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 «هرمزدبه  »، مباهت نزدیکی با عرفانی اسالم دیدر عقا «نسان کاملا»
انسهان کامهل و هرمزدبه      مهانوی دارد.  نیهی در آ «سهتین انسهان ن  »یا 

مههناخت  ۀواسهه و  دارنههد  شههتنیخودر وجههود  یاز نههور الههه یا بارقههه
معرفت الهی توسط آنهان بهرای انسهان بهه ارم هان       هستند که خداوند

خداونهد آنهان را جههت نجهات بنهدگان خهود در        .است آورد  مد 
و  ایه دن دیه بندگان و رها کردن آنان از ق ییبا راهنرا تاقرار داد   زمین
 ییرا رههها نگرفتههار در بنههد مههاد  و جسههم آنهها ی، روح علههواتیههماد

 .ب شند
 

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

 
 مقدمه

سهال   در .آمهد  ایه ل بهه دن باب ه  یکینزد در «نویمرد» در م. ۲1۶ در سالفاتک  پسر یمان
به دربهار   یساسان ماپور اول یاذارتاج بعد از پرداخت و خود شیک  یبه تبل .م ۲30

بهه   پسهر مهاپور  زمهان سهل نت بههرام     در اما؛ رفتیرا پذ او نییآ ماپور و افتیرا   او
 .م ۲۷۷سههال  در نکهههیا بههزرد دربههار بههه زنههدان افتههاد. تهها  موبههد «ریههکرت» کیههتحر

 یمهان  نهام گرفهت.  « آیهین مهانوی  »به نام خهود او  . مانی بنای دینی نهاد که درگذمت
در خهود را   یکه دوران کودک 1ییماندا یدگنوسیخود را از عقا میتعال ۀعردقسرت 

را  یگنوسه  قهت یطر نیتهر  بهزرد  قهت یکرد  بود اخذ کرد و در حق یآنان سپر انیم
 نهاد. انیبن

 گونهۀ به که  ی دانستگنوس ۀقیتنها طر ی وگنوس ۀفرقآخرین توان  را می تیمانو
 یکهه مهان   یمذهب گنوس . چهارطوالنی تداوم یافتمدت  و انتشار یا گسترد  اریبس

 تقه یطر گرفهت عبهارت اسهت از    سرمشه   اریبسه  هها  آن از خود نییآ یگذار هیپا در
 .5صانیبارد و ۴ونیمرق ،3نیوالنت ،۲دسیلیباز

 ۀهره  نکهرد  و  رد را شیخهو  از شیپه  انیه اد از کیه  چیهه  یدرست اصالت و یمان
 انیاد از را خود نییم تلف آ عناصر دانسته و یراست نیامناد را خود از شیپ امبرانیپ
 ینفسان یها خواهش از یدور و تیرهبان و اضتیآداب ر او است. نرود  اخذ ارید

 یقبول دو اصل ازله  ،تیحیمس را از هرسریتک گرفته، ینیج و ییرا از مذاهب بودا
 و یکلهدان  مجوسهان بابهل و   جهادو را از  سهحر و  ،یرانه یمجوسان ا ظلرت را از نور و

 در .(۲۴1 :13۸۴ جاللههی،) آموختههه اسههت هیصههانید و هیههونیمرق را از یگنوسهه  یههطر
 یهها  کتهاب  ،دیه آ دیپد اریآب بس و جرع موند ق ر  ق ر هرچنان که » :آمد  ۶ایکفال

کهه چهون آن    آمهد  دیه پد میعظه  یدانشه  و وسهت یپمهن   یها نومته به زیکهن ن نیشیپ
 .(33: 13۸۲ ،ومرو) «امدین ییدایکهن به پ نیشیدوران پ از کی چیه در تاکنون
و دامنهۀ آن   کشهد  یمه  بهه درازا  یالدیاز قرن سوم تا قرن پانزدهم م تیمانو خیتار

و جنهوب فرانسهه و    ایه تالیا در مهرال  «کاتارهها »چنانکهه   ؛ابدی یتا اروپا وسعت م یحت
از  یمردم ب ش و اند بود  یمانو یگنوس دیعقا ریتأثدر بل ارستان تحت « هالیبوگوم»
 زدهمیبودنهد. در سهدۀ سه    یمهان  شیکه  رویه پ ران،یه ا بهه تا قبل از حرلۀ م ول  زین نیچ
 .مدند عام قتلتوسط م والن  یمان روانیپ یالدیم

 
 عقاید مانوی. ۱

 و مهر  ایه  روح و و جسهم  ایه  یکیتار و نور یعنی ،یگنوس تیثنو بر یمان اساس تفکر
 :دیگو یمان ،در الفهرست آمد . قرار دامت این دو عنصر انیم یریرزم دا و ریخ

