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Abstract  
Mani is among the philosophers and mystic scholars who had left the most profound 

effects on the theoretical grounds of Gnosticism which flourished in Iran after them. 

His beliefs about the divine or ancient human being, his fight against Iblis, his belief 

in the two bases of being (Spentä Mainyu and Angra Mainyu in the Zoroastrian 

religion or Ahmad and Iblis as meant by Halaj, Ahmad Ghazali, and Ayn al-Quzat), 

separating the soul from the body, mystical manifestation and exemplification were 

transformed exactly or with slight differences to the realms of ancient Iranian 

Sufism of which Ayn al-Quzat is a notable inheritor. The basic goal of the present 

study is to determine, explain, and analyze the degree to which Gnostic thoughts of 

Ayn al-Quzat Hamadani and Mani agree in the mentioned fields. The research 

hypothesis comprises the tracing of the mediated influence of Mani on Ayn al-

Quzat Hamadani in the field of the two bases and also the unmediated effects of 

Mani on him in the field of mystical manifestation, exemplification, and the 

separation of the spirit from the body. This influence has been to such an extent that 

it can be said that Ayn al-Quzat’s Gnosticism is affected by Mani’s Gnosticism in 

the three different areas. The results of the study are as follows: Mani and Ayn al-

Quzat both agree that every creature in the universe has exemplified alternative in 

the heavenly world (the Malakot), while Ayn al-Quzat believes that each action that 

human beings do has a good or bad exemplified reflection in the Malakot. In this 

research project, a descriptive-analytical method is applied to the common grounds 

in the mystical thoughts of Mani and Ayn al-Quzat. 

Keywords: Mani, Ayn al-Quzat, Old Human Being, Manifestation and 

Exemplification, Freedom of the soul. 
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 عرفاني اندیشة حوزۀ در القضاتعین و ماني اشتراکات

   بصير ئيوفا احمد
 رودهن، اسالمي، آزاد دانشگاه رودهن، واحد فارسي، ادبيات و زبان دکتراي

 ايران
  

 وليان ليال
 ،اسالمي آزاد دانشگاه همدان، واحد فارسي، ادبيات و زبان دکتري دانشجوي

 ايران همدان،
  

 چکیده
  یرانا نظري عرفان  حوزۀ در را تأثير  بيشلللترین خویش از پس که  اسلللت متفکراني و حکما  جملة  از ماني 

شته  ست.  گذا سان  دربارۀ وي عقاید ا  و مينو پنتهس  )= بُن دو به او اعتقاد ابليس، با نبردش و قدیم یا ایزدي ان
شتي،  دین مينوي انگره ضات(، عين و غزالي احمد حالج، موردنظر ابليس و احمد زرد  حرو ساختن  جدا الق
 جملة  از هم القضلللاتعين که - ایراني کهن تصلللوّف به  ها تفاوت  از بعضلللي با  عينا   تمثّل  و تجلّي کالبد،   از

صوف  این دارانميراث ست  ت ست.  یافته انتقال -ا  انطباق ميزان يلتحل و تبيين تعيين، پژوهش، بنيادین هدف ا
 از تاس  عبارت پژوهش فرضية  است.  شده  یاد هايحوزه در ماني با همداني القضات عين عرفاني هاياندیشه 
 حوزۀ در ماني  از وي واسلللطة بي پذیري  تأثير  و دوبُن حوزۀ در ماني  از القضلللاتعين باواسلللطة   ذیريتأثيرپ  
 يقتحق در القضلللاتعين عرفان که کرد حکم توانمي که  آنجا  تا  کالبد   از روح شلللدن جدا  و تمثّل  تجلّي،
 و ماني» اینکه زا اسلللت عبارت پژوهش نتيجه اسلللت. بوده اخير شلللده بيان حوزۀ سللله در ماني عرفان امتداد
ضات عين ضوع  این به دو هر الق ض  اند.القولمتفق دارد، ملکوت در تمثّلي عالم، در موجودي هر که مو  افم
ضات عين آن بر ست  معتقد الق شت  ای نکو تمثّلي ملکوت در شود مي صادر  آدمي از که هم فعلي هر که ا  ز

شتراکات  به تحليلي- توصيفي  شيوۀ  به پژوهش این در «.دارد   عرفاني شة اندی حوزۀ در القضات عين و ماني ا
 است. شده پرداخته

 .روح آزادی تمثّل، و تجلی قدیم، انسان القضات،عین مانی، ها:کلیدواژه
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  مقدمه

 و نفيسلللي سلللعيد این از پيش اسلللالمي، دورۀ در ایراني «عرفان» تاریخي هايریشللله دربارۀ
  روحي و فکري عظيم جریان این ادینبني سرچشمة   را مانوي کيش کوب،زرین عبدالحسين 

  قائل بيشتر  1«غنوصيه » عالمگير جریان به نظر اروپایي محقّقان که البته اند؛دانسته  اسالم  عالم
ست  غنوصيه  نهضت  باني خود 2«زردشت » که اندقول بدین  و دیگر وجهي خود مانویّت و ا

  «أویلت» قدیم اصطالح به و جدید «قرائت» امروزه اصطالح به یا زردشتي دین اکمل صورت
  گفتند. مي )زندقه(   «زندیکيه  » بدان  پهلوي( زبان  )در دیرباز  از هم که  اسلللت آن اصلللول
  اژۀو که اسللت داده نشللان «(حق کلمة ایراني خاسللتگاه» گفتار )در خویش سللهمِ به 3اذکائي
 ،«زدام» زردشللتي نامخدايِ ترجمة تعقّل( و حکمت معرفت، )= «گنوس/گنوسلليس» یوناني
نا   باشلللد   )عرفان(  ،«حق معرفت » مراد چون که  اسلللت شلللناخت(    و دانایي  و ردخ )=   هما
يه  » فان » «/غنوصللل نان - «عر باز  از هم که  چ ته   چنين دیر   مفهوم به  یکسلللره -بودمي دانسللل
  هم مجيد  قرآن در )مانوي(  سلللُریاني  5 «حکّا » از که  نيز «حقّ» واژۀ اسلللت. 4 «گريمزدایي»

 ويمان ویژه به و زردشللتي متون «ارته/اَشلله اَردا/» یرانيا اصللطالح ترجمة مطلقا  شللده، دخيل
 ماني 8انجيل در و7«مانثره» همان زردشلللت گاتاهاي در خود 6آن مسللليحي کلمة که اسلللت

 (.1377 ،جاودان )خرد است 9«وخش»
  تفکرات و آراء که اسللت زرتشللت از پس ایران بزرگ مصلللحان و حکما جمله از ماني
  جمله  از و جهان  عرفاني  و فکري هاي نحله  به  حياتش  از پس و حيات  زمان  در او عرفاني 
ست.  یافته سرایت  ایران شتي  تفکرات از خویش نوبة به ماني خود اینکه در ا  و یهودي ،زرت

  عرفان امتياز هوج اما اند،القولمتفق ایراني و غربي محققان غالب است، پذیرفته تأثير مسيحي
ست  آنجا در مانوي   شهود  و کشف  )= آن عملي مباحث با را ظرين عرفان مباحث وي که ا

ندیشللله   و آراء رهگذر،  ازین و داده پيوند  و...( تمثّل  و تجلّي و ناکرده   را خویش هاي ا  ما

                                                           
1- Gnossism 

2- Zoroaster 

3- Azkaei, p. 

