايل تاريخ مسيحي از شامات به دشت ميشان مهاجرت كرده اند و به احتمال قوي، آنان 

(. برخي نيز 393:7397پيروان يحيي و به گفتة مسيحيان يوحناي تعميددهنده بوده اند )تقي زاده، 

ند كه دين ايشان آن ا بيشتر مردم بر»دين آنان را ديني ميان يهود و نصارا دانسته اند و نوشته اند: 

ديني است ميان دين يهود و نصارا... زرقان حكايت كرده است كه صابئان قائل به نور و ظلمت اند 

 (.2/712و 7:7392/238)مقدسي، « كه منانّيه )=مانويه( بدان اعتقاد دارندبه همان گونه 

نمي دانند و آفريننده دهريان كساني اند كه به قديم بودن عالم معتقدند؛ يعني آن را مسبوق به عدم 

اي براي جهان متصور نيستند. در گرشاسب نامه دهريان اين گونه توصيف شده اند: گروهي به ايزد 

و نيز بنگريد: ناصرخسرو، 747:7398شناسند بس )اسدي طوسي، نگويند كس/ كه تا مر جهان را 

217:7397-212.) 

(. اما 84:7394معرفي مي كند )بهار،  سيگنو-مهرداد بهار مزدكيان را در اعتقادات ديني، زردشتي

مزدك كيست و مزدكيان چه گروهي اند؟ مزدك پسر شخص نامعروفي به نام بامدادان بود. او در 

م.( آشكار كرد، كه اين 737-499انقالبي خود را در زمان قباد ساساني )فسا متولد شد و ظهور 



 

 

قسيم عادالنة اموال و زنان باور داشت جنبش، بيشتر يك نهضت اجتماعي بود، نه ديني. مزدك به ت

مين هثروتمند بكاهد، در آغاز او را ياري داد. به و قباد براي آن كه از قدرت اشراف و روحانيان 

را به جايِ  بدليل نجبا و موبدان عليه قباد خروج كردند و او را بر كنار ساختند و برادرش جاماس

شده بود، بعدها به ياري همسرش از آنجا گريخت و او نشاندند. قباد كه در قلعة فراموشي حبس 

نزد هياطله رفت و به كمك آنها دوباره به قدرت رسيد. در قدرت يابي دوباره، قباد دست از 

حمايت مزدك برداشت و نه تنها ياري شان نكرد، بلكه با همكاري انوشيروان همه مزدكيان را از لبة 

 (.92:7391؛ دريايي، 228:7391؛ پيرنيا، 784:7392؛ همو، 39:7317تيغ گذراند )كركليما، 

نيز گفته اند؛ چرا كه آنان براي هر ظاهري، باطني متصورند « الباطنيه التعلميه»اسماعيليه را 

 (.277-7/278؛ 7:2883/792)شهرستاني، 

است كه با حواريونِ مسيح معاصر بوده است. او خود را دارندة شمعون مغ نخست گنوسيِ مسيحي 

( را Helenaاوند يا قدرت عظيم خداوندگار مي خوانده است. شمعون زني به نام هلنا )=روح خد

اين زن روحِ »كه از روسپي خانة شهر صور يافته بود، پيوسته به همراه داشت و چنين مي گفت: 

شمعون مدعي بود كه آن زن را «. هبوط كرده از آسمان است و در اين جهان پست مادي اسير است

است. پيروان شمعون به خداوندي نيرومند و يكتا باور داشتند كه به دو جهان زيرين و  نجات داده

زبرين بخش شده است. اين خدا زايندة خويش است و خود سبب رشد خود مي شود )اسماعيل 

 (.74:7391پور، 

 كه در مصر متولد شده است. او به است، والنتين از گنوسيان متعلق به اوايل سدة دوم مسيحيّت

ابدي معتقد بود كه چهار نيروي بيكرانگي، تفكر، تعقل و حقيقت را آفريده است  –موجودي ازلي 

و از اين چهار ركن، پدر و مادرِ همه چيز شكل گرفته است و كمال و سوفيا پس از همة آفريده ها، 

وفياست، . در نظر والنتين، سوفياي زيرين كه بازماندة سيافته اندهستي  ،ن وجودِ مطلقآبه دست 

 (.72؛ همان، Baker, 2877:77سبب آفرينش جهانِ مادي است )