 از کیهههر و ظلرهت  یکههی نهور و  یکههی؛ اسهت  یدو هسههت عهالم از  شیدایه پ»
خداونهد   او و دیه ایمرار  ن است که در یبزرگ نیاول نور و جدا بود  یارید
، ف نت و بی، غ، عقلو حلمعلم  پنج عضو دارد:   و است النور جنان ۀفرمت و

 ؛ وحکرهت اسهت   وفا، مروت و ران،یمحبت، ا که اریپنج عضو د ۀریبه ضر

Text [10].indd   8 7/4/2015   1:09:21 PM



دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 9

 تقه یطر گرفهت عبهارت اسهت از    سرمشه   اریبسه  هها  آن از خود نییآ یگذار هیپا در
 .5صانیبارد و ۴ونیمرق ،3نیوالنت ،۲دسیلیباز

 ۀهره  نکهرد  و  رد را شیخهو  از شیپه  انیه اد از کیه  چیهه  یدرست اصالت و یمان
 انیاد از را خود نییم تلف آ عناصر دانسته و یراست نیامناد را خود از شیپ امبرانیپ
 ینفسان یها خواهش از یدور و تیرهبان و اضتیآداب ر او است. نرود  اخذ ارید

 یقبول دو اصل ازله  ،تیحیمس را از هرسریتک گرفته، ینیج و ییرا از مذاهب بودا
 و یکلهدان  مجوسهان بابهل و   جهادو را از  سهحر و  ،یرانه یمجوسان ا ظلرت را از نور و

 در .(۲۴1 :13۸۴ جاللههی،) آموختههه اسههت هیصههانید و هیههونیمرق را از یگنوسهه  یههطر
 یهها  کتهاب  ،دیه آ دیپد اریآب بس و جرع موند ق ر  ق ر هرچنان که » :آمد  ۶ایکفال

کهه چهون آن    آمهد  دیه پد میعظه  یدانشه  و وسهت یپمهن   یها نومته به زیکهن ن نیشیپ
 .(33: 13۸۲ ،ومرو) «امدین ییدایکهن به پ نیشیدوران پ از کی چیه در تاکنون
و دامنهۀ آن   کشهد  یمه  بهه درازا  یالدیاز قرن سوم تا قرن پانزدهم م تیمانو خیتار

و جنهوب فرانسهه و    ایه تالیا در مهرال  «کاتارهها »چنانکهه   ؛ابدی یتا اروپا وسعت م یحت
از  یمردم ب ش و اند بود  یمانو یگنوس دیعقا ریتأثدر بل ارستان تحت « هالیبوگوم»
 زدهمیبودنهد. در سهدۀ سه    یمهان  شیکه  رویه پ ران،یه ا بهه تا قبل از حرلۀ م ول  زین نیچ
 .مدند عام قتلتوسط م والن  یمان روانیپ یالدیم

 
 عقاید مانوی. ۱

 و مهر  ایه  روح و و جسهم  ایه  یکیتار و نور یعنی ،یگنوس تیثنو بر یمان اساس تفکر
 :دیگو یمان ،در الفهرست آمد . قرار دامت این دو عنصر انیم یریرزم دا و ریخ

 از کیهههر و ظلرهت  یکههی نهور و  یکههی؛ اسهت  یدو هسههت عهالم از  شیدایه پ»
خداونهد   او و دیه ایمرار  ن است که در یبزرگ نیاول نور و جدا بود  یارید
، ف نت و بی، غ، عقلو حلمعلم  پنج عضو دارد:   و است النور جنان ۀفرمت و

 ؛ وحکرهت اسهت   وفا، مروت و ران،یمحبت، ا که اریپنج عضو د ۀریبه ضر
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 بها  ههم  اهر ید یازله  زیچ ود و بود  یازل ها صفت نیپندارد که خدا با ا نیچن
 .(5۸۴: 13۸1 )ابن ندیم، «نیزم یکیآسران،  یکیاوست: 

 
مهرارت   جسهم را  یسرمهت اصهل   و لتیفضه  و ریه خ روح رااصهلی  سرمت  یمان

گرفتار ظلرت جسم  است که در ملکوت نور از یاست که روح آدم معتقد و داند یم
 داند یمآن  را در انسان یتنها را  رستاار و زندان است نیا از ییخواهان رها و آمد 

 ،ماد  است جسم و در یگرفتار از یجهالت که نام و یچناال فراموم از را که خود
به آن  دنیرس و ییجهت رها در و آورد به خاطر را شیوخ یاصل اا یجا و رها کند

نکند محکوم بهه   نیاگر چن و مهوات پاک کند نفس و یها یدیپل از روح را اا یجا
تها سهرانجام بهه آن     اسهت یدن نیه ا در یقالب جسهر  ضیتعو و یماد کالبد در یزندگ