4- Theosophy 

5- Hakka 

6- Logos 

7- Manthra 

8- Bible 

9- Vaxsh 
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ستقرار  با اسالمي  نخستين  قرون از است.    ریشه  به عنایت با ایران در تصوف  اصول  و مباني ا
 نظریات عةتوسلل و تشللریح تبيين، به بزرگي عارفان اسللالم، از پيش در ماني تعاليم بودن دار

 و هيرش  صوفي  و عارف همداني، القضات عين به توانمي ميان این از که پرداختند او عرفاني
  ورطبه سللتایيابليس و شللناسلليابليس حوزۀ در وي کرد. اشللاره هجري شللشللم قرن شللهيد

  مباحث رینتمحوري از که تمثّل و تجلّي حوزۀ در و پذیرفته تأثير ماني آراء از غيرمسلللتقيم
ست  نظري عرفان ستقيم  طوربه ا ست.  پذیرفته تأثير ماني از م   در ستایي بليسا آنکه توضيح  ا
  ةسلللط به قائل مانوي سللياه دین )= شللده شللروع ماني از که اسللت داريدامنه بحث حقيقت
صل  غالب سر    بر 1«شيطان » و «شرّ » و «ظلمت» ا ست(  عين عالم سرا سين  به ا صور  بن ح   من
  یابد.مي خاتمه تقریبا  همداني القضاتعين شهادت  با و رسيده 3غزالي داحم و 2حالج

 يهااندیشللله تطبيقي بررسلللي از اسلللت عبارت مشلللخص طور به مقاله این کلي اهداف
سان » حوزۀ چهار در 4ماني و القضات عين عرفاني سان  یا ایزدي ان   روح ساختن  جدا قدیم، ان

  در زرگب اندیشلللمند دو از یک هر امتياز و اشلللتراک وجه تبيين و «تمثّل و تجلّي کالبد، از
  القضللات عرفاني اندیشللة دهيشللکل در ماني حقيقيِ سللهمِ که آنجا تا شللده یاد هايحوزه
 ماني انيعرف تفکرات تحوّل یا تبدیل انعکاس، پژوهش این از پژوهشگر هدف شود. آشکار

  از ضلللاتالقعين اقتباس يزانم رهگذر این از تا بوده القضلللاتعين مکتوبات و آثار آینة در
 شود. مشخص عرفاني اندیشة حوزۀ در ماني

 پژوهش پیشینۀ .1
سطوره  -)سپيتمان(  اذکائي پرویز   در ایراني هنک ادیان زمينة در صاحبنظر  و برجسته  شناس ا
  سللرچشللمة  تبيين به «شللناسللي معرفت» عنوان با سللوم( فصللل :1384) «رازي حکيم» کتاب
شتي،  -زرواني ایراني: يهاکيش صل  در سپس  و اندپرداخته ماندائي -مانوي زرد  با نجمپ ف
  یرانيا هايکيش در اهریمن و اورمزد جایگاه به «همزاد دو نگره بخش شناسي،گيتي» عنوان
  ینا به  ایشلللان که  اسلللت آن کتاب  این در انتقادي  نکتة  اسلللت. پرداخته  مانوي(  جمله  )از

  فکرت در ریشه  حقيقت در مانوي و زرواني آیين در همزاد دو رۀنگ که نکرده اشاره  موضوع 

                                                           
1- Devil 

2- Hallaj, H. 

3- Ghazali, A. 

4- Mani 
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شت  شخصِ  معنوي صوص  «گاتاها» در زرت   -ينوم انگره و مينيو سپنته - وجود ضدّین  درخ
شت  منظر از وجود ضدّین  که تفاوت این با دارد؛   رد دو این و ندارند خارجي ازايمابه زرت

 و زُرواني آیين در که  حالي  در آیند؛ يم شلللمار به  اهورامزدا ذات از الینفک  جزء حقيقت 
 با و یافته خارجي ازايمابه وجود ضللدّین این القضللاتعين نظري عرفان آن تبع به و مانوي
 اند.یافته تعيّن و تشخص ابليس و احمد اهریمن، قدیم، انسان اهریمن، -اورمزد عنوان

 از يیک با که اسللت رسلليده چاپ به مقاالتي القضللاتعين عرفاني اندیشللة زمينة در
 ها، پژوهش این جمله  از دارد. معنایي  پيوسلللتگي تمثّل(  )= حاضلللر  پژوهش محورهاي 

 «همداني القضاتعين آراي در عرفاني معرفت» عنوان با (1390) زادهکمالي طاهره مقالة
 ظرمن از را تمثّل  القضلللاتعين مکتوبات  به  عنایت   با  پژوهش این در نگارنده   اسلللت.
 داداسللتع آدميان همگي که اسللت معتقد زیرا ندانسللته؛ فراگير ريام انسللاني، اشللخاص
 قاضي ظرمن از تمثّل دایرۀ که شوم متذکر باید حال این با ندارند. را آن تحصيل و کسب
 از رد.گيمي دربر را بعث و خلق عالم دو و اسللت گسللترده و فراگير جهانشللمول، بسلليار
ست؛  فراگرفته نوراني پرتویي را عالم موجودات همة وي، نگاه ضي  در چند هر ا  ینا بع
 في ربّي رأیت » حدیث   دیگر جاي  در نگارنده   اسلللت. مخفي بعضلللي در و ظاهر  پرتو

سن  سته  تمثّل از ايقرینههم را «صوره  اح  به باب ینا در روحاني تجلّي تعبير البته که دان
ستي  و صحّت  ست،  ترنزدیک در سي  تعالي حق مقام چراکه ا ست  آن از باالتر ب  بر هک ا
  است. مخلوقات گريجلوه به ناظر تمثّل کند؛ تمثّل کسي

  يازامت آیند.مي شللماربه حاضللر پژوهش پيشللينة از بخشللي تنها شللد، اشللاره آن به آنچه
 و القضللاتعين محوري هاياندیشلله بر آن احاطه شللده، یاد هايپژوهش بر حاضللر پژوهش
  زۀحو در امروز به تا که امري اسللت؛ هااندیشلله این تطبيقي بررسللي آن بر مضللاف و ماني
 است. شده واقع غفلت مورد پژوهي عرفان

 پژوهش روش .2

ضر  پژوهش صيفي  حا ست.  بوده ايکتابخانه منابع بر متکي و تحليلي -تو   آغاز در گارندهن ا
 مانده ايبرج آثار و رسائل  به عنایت با را القضات عين و ماني عرفاني اندیشة  رئوس پژوهش

  تطبيقي بررسي به سپس کرده، استخراج معتبر و اول دست منابع از عارف و حکيم دو این از
  زرگوارب دو عرفاني هاياندیشه افتراق و اشتراک وجوه و پرداخته مقاله متن در هااندیشه این
   است. کرده بازگو را
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 پژوهش هاییافته .3
 عرفاني اندیشۀ حوزۀ در القضاتعین و ماني اشتراکات .3-1

سالمي  دوره در همدان بنام صوفيان  از همداني القضات عين   شخصي   زندگي حيطة در هم ا
  ندگيز حيطة در است. داشته ايمالحظه قابل اشتراکات ماني با نظري عرفان حيطة در هم و

