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  چكيده 

رود  مرصادالعباد اثري عرفاني است كه از امهات آثار منثور زبان فارسي بشمار مـي 
به اعتراف خود نويسنده، او هنگـام  . شمار است و نظاير آن در ميان كتب صوفيانه انگشت

تحرير اول و دوم اين اثر سي سال آوارگي در محيط آسياي صغير و مصر و روم را پشـت  
هـا و   گاه انديشه گران مولد و پاي نگاران و پژوهش سر گذارده كه اين محيط به زعم تاريخ

بينيم، دور از  چه در مرصادالعباد مي ها بوده كه با توجه به آن اساطير مانويان و گنوستيك
الدين رازي در اين محيط با اساطير ايشان آشـنا گرديـده باشـد؛     كه نجم نمايد ذهن نمي

هـاي زيـر    چنان كه خود بطور دايم در مرصادالعباد به آشنايي با تفكـرات ايشـان و فرقـه   
برطبـق  . كنـد  مجموعة ايشان از جمله اسماعيليه، اباحيه، مالحده و تناسخيه اشـاره مـي  

هـاي داسـتاني    ارچوبهـ شـباهت برخـي چ   همين امر، اين مقالـه در صـدد برآمـده كـه    
  .ها نشان دهد اساطير مانويان و گنوستيك امرصادالعباد را ب

  

  كليد واژه

الدين رازي ـ گنوستيك ـ اسطوره ـ عرفـان ـ       ماني ـ مانويت ـ مرصادالعباد ـ نجم   
  .شجره ـ اساطير آفرينش ـ كهن الگو

                                                      
 . گاه آزاد اسالمي ـ واحد فسا، ايران  جوي كارشناسي ارشد ادبيات فارسي دانش دانش ∗
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  درآمد

مرصـادالعباد  مانويـان بـا   هـا و   شـباهت اسـاطير گنوسـتيك   «موضوع ايـن مقالـه   
اين مقاله درصدد است تا با ارائة شـواهدي مسـتدل بـه شـباهت     . است» الدين رازي نجم

نـه تنهـا   . هاي گنوسـتيك و مـانوي بپـردازد    با اسطوره مرصادالعبادهاي  برخي از قسمت
تواند منابع و مĤخذي  تواند وجود اين احتمال را تا سر حد اثبات بررسي كند، بلكه مي مي

رسـد   بنظر مي. نقش داشته است، معرفي كند مرصادالعبادجديد را كه احتماالً در تأليف 
توانسته تحت تأثير شرايط محيطـي آسـياي صـغير و     الدين در تأليف كتاب خود مي نجم

هـا و   مصر قرار گرفته باشد، چه اين محيط در بسياري از ادوار تاريخ، مركز نشـر اسـطوره  
چه خـود وي از آن يـاد    با توجه بدان. وستيك و مانوي بوده استعقايد و افكار عرفاني گن

وي كـه در  . توانسته با اين عقايد و تفكرات آشنايي داشته باشد كند، او تا حدودي مي مي
ند، احتمـاالً در  اگذر هاي دشوار آوارگي را مي سال مرصادالعباداين محيط به هنگام تأليف 

اساطير ايشان و ادبيات شفاهيشان قـرار گرفتـه و   برخورد با مردم اين مناطق تحت تأثير 
هـاي معرفـت رهبـري     در كنار برخورداري از فطرت جمعي كه تمام عرفا را به سرچشمه

گر قرآن و آگاهي از سير و سلوك عرفـاي سـابق،    گيري از تعاليم روشن  كند، و با بهره مي
در تثبيـت تـأثيرات    .ريـزي كنـد   را پايـه  مرصادالعبادموفق گرديده است، بناي مستحكم 

و نفـوذ اسـاطير شـبه    ) به اعتراف خـود وي (محيطي، آشنايي نويسنده با تفكرات مانوي 
پـيش از ايـن آثـاري مختلـف در پيونـد بـا       . گنوستيك در اثر امـري قابـل تأويـل اسـت    

ها حـول محـور زنـدگاني و طـرز و طريقـت       پديد آمده است كه برخي از آن مرصادالعباد
و هنـر نويسـندگي    مرصادالعبادازي بوده و برخي نيز در جهت تبيين الدين ر عرفاني نجم

الدين رازي كمتـر بحـث شـده     وي نوشته شده است، ولي در مورد مأخذ انديشگاني نجم
هايي بسـيار از   است و با وجود اشارات متعدد اين نويسنده به آشنايي با تفكرات و انديشه

ها در اين كتاب  ي نفوذ اين تفكرات و انديشههاي گوناگون تاكنون به بررس ها و نحله فرقه
  .گيري شود تر پي پرداخته نشده كه جاي دارد با ارائة اين مقاله، اين امر به صورتي جدي

  هاي گنوستيك اي توضيحات در مورد گنوس و طريقه پاره

و يـك طريقـة شـديداً     1».اي يوناني است، اصالً بـه معنـي معرفـت    گنوس كلمه«
، معتقد است اين آيين براي اولين بار در قـرن دوم  تاريخ جامع اديان مؤلف. عرفاني است

ميالدي شكل گرفت و در صدد برقراري ارتباط منطقي ميان دين و فلسفه بـود و توسـط   
شد؛ اين افراد برخالف تعليمـات كليسـا قائـل     ها ترويج مي ها و مرصونيه دو گروه گنوست
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هـاي روحانيـت و جسـمانيت را از     نبـه به تأويل و تفسير شـدند و بـا عقايـدي خـاص ج    

چـه   اي شـبيه آن  عقيـده . ديگر مجزا ساخته و از يك گونه ثنويت آغاز سـخن كردنـد   يك
زردشتيان بدان معتقد بودند، در مورد خلقت جهان توسط دو نيروي نور و ظلمت يا خير 

از  آغـاز سـخن كـرده و روح را اساسـاً    ) دواليـزم (ها ـ از يك گونه ثنويت   گنوست«و شر؛ 
قدر پليد و ناپاك است كه شـأن خداونـد عـالم     جسم جدا دانستند و گفتند عالم ماده آن

ايشـان جنبـة جسـمانيت را از جهـت      2»...نيست، چنين خلوق ناپسندي را بوجـود آورد 
پليدي و ناپـاكي خـارج از سـاحت پـاك ذات خداونـدي دانسـتند و آفـرينش آن را بـه         

بت دادند و معتقد شدند كه آفرينش زمين و تـودة  خداوندي ديگر وراي خداوند عالم نس
  .ناپاك جسمانيت توسط اين خدا كه در دين يهود به يهوه شهرت دارد انجام شده است

ولـي  . تعالي از اين دنياي پر از شرور بكلّي دور بـود  در آن وقت ذات مقدس باري«
اسـت قـوة خالقـة     تر قواي روحاني ازليه قرار داشتند كـه از آن جملـه   اي پايين در درجه

شود و او روحي سفلي بـود كـه    يهوه ناميده مي يةزمين كه به اصطالح يهود در كتاب تور

  3».تودة عالم ماده را خلق كرد
راه  چنين با تأويل و تفسـير گـرد شخصـيت و پيـامبري عيسـي، او را در شـاه       هم

مـل  در ميـان كسـاني كـه در گـرد شخصـيت و ع     «تعبيرات روحاني خويش قرار دادنـد؛  
پيغمبري عيسي قائل به تفسيرات و تأويالت جديد گرديدند، دو فرقه بودند، كه در قـرن  

: دوم به ظهور رسيدند و بعد از آن همـه مـورد تكفيـر قـرار گرفتنـد و آن دو عبارتنـد از      
  4».و مرصونيه) عرفا(ها  گنوست

اين دو گروه بر طبق تفكرات گنوسي خود جنبـة جسـمانيت عيسـي را پوششـي     
ند كه او به وسيلة آن توانست در عالم اجسام حضور يابد و در ميان آدميان گرفتـار  دانست

جهل حاصل از جسمانيت به تبليغ خداي نور و روحانيت بپردازد و ايشان را از شر تباهي 
حاصل از جسمانيت به تبليغ خداي نور و روحانيت هدايت كند و ايشان را از شر تبـاهي  

، خداي عالم سفلي بـراي آنـان بوجـود آورده بـود، رهـايي      حاصل از جسمانيتي كه يهوه
عيسي كه موجـودي االهـي و جاويـدان بـود قبـل از      « :كردند كه ايشان تأويل مي. شدبخ

مركـب از دو جـنس انـاث و     (Aeons)پيدايش جهان در ميان گروهي از مجردات ازليـه  
ن موجـود ازلـي   اما عاقبت چون عيسـي رئـوف و مهربـان يعنـي آ    ... كرد ذكور زندگي مي

كمال رسيده است، نقابي از جسـم   راهي بحد علوي مشاهده نمود كه در زمين فساد و گم
و پيكر انساني بر خود آراست در حالي كه گوشت و استخوان او حقيقي نبـوده و بشـريت   

آدم را كـه بـا مـادة پليـد و      پس در روي زمين آمد و ارواح بني. بكلّي مجازي و ظاهري بود
ام در تنازع بودند، تعليم داد كه به وسيلة رياضت و زهـد بـدن را مهـاركرده و    چركين اجس
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براي فكر و ضمير، حكمت و خرد جاويدان حاصل كنند و از بند و زنجير عالم ماده خـود را  
آزاد سازند و از شرور گوشت و استخوان خالصي يافته و موجودي علـوي و مجـرد گرديـده    

در آن ميان يكي از اهالي شهر روم موسـوم بـه مارسـيون    ... به نعمت بقا و ابديت نائل شوند
(Marcion)  ...  هـا   خـداي مـذكور در عهـد عتيـق بـا گنوسـت      » يهـوه «در سر قضية طـرد

رحم و متعدي دانست كه هرچند مبـدع و خـالق عـالم مـاده      عقيده شد و او را االهي بي هم
است و گفـت خـداي حقيقـي و     تعالي مرتبة باري  است، در عالم صفات كريمه، مقام او دون

اسـرائيل مجهـول    نيكوكار كه خالق عالم غيرمرئي يعني عالم ارواح است، نـزد انبيـاي بنـي   
مانده و از ذات مقدس او خبر نداشتند و عيسي نخستين كسي اسـت كـه او را بـر آدميـان     

بـر وجـود   ) يهوه(زاد در زنجير اسارت جسم كه خداي تورات،  كشف كرد و نيز گفت، آدمي
بايـد بـه يـاري     كه عيسي ظاهر گرديد و انسان از آن پس مـي  او نهاده است، باقي بود تا آن

رو  از ايـن . خداي رحيم و متعال كه معبود عيسي اسـت، خـود را از حـبس تـن آزاد سـازد     
سزاوار است كه همة آدميان از عيسي و قديس پولس پيـروي كـرده و بوسـيلة رهبانيـت و     

و گذشتن از عالم جسماني سعي كننـد در دنيـا و عقبـي در     عزلت و تجرد و سرانجام ترك
  5».ملكوت خداي نيكي و خير داخل شوند

هـاي مـانوي از خـود     اي از تفكرات گنوسيان بود كه در تعاليم و اسطوره اين چكيده
اي مهم از خـود مطـرح كـرده اسـت؛      تأثيري بسزا برجاي نهاده و مانويت را به عنوان شاخه

  :گويد شناسان در اين باره مي كي از مانيزاده ي سيدحسن تقي
توان گفت كه هيـأت   اگر آخرين تحقيقات و عقايد را در اين باب خالصه كنيم مي«

مجموعة تعليمات مانوي معجـوني اسـت حاصـل از تركيـب مسـيحيت گنوسـي سـوريه و        
ـ     (Heleni)النهرين و عقايد قديم بابلي و فلسـفة هلنـي    بين ي يونـاني جديـد و عقايـد ايران

زردشتي و غير زردشتي؛ ماني آن عقايد گوناگون و فلسفه را به قالب ابداعي خـود ريختـه و   
هـاي   تـر تحـت تـأثير طريقـه     اي جديـد بوجـود آورده، ـ شـايد وي از همـه بـيش       منظومه

درآمده و سرانجام با اعمال قوة ابداع و نبوغ خود دستگاه عظيم و » بارديصان«و » مرقيون«
يار پرپيچ و خم و پر تشكيالتي پـي افكنـده كـه شـايد هـيچ مـذهب و       كاخ بلند پهناور بس

  6».اي به اين بسط و به اين درجة پهناوري و تودرتويي وجود ندارد طريقه
  :رأي و نظرند و از آن جمله المللي نيز با او هم گران بين در اين مورد پژوهش

گـاه   دانـش  شناسـي اديـان   اسـتاد تـاريخ و روان   Geo widen gernگئوويدن گرن «
مرقيون به حكيم االهي و عارف معروف مؤسس گروه پر شعشعة : نويسد اوپساالي سوئد مي

يند ـ هر دو در محيطـي   آ ـ كه دو رهبر برجستة عرفاني بشمار مي» باردصن«و » مرقيوني«
كـه در داخـل حـوزة حكومـت      (Sinop)مرقيون در بنـدر  . كامالً ايراني پرورش يافته بودند
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كه در آسياي صغير قرار داشت متولد شده بود و باردصن نه تنها با دربـار  » وسپونت«ايراني 

اي نزديـك داشـت بلكـه بـا      قادسيه كه يك گوشه از فرهنگ و تمـدن اشـكاني بـود رابطـه    
ارمنستان كه تيول و مستهلكة اشكاني بود و تاريخ آن نيز بدست او نوشته شده بود ارتبـاط  

هـا را كـه از    ي قابل توجه است، زيرا آيين دوتاپرستي آنبستگي ايران اين هم. نزديك داشت
هـا را در اسـاس    هـر دو آن . نمايد گيرد، تشريح و ثابت مي تمايالت ايرانيشان سرچشمه مي

هـا تـأثيري زيـاد بـر      قراوالن ماني ناميد و هـر دو آن  توان پيش هايشان مي فلسفه و برداشت
  7».اند مانويت داشته

ت كـه اسـاس ايـده و مبنـاي انديشـه و تفكـر مرقيـون و        تـوان گفـ   با اين بيان مي
ديصان نيز ريشة ايراني داشته و از شيوة فكري فرهنگ ايـران نشـأت گرفتـه اسـت كـه       ابن