خداي »بازيليدس، عارف سدة دوم ميالدي است كه به خدايي ناشناخته باور داشت و مي گفت: 

نخستين را از هيچ آفريد. عناصر آسماني به باال گريختند، اما تنها ناشناخته نطفة همگاني يا آشفتگي 

او به شاگردان خود مي آموخت كه خود را بايد وقف كسب معرفت «. ندروح انسان بر جاي ما

كرد؛ بنابراين همه را به پنج سال سكوت وامي داشت. اما معتقد بود كه از هر هزار نفر، تنها يكي 

 (.79-71همان، مستعد رسيدن به گنوس است )



 

 

وحناي معمدان مي پندارند مندا در واژه به معناي گنوس/ معرفت است. منداييان خود را از پيروان ي

نام دارد. حيات اعظم در برابر زروان؛  «حيات اعظم»و عيسي را باور ندارند و خداي بزرگ آنان، 

پدر بزرگي در آيين ماني قرار مي گيرد و همسري به نام گنج زندگي دارد. عرفان مندايي، بر مبناي 

 (.27-28؛ همان، 722:7392ستيز نور و ظلمت و رهايي نور از ظلمت است )ابوالقاسمي، 

او  بدين سبب كهواقع در شهر الرها زاده شد ابن ديصان در سدة دوم ميالدي در كنار رود ديصان، 

آنان دو اصل را باور داشتند: نور و ظلمت. ند. خواندند و پيروان او را ديصانيه گفتابن ديصان  را

اضطرار شرّ مي ورزد )شهرستاني،  و عپس نور به اختيار و اراده نيكي مي كند و تاريكي به طب

 (.7:7392/797؛ مقدسي، 482:7397؛ ابن النديم، 7:2883/219

مرقيون كه پيروانِ او را مرقونيان گويند، در سدة دوم ميالدي زاده شد. در آغاز به مسيحيت پيوست 

ند؛ يكي ولي به دليل مخالفت با بعضي اصول مسيحي از آنجا طرد شد. آنان به دو خدا اعتقاد داشت

و البته خداي صاحب فضل را برتر از  خداي صاحب فضل و ديگر، خداوند دارندة عدل عهدِ عتيق،

صاحب عدل مي دانستند. اين گروه نيز همچون ديگر گروه هاي گنوسي از خوردن گوشت و 

-7:2883/218؛ شهرستاني، 772:7392نوشيدن شراب و مناكحت دوري مي كردند )ابوالقاسمي، 

(. ظاهراً تأثيرپذيري ماني از اين گروه بسيار 2:7392/712؛ مقدسي، 482:7397النديم، ؛ ابن 298

گسترده بوده است. بسياري از ماني شناسان معتقدند كه ماني در ساختار ديني و آييني خود، متأثر از 

 مرقيون بوده است

 (Lieu,7882:73-74)=( خداي مرقيون كه دميورگوس .Demiurges) دين مانوي  نام دارد، در

؛ 298:7391مهرايزد خوانده مي شود و آفرينش به وسيلة او صورت مي گيرد )اسماعيل پور، 

 (.42:7392شكري فومشي، 

يد آاسطورة آفرينش مانوي از اين قرار است: زماني شهريار تاريكي/ اهريمن به سرزمين روشني مي 

نجا بتازد. زروان؛ شهريار روشني ن مي شود كه براي تصاحبِ نور بداآحسد مي برد و بر و بدان 

فريده مي شود. هرمزدبغ به همراه آبراي مقابله با او مادر زندگي را فرا مي خواند و هرمزد بغ از او 

پنج فرزندش به تاريكي هجوم مي برد، ولي اسير اهريمن مي گردند. زروان براي رهايي او مهرايزد 

نبردي سخت، هرمزدبغ را از چنگال تاريكي مي را مي آفريند و گسيل مي دارد. مهرايزد پس از 

هاند، ولي او كه نماد انسان ازلي است، نور وجودش با عناصر تاريكي آميخته و فرزندان او به ر

؛ لذا پس از آزاد شدن او، ايزدان از زروان مي خواهند جهان را كه به مي شوندوسيلة ديوان بلعيده 



 

 

به حركت در آورد و پاره هاي نور  ،اريكي ساخته شدهوسيلة مهرايزد از عناصر و اركان دولت ت