  ودهب االصل همداني ندیم، ابن روایت به بنا هم ماني و است  همداني القضات، عين شخصي،  
 سان  هب هم او است.  ماني شبيه  هم القضات عين فرجام .است  کرده هجرت بابل به پدرش که
  رد القضات عين عقاید نظري عرفان حيطة در اما رسد. مي شهادت  به سپس  و مصلوب  ماني
  از روح شللدن آزاد و تمثّل تجلّي، اسللالمي(، دورۀ در محمدیه حقيقت )= قدیم انسللان باب
شه  و تعاليم با جزئي تفاوت اندک با کالبد شتراک  1نويما هاياندی شابهت  و ا   به که دارد م

  عقاید خير،ا عنوان سه  در القضات عين البته است.  یافته انتقال اسالمي  دورۀ عرفان و تصوف 
صي   ماني رتفک و عرفان بر او عرفان تفوّق و امتياز وجه را آن توانمي که کرده مطرح را خا

 آورد. شماربه

 اهریمن اب او نبرد و مانویت آیین در قدیم انسان .3-2
  فضاي- زمان -است کيش این به معتقدان زمرۀ از هم ماني که- زرواني آفرینش افسانة طبق

  -) بد نه و اسللت نيک نه و مطلق( نور -) تاریکي نه و اسللت روشللني نه زروان( -) بيکران
 ود آن از کرد دودلي چون اما باشللد، داشللته آفریدگار پسللري که کرد آرزو مطلق( سللرمد
  پس «(.ایجابي » یا  «صلللدوري» جنبش اثر بر -) آمد  پدید   اهریمن و اورمزد همسلللتار  گوهر
 سلللطان اهریمن آفرید، مطلق( ازلي نور پایان/بي روشللني-) زروان گوهر از را عالم اورمزد
  کمح تحت که گيتيان تن در زروان رو، این از براند. را او اورمزد آنکه تا است  مادي جهان
 نآ آوردگاه یافت؛ تقيّد خلقت( ادوار هزارسللاله دوازده گذار)نماد اسللت گانهدوازده بروج
 او «دودلي» از دیگري و عقل(  -) بزرگ خداي  «خرد» از یکي که  اسلللت اینجا  هم مينو دو
  از هک گونههمان شود.  چيره شرّ  بر خير سرانجام  آنکه تا نفس( -) آمد پدید ورن( / آز )=
سنان  دین ست،  پيدا مزدی   )= هيب و حکيم( عليم )= آگاهي همه با )باال( هفرازپای در اهرمزد ا
  کان(م )= گياک و فضا(  )= گاس روشني  آن بود.مي روشني  در بيکران زماني محض( خير

 متظل اهریمن اما گویند. ازلي( نور / روشنيه  اسر  )= پایانبي روشني  را آن که است  هرمزد

                                                           
1- Manicheisme 
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  نان همچ )زتارکاميه(    کامي  رانوی و ظلوم( جهول )= دانشلللي پس با  تاریکيه(   اندر  )= مکان 
 نآ و باشلللد  تمام  تخریب  به  اشاراده( و )خصللللت  خوي و خيم بود، )پایين(  پایه   ژرف در

ضاي  سير  )= پایانبي تاریکي هم را او گياک( تاریکي )= ظلماني ف   ازلي( لمتظ / تاریکي ا
  همانا نيرو دو آن آميزش است، فضا( )= «واي» که بود خأل( )= «تهيگي» دو این ميان گویند.
  رازف آن چه  اند؛ نامتناهي(   )= کرانگيبي و متناهي(  )= مندي کرانه  ذات دو هر باشلللد.  بدان 
  تاریکي ار آن که )پایيني( پایه ژرف آن و خوانند کرانبي روشلللني را آن که )باالیين(  پایه  
  هر أنش  ویمند( )= «مرز» در اما است(،  )الیتناهي رسد نمي سر  به یک هيچ گویند، کرانبي
  )= مه به ناپيوسلللته خالء ( فضلللاي )= تهيگي ایشلللان ميان زیرا اند،متناهي( )= مند کرانه  دو

 است. گشاده( منفصل/
 است: اهميت حائز نکته چندین قدیم انسان با اهریمن نخست نبرد باب در

  هم او گرویران هجوم نخستين  حال این با و است  ظلماني و تاریک زمين به متعلق شيطان  -1
 گيرد.مي صورت زمين همين به
  ت.اس  افشان(  پرتو )= نوراني باطنش و ظلماني ظاهرش است؛  باطني و ظاهر داراي زمين -2

  هجوم به واکنشللي که زمين نورافشللاني اسللت. هم آگاهي و شللعور از نوعي داراي همچنين
  النور نانج فرشته  آگاهي سبب  و یابدمي امتداد غيب عالم تا نوراني ستوني  در است  اهریمن

شته  این و شود مي سطه  به هم فر صر  و پنجگانه عوالم خویش، روح وا   در که ايگانه12 عنا
 فرستد.مي ظلماني اهریمن با نبرد به و کرده مأمور را قدیم انسان دارد، اختيار

  جنان ةفرشللت تدبير به او اسللت؛ جنان ماني قول به و باال عالم قدیم، انسللان اولية جایگاه -3
 باال عالم از مبارزه جهت او احتماال   شلللد، آفریده  اهریمن بردن ميان  از و مبارزه  هت ج النور
شته  پرتوهاي جهت به اهریمن زیرا شد،  روروبه اهریمن با و آمد پایين به   قادر ورالن جنان فر
 نبود. صعود به
  هاآن خلقت  با که هسللتند زرهي و سللالح و سللپر داراي یک هر اهریمن و قدیم انسللان -4

 هرهب هوا و آب نور، باد، نسلليم، الهه پنج از قدیم انسللان المثلفي دارد؛ سللازگاري و تناسللب
 جوید.مي بهره حریق و دود خود، از شيطان و جویدمي
  لبهغ این البته اسللت؛ مانوي خلقت از دوم هزاره سلله به ناظر قدیم انسللان بر اهریمن غلبه -5

 و اهریمن دست  از قدیم انسان  االنوار،حبيب بنام ايفرشته  یاري با زیرا نيست،  کمال و تمام
 ماند.مي محفوظ و مشخص کماکان عالم در نور و ظلمت قلمرو و ماندمي امان در اهریمنان
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 ميزان زا النور جنان فرشتة  ظاهرا  همچنين باشد.  اهریمن باالي قدرت مبيّن پيروزي این شاید 
  را ابليس از ترقوي موجودي آفرینش توانایي شلللاید یا و نبود خبر با ابليس توانایي و قدرت
  امورات تدبير و مصلحت  به بنا و بود آگاه و واقف کامال  امور این بر او احتماال  یا و نداشت 
 ورزید. مبادرت مشخص( قدرت )با قدیم انسان آفرینش به بعدي

 قدیم  انسلللان و اهریمن رویارویي  مرحلة  دومين در ظلمت  و نور آميزش ماني،  اعتقاد  به 
  در البته آید.مي وجودبه ترکيب آن از نور عالم فرشته  فرمان به عالم این و گيردمي صورت 
  را او رنو از قسلللمتي قدیم(  انسلللان بر پيروزي از )پس قدیم  ابليس رویارویي،  اولين مرحلة 
   1شود.مي تشکيل نور از قدیم ابليس از بخشي واقع در پس بلعد؛مي