هاي مسيحيت و اعتقادات كهـن ايرانـي،    ماني هم از آنان سود جسته و با استفاده از انديشه
  :گويد يويدن گرن در جاي ديگر م. دين خود را استوار ساخته است

هاي مسـيحيت و اعتقـادات ايرانـي بـه      بستگي مذهب ماني مسلّماً با تلفيقي از هم«
هاي محلـي هرچنـد نامحسـوس، ولـي سـخت       زيرا سنت. النهرين عادت كرده بود زهد بين

بنابراين مانويت بيش از هر مذهبي ديگر در موقعيتي بود كه بتوانـد دو  . كرد اعمال نفوذ مي
را كه عبارت از االهيات مسيحي و ايراني بود در يك حـدي بـاالتر بـا     رقيب نيرومند ايراني

رس همة اهالي بومي سـرزمين   گر سازد كه در دست هم تلفيق كند و به صورتي واحد جلوه
انـد، قـرار گيـرد و     دجله و فرات كه از عرفان زياده از حد كليساي آشوري بابلي اشباع بـوده 

  8».ا گشوداين يك دورنماي بسيار حايز اهميت ر
هـاي گنوسـي قـرار     آيين مانوي كه رنگ و بوي عرفاني داشت، تحت تـأثير طريقـه  

گرفت و با استفاده از قدرت تأويل دست به پردازش موجودي ازلي چون عيسـي گنوسـيان   
نهاد و با توجـه بـه عقايـد مسـيحيان گنوسـي       (Hormozd Bagh)زد و نام آن را هرمزدبغ 

، اين موجـود را فرزنـد خـدا ناميـد و بـه همـين مناسـبت        مبني بر فرزند خدا بودن عيسي
هـايي حـول ايـن     پـردازي  خداوند را پدر بزرگي يا زروان خواند و به مرور دست به اسـطوره 

ايـن دو موجـود در واقـع يـك     . شخصيت زد كه در اسـاس رنـگ و بـويي گنوسـي داشـت     
خاص دارنـد و   شخصيت در دو افسانه هستند كه با شخصيت روح در مرصادالعباد شباهتي

نامـة   از اين جهت در اين مقاله هر سه بازيگران يك نقـش هسـتند كـه گـرد هـم نمـايش      
الگـو را در ذهـن ايجـاد     كنند و در اساس بنياد يك كهن داستان آفرينش انسان را بازي مي

  .اي بدقت بررسي خواهد شد هاي اسطوره كنند كه اين امر در بخش مقايسه مي
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  محيطي امكان تاريخي و تأثيرات

گاه گنوسـتيك و مانويـت    از محيطي عبور كرده كه كهنه پاي مرصادالعبادنويسندة 
آسـياي صـغير و   . پرداخته اسـت  مرصادالعبادجا به تكميل و تدوين  در جهان بوده و در آن

الـدين رازي در   چنين مصر نـه تنهـا محـيط سـرگرداني نجـم      امالك و كشورهاي آن و هم
هـاي   گـاه و محـل نشـر تعليمـات و افسـانه      بلكـه كهنـه پـاي   ، مرصـادالعباد هنگام تكميل 

هـايي خـاص، آيينـي بـس جهـان       مانويـت در دوره «ها و مانويان نيز بوده است؛  گنوستيك
النهـرين،   كه از سمت شرق تا آسياي ميانه، هند و چين و از سمت غرب تـا بـين  . گستر بود

هـا ـ    مكتب گنوست«چنان كه؛  هم 9».آسياي صغير، بيزانس، روم و حتي آفريقا نفوذ داشت
كنـد   اين سندي است كه ثابت مـي  10».تر در مصر و آسياي صغير رواج داشت بيش... نيز ـ  

گاه مانويان در اعصار مختلف همان مناطقي است كه نويسـندة مرصـادالعباد    گاه و جاي پاي
  .ها در آن آواره بوده سال

تـرين و   ن منبعي است كـه دقيـق  تري صفدي ـ كه قديم  بالوفيات الوافيما در كتاب «
خـوانيم كـه او از نـواحي     الـدين رازي دارد ـ مـي    ها را در شرح زندگي نجـم  ترين نكته بيش

حجاز، مصر، شام و عراق و روم و آذربايجان و آران و خراسان ديدار كرده است و به نوشـتة  

ل خـويش در  او در تحريـر كتـاب او  ... در مصر و شام بـوده  600در سال  مرصادخود او در 

  11».گردد گويد اين ضعيف در بالد غرب و شرق قرب سي سال است تا مي مي 618سال 
را در روم مانـده و   620تـا   618يعنـي از   مرصـادالعباد وي دو سال دوم تحرير دوم 

اين بـود  . به پيشنهاد سهروردي ـ منظور شيخ اشراق نيست ـ تصميم گرفت در روم بماند  «
اي  قباد آماده سـاخت و نسـخه   برد و تحرير دومي از آن به نام كيكه در مرصادالعباد دست 

الـدين   رساند كه نجم اين مطالب مي 12».قباد تقديم داشت به نام كي 620از آن را در رجب 
هـا،   هـاي گنوسـتيك   گـاه  تا زمان تحرير دوم كتاب در سفر و گشت و گذار در مناطق و پاي

خـود بارهـا در مـورد ايشـان بـه اظهـار عقيـده        چنان كـه   الخصوص مانويان بوده و آن علي
شـود كـه وي بـا عقايـد ايشـان       انگارد، مشخص مـي  ها را با فالسفه يكي مي پردازد و آن مي

  :ها داشته است؛ چه اهللا توسط آن آشنايي كامل داشته و اطالعاتي دقيق از شيوة سيرالي
اظهار عدم احتياج بـه   الدين نيز فالسفه را به گناه پيروي از عقل و تنها روي و نجم«

صـانع عـالم را در   «كـه   شيخ و پير طريقت و به تهمت عدم متابعت از انبياء و قول بـه ايـن  
شـمارد و فلسـفه و زندقـه را     راه و دوزخـي مـي   كافر و گم» ايجاد فعل اراده و اختيار نيست

  13».نهد سان مي يك
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د و از مرثيـات دل  اي كه در معقوالت به نظر عقل جوالن كردن طايفه«گويد؛  و مي

دل و «خبر نداشتند و به حقيقت خود دل نداشتند خواستند كه عقل با عقال را در عالم 
  14 ».جوالن فرمايند الجرم عقل را در عقيلة فلسفه و زندقه انداختند» سر و روح خفي

كـه مبنـاي    15 ».شـده  كه به مانويان اطالق مي... واژة زنديق معرب زنديك است«
عالوه بر مسيحيت گنوسي و اعتقادات كهن ايراني بـر فلسـفة اشـراقيون     آيين خويش را

هـاي هلنيسـتي و تـأليف و تلخـيص كامـل       مـذهب مـاني تكامـل طريقـه    «نهاده بودند؛ 
مقصود از هلنيزم، فلسفه و تفكرات اشراقي و گنوسي يوناني بعد از اسـكندر  ست كه ها آن

يافته از اشراق  مبتني بر خرد و نشأتمند داشت، چه  مقام ماني وثوقي ارزش«و  16».است
گرايـي   در  اين آيين كه رنگ تلفيقي و التقاطي داشت نيـز چيـزي از يونـاني   «و  17».بود

كـه   چنـان  و بدين ترتيب و آن 18».داد عهد اشكاني وجود داشت كه بدان رنگ فلسفي مي
هت ميـان  الدين نيز به ايـن شـبا   گردد كه نجم مشخص مي ،از شمايل اين اسناد پيداست

فلسفه و زندقه واقف بوده است كه اين خود دليلي محكم از آشنايي او با عمق تفكـرات و  
هاي مهـم آن بـر پايـة فلسـفة اشـراق       هاي ايشان است كه برخي از بخش پردازي اسطوره

هـاي   يـابي وي بـه افسـانه    البته اين تنها يك صورت از احتمال دسـت . شكل گرفته است
اما صورت دومي نيز وجود دارد كه احتمال استفادة او از عقايـد  . گنوستيك و مانوي است

اي جزيي از درخت عظـيم   هاي آفرينش اسماعيليان است، چه ايشان نيز به گونه و افسانه
  .زندقه هستند

هاي مهم آن زنادقه در قرن سوم هجري توسـط   عرفان اسماعيلي و يكي از شعبه«
هـايي از زنادقـة    ميه و قرامطه به صورت شـاخه بعدها فاط. عبداهللا خوزي بنيان نهاده شد

در قـرن ششـم هجـري فرقـة مالحـده پديـد آمـد كـه يكـي از          ... اسماعيلي جوانه زدند
يكي . داشتند (Gnosi)ها انديشة گنوسي  همة اين فرقه. هاي قرامطة اسماعيلي بود شعبه

جهـان،   اسـت كـه دربـارة آفـرينش و تكـوين      الكشـف ترين آثار اسماعيليه كتاب  از كهن
  19 ».كند كه رنگ و بوي مانوي و گنوسي دارد اي را توصيف مي اسطوره

ــژوهش   ــياري از پ ــدة بس ــه عقي ــماعيلي ب ــدة اس ــاخه مالح ــران ش ــم از  گ اي مه
ها و زنادقه يا مانويان است كه با تأثيرپذيري از عقايد ايشان، تأويل قرآن را روا  گنوستيك

  ؛اند كه تا زمان ايشان مرسوم نبوده دانسته
فكر است نـه مكتبـي بـراي عـوام، عرفـاي       گنوس ايراني از آن برگزيدگان روشن«

زايـش  . انـد كـه بـراي رسـتگاري روح اسـت      قديم آن را علم باطن و علم حقيقت ناميده
در جهان تأويل ميسر است، در حـالي كـه زايـش جسـماني در     ) واليت روحانيه(مينوي 

ست و تأويل تفسيري روحاني است كـه  تنزيل شكل مجازي ا. دهد جهان تنزيل روي مي
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باز پـس آوردن يـا   «اي يعني  تأويل از نظر ريشه. رود ديگر بشمار مي دو قطب مخالف يك

را به حقيقـت واصـل   ) ظاهر، شريعت(و مراد اين است كه اشكال مجازي » برگرداندن به
ة با اين تفسير اسـماعيليه اشـكال مجـازي مكاشـفة قرآنـي را بـه همـان طريقـ        . كند مي

دادند و همة اشكال، وقايع و اشخاص را به نمـاد بـدل    گنوسيان صدر مسيحيت تغيير مي
ــا ايــن كــار دگرگــوني و تبــديل روح و رســتاخيز  . كردنــد مــي آن را توجيــه ) قيامــت(ب

  20».كردند مي
را منبع اين كار دانست، چـون اسـنادي در    الكشفتوان كتاب  البته بصراحت نمي

هاي  هاي مانوي را در نوشتن برخي قسمت ا شايد بتوان اسطورهام. اين زمينه وجود ندارد
چه مسلم است، شباهت عميق اسـاطير ايشـان    در اين ميان آن. مؤثر دانست مرصادالعباد

البته با استناد به . هاي آفرينششان است كه بسيار قابل توجه است الخصوص اسطوره علي
اطالعاتي دقيـق بـه ماننـد زنادقـه در     اسنادي بايد گفت كه وي از مالحدة اسماعيلي نيز 

و اما نفاق در كفر چنان است كه ايـن فلسـفيان و دهريـان و    «: گويد دست داشته كه مي
چون در ميان مسلمانان باشـند  . كنند طبايعيان و تناسخيان و مباحيان و اسماعيليان مي

ند ديگـر كـه   و يـا سـ   21».ها باشد گويند ما مسلمانيم و اعتقاد ايشان آن كفرها و شباهت
  :گويد مي

مزالت و آفات و شبهات بسيار است و عقبات گونـاگون  » راه سلوك«در اين راه «
شمار، تا فالسفه به تنهاروي در چندين ورطه شـبهه افتادنـد و ديـن و ايمـان ببـاد       و بي

چنين دهري و طبايعي و براهمه و اهل تشبيه و معطله و اباحتيه و اهل هوا و  دادند و هم
. شـيخي و مقتـدايي در سـلوك ايـن راه شـروع كردنـد       الحده جمله آنند كه بـي بدع و م

عقبات و مزالت قطع نتوانستند كرد، هر يك در وادي آفتي و شبهتي ديگر از راه افتادنـد  
  22».و هالك گشتند

هـاي سـلوك و عقايـد     هاي خويش بـه شـيوه   الدين بر طبق اين سند از گفته نجم
بـه   مرصـادالعباد احتماالً وي در نوشـتن  . زم را داشته استاسماعيليه آشنايي و آگاهي ال

نويسندة اين كتاب در محيط آسياي صغير پس حملة مغـول بـه   . ايشان نظر داشته است
جا كه مركز تفكـرات گنوسـيان و    توانسته در آن عزم يافتن محيطي امن، آواره بوده و مي

كه در تحرير  چنان. آشنا شده باشدهاي ايشان  پردازي مانويان بوده با طرز تفكر و اسطوره
اي از تعبيرات كه در آسـياي   پاره«: كه توسط وي انجام گرفته براين اثر مرصادالعباددوم 

  23».تر بوده است را افزوده صغير متداول
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. بينـيم  تين دورة اسالمي نيز مـي خسهاي ن ما بازتاب فرهنگي مانويت را در سده«

بستر ديني ايران روزگار اسالمي، چندان مؤثر واقع  هرچند بعد ديني مانويت نتوانست در
  24».شود، اما در بعد فرهنگي، عرفاني، هنري و ادبي تأثيري شايان گذارده است

شايد اين امر به دليل قرابت خاصي است كه اين آيين با عرفان و تصوف اسـالمي  
تيك بـه عنـوان   شناسان از مقولة مانويت و گنوس تا جايي كه برخي محققان و ماني. دارد

  :اند؛ از آن جمله هاي تصوف اسالمي ياد كرده ريشه
زاده معتقد است كه بسياري از تعاليم صوفيه شـباهت بـه آيـين     سيد حسن تقي«

هـاي گنوسـتيك و از آن    هاي تصوف، طريقـه  مانويان دارد و بعيد نيست كه يكي از ريشه
رنـد كـه تصـوف اسـالمي     وي ظـاهراً بـا كسـاني كـه عقيـده دا     . جمله مانوي بوده باشـد 

العملي است كه فكر آريايي ايرانـي در برابـر اسـالم سـامي و عربـي بوجـود آورده،        عكس
  25».موافق است