محبوس در تنِ ديوان را رها سازد؛ بنابراين نريسه ايزد كه پيكري نوراني و زيبا دارد، زاده مي شود 

و او هم دوشيزة روشني را كه بسيار زيباست، فرا مي خواند. نريسه ايزد به هراه دوشيزة روشني كه 

حاضر مي شوند و آنان را اغوا اه مادينه دارند، در برابر ديوانِ نر و ماده جلوه هاي زيباي مردانه و گ

مي كنند. ديوان نر از طريق انزال، پاره هاي محبوسِ نور را رها مي كنند و مادگان جنين هاي خود 

را سقط مي كنند و نور حبس شده در آنان نيز آزاد مي گردد. بخش هايي از نور كه هنوز كامالً 

ه، بر زمين مي ريزد و به صورت گياه از زمين مي رويد و از سقط جنينِ مادگان نيز آلوده نشد

جانوران پديدار مي شوند. شهريار تاريكي در پي انتقام گيري بر آن مي شود كه حبس نور را ابدي 

كند؛ بنابراين آفريدنِ زوجي نر و ماده را آرزو مي كند كه به اين وسيله اشقلون و نمرئيل زاده مي 

بدين شيوه  ذرات نور آنها را به دست آورند وشوند. آنان فرزندانِ ديوانِ ديگر را مي بلعند تا 

شود. اما ايزدانِ نور مي مي نخستين مرد كه گِهُمرد و نخستين زن كه مُرديانه نام دارد، از آنان زاده 

ادنِ هم نوع خود دانند كه نبايد اين دو همبستر شوند؛ چرا كه باعث حبس نور به شكل ابدي با ز

را از مُرديانه مي ترساند؛ يزدِ رهايي بخش است، گِهمرد اعيساي درخشان كه  ،مي شوند؛ بنابراين

او با ديوان مي آميزد و هرگز از شهوت راني سيراب نمي شود. ديوان نيز مُرديانه را تحريك  زيرا

بستر مي شود و از آنان شيث  تا شوي خود را اغوا كند كه چنين مي شود و با مُرديانه هم نندمي ك

گِهمُرد به سفارش عيساي درخشان از درخت  ،د. پس از آنگردكه به پدر شبيه تر است، زاده مي 

زندگي مي خورد و آگاه مي گردد كه به چه گناهي آلوده شده است؛ بنابراين همراه با فرزندش 

خورشيد و بهشت نو مي  ماه،نور درونشان به  ،دوري از جهان را پيشه مي كند. پس از مرگ آنان

پيوندد و مُرديانه و فرزندان ديوي اش به ظلمت مي روند. براي آگاهي بيشتر بنگريد: )اسماعيل 

؛ ويدن گرن، 31-27:7391؛ ميرفخرايي، 731-734:7397؛ كريستن سن، 28-78:7391پور، 

27:7391-98.) 

 متن ناقص است.

باطنيِ ح، بازگرداندن لفظ از معني ظاهري به معناي تأويل در لغت به معناي بازگرداندن و در اصطال

(. 42:2884احتمالي است. البته به شرط آن كه موافق و در تطابق با كتاب و سنت باشد )جرجاني، 

ناصر تأويل را علم مي داند و آن را به پر تشبيه مي كند كه بي آن مرغ نمي تواند بپرد: پرّ خرد 

 (.84بي پر )همان،  است علمِ تأويل/ پرّيد هگرز مرغِ



 

 

جسد )=افالك(، در انديشة اسماعيلي، روند آفرينش بدين صورت است: خرد كلي، نفس كلي، 

نبات، حيوان و انسان: خرد دان اولين موجود، زان پس نفس و جسم آن گه/ نبات و گونة حيوان و 

 (.13-17ب: 7394( و نيز بنگريد: )ناصرخسرو، 2آن گه جانور گويا )همان، 

تناسخ است. چون روحِ گنوستيك به كمالِ خود نرسد، پس از مرگِ تن در تنِ  ،د از باززاييمقصو

 ديگري جاي مي گيرد. آرزوي سرايندة اين قطعه آن است كه روحش به كمال رسد و از باززاييِ

 دوباره برهد. 

جاي آن، يكي جهان در استعارة كنايي به دريايي مانند شده است. مشبهٌ به )=دريا( حذف شده و به 

 از لوازم يا صفاتِ دريا كه امواج است، ذكر شده است. 