 القضاتعین عرفاني تعالیم در محمدیه( قتحقی )= قدیم انسان .3-3
  بر سجده  از ابليس اباي آدم، با ابليس دشمني  شکل  به کریم قرآن در اهریمن با قدیم انسان  نبرد
  شللده رظاه نور اقليم و مثالي بهشللت از خروج نتيجه در و ابليس برابر در آدم شللدن مغلوب آدم،

  بة تو قبولي از معبّر تواند مي ماني  عاليم ت در اهریمن دسلللت از قدیم  انسلللان مجدد  نجات  اسلللت.
  حضرت  )= اهللحبيب همان االنوارحبيب فرشته  است  محتمل باشد.  قرآني تعاليم در آدم حضرت 
  او بردن اهپن واسطة  به شيعي[  روایات ]بنابر آدم حضرت  توبة زیرا باشد؛  اسالمي  دورۀ در محمد(

  حق لقبو مورد اند،بوده مکتوب و معلّق لهيا عرش سللاق بر که تن پنج مقدّس اسللماء و انوار به
  با ک(سيام  )= کيومرث فرزند نبرد شاهنامه  اياسطوره  بخش در همچنين است.  شده  واقع تعالي
  بر بليسا نخسللتين غلبه باب در ماني هاينگره با مطابق دقيقا  وي شللدن مغلوب و اهریمن فرزند
   است: کشيده تصویر به گونهاین هشاهنام در را نبرد این 2فردوسي است. قدیم انسان

                                                           
طان از  آورد: همين که شي به اقوال ماني در باب نبرد انسان قدیم با شيطان اشاره کرده و مي   « الفهرست »ابن الندیم در  -1

ست و چپ به جوالن درآمده و رو به          سمت را شيد و بلعيد و تباه کرد و از  ستي یافت هر چيزي را به دم درک ظلمت ه

صد باال ر  شده و چون مي   پایين آورد... بعد ق شاني نور را که دید ناراحت  رود به   دید که همي باالترفتن نمود و پرتو اف

لرزه افتاده، و در خود فرو رفته و به عناصللرش برگشللت، پس از آن باز قصللد باال رفتن نمود، زمين پرتوافشللان از کار   

سب         شت آگاه گردیده و این آگاهي او  شتار و تباهي دا صدي که در ک سپس عالم شيطان و مقا  ب آگاهي عالم فطنت، 

شته جنان      سپس عالم حلم گردید و فر سپس عالم عقل و  سرکوبي او حيله اي به     غيب،  شد براي  النور که از آن آگاه 

اش نوزادي به وجود آورد که همان انسللان قدیم  گانهگانه و عناصللر دوازدهکار برد ... به برکت روح خود و عوالم پنج

ست  سان قدیم نيز خود را به اجناس پنج بود و او را نامزد  سيم، باد، نور، آب و هو يزه با ظلمت نمود. و ان ا  گانه، پنج الهة ن

 ( 1381ها را سپر و سالح خود قرار داد ... )ابن ندیم ، آراسته و آن

2- Frdowsi, A. 
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 ديرسلل امکيسلل گوشِ به چون سللخن
ل        ل ل ل ل لن     ديبپوش ل ل لنگ   چرم به را ت ل  پل

 يجلللو جللللللنگ  را وید شدش رهیپذ
للک        يس ل ل ل ل ل   ام ل لد    يب ل ل لنه   ام ل لا   بره ل  تن
لگ       بزد ل ل ل له  چن لو    ید وارون ل لاه   يس ل  ل

 خلللاک به شاهزاده تن آن فکللللللللللللند
 لللوید خروزان دست به امللللللللللللک يس

 

لردار    ز  ل لدخلواه          کل ل ل ل ل ل لو     ید ب ل ل ل  ل  ديپل
 جلللنگ نیيآ نلللللله و نبود جللللللوشن که
 يرو به آمللللد انللللللللدر يرو چو را سپه
للت        یبرآو ل لخل لا     ل ل ل لورِ       ب ل ل ل ل لنا   پ ل  آهرم

لا     ل ل لدر      دوت ل ل ل لاال      آورد ان ل ل ل لاه     يِب ل  شل
 چاک کمرگاه کردش چنگللللللللللللال   به
 ویخللللللللللللد يب انجمن ماند و گشت تبه

 

 (1387 )فردوسي،

 راه نيایرا و اسللالمي تصللوف و عرفان به عينا  مانوي تفکر در نور از ابليس برخورداري
 و زُهّاد مشاهير  از 1بصري  حسن  بدانيم، اصيل  روایتي را القضات عين روایت اگر است.  یافته
  بوده معتقد و کرده ابليس از دفاعي قمري( هلللللللجري 110-21) هجري اوّل قرن در تابعين
  مورد کند،  ظاهر  را خود نور ابليس اگر و گرفت  االهي عزّت نار  از بليسا نورِ که  اسلللت
  دست  زا فریاد دوست!  اي» بشنوید:  القضات عين از گرفت. خواهد قرار پرستش  و عبودیت
  عالي:ت ل قَوْل ه  الع زَّه ، نار م نْ إِبْل يسِ نُورَ إِنَّ» دهد:مي چگونه شرح  را مقام این که بصري  حسن 

ضات، )عين «إِلها  لَعَبِدَ ل لْخَلْقِ نُورَهُ اَظْهَرَ لَوْ وَ» گفت: این از پس «نارٍ م نْ يخَلَقْتَن »  و (1386 الق
  حضللرت از روایت عنوان به القضللاتعين دیگر، جاي را بصللري حسللن عبارت این اصللل
  نُورَ خَلَقَ وَ ع زَّت ه  نُورِ م نْ نُورِي خَلَقَ تَعَاليَ اهللَ إِنَّ» است:  فرموده که کندمي نقل )ص( رسول 
 وا عزّت نار  از ابليس نور و شلللد پيدا  خدا  عزّت نور از من نور» گفت:  ،«ع زَّت ه   نارِ  من ابليسِ
 (.1386 القضات،عين از نقل به 1374 ،2)نيکلسون «شد پيدا

  منطبق قا تحقي و دقيقا  ایزدي انسان ها(نامه و تمهيدات )یعني القضاتعين عرفاني آثار در
ست  محمدیه حقيقت با معنيهم و سان  نبرد از خبري دیگر و ا ست.  ابليس با ماني قدیم ان  ني

 گره ظهور و وجود بدو، عرفاني اصللطالح سلله با را محمدي نور خلق تمهيدات در قاضللي
  چند رب عربيّت، زبان به خلق عزیز اي «.نُورِي اهللُ خَلَقَ مَا أوحلَ» قال:» داند: مي مرتبط و زند مي
  «األَرْضِ فيِ مَا وَ السحموات  ف ي ما لَکُمْ خَلَقَ» که چنان باشد آفریدن معني به کنند: حمل عنيم
  جودو و ظهور حدیث، بدین باشللد. آمدن بيرون و ظهور معني به و باشللد؛ تقدیر معني به و

                                                           
1- Basri, H. 