  اهميت اسطوره در آيين مانوي

هــاي زيــر اســاطيري آيــين مــانوي و  در ابتــدا و پــيش از بميــان آوردن شــباهت
ي گنوسـتيك و مـانوي   هـا  الزم است تا به اهميـت اسـاطير در ميـان آيـين     مرصادالعباد

  :پرداخته شود
هر چند ماني در آثارش بر حكمت و خردورزي بسيار تأكيد داشت، امـا خـرد او   «

اي است؛ از اين رو است كه اسطوره در بيان حقيقت از ديـدگاه   خردي اشراقي و مكاشفه
وار  چون اسطوره نيز بيـاني نمـادين، رمزآميـز و مكاشـفه    . كند ماني نقشي اساسي ايفا مي

هـا،   افزون بر اسطوره. است تر در قالب رمز و تمثيل قابل تبيين  حقايق عرفاني بيش. دارد
  26».تمثيالت نيز در آثار عرفاني گنوسيان بويژه مانويان نقشي مهم دارد

  آفرينش مانوي ةچكيدة اسطور

ايـن جنـگ را   . شـود  اسطورة آفرينش مانويان با جنگ ميان نور و ظلمت آغاز مي
كي براي فتح سرزمين نور براه انداخته و در آن به دنبال شكست پادشـاه نـور   پادشاه تاري

امـا  . پدر بزرگي در واقع خداوند و ايجادكنندة عالم نور و ظلمت است. يا پدر بزرگي است
انـدازي كنـد و نـور را     پادشاه ظلمت درصدد برآمده تا با تمام قدرت به مملكت او دسـت 

شـود و بـه    ن پس از ديدن زيبايي نور مجـذوب آن مـي  بنابراي. تحت تسخير خود درآورد
طلبـي   پدر بزرگي يا خداوند نيـز بنـابر ويژگـي صـلح    . آورد عالم نور و روحانيت هجوم مي

بنـابراين بـا كمـك مـادر حيـات دسـت بـه        . ساخته در دست ندارد خود سالحي از پيش
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بـه عـالم تـاريكي     زنـد تـا روح را   يا روح مي» هرمزدبغ«آفرينش فرزند يا سرداري به نام 

گسيل دهد كه با ورود به اين عالم ديوان تاريكي و لشكر تـاريكي را مسـموم كـرده و در    
وجود ايشان ذرات نور باعث از هم پاشيدگي ظلمتشان شود و به ايـن ترتيـب دسـت بـه     

در واقع پسر پدر بزرگي است كه مانند سرداري » هرمزدبغ«. زند مي» هرمزدبغ«آفرينش 
هـايي   ها و جواهرات و گـنج  راه نزل كند تا سوار بر كشتي نوراني به هم ر ميلباس تن در ب

راه وي است به جنگ ظلمت رود، امـا در همـان مرحلـة اول دزدان بـه كشـتي او       كه هم
پس از آن، او كه بـه منزلـة   . كشند ريخته و جواهرات او را غارت كرده و وي را به بند مي

شود؛ محيطي  پر از درندگان و گزندگان افكنده مينوري است در دل تاريكي، به محيطي 
جا بـه او حملـه    تنگ و تاريك كه سرشار از حيوانات موذي و وحشي است و سگي در آن

پردازد و فريادش  جاست كه او به زاري و تضرع مي در اين. سازد كند و او را زخمي مي مي
فرستد و به ايشان امـر   ي ميرسد و او نيز مأموراني را براي نجات و به نزد پدر بزرگي مي

هاي هرمزدبغ را كه براي بازگشت او به سرزمين نور و روشني الزم اسـت   كند كه گنج مي
چنين وظيفة كاشت درختاني را  آنان هم. گردانندزنان پس گرفته و به او باز و راهاز دزدان 

سـوي عـالم بـاال     تواند اين ارواح را پااليش كـرده و بـه   دارند كه با تصفية ارواح آلوده مي
ايشان پس از انجام مأموريت خود هرمزدبغ را سوار بر كشتي نور كرده و او را . بازگردانند

پدر بزرگي نيز با ديدن او باشندگان نور را به . دهند به عالم باال نزد پدر بزرگي گسيل مي
ر بـا ايـن كـا   . فرسـتد  آمدگويي وي فرستاده و بـه او درود و آفـرين مـي    استقبال و خوش

در . گـردد  گاه اولية خويش بـاز مـي   هرمزدبغ به سرزمين نور و آرامش و روشنايي و جاي
  .حالي كه مأموريت خود را بپايان رسانيده است

  چكيدة داستان آفرينش مرصادالعباد

با فرستادن جبرئيل به روي زمين بـراي برداشـتن    مرصادالعبادداستان آفرينش 

در ايـن ميـان   . آفرينش آدم از آن صورت گيـرد شود كه مقرر است  مشتي خاك آغاز مي
اي به درگاه نيامده و از آمدن بـه درگـاه االهـي اكـراه و امتنـاع       خاك آدم به هيچ وسيله

شود و از آن پس به طـوع   ورزد تا سرانجام به اجبار توسط عزرائيل به درگاه آورده مي مي
حضـرت حـق از دريچـة     در طول اين اقامـت، . گردد و رغبت مقيم آن درگاه و آستان مي

كـه   ها كـرده و چـون عاشـقي نـاز او را كشـيده، چنـان       تلطف ربوبيت خويش به او محب
گوينـد او   نگرند و مـي  انگيزد؛ فرشتگان از كمال تعجب به او مي اعجاب فرشتگان را بر مي

نمايد و در گل او هـر   كاري قدرت مي كيست كه حضرت حق با دستان خود در وي دست
كند  باره گرد او طواف مي ابليس پرتلبيس يك. كند ار گنج و گوهر تعبيه ميزاران هزهبار 
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گويد بايد به درون قالب آدم رفـت تـا دانسـت كـه او چيسـت و خـود        و به فرشتگان مي

چـه   بيند از هر آن جا نمودي مي گذارد و در آن اجازه براي سركشي به درون او پاي مي بي
يابد به مانند عالم كبير و بيرون آمـده و بـه    صغير ميدر عالم بيرون ديده و آن را عالمي 

گويد كه موجودي ديده است كه در تمام اجـزا از عـالم بيـرون نشـاني دارد      فرشتگان مي
فرشـتگان بـه سـراغ خداونـد     . مگر در كوشكي كه در آن راه نيافته و ندانسته آن چيست

كـاري   ا دست خويش دستكنند كه اين موجود كيست؟ كه در او ب رفته و از او سؤال مي
در پاسـخ   خداونـد نيـز  ! شمار نهـان كـردي؟   نمايي و در آن خزاين و دفاين بي قدرت مي

كه او نايب من در زمين است كه شما جمله بايد او را سجود كنيد و مـن او را  «: گويد مي
زن و فرزنـد و   گوينـد مـا تـو را بـي     و فرشتگان در جواب مي» .نشانم بر تخت خالفت مي

حال اين چه حكمت است كه براي خود در زمين جانشيني  .كرديم نشين گمان ميجا بي
اين حكمت آگاه شوند؛ لـيكن در   ايشان به گرد كالبد آدم رفته تا از سرّ!. اي انتخاب كرده

گويند كـه از   يابند و پيش خود مي ارگانة آب و باد و آتش و خاك ميهاو عناصر متضاد چ
در ايـن ميـان   ... گردنـد  يزد و به سـوي خداونـد بـاز مـي    جمع اضداد جز ظلم و فساد نخ

خداوند از روح خود در قالب آدم دميده و او را از اعلي مراتب عالم ارواح به اسفل دركـات  
زنـان بسـيارند ز دوسـتان غيـور وز      در ايـن راه، راه « :گويـد  فرستد و مـي  عالم اجسام مي

مبادا در دام ايشان گرفتـار آيـد و    فرستم، دشمنان حسود و او را سوار بر مركب نفخه مي
كه او را بر سيصدوشصت هزار عالم روحاني و جسماني و ملكي گـذر خـواهم داد    ديگر آن

ها او را در سـفر بازگشـت بـه     مند خواهم كرد تا آن گنج و در هر عالم او را از گنجي بهره
ده و از جملـة  سـوار كـر  » نفخت فيـه «در اين ميان وي را بر مركب » .عالم باال ياري كند

زماني كه او . فرستند جسمانيش عبور داده و او را در پي مأموريتش مي ممالك روحاني و
بيند كه در آن سرشار از حيوانات موذي  هاي تنگ و تاريك مي نادر قالب آدم درآمده، خ

در . سـازد  شـود و وي را زخمـي مـي    ور مـي  جا به او حملـه  و وحشي است و سگي در آن
اما . گردد و به زاري و تضرع پرداخته و براي بازگشت به دنبال مركبش ميجاست كه ا اين

در ايـن وقـت صـداي او بـه     . كشـد  دل شده و آهي سرد برمي يابد نيك شكسته چون نمي
و » الحمدلّلـه «: گويـد  خداوند رسيده و خداوند خطاب به او كرده، به نشـانة سـپاس مـي   

يعني درود و ستايش بر تو باد » رحمك ربكي«: دهد خداوند نيز در پاسخ به او جواب مي
  .آيد و با اين خطاب اندك سكونتي در وي پديد مي
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  وي به داستان آفرينش مرصادالعبادهاي آفرينش مان شباهت اسطوره

هرمزدبغ فرزنـد مـادر زنـدگي و در واقـع پسـر خـدا، نمـاد انسـان ازلـي و روح          «
جهان نور و ظلمت به نبرد اهريمن يـا   آيد تا در مرز دو از بهشت نور فرود مي« 27».دربند

گـر و   بار هرمزدبغ را ديد ديوان غـارت  چون اهريمن كشتي گران« 28».پادشاه ظلمت رود
شمار آن كشتي نـوراني   دل را گرد آورد و آنان را به سوي آن روانه كرد، آنان گنج بي تيره

ها را بـر   كردند و ديهيمكوب  ها وگوهرها را گرفتند و بر آسمان خود ميخ را ربودند، ياقوت
هوش در مغاك تاريكي فـرو   گونه هرمزدبغ بدست ديوان گرفتار شد و بي سر نهادند، بدين

  29»... .افتاد
شود و براي بازگشت به سـرزمين نـور و    اما هرمزدبغ به ميان درندگان افكنده مي

يـه مـن   نفخـت ف «در واقع آن كشتي همان . ها احتياج دارد روشنايي به آن كشتي و گنج
فرسـتد و در مرصـادالعباد    است كه خداوند روح را سوار بر آن به عالم جسم مـي » روحي

شـود و از عـوالم نـور و ظلمـت گـذر       خوانيم كه روح به وسيلة آن وارد عالم جسم مي مي
شـمار و گوهرهـايي    در اين عوالم است كه گنج بـي . افتد كند تا به عالم جسم فرو مي مي

خداونـد   كنند كه وسيلة بازگشـت او بـه عـالم نـور و بـه سـوي       ه ميرا بها با وي هم گران
پردازيم كه حـاكي از داسـتان آفـرينش     مي مرصادالعبادهايي از  اينك به قسمت. شود مي

  :آدم است
قدس اربعينـات   ةيرظكه چندين هزار سال در خلوتخانة ح روح پاك را بعد از آن«

عنايت بوده و آداب خالفت و شرايط رسوم واسطگي منظور نظر  برآورده بود و در مقام بي
  30».سوار كردند» نفخت فيه«نيابت از خداوند و منوب خويش گرفته بر مركب 

كه روح را بر سيصدوشصت هزار عالم روحـاني و جسـماني و ملكـي و     و ديگر آن«
ــ و در هـر عـالم او را گنجـي و نزلـي      ) عـالم نـور و ظلمـت   (ملكوتي گذر خواهيم داد ـ  

ايم و گنجي از بهر او دفين كرده تـا آن روز كـه او را در سـفل عـالم اجسـام بـه        انداخته
  31».ها با او روان كنيم ها و گنج خالفت فرستيم اين نزل

ـ روح را ـ بر جملگي ممالك روحاني و جسمانيش عبور دادند و در هر منـزل و   « 
د، در موكب او روان چه زبده بود و جملگي و خالصة دفاين و ذخاير آن مقام بو مرحله آن

  32».كردند و او را در مملكت انسانيت برتخت قالب به خالفت بنشاندند
اين ممالك جسماني و روحاني معادل مرز نور و ظلمـت مانويـان و محـل جنـگ     

  .هرمزدبغ با نيروهاي ظلمت است
جا اشارتي لطيف و بشارتي شـريف اسـت كـه روح را در حمايـت بدرقـة       در اين«

يعني او را از اعلي مراتـب عـالم ارواح بـه اسـفل دركـات عـالم اجسـام        فرستد  خاص مي
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فرستم، مسافتي بعيد است و دوست و دشمن بسيار بر راهند، نبايد كه در اين منـازل   مي

و مراحل به دوست و دشمن مشغول شـود و مـرا فرامـوش كنـد و از ذوق انسـي كـه در       
يارند ز دشـمنان حسـود و دوسـتان    زنان بر راه بس حضرت يافته است محروم ماند كه راه

  33»... .غيور
هاي او ربوده شد، پـدر بزرگـي    كه گنج اما بازگرديم به داستان هرمزدبغ پس از آن

دهد كه گنج هرمزدبغ را با كشـتي بـه او بازگرداننـد كـه تنهـا       به ايزدان خود دستور مي
ج آن ايـزد مقتـدر   گن«كند؛  وسيلة بازگشت اوست و براي نجات او از آن اسارت اقدام مي

شمار است و از ثروت موجودات زنـده   اندازه و بي آوردند كه در آن كشتي است و بي را مي
ايـن قسـمت از اسـطورة آفـرينش      34».مند نيست انباشته شـده اسـت   كه هرگز شمارش

مانويان شباهتي عميق دارد با آن بخش از داستان آفرينش مرصـادالعباد نجـم رازي كـه    
هايي است كـه از عـوالم مختلـف آفـرينش بدسـت       كند كه زبدة گنج ياشاره به گنجي م

راه وي فرستاده شده  راهي روح به عالم جسم به هم آورده و سوار بر موكب نفخه براي هم
  :است

هـا را   آن گـنج ... انـد  منـد روشـني   منـد شـهريار ارج   هاي مزين و ارزش آنان گنج«
آن نـژاد آزاده  . اوندگار هرمزدبغ برگردانيددرنگ به خد ها را بي براستي دريافت كنيد و آن