 .کند دایاوست دست پ یمعرفت که عامل رستاار
 در ی.انیزمان پا و یانیزمان م ،نیشیسه زمان وجود دارد: زمان پ یمانو ریاساط در
به سر هم  از یجدا یرومن و یکیتنها تار و آسران وجود ندارند و نیزم نیشیپ زمان

 یبر رومهن  یکیتار و موند یم کاریپ ریدرگ یرومن و یکیتار یانیزمان م . دربرند یم
یعنی جهدایی   نین ست حالت و ردیگ یم انیپا کاریپ نیا یانیزمان پا در ؛مود یم ر یچ

 .(۹5: 13۸3)دکر ،  گردد یبازمنور و ظلرت از یکدیار 
 پدر و زدانیا زدیا، که زروان ایزد وجود دارد وچهار ستیب ،در عقاید آیین مانوی

 -، خهدا یمان نییآ در زروان ای یدربزرگپ است. یرومن بهشت اریمهر و یهست ۀهر
 است. مد   واقع انیرأس هره خدا است که در یپدر

از رومنی دربند عهالم  اهریرنان به عالم نور، ب شی  ۀپس از حرل انیمانو ۀدیعق به
 نیا انسان جرع است و وجود در ظلرت، ریاس نور ۀب ش عردماند و  میباقی تاریکی

تنهها   جههت  نیه ازا ؛ابهد ی یم انتقال اریبه جسم د یجسر تناسل از ۀلیبه وس وستهیپ نور
 جهدا  ،انیه مانو نظهر  گهرد  عهالم از   سرانجام .استیدن نی، ترک التیفض و را  تقوا

 یمهانو  یهها  سهرود   شهتر یمضهرون ب  ظلرهت اسهت.   مهد  در  نهور حهبس  مدن ذرات 
 یمنجه  یجهو وجسهت  در یرسهتاار  یبراروح هروار   ؛است روح دربند یرستاار
 است.

 یروحه  د؟ینجات خواهدم ب شه  یچه کس: کشد یم ادیفر ؛است دیروح نوم»
 یاسهت. آناها  منجه    ییرها و که به بازجست نور انیگر و خورد  ترس، تنها

 و زنهد یگر یم وانیراند. د یمزبان  عامقانه بر مهربان و یکالم و دیآ یم شیپ
 از و کنهد  یتهن مه   بهر  نهور  ۀجامه  روح مهود.  یبه روح داد  م یرستاار ۀمژد

: 13۸۶ ،پهور  لیاسهراع ) «رود یبه آسران م و گردد یم تن آزاد یزندان ظلران
1۹۲). 

 
بهه   ؛دانسهتند  مهی  گنوسی، جسم و ماد  را پلید و مر های فرقهمانویان هرانند سایر 

میهان پیهروان آیهین مهانی بهه چشهم       مهدیدی در   ۀزهدگرایانه  یهها  شهه یاند جهت نیا
  خورد. می

 و نفس خهود کنهد   از یشیآزما دیبا دیدرآ شیک نیخواهد به ا یم که یکس»
خهوردن   توانهد از  یمه  و دارد ییحرص توانا به فرونشاندن مهوات و دیاگر د

 ا یه و گدرخهت   و و آتهش آب  و آزار نکهاح بها زن و   از مهراب و  گومت و
گهرو  بهه    را ندارد از ییتوانا نیاگر چن و دیدرآ شیک نیبه ا دست بردارد

قدرت خوابانهدن   یول است شیک نیدار ااگر دوست ؛ ودینرا یخوددارآن 
و  م تهنم مهررد    را قانیصهد  و شیک حرص را ندارد، محافظت از مهوات و

 یدار زند  مب و ینکوکار یبرا زین یکه دارد اوقات یزمت یمقابل کارها در
 ازیه ن یبجل آ عاجل و را از یامر و نیکه هر دهد صیت ص یزار تضرع و و

 .(5۹۲ :13۸1 )ابن ندیم، ...گرداند
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 یمهانو  یهها  سهرود   شهتر یمضهرون ب  ظلرهت اسهت.   مهد  در  نهور حهبس  مدن ذرات 
 یمنجه  یجهو وجسهت  در یرسهتاار  یبراروح هروار   ؛است روح دربند یرستاار
 است.

 یروحه  د؟ینجات خواهدم ب شه  یچه کس: کشد یم ادیفر ؛است دیروح نوم»
 یاسهت. آناها  منجه    ییرها و که به بازجست نور انیگر و خورد  ترس، تنها

 و زنهد یگر یم وانیراند. د یمزبان  عامقانه بر مهربان و یکالم و دیآ یم شیپ
 از و کنهد  یتهن مه   بهر  نهور  ۀجامه  روح مهود.  یبه روح داد  م یرستاار ۀمژد

: 13۸۶ ،پهور  لیاسهراع ) «رود یبه آسران م و گردد یم تن آزاد یزندان ظلران
1۹۲). 