2- Nicholson, A. 
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 آمد؟ خلقت را او ظهور گاه آن که بود مخفي چنين عالم کدام در محمد  اکنون خواهد. مي
نْتُ » عالم  در یغا در يا   کَنْزا  کُ بْتُ   مَخْف  محا  لَوْالکَ» عالم  به  را او بود؛ مخفي «أُعْرَف أَنْ فَأَحْبَ  لَ

ست  اي آوردند. «الْکَوْنَيْنِ خَلَقْتُ شيده  و کامن چون شجره  در زیتون که داني دو شد، ب پو   ا
 و خوانند؛ ظهور و وبَدْ شللود، ظاهر چون و خوانند؛ عدم را آن علما خوانند؟ چه داني را آن
  بيخ از که  محمدي  زیتون گویي! چه  خوانند.  رجوع گردد، ناپدید    و شلللود درخت  با  چون

  رجوع شللجره با ثمره این چون و نباشللد؟ ازل این آرد؛ پدید نوري ايثمره صللمدي درخت
 باشد دمحم آمدن ازل پس نباشد؟ ابد این گویي چه شود، تراجع مقام با ترقّي مقام از و کند
  رهشج  در ثمره بودن کامن از پس خدا. با محمد شدن  از باشد  عبارت ابد، و خلق؛ به خدا زا

 (.1386 القضات،)عين «آمد عدم عبارت 

 یگرد مانوي آیين برعکس القضللاتعين عرفان در اهریمن با قدیم انسللان نبرد بحث در
سان  مقابلة از سخن  ست؛  ابليس( )= اهریمن با 1قدیم ان سان  بلکه ني   حقيقت همان )= دیمق ان
ضات( عين تعاليم در محمدیه سته  الهي وجه از وجهي دو هر ،2ابليس و الق   از که اندشده  دان
 ود هر در ضلاللت  و هدایت فعل و هسلتند  خلق ضلاللت  و هدایت به مأمور تعالي اهلل جانب
  عرفان  در آن بر مضلللاف اسلللت. تعالي  باري  افعال،  خالق  و منشلللأ چراکه  اسلللت، اعتباري 
  اشق، ع ايچهره به را خود جاي مانوي آیين در ابليس ویرانگر و تخریبي چهرۀ القضات عين
 است. داده حق تسليم و پاکباخته عابد،

  ماني طریقت در تمثّل و تجلّي .3-4
 او اب «رسما  » دوبار ماني، آسماني  نفس ميانه(، پارسي  هاينوشته  در )نَرجَميگ 3«همزاد»

 در ساله دوازده عيساي با )قس؛ بود ساله  دوازده که گامهن آن نخست  بود؛ شده  محشور 
                                                           
1- Man primitive. 

2- Demon 
ست که  « نرجميگ» -3 ست؛  نامي ا سان و  « نر»ماني به همزاد خود داده ا به معني دوقلوست.   « جميگ»به معني مرد یا ان

براي   اياي و تو آوردهگفتم: تو ... و از دسللت تو ... و چيزهاي دیگر )؟( تو بخشلليده»او: « نفس برتر» ماني و همزاد یا 
پاید. به زور او با آز و اهریمن کوشلللم       من و حتّي اکنون خود )همزاد( با من رود )همراه اسلللت(، و خود مرا دار   د و 

)سللتيزم( و مردمان را خرد و دانش آموزم، و ایشللان را از آز و اهریمن نجات دهم. و من این چيز )امر( ایزدان و خرد و  
خانواده خود ایستادم، و راه یزدان  <پيش>دانش روان چيني را، از آن نرجميگ )همزاد( پذیرفتم، به یاري نرجميگ... 

فتم و این چيز )امر( را که نرجميگ به من آموخت، پس پدر و بزرگان خانواده را گفتن و آموختن آغازیدم. آنان            گر
شگفت بودند. و آن    شنيدند، ب شخم   چون  گاه چونان مردي زیرک، که تخم درختي نيکو و بارور اندر زمين بکر یابد و 

 .(M 49 II, MP.: MM II, PP. 308-307)زند، ... آن را بَرَد به زمين خوب آماده شده و ویراسته 
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شویقش  و داد شهامت  ماني به که سالگي  24 در بار دیگر و لوقا( معبد،  خروج» کرد: ت
 ردند.گ تو پيرو و کنند روي تو به )دین( شریعت  آن از مرد دو چه شو!  سرگردان  و کن
 .MC, PP) «بود واهد خ تو )آیين( گزیدگان   از کس نخسلللتين نيز پتگ  گونه، بدین 

 «القدس روح» با  غرب مانویان   نزد اسلللت، برابر ماني  خود با  که  «همزاد» این .(130-31
سيحيان  ستادۀ - «تریهمَئي» با شرق  مانویان نزد نيز و م سته  کيی -بودا آیين مذهبي فر  دان

ست.  شده  شتوانه  دوم، وحي این با ا شتر  ماني دیني پ  ني)ما «حيّه ماني» اکنون او شد.  بي
 آن بخشنجات دانش به توانسللت و بود حقيقي زندگي شللریک که ايماني بود؛ زنده(

  و دشللل بدل  «مانيکائيوس  » به  یوناني  در دادند  بدو  سلللریانيان   که  لقب  این یابد.   دسلللت

 در انيم آسماني نفس یا همزاد یافت. آوازه نام همين به -نيز ميانه آسياي در حتّي- کُالًّ
 کمح در و نمایدمي او به را تعالي حق به وصول راه و کندمي راتخي الهام او به حقيقت
 کند.مي عمل شده مطرح اسالمي عرفان در که فيضي واسطة

ثّل  و تجلّي قت  در مانوي  آیين در تم ثّل  و تجلّي حقي   يملکوت و برزخي صلللورت تم
 وي که دشللواري و شللاق هايریاضللت اسللتمرار با امر این که اوسللت خود بر ماني شللخص

 با الهي رنو از برخوردي و تلفيق تمثّل، این القضات عين عرفان در است.  شده  ممکن اشته، د
ست.  زیبا صورتي  خلق و القضات عين ملکوتي نور   در ودخ همزاد با ماني حشر  رو، این از ا

 آن رؤیت  و آن از خاص  شلللکلي ایجاد  و نور دو برخورد و اتصلللال مقام  به  ناظر  حقيقت 
 است. مکاشفه مقام به ناظر القضاتعين توسط

 القضاتعین تفکّر در تمثّل و تجلّي .3-5
  فاتصلل تو آنچه اما» داند:مي پذیرامکان تمثّل طریق از فقط را خداوند تجلّي القضللاتعين

له جل – او چون باشللللد؛  نشللللان آن از «نُوریِ اهللُ خَاَقَ مَا  أَوَّ َ» که  خواني   را خود -جال
ضات، )عين «نماید وي به تمثّل به خواهد نندهبي که صورت  بدان کند گريجلوه  (.1386 الق
ضي  صول  به منوط را ملکوت و آخرت عالم ؤیتر تمهيدات، در قا  و داندمي تمثّل مقام ح
  بينایي يست، چ و چونست  کار که بداني گاهآن کنند، تمثّل عالم بيناي ترا تا باش» گوید:مي
  «تکاریسلل اندک نه شللدن، مطلع تمثّل بر .اسللت تمثّل بر جمله ملکوت عالم و آخرت عالم
  قالانت از پس سالک  براي را تمثّل اولين تمهيدات، از دیگر جایي در (.1386 القضات، )عين
  هب را مقرب فرشللته دو حضللور حتّي و آوردمي شللماربه گور تمثّل دنيوي، نشللئه از یافتنش
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  عالم از را سللالک که چيزي اول» کند:مي انکار مرده شللخص گور بر جسللماني صللورت
شد.  گور احوال کنند، معلوم آخرت شد:  گور بيند، که تمثّل اول با  کژدم و مار چون مثال  با