گاه صلح  هاست كه سرگردان است، آنان را هرچه زودتر به سرزمين بومي خود، جاي سال
  35».و شادماني برگردانيد

كنـد كـه    به داستان آفرينش مرصاد نيز توجه كنيد، هنگامي كه خداوند اشاره مي
در جملـة مقامـات،   «: فرمايـد  ونـد مـي  خدا. ها با روح چيست منظور از فرستادن اين گنج

چـه او را در   تا آن جمله بر وي عرضه كنم و از خزاين و دفـاين آن . بر روح منم دليل و ره
چه ديگرباره به وقت مراجعت با اين حضـرت او را   آن عالم بكار خواهد آمد بدو دهم و آن

  36».در اين مقام بكار شود بگذارم
هـا  بـا روح و    راه كردن ايـن گـنج   كه علت هم كنيم در هر دو داستان مشاهده مي

ها امكان بازگشـت بـه سـوي     ها توسط آن است، زيرا بدون آن گنج هرمزدبغ بازگشت آن
به داسـتان آفـرينش انسـان مـانوي     . گاه اوليه و نزد خداوند براي ايشان وجود ندارد جاي

تد، چه اتفاقي بـراي  اف گرديم تا ببينيم هنگامي كه هرمزدبغ به عالم ظلمت فرو مي بازمي
  :دهد او رخ مي
ت جامة تن خسن. پس از تازش اهريمن، هرمزدبغ به سرزمين تاريكي يورش برد«

فروهر، باد، روشني، آب و آتش به سـوي اهـريمن و ديـوان    : در بر كرد و با پنج فرزندش
. افتـاد هاي نور فرزندانش را بلعيدند و او خود در ته مغاك به اسارت  اما ديوان پاره. تاخت
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او در ميان ديوان تاريكي با پيكري زيبا چنان درخشـيد، چـون   . گاه ديوان او را بستند آن

  37».اي روشن در ميان تاريكي، چون انسان ميان ددان و چون ايزد ميان ديوان ستاره
بواسـطة او ايـزدان   . ـ بيـدار شـد و بيـدارگر خـود را شـناخت     ) هرمزدبغ(آدم ـ  «

هـاي پلنگـان و فـيالن     ناديد و خود را ديد كـه در ميـان دنـد    آسماني و پدر آسماني را 
چه دريدني و چه بلعيدني و سگانش خـورده بودنـد و بـه    . افكنده شده و دريده شده بود

آدم خـروش  ... هرآنچه هست آلوده و در بند گشته بـود و در گنـد تـاريكي زنـداني بـود     
آنـان كـه روح مـرا در بنـد      واي بر كالبـد بخشـندة مـن؛ بـر    : گفت... برآورد و زاري كرد

  38».كردند
  :گويد مضمون با اين افسانه مي نيز در ادامة داستان آفرينش خود، هم مرصاد

اند كه چون روح به قالب آدم درآمد در حال گـرد جملگـي ممالـك بـدن      آورده«
هاي بس ظلماني و با وحشت يافت، بناي آن بر چهار متضاد نهاده، دانسـت   ناخ. برگشت

چندين هزار هزار حشرات و موذيـات  . هاي تنگ و تاريك ديد ناخ. بقايي نباشدكه آن را 
و عقارب و ثعابين و انواع سباع از شير و يوز و پلنگ و خرس و خـوك و  ) مارها(از حيات 

. آمدند ديگر بر مي انواع بهايم از خر و گاو و اسب و استر و اشتر و جملگي حيوانات به يك
زدنـد و بـه وجهـي ايـذايي      از هر جانب هر يكي زخمـي مـي   هر يك بدو حملتي بردند و

  39».دشمني آغاز نهاد و چون گرگ در وي افتاد كردند و نفس سگ صفت، غريب مي
تا اين قسمت دريافتيم كه روح در مرصادالعباد و هرمزدبـغ در افسـانة مـانوي در    

راحلـي  كـه هـر دو در داسـتان آفـرينش انسـان، م     . واقع يك شخصيت هستند با دو اسم
كـه هـر دو در بدسـت آوردن     چنـان . گذارنـد  سان را در بطن داستان پشت سـر مـي   يك

راه بردن آن بـا كشـتي نـور و نفخـه و حمـل آن تـا        هايي از موجودات زنده و به هم گنج
ها براي بازگشت به عالم  راهي اين گنج رسيدن به عالم جسم مشتركند و بعد ضرورت هم

ود و عاقبت فرو افتـادن روح بـه عـالم تـن و جسـمانيت و      ش باال، كه در هر دو مطرح مي
جا به ايشـان و تنگـي و تـاريكي خانـة      زخم خوردن از سگان و حملة حيوانات وحشي آن

هـا تـا جـايي ادامـه      اين شـباهت . جديد، همه و همه محورهاي اشتراك دو داستان است
. پـردازد  و زاري مـي  يابد كه روح و آدم در مرصادالعباد به ماننـد هرمزدبـغ بـه تضـرع     مي

دهد و در آخر تضـرع و   ناك جسم انجام مي كاري كه وي پس از سقوط در محيط دهشت
گاه اوليه و اصلي است كـه بـه عنـوان نقطـة      زاري هر دو شخصيت براي بازگشت به جاي

ت بـه  خسـ ن«: گويـد  اسطورة مـانوي مـي  . شود پاياني مشترك در محيط جسم مطرح مي
هـاي   وي در موقع مغلوبيت و سـقوط در قعـر ورطـه   . شود ه مينجات انسان ازلي پرداخت
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آيد و به پدرش هفـت بـار تضـرع     هوش شده بود، بعد بهوش مي دوزخي، بكلّي گيج و بي

  40».كند مي
. ـ غريد و در مغاكي كه در ته جهان مردگان است، گريسـت ) هرمزدبغ(جوان ـ  «

كـس شـما    روشني بزرگ؛ آيا هيچاي اي  آيا نشنيده: فريادش فراز. جوان غريد  و گريست
را آگاه نكرده كه جهان مردگان آشفته و دگرگون شده است و آن ساكنان مغـاك بـر آن   

  41».اند دست يازيده
او . گاه كه مطلـب را بـه او گفتنـد    شنيد، آن) پدر بزرگي(هنگامي كه آن مقتدر «
هـا، در   شـورش گـر   دل سـركوب  آن سـخت ). الماس نور ـ ويسبد (اي را فراخواند  فرستاده

گير، آن جـوان را كـه در    فرو شو برو اي الماس نور، آن جوان را دست: گفت حالي كه مي
آن جوان را كـه  . ديوان را زنجير بر پايشان افكن! ته مغاك در ته دوزخ است،  دست گير

در زير مغاك و در پايين جهان مردگان است، نيرومند كن و مشوق او باش؛ آن جـوان را  
  42».و مشوق او باش و برو در برابر پدر فراز آيبخش  نيرو

الماس نور خويشتن را مسلح كرد و فرو تاخت، آن جـوان را دسـت گرفـت و آن    «
جوان را در زير مغاك دوزخ فرودست ياري كرد و به پاي ديوان زنجيـر افكنـد و بدسـت    

. شكسـت  ناك و پليد را در زير گريبان درهـم  گردن شياطين بوي. آهن افكند» دروجان«
  43».ديواني را نيز كه سر بر شورش برداشته بودند، در زير كوهستان تيره به بند كشيد

الماس نور فرزند مهريزد، آن جوان را كه در زير مغاك جهان مردگان فرودسـت  «
. آن جوان را نيرو داد و تشويق نمود و سوي پدر فراز آمد. بود، نيرو بخشيد و تشويق كرد

آيـا درود و  . درود و سـتايش : منـد نـور گفتنـد    باشندگان ثروت. و بادپدر گفت؛ درود بر ت
ستايش را خواهي پذيرفت؟ آه اي جوان براي تو آسودگي يافته شـده اسـت؛ اي موجـود    

  44».كوچك
مرصادالعباد هم مضمون با گريه و تضرع هرمزدبغ بعد از دست دادن كشتي خـود  

ـ  . نـاك  و وحشت افتادن در چنين محيطـي هـول   يـابي روح را   ه تصـوير آرامـش  ايـن گون
  :نگارد كه خود گوياي شباهت عمق آن با افسانة مانوي است مي

العـالمين بـه صـدهزار نـاز      روح نازنين كه چندين هزار سال در جـوار قـرب رب  «
در جـانش   آتـش فـراق  ... ها محيطي مسـتوحش گشـت   پرورش يافته بود، از آن وحشت

  :گفت .مشتعل شد، دود هجران به سرش برآمد
   دي ما و مي و عـيش خـوش و روي نگـار   

   گردش ايام تـو را هـر دو يكـي اسـت    اي 
  

ــي و فرقــت      ــروز غــم و غريب    يــار ام

ــاز آر    ــم دي ب ــروز نه ــر ام ــر س ــان ب   ج
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چـون  ... آشيان برگشت و خواست تا هـم بـدان راه بـازگردد    در حال از آن وحشت

ه نرفته بود و سوار آمده خواست كه بازگردد مركب نفخه طلب كرد تا برنشيند كه او پياد
دلـي   بـا او گفتنـد كـه مـا از تـو ايـن شكسـته       . دل شـد  نيك شكسـته . مركب نيافت. بود
. آه به دمـاغ او برآمـد   آن بخار.... آهي سرد بركشيد. قبض بر وي مستولي شد. طلبيم مي

فراخنـاي عـالم   . ديـده بگشـود  . حركت در وي پيـدا شـد  . اي بر آدم افتاد در حال عطسه
  45».الحمدهللا: روشني آفتاب مشاهده كرد، گفت. يدصورت بد

چنين زاري و تضرع ايشان چـه   الماس نور و روشني آفتاب پس از گرية روح و هم
چنين درود و ستايش و الحمداهللا كه شبيه به هم اسـت، نيـز از    هرمزدبغ و چه روح و هم

ضـرت آدم  چنين مرصـاد در مـورد ح   هم. محورهاي اساسي شباهت اين دو داستان است
  :گويد نيز با شباهتي نزديك به اين مي

 سراي در دادند، از يار و پيوند جدا كرده، چون بـر  ين وحشتدچون آدم را سر ب«
. ديگرباره گلـيم درد برانـداخت  ... اين قاعده روزي چند سرگردان بگشت، فريادرسي نديد

ت چهارصـد سـال   در ايـن تضـرع و زاري آدم را بـه روايتـي مـد     ... ربنا ظلمنا آغـاز نهـاد  
ز حد بگذشت و سـخن  چون زاري آدم ا... و ديده به خون دل آغشته بگذاشتند شتهسرگ

صـادق  آفتاب اقبال طلوع كـرد و شـب ديجـور ادبـار فـراق را صـبح        بدين سرحد رسيد،
  سعادت وصال بدميد و از الطاف ربوبيت به عبوديت آدم خطاب رسيد؛

  چـه بـودي افـزون باشـي    باز آي كـز آن 

  ه به وقت جنـگ جـاني و جهـان   اكنون ك
  

ــه كنــون نبــودي اكنــون باشــي    ــا ب   ور ت

  بنگر كـه بـه وقـت آشـتي چـون باشـي      
  

بـه   »ان اهللا اصطفي آدم«، منادي »ربه فغوي و عصي آدم«بفرمود تا به بدل آوازة 
  46».عالم برآمد

اي جدا از داستان روح مرصادالعباد و هرمزدبـغ   اگرچه داستان حضرت آدم، مقوله
توانسته به موازات بيان داسـتان روح، بـه    الدين مي رسد نجم بنظر مي. ة مانوي استافسان

اين صورت داستان حضرت آدم را نيز با همين عناصر و ساختار در كنار داستان روح قرار 
  .دهد

  كاري روح پس از ورود به جسم فراموش

حليلـي از  پرسـتي مـانوي، غيـر از انديشـة مـاوراءالطبيعي، ت      ما در ريشة دوگانـه «
هـاي گنوسـي و آيـين بـودايي      بدبيني كه ويژگي همة گونه: بينيم شرايط بدن انسان مي

كشد؛ او طعمة بـدي اسـت و    انسان از اين حقيقت كه جسماني شده است، رنج مي. است
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از گوهر نوراني خويش تا زماني كه در خواب و در زندان ماده اسـير اسـت و نـاداني او را    

  47»... .ماند مي فراگرفته است ناآگاه
كار و نسـبت   راه و فراموش خود و بيهوش و گم ماده آدم را كور و كر و از خود بي«

جان او كه بشدت به بدن ملعون بسته شده شناسـايي را  . كند به اصل االهي خود دور مي
نيـروي  ... انسـان گـوهر خـويش را فرامـوش كـرده     « 48»... .هـوش افتـاده   گم كرده و بي

گردد كـه انسـان گـوهر خـويش و گـوهر باشـندگان گيتـي و         باعث ميگر معرفت  روشن
هاي آفرينش در آيـين   اسطورهپور در كتاب خود  اسماعيل 49».ها را بشناسد سرنوشت آن

ديـو آز  «: گويـد  آورد و مـي  اي مـانوي در ايـن مـورد سـخن بميـان مـي       از اسـطوره  ماني
جان نيـك را شـكل   ... پس. داين جسد را ساخت و خود را بدان اندر آور... خشمگين شد

ت خسـ بخشيد و آن را در جسد بست و او را چنان كور و كر و ناآگاه و فريفته كـرد كـه ن  
نـوا را   او جسـد و زنـدان را سـاخت و جـان بـي     . بن و خانوادة راستين خويش را نشناسد

اين عدم شناخت روح نسبت به خانوادة راسـتين خـويش در مرصـادالعباد    » .زنداني كرد
  :گويد گردد؛ هنگامي كه مرصادالعباد مي نه تصوير ميگو اين

و بدين روزي چند مختصر كه بدين قالب تعلق گرفت، آن روح پاك كه چندين «
واسطه، شرف قربت يافته بود، چندان حجت پديد آورد كـه   هزار سال در خلوت خاص بي

اگر . يادش نيايد و امروز هرچه برانديشد از آن عالم هيچ... ها فراموش كرد بكلي آن دولت
جـا بـود كـه خداونـد      و از اين... كار نشدي نه به شومي اين حجت بودي چندين فراموش