 
بهه   ؛دانسهتند  مهی  گنوسی، جسم و ماد  را پلید و مر های فرقهمانویان هرانند سایر 

میهان پیهروان آیهین مهانی بهه چشهم       مهدیدی در   ۀزهدگرایانه  یهها  شهه یاند جهت نیا
  خورد. می

 و نفس خهود کنهد   از یشیآزما دیبا دیدرآ شیک نیخواهد به ا یم که یکس»
خهوردن   توانهد از  یمه  و دارد ییحرص توانا به فرونشاندن مهوات و دیاگر د

 ا یه و گدرخهت   و و آتهش آب  و آزار نکهاح بها زن و   از مهراب و  گومت و
گهرو  بهه    را ندارد از ییتوانا نیاگر چن و دیدرآ شیک نیبه ا دست بردارد

قدرت خوابانهدن   یول است شیک نیدار ااگر دوست ؛ ودینرا یخوددارآن 
و  م تهنم مهررد    را قانیصهد  و شیک حرص را ندارد، محافظت از مهوات و

 یدار زند  مب و ینکوکار یبرا زین یکه دارد اوقات یزمت یمقابل کارها در
 ازیه ن یبجل آ عاجل و را از یامر و نیکه هر دهد صیت ص یزار تضرع و و

 .(5۹۲ :13۸1 )ابن ندیم، ...گرداند
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تاز   ای ۷و منوندگان قانیصد ای دگانیبرگز :دارند  دو درجه یمان نییآ در مؤمنان
تهرک   ،یپرسهت  بهت مهنوندگان واجهب مهررد : تهرک      بهر  د  حکهم را  یمان. مؤمنان
-یزنها، دزد  از یخهوددار  ،یآدمکشه  از زیه پره ،یسه یو خسترک ب ل  ،ییاودروغ

 زیپره ،ییدورو از زیپره ،یعلل، ترک جادوگر نکردن، عدم توکل به علم اسباب و
امهر   در خهدمت  شهه یهر دیکه با دگانیبرگز اما ؛فیانجام تکال غفلت در و یسست از

 تیه را رعا «هرسه مُ» ۀقاعد و رندیبپذ شهیهر یتجرد را برا دیبا ،بامند یمقدس رومن
 هیه قواعد مربهوط بهه ت ذ   گفتار و ۀویکه مربوط به م) «مهر دهان»آن سه مهر:  و کنند

مربهوط بهه مهاد      آنچهه و )اجتنهاب از مهاد     «مههر دسهت  »گفتار،  و فکر یپاک ،است(
 و وانهات یخهون ح   هتن یر از یبه مقدسات، خهوددار  یحرمت یاز ب یخوددار ،(است
 ههر  از زیه و پره یکشاورز یکارها و یمشاغل اجتراع از یخوددار یحت و دنیجنا
( کهه  آغهو  ) «مههر دل » و رسهاند  مهی  بینباتهات آسه   و وانهات یکه به جهان ح  یعرل

 .(5۹۲: 13۸1 م،یند )ابناست تجرد دنیبرگز از ازدواج و یخوددار
ملل  است. میابن ند الفهرست ترجرۀ تیمانو بارۀمنبع مهم در ترین و قدیری نیاول
امهاراتی بهه آیهین مهانوی      ۀدربردارنهد نیهز   یرونیب حانیابور میالتفه ی ومهرستان نحل

نههۀ یزم زاد  در یتقهه حسههن دیسه م العههات  بههه تههوان متههأخر مهی  آثههار انیههدر ماسهت.  
 بها نهام   یدر کتهاب افشهار   رجیه بهه هرهت ا   هها  پهژوهش ایهن  که  امار  کرد یمناس یمان
 است. مد   یگردآور یمناس یمان

 نومهته  تلفهی  م ههای ابو کته مقهاالت  نیز انسان کامل در عرفان اسالمی  در باب
انسان کامهل در عرفهان    ۀینظر»توان به این موارد امار  کرد:  جرله می از آنکه  مد  

از « انسان کامل از منظر عرفان یاصل یها یژگیو» ،یامکور ییفنامحرد از  «یاسالم
انسهان  »، اف عالءالهدین ملهک  از « یابهن عربه   تیه انسان کامل به روا»بیوک علیزاد ، 

امهل از  کانسهان  و کتهاب   مرتضی مجاریاز  «آن ۀنیشیو پ یابن عرب دگا یکامل از د
ۀ مقایسهه و ت بیه    زمینه  در نیه بهر ا عهالو    .یالسادات حجاز ف بهجتیتأل ناا  ع ار