  مه نيز این نمایند؛ وي به تمثّل به گور در را عذاب اهل اندکرده وعده که آتش و سلللگ و
  خود رد هم منکر و نکير سلؤال  باشلد.  او با پيوسلته  الجرم باشلد،  ازو که باشلد  مرد باطن در

شد.  شکال  این را روزگار محجوبان همه با ست  آمده ا شته  دو که ا   زاره به لحظه یک در فر
  معني این -يهعل اهللِرحمه– سيناابوعلي اما داشتن، باید اعتقاد بدین رفتن، توانند چون شخص 

مَلُ  ه وَ الم نْکِرُ» گفت:  که  آنجا  کلمه  دو در اسلللت کرده بيان  عالمي  را  رُوالن کی السعععَیَّ  الْعَ
صَّالِح  ه وَالْعَمَلُ شد؛  گناه عمل منکر، گفت: «ال صال  هآین نفس، که یعني طاعت. نکير و با   خ
  که بيند را خود صللفات نگرد، در مرد بود، حميده خصللال آینه دل، و عقل و باشللد؛ ذميمه
  (.1386 القضات،)عين «کند گريتمثّل

  همه رحماني، صورت  بر انسان  شدن  آفریده و حق نيکوي صورت  رؤیت همدان قاضي 
ند: مي تمثّل  از نوعي را همه  و یْتُ » دریغا » دا لَةَ  رَبّيِ رَأَ   این «صلللُورَۀٍ أحْسلللَنِ فيِ الْم عْراجِ لَيْ
  عَلي د ه أَوْال وَ آدَمَ خَلَقَ اهللَ إِنَّ» چيست؟ پس نيست، تمثّل اگر و است تمثّل «صُورَت أحْسَنِ»

  که باشللد مصللوِر یکي او، هاينام از دریغا تمثّل. از اسللت آمده نوعي هم «الرَّحْمَنِ صللُورَه
شد؛  کننده صورت  ست؛  مصور  او که گویممي من اما با ست.  نماینده صورت  یعني ا   ودخ ا

ند   بازار  کدام  در ها صلللورت این که  داني تو مای ند؟  و ن   «باشلللد   خواص بازار  در فروشللل
  که است  دليل همين به داندمي مثّلت سالح  به مجهحز هم را عشق  وي (.1386 القضات، )عين
  (.1386 القضات،)عين شوندنمي دلزده و ملول عشق از عاشقان و ماندمي تازه پيوسته عشق

 و منفک  امر دو مانویت   آیين بخالف القضلللاتعين نظري عرفان  در تمثّل  و تجلي
ست.  هم از مجزا ضات عين منظر از آن مطلق معني در تجلي حقيقت در ا ست  امري الق  ا
شي  تعالي حق ذات از و افتاده اتفاق اآلزال ازل در که  و جمالي نوع دو داراي و شده  نا

فان    و اسللللت جاللي ناي  در آن تبع به  هم عار  برخوردار تجلّي دو این از سللللوک اث
 که تاس  افعال و مخلوقات اشياء،  ملکوتي و باطني صورت  از عبارت تمثّل امّا شوند. مي
 سللانیک را تمثّل و تجلي ماني که آنجا از شللود.مي ظاهر اهلل ءاوليا بر مکاشللفه حال در
  یاد  تمثّل  و تجلّي به  خود ملکوتي صلللورت یا  همزاد رؤیت  از رو، این از دانسلللته، مي

 .است کرده
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  ماني تعالیم در کالبد از روح شدن آزاد .3-6
  حاصللل که اسللت تاریک و اهریمني و منور و خدایي عدبُ دو داراي انسللان مانوي آیين در

  نور اتذرّ همان که خود روح به باید انسلللان .اسلللت آفرینش دوران در ظلمت نورو امتزاج
  آنچه به وجهت بسپارد. فراموشي بوته به را مافيها و دنيا و جسم و داده نشان توجه ،است دربند
 برادري و محبت نيز و هاذوق و استعدادها  شکوفایي  و هنر به ميل مانند ،گرددبازمي روح به

  بين رگبز نبرد در جهان  پایان   در که  بود این بر مانویان   اعتقاد  .شلللدمي تلقي عبادت  نوعي
  هک بند در ارواح و شللود مي پيروز شللر  بر خير و ظلمت بر نور و ماده بر روح ،ظلمت و نور
  روشلللنایي سلللرزمين سلللوي به و شلللده آزاد جهان و جسلللم زندان از هسلللتند خدایي انوار
  گردند.بازمي
 روح زندان منزلة به که است  کالبد از شدنش  آزاد در روح رستگاري  ماني عقيدۀ به
 نزع کيفيت باب در مانوي آیين در .1است  دگرگونه سرشتشان    و ذات و آیدمي شمار به
سته  سه  روح خلع و ست  شده  صحبت  کالبد از آدميان از د  از: اندعبارت ترتيب به که ا

قان  نان   )= گزیدگان   یاوران  گزیدگان(،   )= صللللدی با  باب  در گناهکاران.   و دین( نگه
ست  معتقد ماني صدیقان  سد،  فرا صدیق  وفات هرگاه که ا سان  ر  ورانين خدایي قدیم ان

سوي  هادي حکيم صورت  به ستد مي او ب ست  خدا سه  او با و فر شک  هاآن همراه و ا  م
شيزه  و نور اکليل تاج، عمامه، لباس، آب، ست  صدیق  آن روح بيهش  ايدو  طهنق در و ه
 شللوند،مي ظاهر صللدیق بالينِ بر هم شللياطين و شللهوت حرص، شلليطان هم هاآن مقابل

 یاري گانه سلله خدایان و اسللت حکيم صللورت به که خدایي از هاآن رؤیت با صللدیق
 عمود از را صلدیق  االمرآخر نهند.مي هزیمت به روي شلياطين  ایشلان  آمدن با طلبد،مي

                                                           
اند و  رسان ، هر دو تاریک و نادان و آسيب <تن>جسماني و هم آن مينویي   <پاک>پس وقتي این هر دو، هم آن » -1

اند، این را باید خواستن که جان را خود گوهر و کيفيت چيست؟ و چون کيفيت و    اند و هستي و مایه تن به یک کيفيت
ان از نادرست نيست که گوهر ج   <نکته>ین کتاب به بسيار جاي آشکار شده است، پس دانستن این       گوهر جان اندر ا

تن جداسللت و با مينویي تن که خشللم و آز و آرزوسللت، اندر تن چنان آميخته و سللاخته و بسللته اسللت که... اندر یکتا   
، هيچ از ه یگانه و ناآميخته اسللتگوهري آميزش و ترکيب و بسللته بودن چنان نشللاید که نقره پاک که به این دليل ک 