نيز گفته اند. منظومة سرود مرواريد در قرن دوم ميالدي به زبان سُرياني « جامة فخر»اين منظومه را 

 (.294:7311انشاء شده است )زرين كوب، 

خود با خداوند، از جانِ هومان گرفتار مي شود، در نيايش در شاهنامه، آن گاه كه بيژن در چنگ 

سخنگوي ياد مي كند و خداي را برتر از آن مي خواند: كه اي برتر از جايگاه و زمان/ ز جانِ 

نيز در ترجمة  هـ .ق( 1)قرن  (. البته باباافضل4:7392/72سخنگوي و روشن گمان )فردوسي، 

 (.2:7394رسطاطاليس، ياد مي كند، نه ناطقه )ا« گويا»كتاب رسالة نفس ارسطو، از نفس با صفت 

قوت هايي كه در اجسام موجود است و از ايشان افعال پديد آيد، به قسمت اول دو قسم است: »

يك قسم آن كه فعل او به قصد و اختيار بود، چون فعل حيوان و ديگر آن كه فعل او به قصد و 

جنبيدنِ سنگ از باال  ، چون فعل حيوان و ديگر آن كه فعل او به قصد و اختيار بود چوناختيار بود

ن قسم كه فعل او به قصد و اختيار است، دو قسم است: يكي آن كه قصد وي سوي يك آبه زير و 

چيز بود، الجرم فعل او بر يك جهت افتد و آن را نفس فلكي گويند و ديگر قسم مختلف افتد و او 

به دو قسم شود: يكي آن كه را نفس حيواني خوانند. اما آن قسم كه فعل او به قصد و اختيار باشد، 

فعلِ وي بر يك جهت باشد و او را طبيعت خوانند و ديگر قسم آن كه فعل وي به جهت هاي 

 (.7:7397/777)ابن سينا، « مخالف يكديگر افتد و او را نفس نباتي خوانند

( كه Jesus the splendorدر آثار مانوي به سه چهره از عيسي برمي خوريم. عيساي درخشان )=

نسان را از خواب غفلت بيدار مي كند و معرفت به همراه مي آورد. او خداي رهايي بخش است. ا

(؛ عنواني كه مانويان مغرب به نفس زنده داده اند؛ نفس زنده Jesus patibilisعيساي رنجبر )=



 

 

( كه Jesus messiahآن ميزان از نور است كه در مادّه مانده و رنج مي كشد. عيسي مسيح )=

 (.38-28:7391پيامبر معروف است )اسماعيل پور، همان 

در تفكر يونان »داريوش شايگان بر آن است كه لوگوس و ميت/ اسطوره داراي يك معني اند: 

لوگوس تفكر »او در ادامه مي نويسد: «. باستان، ميتوس با مفهوم لوگوس به معنيِ كالم مربوط است

 (.271:7318)شايگان، « گويد كسي را در بر مي گيرد كه مي انديشد و سخن مي

به توصيف آنچه از پاكي نور و آنچه از فسادِ »اين كتاب از جمله كتاب هاي ماني است كه در آن 

)تفضّلي، « تاريكي در روح وجود دارد، مي پردازد و كارهاي پست را به تاريكي نسبت مي دهد

331:7392.) 

آمو با آن روح، روح به هيأت دختري آشكار نياز به يادآوري است كه در هنگام برخوردِ آغازينِ 

باشد كه مؤنث است و به همراه نفس به كار مي « ناطقه»مي گردد كه دقيقاً مي تواند يادآور واژة 

 رود. 

اخوان الصفا گروهي عقل گرا و فلسفه محور بودند كه ظاهراً به فرقة اسماعيلي و باورهاي آنان 

ز مطالب ناصرخسرو در جامع الحكمتين، با رسائل اخوان بسيار توجه داشتند؛ چنان كه بسياري ا

-38و77:7398الصفا هماهنگي و مطابقت دارد. در اين باره بنگريد: )گزيدة رسائل اخوان الصفا، 

37.) 

 



 

 

 

 منابع

(، زبور مانوي، ترجمة ابوالقاسم اسماعيل پور، تهران: اسطوره، 7399آلبري، چارلز رابرت سيسل، )

 ويراست دوم.