ها را كه به روزهاي دنيا مشـغولند يادشـان ده از    يعني اين» وذكرهم بايام اهللا«: فرمود مي
باشد كه باز آن مهـر و محبـت در   . روزهاي خداي كه در جوار حضرت و مقام قرب بودند

  50».بجنبد، ديگرباره قصد آشيان اصلي و وطن حقيقي كنند دلشان
  :گويد و در جاي ديگر مي

كنـد و   كه روح انساني تا بر ملك و ملكوت روحاني و جسماني گذر مـي  غرض آن«
م و دهـد، هـر د   گيرد و آلت جسماني را در افعال اسـتعمال مـي   به قالب انساني تعلق مي
ب حجب و بعد و ظلمت است و سـبب حرمـان   ه موجلمشود، ج نفس كه از وي صادر مي

خبر شود و گاه بود كه هزار مخبر خبـر   گردد، تا از آن عالم بكلي بي روح از عالم غيب مي
  51».اي، قبول نكند و بدان ايمان نيارد دهد كه تو وقتي در عالم ديگر بوده

 كند كه روح انساني بواسطة تعلق قالب، مطلقـاً بـه آفـت خسـران     و قسم ياد مي«
گرفتار است، اال آن كساني كه بواسطة ايمان و عمل صالح، روح را از اين آفـات و حجـت   

  52».اند تا به مقرّ اصلي بازآمدند صفات قالبي خالص داده
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  قالب انساني، زنداني براي روح

جـاودان كـرده   ة اين نگرش بدبينانه به جهان و زندگي كه خـود را در بنـد مـاد   «
  53».راه بود ت با آن هماست، در سراسر تاريخ مانوي

آميزد، تنها تبـاهي، شـكنجه، مـرگ و تيرگـي      ديگر مي هنگامي كه دو بن با يك«
ماند؛ از اين پوچي ژرف، از اين مغاك تباهي رهايم كن كه چيزي بـه جـز شـكنجه و     مي

آور نيست و اندر آن نه فريادرسي است، نـه يـاوري؛ رسـتگاري هرگـز در      هايي مرگ زخم
گـاهي   همه جـا زنـدان اسـت و خـروج    ... اهد داد؛ همه چيز تيرگي استجا دست نخو اين

  54».نيست
جا اساطير ماني به آميختگي دو بن نور و ظلمت و يـا روح و جسـم اشـاره     در اين

آور جسم به زنجير  كند كه با اين آميختگي و اختالط است كه روح در محيط شكنجه مي
گشـاي تفسـير خـود باشـد،      ناگزير بايد رهاين اساطير » آيد كشيده شده و باسارت در مي

اسـت كـه روح در بنـد      گر اين انديشه اي فراگير دارد و بيان ت، حضور و سيطرهخسزيرا ن
  :گويد مضمون با اين عقيده مي مرصادالعباد هم هم 55».گردد ماده از طريق خرد آزاد مي

و چون  و بدان وزن موزون مرغ روحانيت قصد مركز اصلي و آشيان حقيقي كند«
خواهد كه در پرواز آيد، قفس قالب كه مرغ روح درو بـه پـنج قيـد حـواس مقيـد اسـت       

چون ذوق خطاب يافته است، مرغ روح آرام نتواند كرد، در اضطراب آيد، . مزاحمت نمايد
آن بلبـل محبـوس كـه نـامش     : بيـت . خواهد كه قفس قالب بشكند و با عالم خويش رود

  56».نرسد مي دستش به شكستن قفس... جان است
البته اين تفكر كه زاييدة فطرت جمعي عارفـان اسـت، منسـوب بـه هـيچ آيينـي       

هت، بن ضـمير پـاك   جا فقط به منظور نشان دادن اين شبا خاص نبوده و نقل آن در اين
كه شباهت ناخودآگـاه مرصـادالعباد و اسـاطير مـانوي را نيـز نشـان        اين دو نگرش است

  .دهد مي

  شخصيت متشابه اگريگرويي و ابليس دو

شـود كـه بـه     نام برده مي (Egrigroi)در اساطير مانويان از ديوي به نام اگريگرويي 
اتهام قيام عليه نيروهاي روشني و افشاي رازهاي بهشت براي انسان به وسيلة چهار فرشـته  

بندنـد و بـه زنـداني در ژرفـاي زمـين او را       دستگير شده و به وسيلة رسني دستان او را مي
مرزبـد، پادشـاهي هفـت    «: زنداني كه از پيش براي اين موجود مقدر شـده بـود  . كننداف مي

هـاي روشـني را خواهـد     هاي تاريكي را داوري خواهد كـرد و ريشـه   آسمان، ديوان و آفريده
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لرزه و بدي بوجود خواهد آمد و ديـوي بـه نـام اگريگرويـي قيـام       پاييد، در ديدباني او زمين

  58».كند نام ديوي است كه عليه نيروهاي روشني قيام مي اگريگرويي« 57».خواهد كرد
. لرزه و بدي پديد آمـد  شهريار بزرگ افتخار مرزبد، در ديدباني اين شهريار زمين«

بودند و بدان جا فـرود آمدنـد تـا     ]...[از جمله اگريگرويي قيام كرد؛ بدان هنگام كه آنان 
يار بـزرگ افتخـار را، ايـزدي كـه در     اكنون حاضر شو و بنگر، شهر. ها را سركوب كنند آن

تـوزي و خشـم در    و طغيـان، وقتـي كينـه    ]...[بـا خشـم    ]...[اوسـت  . آسمان سوم است
از جمله اگريگرويـي هنرهـا را در جهـان و رازهـاي بهشـت را بـراي       . ارودگاهش برخيزد
دهاي آنان اگريگرويي را با بنـ  ]...[طغيان و ويراني به زمين فرا رسيد . انسان فاش كردند

كه اگريگرويي طغيان كنـد و   پيش از آن ]...[جاودانه بستد و به زندان تاريكي درافكندند 
  59».ها بنا شده بود از آسمان فرود آيد، زنداني براي آنان در ژرفاي زمين زير كوه

  :گويد مرصادالعباد نيز نزديك به اين معني مي
ر كشـند، تـا در ملـك و    خواستند تا تمهيد قاعدة سياست كنند و يكـي را بـر دا  «

گليم را كه وقتي بـه   آن مغرور سياه. ملكوت كسي ديگر دم مخالفت اين خالفت نيارد زد
چشم حقارت در ممالك خالفـت  اجازت دزديده به قالب آدم در رفته بود و به  فضولي، بي

سته و خواسته تا در خزانة دل آدم نقبي زند ميسـر نشـده، او را بـه تهمـت دزدي     او نگر
تا وقت سجود جملة ماليكه سجده كردنـد، او   آن روزش بستندتند، به رسن شقاوت بگرف

دسـتوري در كارخانـة غيـب رفتـه      نتوانست كرد؛ زيرا كه به رسن شقاوت بربستند كه بي
  60»... .بود

ميـان اگريگرويـي    61».رقم كفر بر ناصية ابليس پيش از وجود او كشـيده بودنـد  «
خورد كـه از ايـن قـرار     ادالعباد تشابهاتي چند بچشم ميهاي مانوي و ابليس مرص اسطوره

افشـاي رازهـاي جهـان و بهشـت     . بسته شدن دست هر دو به وسيلة رسن ب. الف: است
شـورش و نافرمـاني ايـن دو و    . جبر حاكم بر سرنوشت اين دو موجـود  د . براي انسان ج

ازلـي و  . هــ  . اسـت شود كه رانده شدن و تبعيد به زمين  پادآفره آن كه نصيب آن دو مي
  .ابدي بودن شقاوت ايشان

  عالم صغير و كبير

عالم صغير همان بدن انسان است كه در داشتن شرايطي به عالم كبير يا جهـان  «
هاي فلسفي زده كه به  در اين مورد هم آيين مانوي دست به سخن پردازي. شباهت دارد

يـاد  » كيهـان كـودك  «ت عنوان مانويان از عالم صغير تح. مرصادالعباد شباهتي زياد دارد
يـك افسـانة مـانوي در ايـن مـورد      » كيهان بـزرگ «كنند و از عالم كبير تحت عنوان  مي
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) عـالم صـغير  (اين بار بهانة نبرد نور و ظلمت انسان است كه كيهـان كـودك   «: گويد مي

  62»).عالم اكبر(شود در برابر كيهان بزرگ  خوانده مي
دن انساني عقيده داشـتند كـه آن يـك عـالم     مانويان در باب تشريح ب«چنين  هم

هـاي فلكـي    هاي گـردش  اصغري است به شكل عالم اكبر و در آن به شكل كوچكي چرخ
هـا و دو زمـين    صور نجم سماوي و سه خندق و چهار حصار و درياهاي بزرگ و رودخانـه 

هـاي زمـين و    هاي جاري و برآمـدگي  خشك و مرطوب و نباتات و حيوانات و جبال و آب
هـا و سـاعات و ايـام متنـاهي و      ها و مـاه  ها و بهار و تابستان و پاييز و زمستان و سال هتپ

صـورت دور از جـنس نيـرين را    ) مـذكر و مؤنـث  (ديدند و در دو جـنس   نامتناهي را مي
همان امتزاج، اغتشاش و نظـم را كـه در عـالم اكبـر بـود      ) يعني بدن(يافتند و در آن  مي

  63».كردند مشاهده مي
  :گويد كند؛ بدين ترتيب كه مي هايي مي پردازي ة مانوي در اين مورد شروع به اسطورهافسان

؛ نخسـت  (Drogan)انـد   هاي مادي بخش شوند، كـه خـود هفـت دروجـان     اندام«
خواسـت كـه او    ]...[پوست، دوديگر گوشت، سوم رگ، چهارم خوردن، پنجم پي، ششـم  

آن الشه دفن كند و بر آن پادشاه مسـلط  هايش را در  هر چيز مادي و همة گونه) ديو آز(
انـد؛ ايـن دوازه دروازة آن آميختگـي انـدر آن فرزنـد       گونه مانده اين شود و پيوندهاي پس

انـد و او سـپهرها و بـروج و سـتارگان را      ديوي همانند دوازده دروازة آسمان ساخته شده
هـا،   هـا و كـوه   اليـه .. .اندام به اندام اندرآميت و در آن حركت به سوي پايين را مهيا كـرد 

هـا و ديوارهـا    ها و درياچه ها و كاريزها و رودها و درياها، ساحل ها و چشمه ها و جنگل دره
  64...ها و همه و گودال

چنين عالوه بر اين، قسـمتي از افسـانة آفـرينش مـانوي، داسـتاني از نـابودي        هم
اد عالم توسط مهريـزد  كند كه از آن تحت عنوان ايج تعدادي از سران ديوان را مطرح مي

(Mehrizad) شود كه در اين باب نيز نحوة ايجـاد عـالم از بـدن     يا روح زنده نام برده مي
  :ديوان، شباهتي عميق به مرصادالعباد دارد

هـاي ايرانـي،    كـه در نوشـته  . مأمور اين اقدام، يعني ايجاد عالم، روح زنده اسـت «
وي به كمـك پـنج   . وخ خوانده شده استت را گاهي غريوژندگ و گاهي مهريزد و گاهي رام

ده آسـمان و از   كنـد  كـه مـي   هـا  پسر خود، سران ديوان را مجازات نموده و از پوست آن
  65».سازد ها را مي ها كوه ها هشت زمين و از استخوان آن گوشت و مدفوعات آن

  :گويد و در جاي ديگر نيز مي
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هـا را كنـده و از    ست آنهاي ظلمت را كشته و پو فرشتة االهي برخي از آرخونت«

ها  ها زمين اند و از گوشت آن ها بوجود آمده آسمĤن. اند ها كه مثل چادر كشيده اين پوست
  66»...ها زاييده شدند ها سبزي ها و از گيسوي آن ها كوه و از استخوان آن

  :گويد مرصاد هم مي
يافت از  ـ ابليس ـ چون فرو رفت و گرد نهاد آدم برآمد، نهاد آدم عالمي كوچك «

سر را بر مثال آسمان يافـت هفـت   . جا نموداري ديد هرچه در عالم بزرگ ديده بود در آن
كه بر هفت آسمان هفت ستارة سياره بود بر هفت طبقات سر قـواي بشـري    طبقه، چنان

متخيله و متوهمه و متفكره و حافظه و ذاكره و مدبره و حس مشـترك  : هفت يافت چون
يكه بود، در سر حاسة بصر و حاسة سمع و حاسـة شـم و حاسـة    كه بر آسمان مال و چنان

هاي  ها و جوي كه در زمين درختان بود و گياه ذوق بود و تن را بر مثال زمين يافت چنان
ها بود، بعضي درازتر چون موي سر بر مثـال درخـت و بعضـي     ها، در تن موي روان و كوه

هـا   ناهاي روان و اسـتخو  مثال جويها بود بر  كوچك چون موي اندام بر مثال گياه و رگ
كه در عالم كبري چهار فصل بـود بهـار و خريـف و تابسـتان و      ها و چنان بود بر مثال كوه

حـرارت و بـرودت و رطوبـت و    : زمستان، در آدم كه عالم صغري اسـت چهـار طبـع بـود    
  67»... .صفرا و سودا و بلغم و خون: يبوست، در چهار چيز تعبيه

تـا جـايي   : برد كه مضمون هر دو يكي است توان پي اين دو ميبراحتي از شباهات 
توان نزديك بـه   ها را از استخوان ديوان بصورتي نمادين مي كه شباهت ساخته شدن كوه

. هـا بـه اسـتخوان انسـان در مرصـادالعباد و داسـتان آفـرينش آدم دانسـت         شباهت كوه
كننـدة   فسانة مـانوي تقريبـاً بيـان   دم در اهاي آ چنين از باال به پايين ايجاد شدن اندام هم

شباهتي ديگر ميان اين دو است، چه در مرصادالعباد از هفت طبقـات سـر و شـباهت آن    
هـاي روبـه    شود و بعد عناصر زميني كه شـباهت بـه انـدام    به آسمان اول شروع بحث مي

. هـا و موهـاي تـن كـه شـباهت بـه گياهـان دارد        ناها و استخو پايين بدن دارد مثل رگ
و او سپهرها و بروج و ستارگان را اندام به انـدام آميخـت و   «: كه افسانة مانوي گفته نچنا

  68»... .در آن حركت به سوي پايين را مهيا كرد
بدين معنـا كـه در   . اما مورد ديگر شباهت قواي ذهني در عالم صغير و كبير است