آميزش و ترکيب و بسللتگي در شللباهت آشللکار نيسللت. اما اگر نقره با روي یا با چيز دیگري آميخته شللود، آميزش و    
ستگي  سين یا آهنين با روپوش         اش با آن چيز، آنترکيب و ب سکه م ستوگ ) ست که درهم رویين، یا  گونه بدان پيدا ا

که   <محدود اسلللت>روش و آیينِ نقره اندر روي، جان اندر سلللتبري و جسلللمانيت تن       سللليمين یا زرین( و به همين   
)آسللموسللن  « <تن>اسللتخوان و گوشللت و پوسللت و خون و نفس و .. ریم )کثافت( اسللت در بند مينویي   <شللامل>
(ASmussen, J. P. ،)1975.) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C
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لک  به  سلللبح غاز  در که  جایي  االحياء، ام بهجت،  و قدیم  انسللللان نزد قمر ف  در بود آ
 و اهم خورشليد،  آن از پس ماند.مي آویخته جسلد  آن پس برند.مي باال نور هايبوسلتان 
سيم  و آذر و آب که قوایي، نور خدایان ستند،  ن  هب قوا[ ]آن پس کنند،مي جذب او از ه

 لمتظ بالتمامه که صللدیق جسللد باقي و شللونديم تبدیل خدایي به و روندمي خورشلليد
 (.1379 الندیم،)ابن شودمي افکنده دوز  در است
شت    باب در اما ست  باور این بر ماني مرگ از پس بعدي گروه دو روح سرنو  :که ا
 يرو گزیدگان   و دو آن نگهبان  و نيکي و دین پذیرنده   مبارز  انسلللان به  مرگ هرگاه 
ضر  وي بالين بر شده  بيان شياطين  و خدایان آورد، سانِ  او و شوند مي حا  از صدیقان  ب
 داده انجام که هایينيکي واسللطة به جوید.مي ایشللان به توسللل و طلبدمي یاري خدایان
ست،   معال این در پيوسته  او پس دهند.مي نجات شياطين  دست  از را او خدایان الجرم ا
ساني  مانند است،   غوطه خاک و گل در و ندبيمي آوروحشت  چيزهاي خوابش در که ان
ته   خورد.مي که  تا  اسللللت حال  آن در پيوسللل هایي  روحش و نور آن بد   ر  گروه به  و یا

 هرگاه ماا کند. تن به را ایشان لباس ترددش از طوالني مدت از پس و بپيوندد گزیدگان
سان  به مرگ ستولي  او بر شهوت  و حرص که گناهکار ان ست،  م  طينشيا  بياورد، روي ا
 نشلللان او به آوروحشلللت چيزهاي  و داده عذاب  گيرند، مي را او ه،شلللد حاضلللر  او بر
سان  شوند، مي ظاهر گناهکار بالين بر خدایان دوباره دهند.مي  کندمي گمان گناهکار ان
ند آمده  او نجات  و رهایي  براي ها آن که   و کارهایش   ذکر و توبيخ براي آنکه  حال  و ا

 گرددمي عذاب در جهان در پيوسته پس ؛اندآمده است، نکرده یاري را گزیدگان اینکه
 (.1379 الندیم، )ابن شودمي افکنده دوز  به پس مجازات، هنگام تا

 ظلمت  یا  گناهان   از گزیدگان(   )یاوران  دوم گروه ارواح که  زماني  تا  ماني  دیدگاه   از
 د.پيوندنمي برگزیدگان به سلللرانجام و برندمي سلللربه عذاب در جهان این در شلللوند پاک
  جسلللد باقي  )مانند   ها آن ظلماني  جسلللد و پيوندند  مي نور به  ها آن روحاني  قواي ماال  احت

سر  عذاب در پيوسته  سوم(  )گروه گناهکاران شود. مي افکنده دوز  در صدیقين(   برنديم ب
  در مداوم گناهان اثر در هاآن روحاني قواي احتماال  شللوند.مي افکنده دوز  به سللرانجام و
 فاقد ها(آن) مرگ هنگام بنابراین، شود؛مي آن جایگزین تاریکي و ظلمت و رفته بين از دنيا
 د،پيوندن  نمي برگزیدگان   به  و برند مي بسلللر عذاب  در همواره رو، این از اند؛ روحاني  قواي
 است. فرورفته ظلمت در وجودشان سراسر زیرا
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 القضاتعین تعالیم در کالبد از روح شدن آزاد .3-7

  يشگاهپ در حضور» آن عنوان که الحقایقزبدة کتاب از چهارم و هشتاد لفص در القضاتعين
شاره  الهي قدس آشيان  به خود جان بازِ پرواز شرح  به است  «ازل سلطان   ید:گومي و کرده ا

  ياصللل آشلليان جانب به جان بازِ گاهآن دهيد، بار را او که آمد فرمان ازل سلللطان بارگاه از»
  بين و ،نشست   خود سلطان  دست  بر رفت، فطري جایگاه به فسق از و آمد، پرواز به خویش

  یافت، بازگشللت اذن چون نگنجد، تصللور در آن ذکر که گذشللت ماجرایي سلللطان و او
  کانم و زمان تنگناي درماندگان براي اسلللت گذشلللته وي بر را آنچه تواندمي آیا پرسللليد:
  سلللر بر دوباره گشلللت،باز زندان در خود جایگاه به چون یافت. اجازت پس کند؟ حکایت
مد  خویش کار  یت    در را فصلللول این و آ کا فت  نوشلللتن خود ماجراي  و حال  ح   «گر
 (.1379 القضات،)عين

 معراج و عروج مرتبه و مقام به رسلليدن جسللم، قيد از روح شللدن آزاد هايراه از یکي
ست.    هب باره این در و پرداخته خود روحاني معراج شرح  به تمهيدات از موضعي  در قاضي  ا
 عزیز آن راگ» است:  کرده استناد  است  خراسان  پيران و مشایخ  از که ابوالخير ابوسعيد  اشعار 
 و کون از کند،  جلوه ترا ع بَاد ه   م ن یَشلللَاءُ مَن عَلَي اَمرِه  م ن الرُّوحَ یُلق ي جمال  که  خواهد مي

  عرش بر بيني را روح تا درگذر نيز خود از درگذشللتي، جهان دو هر از چون درگذر، مکان
ستوي  ستَوَي  العَرشِ عَلَي الرَّحمنُ» که شده  م   ات الدحرَجَ رَفيِعُ» تا درگذر نيز عرش از پس «.ا
  اليد مق  و کليد  خود تو مقام،  این در پس ؛«قَدرِه   حَقَّ اهللَ قَدَرُوا  مَا » عالمِ  در بيني را «ذُوالعَرش
– الخيرابي بوسللعيد ما شلليخ از «.رضِاألَ وَ السللحمَوَات  مَقَال يدُ لَهُ» که شللدي زمين و آسللمان

 فرماید:مي خوب چه و گویدمي چه که بشنو -عليه اهللرحمه
 

   اسللللت  پوشيللللده  هملللله کز قدسللللي  روح دریغا اي
 اسللت کشللنيده او نام و او روي دیدسللت که پللللللس

 شللللود کافللللر او حسللللن از زمللللان در بيند کلللله هر
 تاس ببلللریده ما گفت شریعلللت کيللللللن  دریغلللا اي
 رسلللي تا  شلللو برون خود از و زن برهم کان  و کون
 اسللللت بگزیللده جهللان دو از خللدا جللاني چنين کين