 (، الفهرست، تحقيقِ رضا تجدد، تهران: اساطير، چاپ نخست.7397لنديم، محمدبن اسحاق، )ابن ا

(، فارس نامه، تصحيح و تحشية گاي ليسترانج و رينولد نيكلسون، تهران: اساطير، 7397ابن بلخي، )

 چاپ نخست.

تهران:  (، اشارات و تنبيهات، ترجمه و شرح حسن ملكشاهي،7397ابن سينا، حسين بن عبداهلل، )

 سروش، چاپ پنجم.

 (، ماني به روايت ابن النديم، تهران: طهوري، چاپ سوم.7391ابوالقاسمي، محسن، )

(، رسالة نفس، ترجمة باباافضل كاشاني، به اهتمام محمدتقي بهار، تهران: 7394ارسطاطاليس، )

 اساطير، چاپ نخست.

هتمام و تصحيح حبيب يغمايي، (، گرشاسب نامه، به ا7398اسدي طوسي،ابونصرعلي بن احمد، )

 تهران: دنياي كتاب، چاپ دوم.

 –(، سرودهاي روشنايي، تهران: پژوهشگاه ميراث فرهنگي 7392اسماعيل پور، ابوالقاسم، )

 اسطوره، چاپ نخست. 

 ( اسطورة آفرينش در آيين ماني، تهران: كاروان، چاپ چهارم.7391، )_____

 ، تهران: سروش، چاپ دوم.ب(، اسطوره بيان نمادين7391، )_____

 انجيل عيسي مسيح، )بي تا(، بي جا.

(، تاريخ بلعمي، تصحيح محمدتقي بهار، تهران: زوّار، چاپ 7397بلعمي، ابوعلي محمدبن محمد، )

 سوم.

 (، اديان آسيايي، تهران: چشمه، چاپ پنجم.7394بهار، مهرداد، )

 رداناسرشت، تهران: اميركبير، چاپ ششم.(، آثار الباقيه، ترجمة اكب7398بيروني، ابوريحان، )

 (، گزارش گات ها، تهران: اساطير، چاپ دوم.7394پورداود، ابراهيم داود، )

 (، تاريخ ايران، تهران: باران، چاپ دوم.7391پيرنيا، حسن وعباس اقبال آشتياني، )



 

 

 جم.(، تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم، تهران: سخن، چاپ پن7392تفضّلي، احمد، )

 (، بيست مقالة تقي زاده، تهران: علمي و فرهنگي، چاپ سوم.7397تقي زاده، سيدحسن، )

 (، معجم التعريفات، قاهره: الفضيله.2884جرجاني، علي بن محمدالسيدالشريف، )

 (، تاريخ علم كالم در ايران و جهان اسالم، تهران: اساطير، چاپ دوم.7312حلبي، علي اصغر، )

 اريخ انديشه هاي سياسي در ايران و اسالم، تهران: اساطير، چاپ نخست.(، ت7398، )_____

 (، شاهنشاهي ساساني، ترجمة مرتضي ثاقب فر، تهران: ققنوس، چاپ چهارم.7391دريايي، تورج، )

(، اخبارالطوال، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، تهران: ني، 7388دينوري، ابوحنيفه احمدبن داود، )

 چاپ هشتم.

 (، ارزش ميراث صوفيه، تهران: اميركبير، چاپ هشتم.7311ب، عبدالحسين، )زرين كو

 (، با كاروان حله، تهران: علمي، چاپ چهاردهم.7394، )_____

(، بهشت و دوزخ در اساطير بين النهرين، ترجمة ابوالقاسم اسماعيل پور، 7398ساندرز، ن.ك.، )

 تهران: قطره، چاپ چهارم.

 بت هاي ذهني و خاطرة ازلي، تهران: اميركبير، چاپ سوم. (،7318شايگان، داريوش، )

، نامة ايران باستان، سال سوم، «مباني عقايد گنوسي در مانويت»(، 7392شكري فومشي، محمد، )

 .22-37شمارة اول، صص 

 (، الملل و النحل، بيروت: الهالل.2883شهرستاني، محمدبن عبدالكريم، )

 دبيات در ايران، تهران: چاپ دوازدهم.(، تاريخ ا7312صفا، ذبيح اهلل، )

(، شاهنامه، تصحيح جالل خالقي مطلق، تهران: مركز دايره المعارف 7392فردوسي، ابوالقاسم، )

 بزرگ اسالمي، چاپ نخست.