  :گويد افسانة مانوي مي. شود هر دو اين شباهت مطرح مي
خرد، ذهن، : فراز آمد و با پنج اندام خود (Bahman)ي بهمن بزرگ پس از چند«

او چون فرزندي ميان ايزدان به اتفاق عيسـي  . ها آمد هوش، انديشه و فهم به ياري انسĤن
را تشكيل دادند، چنـان كـه   ) عالم اصغر(درخشان و دوشيزة روشني معبد كيهان كوچك 

  69».را بوجود آوردند) عالم اكبر(زرگ خورشيد و ماه و انسان كامل نيز معبد كيهان ب
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و  مرصادالعبادبنابراين چه در . مرصادالعباد نيز در باال به اين امر اشاره كرده بود

  .چه در افسانة مانوي هر دو عالم صغير داراي قواي ذهني است

  مختصات نفس در اساطير مانوي

  :مانويان معتقدند
نست، كه روح از عالم باالست و بدن به دا ماني، انسان را مرّكب از روح و بدن مي«

عالم زيرين يا سفلي تعلق دارد و در ميان آن دو نفس است؛ كه هرچند منشأ آن از عـالم  
  70».اعلي است، اما به سبب مجاورت با تن در چنگال ماده گرفتار است

هـايي حـول محـور نفـس      ايشان برطبق همين عقيده، دست به پردازش اسـطوره 
  :ين صورت استاند كه به ا زده

ت جامة تن خسن. پس از تازش اهريمن، هرمزدبغ به سرزمين تاريكي يورش برد«
در بر كرد و با پنج فرزندش فروهر، باد، روشني، آب و آتش بـه سـوي اهـريمن و ديـوان     

هرمزدبغ، فرزندي ديگر هم داشت به نـام نفـس زنـده كـه از گوهرهـا و پـنج       ... درتاخت
، آب و آتش بود و هم او بود كه در اين زمان بـه يـاري پـدر    فروهر، باد، روشني: فرزندش

  71».شتافت، اما سرانجام همانند ديگر برادرانش طعمة ديوان گرديد
وليكن چون روح بـا خـاك آشـنايي گرفـت، از ازدواج او بـا      «: گويد مرصاد نيز مي

و اين مثل آن است كـه مـردي و زنـي بـا هـم جفـت       « 72».عناصر فرزند نفس پديد آمد
از ايشان دو فرزند بيك شكم بيايد، يكي نر كه با پدر ماند و يكي ماده كه با مـادر  . گيرند

پسـري   همـه  اما دل. چنين از ازدواج روح و قالب دو فرزند دل و نفس پديد آمد هم. ماند
مانـد، در دل   ماند و نفس دختري بود كه با مادر قالـب خـاكي مـي    بود كه با پدر روح مي

روحاني بود و در نفس همه صفات ذميمة سفلي وليكن چون نفـس   صفات حميدة علوي
روحانيـت   بهزادة روح و قالب بود، در وي از صفات بقا و بعضي از صفات حميده كه تعلق 

  73».دارد بود
اي از مختصـات نفـس اسـت، اسـطورة مـانوي و مرصـادالعباد        دو متن باال برگفته

نفـس در افسـانة مـانوي    : الـف : ن قرار استداراي اشتراكاتي مهم است كه به ترتيب از اي
عناصـر اربعـه در مرصـادالعباد و    : ب. فرزند هرمزدبغ و در مرصادالعباد فرزنـد روح اسـت  

عناصر فروهر و باد و روشني و آب و آتش در افسانة مانوي هر دو بـه صـورت تمثيلـي از    
: ج. ر رفتـه رود كه در مرصادالعباد بـه منزلـة مـادر نفـس بشـما      بستگان نفس بشمار مي
روح، عناصر و نفس در هر دو داستان كه بسيار قابـل توجـه   : اي گردآمدن سه عنصر پايه

. تعلق عناصر به عالم جسم كه در اسطورة مانوي و مرصادالعباد بدان اشاره شـده : د. است
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اي كه در قداست نفس موجود است وليكن بـه سـبب گرفتـاري در عـالم      نيروي بالقوه. ه

نفـس كـه در هـر دو داسـتان     . ي. قابليت فعليت خويش را از دست دادهجسم، اين نيرو 
  . شود پس از روح به عالم جسم تشكيل مي

در هر صورت اين مشتركات در زمينة مختصات نفس، به اين ظن و گمـان دامـن   
در موردي . هاي مانوي تأثيرپذيري داشته است زند كه احتماالً مرصادالعباد از اسطوره مي

به، مانويان مختصاتي در باب حيات نفس و تعلق آن به عالم باال دارند كه با نزديك و مشا
چه عقايـد مـانوي و چـه مرصـادالعباد     . خواني دارد ويژگي نفس در مرصادالعباد كامالً هم
يعنـي معتقدنـد كـه نفـس متعلـق بـه عـالم        . دانند منشأ وجودي نفس را از عالم باال مي

زنداني قرار گرفته كه اگرچه خـود بـالقوگي و پتانسـيل    اسير و  ةباالست و در تن به مثاب
روحانيت را دارد، اما به سبب قرارگرفتن در جسم به صورت بالفعل پيوسته بـه تبـاهي و   

اعتقاد مانويـان مبنـي بـر بـر وجـود نفـس در ميـان جسـم و روح         . زند سياهي دامن مي
ي آيـين مانويـان و مـتن    در هـر دو، يعنـ  . شباهتي زايدالوصف به عقايد مرصادالعباد دارد

وي به خودي خـود  . مرصادالعباد، نفس به سبب مجاور با تن در چنگال ماده گرفتار است
پاك و آن جهاني است و آاليشي ندارد، اما در اثر مجاورت با تن به اسارت صفات زشت و 

  .شود ذميمه دچار مي

  نگريستن يكي از فرزندان نور به مغاك تاريكي

مايه و اساس مرصادالعباد با افسانة مانوي در بـاب نگريسـتن    اشتراك ديگر در بن
  :گويد اسطوره مي. يكي از فرزندان نور به مغاك تاريكي است

آه : مندش گفـت  به برادران ثروت. يكي از فرزندان نور از باال نگريست و او را ديد«
ـ  . اي برادران من، اي فرزندان روشني كه در شما هيچ كاسـتي و خـردي نيسـت    ه مـن ب

من . خواست جنگ بر پا كند درون مغاك نگاه كردم، آن بد را ديدم، فرزند بدي را كه مي
رس  هـاي بينـوا را در دسـت    مـن آن بـدبخت  ... راه و دوازده وزيرش را نيز ديدم هفت هم

ها را ديدم كه آمادة برپـايي   آشام آن زره خون. ديدم كه در انديشة برپا كردن جنگ بودند
ا ديدم كه نهاده شـده و تورهـا كـه پهـن گرديـده و گسـترده بـود تـا         ها ر دام. جنگ بود

  74»... .باشد كه دستگير شود تا نتواند از آن بگريزد. اي كه مقدر است بيايد پرنده
  :گويد مرصادالعباد نيز با مضموني متشابه مي

اي  دانستند كه اين چه مجموعه كردند، نمي هرچند كه ماليكه در آدم تفرس مي«
كرد و بدان يك چشم اعورانه بـدو در   باري گرد او طواف مي ا ابليس پر تلبيس يكت. است

تـا  . گشـايي يـافتم   باشيد كه اين مشكل را گره :دهان آدم گشاده ديد، گفت. نگريست مي
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من بدين سوراخ فرو روم ببينم چه جايي است؟ چون فرو رفت و گـرد نهـاد آدم برآمـد،    

جا نمـوداري از آن   چه در عالم بزرگ ديده بود، در آننهاد آدم عالمي كوچك يافت، از هر
كه بر هفت آسمان هفت ستارة سياره  ديد، سر را بر مثال آسمان يافت هفت طبقه، چنان

خيال و وهم و متفكره و حافظـه  : بود، بر هفت طبقات سر قواي بشري هفت يافت؛ چون
  75»... .و ذاكره و مدبره و

گشـايي از   انـد، بـراي گـره    فرينش آدم فرو مانـده چنين ماليكه نيز كه در كار آ هم
بار عناصر متضـاد   كنند و اين حكمت آفرينش او دوباره به جسم او فرو رفته و تجسس مي

گيرند كه هر جا دو ضد جمع شود، در پي  بينند و نتيجه مي دهندة جسم او را مي تشكيل
الفت به كسـي  خ«: گويند ريزي خواهد داشت و خطاب به حضرت عزت مي جنگ و خون

و در جـاي ديگـر مرصـادالعباد     76»ريخـتن تولـد كنـد؟    دهي كـه از او فسـاد و خـون    مي
  : گويد مي

گفت؛ ـ من آن مرغم كه هنـوز از آسـتان آشـيان      ـ روح خطاب به فرشتگان مي«
نفخه پرواز نكـرده بـودم، و بـه قفـص قالـب گرفتـار نشـده كـه شـما از كمـان مالمـت            

اكنون تماشاي صيادي من كنيـد  . نازيديد مي... ختيد و به صياديبر من اندا... اندازها مرغ
  77»... .و نظارة خون ريختن و فساد كردن من باشيد

  كاري فرشتگان در برقراري جهان هم

برنـد كـه هـر     مانويان در مورد برقراري و حفظ ثبات جهان از فرشتگاني نـام مـي  
  :اند كدام با هدفي و براي ايفاي نقشي آفريده شده

پنج پسر دارد كه معاون او هسـتند   (demiurge)ز طرف ديگر آن فرشتة االهي ا«
اول پيراية تجلـي اسـت كـه شـش روي     . ها با خود مراقب زمين هستند و هر كدام از آن

در ناحية ستارة قطب در ذروة ماشين مدور برقرار شـده و آن  . پاشد دارد و شرارة  نور مي
دومي پادشاه بزرگ شرافت در وسط هوا بـر  . دارد ماشين را با دست پرقوت خود نگاه مي

كنـد تـا    ها به پايين عطف مي ها بوده و اشعة آن تخت نشسته پهلوي نيرين كه مراقب آن
سوم الماس منور كه در دست راست خـود يـك   . هاي پست براي روشن كردن ارواح چاله

ني كه زنـده  شمشير و در دست چپ يك سپر روي خشكي زمين و در درياها بر ضد ديوا
چهارم پادشاه افتخار در احشاي زمين ميان قسمت باال و نـواحي  . كند اند مبارزه مي مانده

آورد و پنجم اطلـس   ها را به حركت مي ها و بادها و آب  پست قرار گرفته و سه چرخ آتش
و با بـازوان  ) يعني زمين(اين كتلة سنگين ) قاعده(به زانو نشسته به طرف جنوب در زير 

  78».دارد هاي خودش آن را نگاه مي روي دوشخود 
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  :گويد مرصادالعباد نيز مي

هـاي   كه از مبدأ عالم ارواح تا منتهـاي عـالم اجسـام، خداونـد تعـالي عـالم       بدان«
مختلف آفريده است از دنيا و آخرت و ملك و ملكوت و در هر عالمي صنفي از مخلوقـات  

ع مختلف آفريده و در هر يك خاصيتي آفريده است روحاني و جسماني و از هر صنف انوا
كه از صنف ملكي چندين نوع ملك آفريده است از كروبي و روحـاني و   چنان. ديگر نهاده

و ماليكة هوا كه ابـر  ... آسمان تا هفتم كه هر يك نوعي  ديگرند هر جملة عرش و ماليكة
ا موكلند و ماليكـة  اي كه بر درياه و ماليكه.. و باران و رعد و برق و باد بحكم ايشان است

هـا   هـا و كـوه   اي كه عروق زمـين  و ماليكه... روزاهل زمين و ماليكة حفظه از اهل شب و 
  79».بدست ايشان است و آن ملك كه گاو و ماهي و جهان بر سفت اوست

  اشتراك شجرات مانويان و مرصادالعباد

درخـت  : در اساطير مانوي بارها از شجراتي گوناگون نام برده شـده اسـت، ماننـد   
هاي آلوده را كـه بـه    مرگ، درخت زندگي و درخت پااليش ارواح كه وظيفة تصفية روآن

متقارن با ايـن شـجرات   . است، برعهده دارد  صورت بذري در بطن قالب انسان قرار گرفته
. كند كه رنـگ و بـويي گنوسـي مـانوي دارد     مرصادالعباد نيز شجراتي مشابه را مطرح مي

كـه بـا شـجرات    ...) عبوديت و ذكر و واليت و عرفـان و (و ) وجودنفس و : (مانند شجرات
زنند و البته بحث از درخـت روح و ميـوة معرفـت كـه در      مرگ و زندگي مانويان پهلو مي

بـا بحـث از همـين      العـاده  گردد كـه شـباهتي خـارق    اي مطرح مي اساطير مانوي به گونه
  .شجرات در مرصادالعباد دارد

  در آيين مانويالف ـ درخت نور و ظلمت 

ماني دو اصل قديم يعني نور و ظلمت يا خير و شر يا خدا و ماده را به شـكل دو  «
درخت حيات و درخت مرگ و هـر دو بـر طبـق طبيعـت     : نمايد درخت عظيم تصوير مي

هـاي   دهند و در مقابل عناصر مالزم نور و عناصر مالزم ظلمت نيـز درخـت   خود ميوه مي
  80»... .پنج درخت نور و پنج درخت ظلمت شوند، مثالً زيادي پيدا مي

ها در پنج منطقة ظلمت از قبـل وجـود    ها كه شكل مثالي يا ذري آن اين درخت«
ولي از اوايل امر يك قسمت بزرگي از عناصر خير را جـذب  . داشته از حيث طبع بد بودند

هـا از تنـة    هاي آن كرده بودند و بقاياي ماية االهي كه در زمين متفرق است بوسيلة ريشه
شـود،   ها شكفته مـي  هاي آن ها و ميوه كند و در گل ها صعود مي هاي آن ها تا سرشاخه آن
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هـا   ترنـد و ميـوه   تر و شـاداب  ها شكفته تا بزودي به آزادي اصلي خود برسند و هر چه گل

  81».هاست تر، دليل زيادي ماية خير در آن پرگوشت

  ب ـ درخت نور و ظلمت در مرصادالعباد

كند؛ مثالً دربارة  درباب درخت نور و ظلمت از تماثيلي نمادين استفاده ميمرصاد 
  :گويد درخت نور مي