انسهان   یرایسه  :امهار  کهرد   مهوارد ایهن  توان به  بارۀ انسان کامل میم تلف در رایآ
و  یانسان کامل در مکتب ابن عربه  ۀینظر»ی، عبداهلل نصراثر  مکاتب دگا یکامل از د

« یعرفهان  کهرد یاز انسهان کامهل بها رو    یانیه اد نیب یقرائت»از محبوبه مونسان،  «یمولو
 و تیه هودی ت،یحیمسه  دگا یه د انسان کامل از یکه به بررس ماکر محردکاظم متۀنو

را  عقایهد  نیه آنهان پرداختهه و وجهو  امهتراک و افتهراق ا      شرندانیاند یبرخ اسالم و
 و مشهابهات آرا  مهناخت مشهترکات و  پهژوهش   نیه از اهدف اما  ؛استبررسی کرد 

 نیا  یت ببررسی و   یطر ازانسان کامل  در باب مانوی و یاسالم یعرفان یها شهیاند
  .هاست شهیاند و آرا

   
 آن بر عرفان اسالمی ریتأثعرفان مانوی و . ۱-۱

 داننهد.  آن را نوعی عرفان مهی  ،دین بنامند مانویت را بیش از آنکه از محققاناری بسی
 فیه تعر اسهتحاله  ایه  یدگرگهون  بهر  یعرفهان مبتنه   ینهوع  را تیمانو نییآ کوب نیزر
 .(۲۴: 13۹0 ،کوب نیزر) کند یم

 بهه ههیچ ملهت و    محهدود  و دارد عرر بشهر توان گفت عرفان، عرری به قدمت  می
در  و مهذاهب دانسهت   و هها  نیهی آ ۀوجه مشترک هر توان یم مذهبی نیست. عرفان را

زردمهت گرفتهه تها مهذاهب اسهراری       میان هرۀ اقوام و مذاهب از مسیحیت و یهود و
پیونهدها و امهتراکات زیهادی در میهان      ،بدین لحاظ .استآن موجود  یها نشانهکهن 

عرفهان   گونهۀ مذاهب عرفانی در سراسر جههان وجهود دارد و ایهن امهتراکات در دو     
 یمانو عرفانو  یگنوس نییآ ،به اعتقاد مرحوم بهار است. تر فراوانگنوسی و اسالمی 

 انیم یقیعر یوندهایپ و است گذارد  انیما تأثیری روزگار اسالمی عارفانر کبر تف
 ویگرهان   بهه  .کهرد  مشهاهد   توان یم یغرب یایآسدر  عرفان یخاز تار ب شدو  نیا

 تهأثیرات  کیه هرنهد و  ا مهته دا یعرفان ای مالود  یمانوو  یمهر، یزروان یها شیگرا
 (13۷۹پور، )اسراعیل.اند نهاد  یرانیا فرهنگبر  ژرف
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انسهان   یرایسه  :امهار  کهرد   مهوارد ایهن  توان به  بارۀ انسان کامل میم تلف در رایآ
و  یانسان کامل در مکتب ابن عربه  ۀینظر»ی، عبداهلل نصراثر  مکاتب دگا یکامل از د

« یعرفهان  کهرد یاز انسهان کامهل بها رو    یانیه اد نیب یقرائت»از محبوبه مونسان،  «یمولو
 و تیه هودی ت،یحیمسه  دگا یه د انسان کامل از یکه به بررس ماکر محردکاظم متۀنو

را  عقایهد  نیه آنهان پرداختهه و وجهو  امهتراک و افتهراق ا      شرندانیاند یبرخ اسالم و
 و مشهابهات آرا  مهناخت مشهترکات و  پهژوهش   نیه از اهدف اما  ؛استبررسی کرد 

 نیا  یت ببررسی و   یطر ازانسان کامل  در باب مانوی و یاسالم یعرفان یها شهیاند
  .هاست شهیاند و آرا

   
 آن بر عرفان اسالمی ریتأثعرفان مانوی و . ۱-۱

 داننهد.  آن را نوعی عرفان مهی  ،دین بنامند مانویت را بیش از آنکه از محققاناری بسی
 فیه تعر اسهتحاله  ایه  یدگرگهون  بهر  یعرفهان مبتنه   ینهوع  را تیمانو نییآ کوب نیزر
 .(۲۴: 13۹0 ،کوب نیزر) کند یم

 بهه ههیچ ملهت و    محهدود  و دارد عرر بشهر توان گفت عرفان، عرری به قدمت  می
در  و مهذاهب دانسهت   و هها  نیهی آ ۀوجه مشترک هر توان یم مذهبی نیست. عرفان را