 

 

 (1386 القضات،)عين
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ضي  ست  معتقد همدان قا سخّر  قالب که ا ست؛  روح مطيع و م ست  زنده که روحي ا  و ا
  در کند؛مي جذب و کشللدمي خود طرف به را قالب که اسللت روح همين آخرت عالم در

  اب  باشلللد  متکلمان  عقيده  که  را خدا  جانب   از آخرت عالم  در قوالب  مجددّ  ریدنِ آف نتيجه 
  اسللت معتقد چراکه نامد،مي کفر را آن و کندمي ردّ )ص( رسللول کالم و قرآن به اسللتناد
  نت زندان  و قفس در روح اینکه  در اسلللت. دیگر دار به  داري از انتقال  و نيسلللت فنا  مرگ

  يقاضلل نگرش در که فرقي اما دارد، نظر توافق ماني با القضللاتعين اسللت، شللده محبوس
  دياعتقا چنين ماني که حالي در داندمي روح مطيع و مسخّر را قالب وي که است این هست
 (.1386 القضات،)عين ندارد
  مه زمينيان و زمين آن تبع به پس اسللت، اهریمن مخلوق مادّه عالم و زمين ماني منظر از
  البتلله .1اسللللت تعبيله  موجودات هملة  وجود در ظلملت  رو، ینا از و انلد اهریمن مخلوق
 د.دانمي خداوند را عالم شللر و خير مبدأ او زیرا پذیرد،نمي را ايعقيده چنين القضللاتعين
  قفس در که است نور از برخوردار روحي داراي موجودي هر مانویان منظر از این، بر عالوه
  به ناظر ایراني صوفيان و او پيروان و ماني هايریاضت همة بنابراین، است، مانده محبوس تن

سازي  ست.  بوده جسماني  ظلمت  از نوراني بهرِ این جدا   ساختن  آزاد هايشيوه  در چند هر ا
شته  را خود شيخ  خاص طریقت سالکي،  هر ظلماني، کالبد از نوراني روح ست،  دا   مهه اما ا
  نيظلما زندان از روح نور ساختن  رها گرو در ابدي و حقيقي رستگاري  که موضوع  این در
 اند.داشته نظراتفاق است، تن

 گیرینتیجه و بحث
 قدمت  ماني اورمزد همان یا احمد روحاني خلقِ حسلللب به القضلللاتعين عرفاني مکتب در

  )= ابليس همچنين کند.مي یاد «محمدیه حقيقت» عنوان با آن از قاضللي که داشللته روحاني
  آراء گفت توانمي پس دارد؛ تقدّم موجودات یرسلللا بر جسلللماني خلق برحسلللب اهریمن(

                                                           
«  شکند گمانيک »سالة ضدّ مانوي   نگرش مانوي قائل است که عالم ناسوت خود جسم اهریمن باشد، چنان که در ر     -1

ست که   شد؛          « صورت »آمده ا ّسم با صورت عالم متج صال  در  سماني عالم روي هم خلقت اهریمن بوده، وي خود ا ج
 -که شامل موجودات زنده است   -سپس در تقابل عالم اصغر با عالم اکبر، گوید که سامان جهان کهين با اهریمن است    

جهان تنکرد اهریمن است...، اینکه   »شند. هم در آن رساله آمده است که ماني گوید    چه حيات و نور در بند جسم او با 
سمان از پوست و زمين از گوشت، کوه     ستخوان آ شند   ها از ا  ,Jackson« )هاي )اوست(...، جملگي از تخمه دیوان با

1932 , pp.177, 179 , 318.) 
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 و مشابه  انيم آراء با کامال  جسماني  خلق اعتبار به ابليس قدمت  باب در القضات عين عرفاني
 و جمال و نور مظهر را محمّدیه حقيقت همدان، قاضللي آنکه بر مضللاف اسللت. مشللترک
   است. دانسته جالل و ظلمت مظهر را ابليسيه حقيقت
 اهریمن( )= ابليس ظلمت باب در ماني بر القضاتعين عرفاني تعاليمِ افتراق و زامتيا وجه

  کّنمتم و مستقرّ  اهریمن( )= ابليس ظلمت مرکزي هستة  در را الهي جالل وي که است  این
 ماني رفانيع مکتب با قياس در القضات عين عرفاني مکتب در همچنين است.  یافته موجود و

  تسلللليمِ که تهیاف عاشلللقانه و عابدانه کارکردي ابليس و کرده غييرت اهریمن تخریبي کارکرد 
 )ع( آدم حضللرت به دارد خداوند به که عشللقي غایت از و اسللت تعالي حق مشلليت و اراده
  داند.نمي جایز خداوند براي جز را سجده زیرا کند؛نمي سجده
 ماا دارند، داعتقا ملکوت در آدمي حقيقي صللورت تمثّل به دو هر ماني و القضللاتعين
  القضاتينع عرفاني مکتب در که است آن زمينه این در ماني بر القضاتعين امتياز و تفاوت
ست،  آدمي به منحصر  و محدود تنها تمثّل دایرۀ   ورانين حقيقتي عالم موجودات همة بلکه ني
 رب مکاشفه حال در که است موجودات روحاني تمثّل همان حقيقت این و دارند باال عالم در
ضي  نظر از تمثّل زماني دایرۀ شود. مي مکشوف  صوفيه  و عرفا  و قيامت ات قبر منازل حتّي قا
  هيأت وي نظر از آن هاينعمت و بهشت  و دوز  که آنجا تا گيردمي دربر هم را آن از پس

 وضوعم هستند. دنيا در آدمي بد و نيک اعمالِ انعکاس و تمثّل حقيقت در و نداشته جسماني
 شود.يم مطرح «ثابته اعيان» نام با عربي ابن عرفاني مکتب در القضاتعين از پس تمثّل

 احدند.و حقيقت یک حقيقت در مانوي عرفان در تمثّل و تجلي بحث آنکه دیگر سخن 
  در نکه آ حال  اسلللت، انسلللاني ملکوتي و روحاني  حقيقت   تمثّل  همان  تجلّي دیگر، تعبير به 

  عارف و هسللتند هم از مجزا و منفک حقيقت دو ليتج و تمثّل القضللاتعين عرفاني مکتب
   شود.مي نایل افعالي و صفاتي و ذاتي تجليات به تمثّل نور روزنة از

  اسللت، آمده اسللير آن در روح که آوردمي شللماربه زنداني مثابة به را آدمي قالب ماني
  افکنده یهاس  ایران عرفاني ادبيات سرتاسر   بر تفکر این است.  قدس عالم آشيانش  که روحي
  ناب عينيه(، قصلليدۀ )= ارفع محلّ از هبوط عنوان با آن از سلليناابن اسللالمي دورۀ در اسللت.
  هب روح بازگشللت عنوان با آن از القضللاتعين و نزول و صللعود قوس عنوان با آن از عربي
 زا روح خروج هايشيوه از القضات عين این، بر مضاف  است.  کرده یاد خویش مبدأ و اصل 
  ت.اس ریاضت و مراقبه بر مبتني کرامات و شهود از عبارت که گفته سخن مه کالبد
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