 (، سخن و سخنوران، تهران: خوارزمي، چاپ دوم.7378فروزانفر، بديع الزمان، )

مفتاح الكفايه، تصحيح جالل الدين همايي، تهران: (، مصباح الهدايه و 7397كاشاني، عزالدين، )

 هُما، چاپ ششم.

(، تاريخچة مكتب مزدك، ترجمة جهانگير فكري ارشاد، تهران: توس، چاپ 7317كركليما، اوتا، )

 نخست.

 (، تاريخ جنبش مزدكيان، ترجمة جهانگير فكري ارشاد، تهران: توس، چاپ دوم.7392، )_____



 

 

(، ايران در زمان ساسانيان، ترجمة رشيد ياسمي، تهران: صداي معاصر، 7397كريستن سن، آرتور، )

 چاپ پنجم.

(، هنرمانوي، ترجمة ابوالقاسم اسماعيل پور، تهران: چاپ 7313كليم كايت، هانس يواخيم، )

 نخست.

(، زين االخبار، به اهتمام رحيم رضا زاده ملك، تهران: انجمن 7394گرديزي، ابوسعيد عبدالحي، )

 مفاخر فرهنگي، چاپ نخست. آثار و

(، ترجمه و توضيح علي اصغر حلبي، تهران: اساطير، چاپ 7398گزيدة رسائل اخوان الصفا، )

 نخست.

 (، تصحيح محمدتقي بهار، تهران: دنياي كتاب، چاپ نخست.7393مجمل التواريخ، )

علمي و (، مروج الذهب، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران: 7391مسعودي، علي بن حسين، )

 فرهنگي، چاپ هشتم.

مقدمه، تصحيح و ترجمة محمدرضا شفيعي  ،(، آفرينش و تاريخ7392مقدسي، طاهربن مطهر، )

 كدكني، تهران: آگاه، چاپ سوم.

 (، فرشتة روشني، تهران: ققنوس، چاپ دوم.7391ميرفخرايي، مهشيد، )

و محمد معين، تهران: (، جامع الحكمتين، به كوشش هانري كربن 7323ناصرخسرو، ابومعين، )

 طهوري، چاپ دوم.

 (، سفرنامه، به كوشش نادر وزين پور، تهران: علمي و فرهنگي، چاپ دوازدهم.7314، )_____

(، ديوان، تصحيح مجتبي مينوي و مهدي محقق، تهران: دانشگاه تهران، چاپ 7319، )_____

 پنجم.

 (، وجه دين، تهران: اساطير، چاپ دوم.7394، )_____

 ب(، خوان االخوان، تصحيح علي اكبر قويم، تهران: اساطير، چاپ نخست.7394، )_____

 (، زادالمسافرين، تصحيح محمد بذل الرحمن، تهران: اساطير، چاپ دوم.7397، )_____

(، سيرالملوك/ سياست نامه، به اهتمام هيوبرت دارك، تهران: علمي و 7393نظام الملك طوسي، )

 فرهنگي، چاپ هفتم

(، ماني و تعليماتِ او، ترجمة نزهت صفاي اصفهاني، تهران: مركز، چاپ 7391ن، گئو، )ويدن گر

 سوم.



 

 

(، فرقة اسماعيليه، ترجمة فريدون بدره اي، تهران: علمي و 7393هاجسن، مارشال گـ .س.، )

 فرهنگي، چاپ پنجم.

: اسطوره، چاپ (، ادبيات گنوسي، ترجمة ابوالقاسم اسماعيل پور، تهران7399هالرويد، استوارت )

 نخست. 

(، جامع التواريخ، ترجمة محمدتقي دانش پژوه و محمد 7399همداني، رشيدالدين فضل اهلل، )

 مدرسي زنجاني، تهران: علمي و فرهنگي، چاپ چهارم.

(، آيين گنوسي و مانوي، ترجمة ابوالقاسم اسماعيل پور، تهران: فكرروز، چاپ 7313الياده، ميرچا، )

 نخست.

(، تاريخ يعقوبي، ترجمة محمدابراهيم آيتي، تهران: علمي و 7391حمدبن ابي يعقوب، )يعقوبي، ا

 فرهنگي، چاپ دهم.
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