زردمهت گرفتهه تها مهذاهب اسهراری       میان هرۀ اقوام و مذاهب از مسیحیت و یهود و
پیونهدها و امهتراکات زیهادی در میهان      ،بدین لحاظ .استآن موجود  یها نشانهکهن 

عرفهان   گونهۀ مذاهب عرفانی در سراسر جههان وجهود دارد و ایهن امهتراکات در دو     
 یمانو عرفانو  یگنوس نییآ ،به اعتقاد مرحوم بهار است. تر فراوانگنوسی و اسالمی 

 انیم یقیعر یوندهایپ و است گذارد  انیما تأثیری روزگار اسالمی عارفانر کبر تف
 ویگرهان   بهه  .کهرد  مشهاهد   توان یم یغرب یایآسدر  عرفان یخاز تار ب شدو  نیا

 تهأثیرات  کیه هرنهد و  ا مهته دا یعرفان ای مالود  یمانوو  یمهر، یزروان یها شیگرا
 (13۷۹پور، )اسراعیل.اند نهاد  یرانیا فرهنگبر  ژرف
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برجهای نههاد     تأثیراتیایرانیان و جهان اسالم  اتاعتقاد و فرهنگآیین مانوی در 
 آغازمد  یقتل مان و تیمحکوم پس از یعنی ،یالدیسوم م قرناواخر  از ریتأثکه این 
مسهلک   یهها  شهه یاعهراب مسهلران بهه اند    ویهژ   بهمسلرانان  دیمد یها واکنش است.
 انیه در م یتفکهرات مهانو   دیمهد  ریتهأث  ۀدهند نشان ،نامند یکه آنان را زنادقه م یمانو

اعهداد،    یه است تفکر از طر گرن معتقد دنیاست. و یاسالم ۀیمسلرانان در قرون اول
  یه از طر یمناسعلم مبه روان تلفم  یها و هرۀ گونه ینیآداب د یعلم نجوم، ادا

 یا عهد  نیهز  را  یگهر  اباحه (.1۷۹: تا، بیگرندنیو) است افتهی انتقالبه اسالم  تیمانو
از  ی، برخه هیمالمت قۀیمعتقدند در طر زین یا . عد دانند یم یمانو شیاز ک رفتهیرپذیتأث
 نیه از محققهان بهر ا   یا عهد  . (۲۷0: 13۸۴ ،یجالله ) رخنهه کهرد  اسهت    یمانو دیعقا
 ریتههأث تیههاز مانو یو سههنن عرلهه ینظههر یاز آرا یاریدر بسهه هیکههه صههوف انههد د یههعق
و  آرا انیه وجهود مهباهت و مشهترکات فهراوان م     تهوان  یعلت آن را مه  که اند رفتهیپذ
و تجهرد و عالقهه بهه     یگهرد  دور  ازجرله ؛دو دسته دانست نیا یو آداب عرل دیعقا
 یهها  و نعرهت  ایه بهه دن  ینیو سراع و اعتقادات مربوط به نور و ظلرهت و بهدب   یقیموس

 کهرد   امهار  نکته  نیبه ا یمناسیمان ۀنیزم در م العات خود زاد  دریتق . و... یویدن
 از یکه یکهه   سهت ین دیبع و دارد انیمباهت به آداب مانو هیصوف میتعال از یاریکه بس

 بهود  بامهد   یمهانو  نیهی آن جرلهه آ  از و کیگنوسهت  یهها  قهه یتصهوف طر  یهها  شهیر
 .(333 :13۸3 زاد ، تقی)

 ۀشیاندمانوی و عقاید عرفانی اسالمی  های مشترک در میان آرای اندیشهیکی از 
 ریتهأث گنوسهی   معتقهدات  انسهان کامهل از   ۀای معتقدنهد اندیشه   عد انسان کامل است. 

 و داننهد  اسالمی مهی  غیر یها شهیردارای  انسان کامل را ۀدیعقای  عد  پذیرفته است.
ههای ایهران    اندیشه ارتباط با در آن را گروهی و دارد ای یونانی ریشه ای معتقدند عد 

تحقیقهات   در زین مدر و داند دارای اصلی گنوسی می گلدزیهرآن را دانند. باستان می

لویی ماسینیون  اما ؛است کرد  امار تعالیم مانوی  انسان کامل در ۀنیزم به وجود خود
 ۸داند. های سامی می دارای ریشه ای کامالً اسالمی و اندیشه آن را

بها   ینحهو  بهه ، اسهالم در  کامل انسانر کف تکامل که است گران نیابر  تورآندر 
 ،عیتشه از رهاهذر   کهه  اسهت بهاور   نیابر  یو. استمربوط  عهیمدر نزد  امامتۀ ینظر
 مفههوم و  وسهته یپ امامهت و  تیه واللۀ ئو با مسه مد   اسالم جهانوارد  یگنوسشۀ یاند