» مـن روحـي  «جا كه مزارعت تخم روحانيت اسـت، كـه از انبـار خـاص      پس آن«
اندازنـد، در   در زمين قالب انسانيت مي» و نفخت فيه من روحي«بيرون آرند و به دهقنت 

گي رسد ـ و آن مقام معرفت است ـ بنگر تـا چـه آالت و     پرورش آن تخم تا به كمال ثمر
  82».ادوات و اسباب بكار بايد، تا مقصود به حصول پيوندد

  :گويد و در باب درخت ظلمت نيز به همين صورت مي
خلق چنان پندارند كه ابا و استكبار ـ ابليس ـ در وقت سجده بود، بلـي صـورت     «

ره است، اما حقيقت آن ابا و استكبار كه بـه  آن به وقت سجده بود كه به مثابت ثمرة شج
اجازت در  مثابت تخم است، آن روز در زمين شقاوت افتاد كه از رعايت ادب ابا كرد، و بي

به چشم بزرگي بخـود نگريسـت و   ... كارخانة غيب رفت و چون بيرون آمد استكبار كرد و
آن ابـا و اسـتكبار    به چشم حقارت به خليفة حق، آن تخمش بروزگار پرورش يافت؛ ثمرة

  83»... .آمد بوقت سجده
كه اساساً از لحاظ طبع بـد  ) استعاراً تن(و دربارة درختان روييده در ناحية ظلمت 

هـاي شـكفته و شـاداب را دارنـد،      هـا و ميـوه   است و با عروج به باال توان رسيدن به گـل 
  :گويد مي

كاشـتند و پـنج   ـ ب) ناحيه ظلمت(تخم اين هفت شهوت در هفت عضو انساني ـ  «
حس را به ترتيب آن فرو داشتند، تا به مدت پـانزده سـال بـر شـجرة هـر تخمـي ثمـرة        

و فرمودنـد كـه   ... پس از آن صاحب شرع را بـه معـاملي آن فرسـتادند   . شهوتي پديد آمد
  اثمار آن اشـجار را تخـم سـعادت آخـرت سـازند و در زمـين عبوديـت بدسـت شـريعت          

84».. .اندازند
  

  :گويد تر مي سيار نزديكو در معنايي ب
و مثال تعلق روح انساني به قالب و آفات آن چنـان اسـت كـه شخصـي تخمـي      «

وليكن تا اين تخم روح را آب ايمان و تربيت عمل صالح بـدو رسـد، تخـم برومنـد     ... دارد
شود و از نشيب زمين بشريت قصد علو عالم عبوديت كند، از دركات خسران خالص يابد 

رسد و اگر  دد كه يابد به درجات نجات كه عبارت از آن جنات است ميو بقدر تربيت و م
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طبعي سر به سبزة شجرگي فرود آرد و طلـب ثمرگـي نكنـد، از اهـل      همتي و ابله به دون

و اگر بـه مقـام ثمرگـي رسـد كـه      » البله النجنةان اكثر اهل «: گردد كهو درجات جنات 

دد و اگر عياذا باهللا تخم روح آب ايمـان  مرتبة معرفت است از جملة اهل اهللا و خاصته گر
در خسـران  ... د در زمين بشريت بپوسد و طبيعـت خـاكي گيـرد   بو تربيت عمل صالح نبا

  85».ابدي بماند

  ج ـ افسانة مانوي و شجرة پااليش روح

  :گويد افسانة مانوي دربارة شجرة پااليش روح مي
ب خود را فراخوانـد، آنـان   ، گياهي در زندگاني كاشت؛ آفريدگان مجبو)مهريزد(او «

را بر آن گياه نهاد تا بتوانند بذر را تطهير كنند و آن را پيش برند و تطهيـر كننـد دانـه را و    
... هـاي نـور سـوار شـوند     هاي شما بر آن كشـتي  ها برند؛ پس روآن ها و قايق آن را به كشتي

.«86  
ر بند است كـه در  مهريزد در اساطير مانوي مأمور تطهير و تصفية ارواح آلوده و د

اند؛ او وظيفه دارد، اين ارواح را كـه چـون    قالب عالم خاكي جسم و جسمانيت قرار گرفته
اند را با پرورش صحيح بـه درختـي بـارور     بذري در بطن وجود عالم سفلي قرار داده شده

  .تواند روح را به عالم باال هدايت كند تبديل كند كه مي

  روحد ـ مرصادالعباد و شجرة پااليش 

مرصادالعباد نيز با نظري مشابه مانويان از اين تمثيل در باب عروج روح بـه عـالم   
  :گويد كه مي گيرد چنان باال بهره مي

زمين دنيا را شايستگي آن دادند كه تخمي از انواع حبوب و ثمـار  چون كه  بدان«
الـب  چنـين زمـين ق   هـم . در وي اندازند و پرورش دهند؛ يكي را صد تا هفتصـد بردارنـد  

اند كه چون تخم روحانيت در وي اندازند و به آفتـاب عنايـت و    انسان را استعداد آن داده
 آب شريعت پرورش دهند از آن ثمرات قربت و معرفت چندان بردارند كه در وهم و فهـم 

  87».هيچ آفريده نگنجد و عقل 
ـ  هپس ب« د و اثر آن شوق كه در تخم روحانيت باقي بود، دل بر جهان فاني ننهادن

روة اعلـي عليـين عبوديـت آوردنـد و درتزكيـة نفـس       ذاز اسفل سافلين طبيعت روي به 
ايم بر خود بجنبيـد و سـبزه سـر بيـرون      كوشيدند و آن تخم را كه نسبت دانة خرما داده

خويش رهـايي يافـت و از زنـدان وجـود دانگـي،      وجود حجاب و چون قدري از بند . كرد
خود را در حبس وجـود   ،مقام شجرگيش گشاده شداي بر فضاي هواي عبوديت و  دريچه
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تواني كه به تربيت و تزكيت از اين حبس خالص  چون مي: دانه بودن مالمت كرد و گفت

و فالح يابي، چرا توقف روا داري؟ و كمر جد و اجتهاد بر ميـان نبنـدي و چـون لئيمـان     
كـه بـه مالمـت     بدين حضيض و اسفل راضي باشي؟ او را در اين مقام نفس لوامه خوانند

... گرداند پس تأثير عنايت ازلي او را در كار بندگي هر ساعت مجدتر مي. خويش برخاست
گيرد و از عالم سفلي به عالم علـوي ترقـي    و آن شجرة عبوديت هر روز طراوتي ديگر مي

اي مرده بـود، چـون سـبزه از او بيـرون      هنااول د. كند تا شجره تمام از دانه بيرون آيد مي
اگرچه در درخت محو شده بـود و مـرده گشـته، ديگربـاره آن دانـه را در      . نده ببودآمد ز

  88».كسوت شكوفه از درت بيرون آورد
بينـي   شـباهت بـه جهـان    جا بحث زندگي و مرگ در مرصادالعباد بـي  حتي در اين

كـه   سمبوليك مانويان نسبت بـه بحـث مـرگ و زنـدگي در اساطيرشـان نيسـت؛ چنـان       
ويان يعني رهايي و نجات روح و مرگ، يعنـي اسـير بـودن در زنـدان     زندگي در نزد مان«

  89».ماده

  افسانة مانوي و طوبي زاياي معرفت. هـ 

آورند كـه خطـاب بـه درختـي      مانويان در اساطيرشان از نيايشي سخن بميان مي
ايـن درخـت   . آورد هاي معنوي را بـا خـود بارمغـان مـي     بارور است كه انواع و اقسام ميوه

  :گردد گونه ستايش مي عرفت و خرد اينزاياي م
هـاي   ستايم آن درخت هميشه بارور را با گنجينـه  كنم و مي با احترام نيايش مي«

هايش با كيفيتي  ها و ميوه ها، گل ها، برگ شاخه ]كه[بخش  مند و شادي بسيار متعالي ارج
هـاي ايـن    گـل  از) آوران روشـني  ايـزدان و پيـام  (همة بوداها . كند متعالي جهان را پر مي

اسـت كـه     هاي اين درخـت  ها از ميوه همة خردها و مهرباني. گيرند درخت سرچشمه مي
  90»... .چيره گردد» آز«تواند بر پنج گونة  مي

  و ـ مرصادالعباد و طوبي زاياي معرفت

  :گويد مرصادالعباد نيز در تمثيلي متشابه مي
چـون تخـم روح در    چنان باشد كـه  و اما معرفت نظري خواص خلق راست و آن«

انساني به مقام مثمري رسد  ةزمين بشريت بر قانون شريعت پرورش طريقت يابد و شجر
در ثمره آن خاصيت كه در تخم بود بازآيد اضعاف آن و چيزهاي  ديگر كه در تخم يافته 

بر مثال تخم زردآلو كه بكارند؛ از آن سبزه و درخت و شاخ و برگ و . نشدي با خود بيارد
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شكوفة سر بشـكفت و  ... چنين از تخم روح پس هم... و اخكوك و زردآلو پديد آيدشكوفه 

  91».اخكوك خفي بيرون آمد و زردآلوي معرفت پيدا شد

  هاي اساطيري ارژنگ و درخت دوبعدي ن ـ نگاره

نگـارة درخـت   ... گاه مانوي واقع در شمال سـانگيم  اي در پرستش در ديوار نگاره«
است؛ درخت زندگي، شكوفا، زيبا   ديگر پيچيده ه كه دور يكمرگ و زندگي تصوير گرديد

ايـن درهـم پيچيـدگي    . برگ است در حالي كه درخت مرگ پژمرده و بي. و سرسبز است
درخت زندگي و درخت مرگ، نماد آميختگي نور و ظلمت در اين دنياي فاني اسـت كـه   

  92».گذارد هاي ارژنگ را بنمايش مي ترين موضوع نگاره مهم

  رصادالعباد و درخت دوبعديي ـ م

چنين از تخـم روح، شـجرة تـن پديـد آمـد و       پس هم«: گويد مرصادالعباد نيز مي
هاي دل و صفات دل پديـد   هاي نفس و صفات نفس پديد آمد و بر طرفي ديگر شاخ شاخ

  93».هاي قواي باطني پديد آمد هاي حواس ظاهري پيدا شد و بيخ آمد و برگ

  ور و ظلمت در هر دو اثراشتراك ده عنصر تمثيلي ن

گانـة   هاي مـانوي و مرصـادالعباد، وجـود عناصـر پـنج      اشتراك ديگر ميان اسطوره
پنج عنصر جهان تاريكي شـامل دود  . گانة جهان تاريكي است بهشت روشني و عناصر پنج
است و پـنج عنصـر   » بخار«و ضباب » تندباد و بادهاي مهلك«و حريق و ظلمت و سموم 

هركـدام از  . طورة مانوي شامل، نسيم و هوا و آب و آتش و نور استبهشت روشني در اس
افسانة مانوي در . كند اين عناصر در جدال ميان هرمزدبغ و اهريمن نقشي مهم را ايفا مي

  :گويد باب اين عناصر چنين مي
گانة جهان تاريكي به هـم آميخـت؛ دود    هاي پنج گانة روشني با پاره هاي پنج ه پار«

چه لذت و آسـايش نفـس و حيـات حيـواني اسـت از نسـيم و        آن... يخته شدبا  نسيم آم
چـه سـوزندگي و    چه نابودي و آزار است از دود باشد، حريق با آتش آميختـه شـد، آن   آن

چـه درخشـندگي و روشـنايي دارد، از آتـش اسـت و       نابودي و فساد دارد از حريـق و آن 
و سـود دارد، از روشـني و هرچـه     چه صـفا و پـاكيزگي   روشني با تاريكي آميخته شد؛ آن

بـا آب مقتـرن   » بخار«و ضباب ... چركي و تيرگي و غلظت و قساوت دارد از تاريكي است
  94».شد
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كه او  جويد؛ چنان مرصادالعباد نيز از اين عناصر نمادين به صورتي شايان بهره مي

را در كسـوتي  ... را اهريمني و نسيم و آتش و نـور و  ... نيز دود و بخار و تندباد و ظلمت و
دود هجران، دود نفسي نفسي و : هاي كه در مورد دود از واژه گيرد؛ چنان اهورايي بكار مي

آتـش ابـتالي   : يا در مورد آتش مقدسه و پاك از عنـاويني چـون  . كند دود عنايت ياد مي
. كند كه بسيار قابل توجـه اسـت   استفاده مي... االهي، آتش محبت و تجلي، آتش عشق و

مورد نسيم از واژگاني چون نسيم صباي عنايت يا نسـيم نفحـات الطـاف حـق يـاد      يا در 
جويد  كند و در مورد سموم يا تندباد، از تندباد لعنت و باد و وسوسة شيطاني بهره مي مي

هاي ناپاك و اهريمني از آتش صفات ذميمه يا آتش فراق كـه آزاردهنـده    و در مورد آتش
بخشي وسـيع از ايـن كتـاب را بخـود      ،از نور و ظلمت چنين بحث برد و هم است، نام مي

تـوان بكـرّات در    به هر حال در مورد هـر كـدام از ايـن عناصـر مـي     . اختصاص داده است
اند كه بـراي درك   هايي سمبوليك استعمال گرديده مرصادالعباد نشاني يافت كه در معني

  :گردد ها اشاره مي تر به برخي از اين تمثيل بيش

  ك و دود اهريمنيالف ـ آتش پا

  :گويد مرصادالعباد مي
سفلي، آتش لطيف نـوراني علـوي گـردد و تـا از هسـتي       ظلماني تا هيزم كثيف«

كنـد كـه    آن دود چيسـت؟ طلـب آتـش مـي    . كند هيزم چيزي باقي ماند هنوز دودي مي
وجـود   هخواهد همـ  مي. شود هيزم ذوق آتش بازيافته است؛ به هيزمي خويش راضي نمي

صد و بيست و اند هـزار نقطـة نبـوت، هيـزم وجـود      . ي بزرگ استاين سرّ ...آتش گردد
بشري را فداي آتـش محبـت و تجلـي صـفات حـق كـرده بودنـد، ولـيكن از هـر كسـي           