 بهه را  باستان مردماعتقاد  آندر . است  دیب ش تحق  یاسالم عرفانرا در  کامل انسان
 نیه ا یمبنها را بهر  یه ز ؛دانهد  یمه  اسهالم در  کامل انسانر کتف اساسو  هیپا «صادق ینب»

از  راثیم بها یاو در سلسلۀ انب تیروحان که یازل است بود  یم ص صادق ینباعتقاد، 
 .(کامل انسان ذیل ،اسالمی بزرد المعارفةریدا) ابدی یم انتقال ارید م ص به یم ص

گنوسهی و   نیهی آ در« انسان ن ستین» ۀدیعق ادآوری انیصوف ۀدیعق انسان کامل در
اسهت   یزدیه ا هرمزدبه   ایه  میاست. انسهان قهد   انیمانو نزد« هرمزدب »یا  «میانسان قد»

ن سهت،   جهان است. انسان نیا اسارت روح در نراد و یزندگ که فرزند مادر یمانو
گرفتهه   سرچشره ذات پروردگار که از است ذاتی پاک و ازلیهای گنوسی آیین در

 یسهو  و از با مهاد  آلهود  نشهد  اسهت     درآمی تن ۀواس  بهو هنوز  و از ماد  جداست
 مود. وارد می سرزمین تاریکیمر به  برای نجات سرزمین رومن از پلیدی پروردگار

 
 مانوی نییآ درهرمزد بغ یا انسان قدیم  .2-۱
پس » آید. می به وجود یپدر رومن از اولین نور صدور از مانوی، انسان قدیم عقاید در

 و وجود آوردمولودی به  ا  گانه عناصر دوازد به  به پنج جهانش و به روح پاکش و
 .(1۹: 13۸0 ابوالقاسری،) «ظلرت کرد جنگ با ۀروان را او و انسان قدیم است او

د نهز  انسان کامل در .است ستایش انسان کامل در یهای مانوی سرود  مزامیر بیشتر
 خواهد کهرد. سرانجام عروج  و ب شید  مد  وه امانی کسی است که قدرتی ایزدی ب

 قراردارد: 10برابر میرای کهن س ن رفته است که در انسان نو ۀگوناو به  از ۹زبور در
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لویی ماسینیون  اما ؛است کرد  امار تعالیم مانوی  انسان کامل در ۀنیزم به وجود خود
 ۸داند. های سامی می دارای ریشه ای کامالً اسالمی و اندیشه آن را

بها   ینحهو  بهه ، اسهالم در  کامل انسانر کف تکامل که است گران نیابر  تورآندر 
 ،عیتشه از رهاهذر   کهه  اسهت بهاور   نیابر  یو. استمربوط  عهیمدر نزد  امامتۀ ینظر
 مفههوم و  وسهته یپ امامهت و  تیه واللۀ ئو با مسه مد   اسالم جهانوارد  یگنوسشۀ یاند

 بهه را  باستان مردماعتقاد  آندر . است  دیب ش تحق  یاسالم عرفانرا در  کامل انسان
 نیه ا یمبنها را بهر  یه ز ؛دانهد  یمه  اسهالم در  کامل انسانر کتف اساسو  هیپا «صادق ینب»

از  راثیم بها یاو در سلسلۀ انب تیروحان که یازل است بود  یم ص صادق ینباعتقاد، 
 .(کامل انسان ذیل ،اسالمی بزرد المعارفةریدا) ابدی یم انتقال ارید م ص به یم ص

گنوسهی و   نیهی آ در« انسان ن ستین» ۀدیعق ادآوری انیصوف ۀدیعق انسان کامل در
اسهت   یزدیه ا هرمزدبه   ایه  میاست. انسهان قهد   انیمانو نزد« هرمزدب »یا  «میانسان قد»

ن سهت،   جهان است. انسان نیا اسارت روح در نراد و یزندگ که فرزند مادر یمانو
گرفتهه   سرچشره ذات پروردگار که از است ذاتی پاک و ازلیهای گنوسی آیین در

 یسهو  و از با مهاد  آلهود  نشهد  اسهت     درآمی تن ۀواس  بهو هنوز  و از ماد  جداست
 مود. وارد می سرزمین تاریکیمر به  برای نجات سرزمین رومن از پلیدی پروردگار

 
 مانوی نییآ درهرمزد بغ یا انسان قدیم  .2-۱
پس » آید. می به وجود یپدر رومن از اولین نور صدور از مانوی، انسان قدیم عقاید در

 و وجود آوردمولودی به  ا  گانه عناصر دوازد به  به پنج جهانش و به روح پاکش و
 .(1۹: 13۸0 ابوالقاسری،) «ظلرت کرد جنگ با ۀروان را او و انسان قدیم است او

د نهز  انسان کامل در .است ستایش انسان کامل در یهای مانوی سرود  مزامیر بیشتر
 خواهد کهرد. سرانجام عروج  و ب شید  مد  وه امانی کسی است که قدرتی ایزدی ب

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

13۸۶ :3۶۹). 
 