  95».آيد مي اي بازمانده بود تا فرداي قيامت از ايشان دود نفسي نفسي بر سوخته نيم

  ب ـ نسيم پاك و آتش اهريمني

مبـين ايـن   ) حريق(مورد تقدس نسيم و آتش اهريمني هاي مرصادالعباد در  گفته
يـا   96».نسيم صباي عنايت بر تو وزيد و آتش صفات ذميمة تو فرو مـرد «: تمثيالت است

آتـش فـراغ در جـانش    « 97.»نسيمي از نفحات الطاف حق از آن راه به مشام جانت رسد«
يالت اكتفا نكـرده  مرصادالعباد به همين تمث 98».مشتعل شد، دود هجران به سرش برآمد

  :گويد و در مورد حريق كه جزو عناصر جهان ظلمت در آيين مانوي است مي
و بيان از شرح آن عـاجز و  ... اما انوار صفات جالل كه از عالم قهر خداوندي است«

كه به حقيقت هفت دوزخ از پرتو آن نور اسـت و  ... اول نوري پديد آيد محرق. قاصر است
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است نه محرق و انوار صفات جالل محرق است نه مشرق و هـر  مشرق  جمال انوار صفات

كه گاه بود كه  نور صفات جالل ظلماني صرف بود  فهم و عقل ادراك اين معاني نكند، بل
تافتند تا سرخ گشت،  دوزخ را چندين هزار سال مي... و عقل چگونه فهم كند نور ظلماني

ر سال ديگر بتافتند تا سـياه گشـت   هزا ل ديگر بتافتند تا سپيد گشت، چندچند هزار سا
  99».و آتش سياه را عقل چگونه فهم كند... و اكنون سياه است

  ج ـ تندباد يا سموم اهريمني

  :گويد مي) گر و تندباد بادهاي ويران(چنين در مورد سموم  او هم
نفس در اين مقام كه ذوق الهامات حق يافته است و با عالم غيـب آشـنا گشـته،    «

كه به باد وسوسة شيطاني يا به سرماي عجب نفسـاني از شـجرة عبوديـت    خطر آن دارد 
  و نفس را در هيچ مقام آن نازكي نيست و آن خطر كـه در ايـن مقـام ملهمگـي     ... درافتد

نيافته است و ذوق غيب نيافته است و ذوق غيب و الهامـات   خالصـ چه از خويش تمام 
ل است ـ دم و عشـوة شـيطان بخـورد و بـه      غرور آن تواند بود كه مگر مقام كما ،بازيافته

آمد و بزرگي و خيريت بخود بازنگرد، ابليس وقـت شـود و بـه تنـدباد      نظر عجب و خوش
  100».وار از درخت قبول به خاك مذلت افتد لعنت شكوفه

  دـ ضباب يا بخار اهريمني

شـادي عالمـت خداسـت و    «كه از منظر مانويـان   101».بخار آه به دماغ او برآمد«
  102».عالمت ظلمت است حزن

  پاك و ظلمت اهريمني هـ ـ نور

مانند مانويان از آن بهره جسـته بحـث    ترين تمثيلي كه مرصادالعباد به شايد بيش
طبع ظلمت است و شرع نـور،  «: گويد به عنوان نمونه او مي. سمبوليك نور و ظلمت است

ذكر ظلمت شـهوت طعـام   تا به نور «: گويد يا مي 103».از ظلمت به نور خالص توان يافت
  104».مندفع شود

  و ـ آب پاك

و در جايي ديگر نيز پا را از دايرة  105».و خاك تيره را به مرتبة آب طهور رسانيد«
هاي روان و صافي بيند و درياهـا و   و اگر آب«: گويد تمثيل برون نهاده و در باب واقعه مي

  106».اين جمله صورت صفات دلي است... ها غديرها و حوض
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  لو و درخشاني انوار بحث تأل

مرصـادالعباد  اما موردي ديگر كه سـبب ايجـاد شـباهتي ميـان افسـانة مـانوي و       
  :گردد، بحث تأللو و درخشاني انوار است مي

كنـد و از آن قسـمت    روح زنده به آزادكردن نور پرداخته و آن را سه قسمت مي«
آورد و از قسـمتي كـه    يكه از تماس با ظلمت صـدمه نديـده، آفتـاب و مـاه را عمـل مـ      

براي آزاد كردن قسمت سـوم كـه    .كند ها را توليد مي امتزاجي كم در آن راه يافته، ستاره
تر آلوده شده حاجت به تدبير و مدت است و براي اين امر بر اثـر تضـرع و التمـاس     بيش

زنـد   مادر حيات و انسان ازلي و روح زنده، پدر عظمت دست به خلقت يا ابداع سومي مي
  107».كه شخص عمدة آن رسول سوم است

  :گويد مرصاد نيز مي
االاهللا صـقالت يابـد و زنگـار ظلمـت      چون آينة دل بتدريج از تصرف مصقل الاله«

ابتدا . گه انوار علوي پديد آيد آن... صفات بشريت از او محو شود، پذيراي انوار غيبي گردد
هده افتد و بعـد از آن در شـكل   گه بر مثال قمر مشا در صورت كواكب خرد و بزرگ و آن

  108».شمس پيدا گردد
در هر دو، بحث از انواري مقدس است كه از خورشيد و ماه و ستارگان به صـورت  

مرصـادالعباد خـود از   الدين رازي در  رسد كه نجم سلسله مراتبي استفاده شده و بنظر مي
ه و در هـر دو مشـاهده   اين نمادها، يعني ستارگان و ماه و خورشيد، كمال استفاده را برد

تـر دارد و انـواري كـه در دل     شود كه ستاره نسبت به ماه و خورشيد بازتاب نوري كم مي
هاي سرزمين تاريكي قرار گرفته بود، شـبيه اسـت و هـر     است به انواري كه در ميان غول

ل در مرصاد تا آينة دل تصفيه نشود، اين انوار به اين شـك . اي بايد تصفيه شود دو به گونه
دهد و در افسانه نيز تا امتزاج نور از ظلمت صورت نگيرد، انـوار در حـد    خود را نشان نمي

سلسله مراتبي كه براي درخشش اين انوار در نظر گرفته شـده نيـز   . نور است ستاره و كم
ترين انوار در هر دو است كـه نـه    كه نور ماه و خورشيد جزو پاك چنان. شبيه به هم است
  گويد؛ ديگرباره مرصادالعباد مي. نه ظلمت دل بر آن اثرگذار نبوده ظلمانيت ديوان و

تـر بـر مثـال بـروق و لوامـع و لـوايح پديـد آيـد و          و در بدايت حال، انوار بـيش «
بعـد از بـروق بـر مثـال     . گـردد  تر مي تر و زيادت كه صقالت زيادت شود، انوار بقوت چندان

گه انوار علـوي پديـد آيـد،     شود و آن هاي افروخته مشاهده چراغ و شمع و مشعله و آتش
گه بر مثال قمر مشـاهده افتـد و بعـد از آن در     ابتدا در صورت كواكب خرد و بزرگ و آن

  109».شكل شمس پيدا گردد
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  آفرينش نقوش و تصاوير زنده

گـردد، آفـرينش    مرصادالعباد مطـرح مـي  اشتراكي ديگر كه ميان اساطير مانوي و 
  :گويد در اين مورد افسانة مانوي مي. صحيفة عدمنقوش و تصاوير زنده است بر 

فرشـتگان را پـيش   ... او فراخوانـد )... پدربزرگي يا خداوند(پدر من آن روشني شاد «
. ها فـراز بـرد   گاه حيات را مستقر كرد و تصاوير زنده را در آن ها را فراز برد، جاي خواند و آن

  110»... .؛ شبنم و حيات را فروباراندشود، ابرهاي روشني را فراخواند كه هرگز نابود نمي
  :گويد نيز با مضموني مشابه مي مرصادالعباد

. عد پادشاهي را كه وجود هر موجود نتيجة جـود اوسـت   حد و ثناي بي حمد بي«
آن خداوندي كه از بديع فطرت و صنيع حكمت به قلم كرم، نقوش نفوس را بـر صـحيفة   

  111».مات خلقيت بشريت تعبيه كردعدم رقم فرمود و آب حيات معرفت را در ظل
كند با تصاوير  مرصادالعباد بكارگيري نقوش نفوس كه برابري ميكه در اين جملة 

كند با شـبنم و حيـات    چنين آب حيات معرفت كه برابري مي زنده در افسانة مانوي و هم
  .افسانة مانوي قابل توجه و دقت نظر است

  گيري نتيجه

مرصادالعباد از جملـه  هاي  ر مانوي و برخي قسمتتوان شباهت اساطي در آخر مي
اول، عامل تأثيرات محيطي كه پيش از اين : داستان آفرينش را محصول دو عامل دانست

الگوهـا كـه هـر دو عامـل      بدان پرداخته شد و دوم، مسألة ناخودآگاه جمعي يا بحث كهن
دارد اين امـر اسـت كـه     چه اهميت اما آن. تواند در ايجاد اين شباهات مؤثر بوده باشد مي

هـاي روايتـي    الدين چه به صورت آگاهانه و چه به صورتي ناخودآگاه برخـي قسـمت   نجم
الخصوص در بحث داستان آفـرينش شـبيه بـه اسـاطير گنوسـتيك و       مرصادالعباد را علي

بدست خود ماني طراحي شـده و ايـن مسـأله     بيشترالبته اين اساطير . مانويان كار كرده
العـاده   چه ماني نقاشي بوده با ذهن فوق. كند آگاه جمعي را تا حدي رد مياحتمال ناخود

. زده اسـت  هاي خويش مـي  ازش اسطورهدخالق كه به وسيلة همين خالقيت دست به پر
  :شناس معروف نيز به اين امر اذعان دارد كه ميرچا الياده اسطوره

عنوي و تقريباً در حقيقت اساطير مانوي آفريدة شخص ماني بود؛ اساطيري كه م«
و به منظور تصوير كردن حقايقي دربـارة نمـايش هسـتي،    ... داراي ويژگي استعاري است

  112».است) عالم اصغر(و كيهان كوچك ) عالم اكبر(اعم از كيهان بزرگ 
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 .106: 1381پور،  اسماعيل .37
 .29: همان .38
 .88: 1352الدين رازي،  نجم .39
 .75: 1335زاده،  تقي .40
 .226: 1381پور،  اسماعيل .41
 .226: همان .42
 .226: همان .43
 .226: همان .44
 .89: 1352الدين رازي،  نجم .45
 .93: همان .46
 .129: 1373الياده،  .47
 .131: 1383زاده،  تقي .48
 .131: همان .49
 .104: 1352ين رازي، الد نجم .50
 .108: همان .51
 .104: همان .52
 .129: 1373الياده،  .53
 .129: همان .54
 .132: همان .55
 .365: 1352الدين رازي،  نجم .56
 .110: 1381پور،  اسماعيل .57
 .286: همان .58
 .232، 231: همان .59
 86: 1352الدين رازي،  نجم .60
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 .334: همان .61
 .66: 1381پور،  اسماعيل .62
 .23: 1383زاده،  تقي .63
 .159، 158: 1381پور،  اسماعيل .64
 .75: 1335زاده،  تقي .65
 .19: 1383زاده،  تقي .66
 .76: 1352الدين رازي،  نجم .67
 .159: 1381پور،  اسماعيل .68
 .118: 1381اسماعيل،پور،  .69
 .52: 1377نژاد،  كيايي .70
 .107، 106: 1381پور، اسماعيل .71
 .184: 1352رازي،  .72
 .175: همان .73
 .222: 1381پور،  اسماعيل .74
 .75: 1352الدين رازي،  نجم .75
 .80: مانه .76
 .384: همان .77
 .20: 1383زاده،  تقي .78
 .54: 1352الدين رازي،  نجم .79
 .165: 1383زاده،  تقي .80
 .21: همان .81
 .113: 1352الدين رازي،  نجم .82
 .88: همان .83
 .399، 398: همان .84
 .105: همان .85
 .46: 1381پور،  اسماعيل .86

 .111: 1352الدين رازي،  نجم .87
 .360: همان .88
 .46: 1381پور،  اسماعيل .89
 .243: همان .90
 .115: 1352الدين رازي،  نجم .91
 .42: 1381پور،  اسماعيل .92
 .116: 1352الدين رازي،  نجم .93
 .256تا  248: 1381پور،  اسماعيل .94
 .158، 157: 1352رازي،  الدين نجم .95
 .356: همان .96
 .89: همان .97
 .129: همان .98
 .308: همان .99

 .363، 362: همان .100
 .90: همان .101
 .31: 1383زاده،  تقي .102
 .372: همان .103
 .287: همان .104
 .137 :همان .105
 .296: همان .106
 .76: 1335زاده،  تقي .107
 .299: 1352الدين رازي،  نجم .108
 .297: همان .109
 .221، 220: 1381پور،  اسماعيل .110
 .1: 1352الدين رازي،  نجم .111
 .131: 1373الياده،  .112
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  نامه كتاب

  .1381پور، ابوالقاسم، تهران، انتشارات كاروان،  هاي آفرينش در آيين ماني، اسماعيل اسطوره .1

پور، تهران، انتشارات فكر روز،  اسماعيل ترجمة ابوالقاسم ي و مانوي، الياده، ميرچا،آيين گنوس .2
1373. 

 .1373آيين گنوسي و مانوي، نيولي، گراردو، تهران، انتشارات فكر روز،  .3
، تهران، انتشارات علمـي  1، جلد ، حكمتاصغر ، عليترجمةناس، جان،  تاريخ جامع اديان، بي .4

 .1386و فرهنگي، 
 .1371، چاپ سوم، تهران، انتشارات اميركبير، 2كوب، عبدالحسين، جلد  مردم ايران، زرينتاريخ  .5
 .1377الدين، تهران، انتشارات عطائي،  نژاد، زين هايي از عرفان در ايران باستان، كيائي جلوه .6

 .1373الدين، رياحي، محمدامين، تهران، انتشارات علمي،  مرصادالعباد، رازي، نجمگزيدة  .7

، تهران، انتشارات فـردوس،  به كوشش ايرج افشارزاده، سيدحسن،  دين او، تقي ماني و .8
1335. 

تـوس،   اتچـاپ اول، تهـران، انتشـار   بـه كوشـش ايـرج افشـار،     ، "       "  ماني شناسي،  .9
1383. 

، تهـران، انتشـارات    به كوشـش محمـدامين ريـاحي   الدين،  مرصادالعباد، رازي، نجم .10
 .1386علمي و فرهنگي، 
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