بهه   است و «چلیپای نور»از است که  «ازلی ۀبامند»ن ستین  ،مانوی انسان نییدر آ
هرمزدبه    .(بزرد اسالمی، ذیل زبور المعارفةریدا) مود می انسان کامل تصور ۀمنزل
از  کهرد   هبهوط نرهاد انسهان    حقیقت در ،رود یم مرار بهایزدان  مانوی از نییدر آکه 

هرمزدبه    د.ده نجات میاو را  زدیمهر اکه سرانجام  به دنیای مادی است یازلبهشت 
بهه   ظلرهت  دربنهد  ریاسه  نور یها نجات پار  یبرا که است کامل انسان نراد آسرانی

 .است مد  فرستاد  نیزم
بهه   مود تها بها هبهوط    د  میتوسط مادر زندگی آفری« هرمزدب » ،در اساطیر مانوی

تاریکی با نیروهای اهریرنی نبرد کند. اساس آیین مانی بر وجود مسهتقل دو   سرزمین
ن سهت هریهک از دو اصهل     ۀدور زمانی قرار دارد. در ۀعالم نور و ظلرت و سه دور

نور و تاریکی در قلررو خود مستقر بودند، قلررو ظلرت در باال و منبسط در مهرال و  
 بین این دو قلررو وجود دامت مرزیمرق و غرب بود و قلررو ظلرت در جنوب؛ و 

تا اینکه ظلرت از عالم نور آگاهی یافت و به آن حرلهه کهرد. پادمها  عهالم نهور کهه       
را آفریهد  « اتیمادر ح»پس  .است درصدد دفاع برآمد« زروان»یا « پدربزرگی»هران 

 زدیا، «انسان قدیم»یا « هرمزدب » را ایجاد کرد.« انسان قدیم»نیز از خود  اتیمادر حو 
پدر و  فرزند نیپروردگار، ن ست ریکه فرزند و مرش استآفرینش  ۀدر چرخ نین ست
و  ینابود یگام برا نیاو ن ست مر است. آفت دفع یبرا یرومن مهر دیو ام یازل مادر

 مهراسهپندان را اپهنج فرزنهد خهود موسهوم بهه      ، انسان قهدیم  است. یکیفروافکندن تار
 .زدیآو یدرمبا ظلرت  پایین رفته و به هررا  آنان به کند و می ایجاد

، اسهت  گانهه  پهنج خهدایان   ،آن و گانه پنجبه اجناس  را پس انسان قدیم خود»
گرفهت.  برچهون سهالح    را هها  آن و کرد مجهز آذر و آب   و نور و باد نسیم و

 را فراگیهر  عظهیم نهور   میبهر نسه   پهس  نسیم بود.د پس ن ست چیزی که پومی
 وزنهد  نههان کهرد.    بهاد  در را خهود  و پوماند را آب غباردار نور بر و پوماند

 هها  بهشهت  از سهرعت  بهه  نیهز  بهه دسهتش گرفهت و     و چهون سهپر   را آذر پس
 .(1۹: 13۸0 ابوالقاسری،) «دمرن به مرز رسید فرورفت تا

 
 بهاز او رومهنی از تهاریکی،    ۀوسهیل  بهتا  ب ، قربانی و طعره استهرمزد حقیقت در

 خود نیز نجات یابد: آناا  و مود گرفته پس
آید: چه، او نیرنهگ   ا  می گله که برای نابودی/چونان مبانی که میری ببیند

تا مهیر را  گیرد/  می کار بهدام  عنوان بهای را گرفته، آن را  و بر / کند آغاز می
پس از این / دهد. ا  را نجات می گلهۀهرتنها/  ۀبرزیرا با یک ایر کند/ دست

 .(۲0۶: 13۸۷پور،  )اسراعیل پردازد بر  میآن  ، به درمانکارها
 

 ،دیهوان تهاریکی دریهد     رافرزنهدان او   مهود و  م لوب تاریکی میاما انسان قدیم 
از مکسهت   پهس آمیهزد.   تهاریکی درههم مهی    نهور و  یهن مهکل جهوهر   ه اب و بلعندمی

 نیه به ا یپدربزرگ ،یکیو سقوطشان به جهان تار (سپندانامهرفرزندانش )ب  و هرمزد
تها بهه    نهد یآفر یمه را  زدیه مههر ا پهس  را برهاند.  ها آنکند که  یتا کار افتد یم شهیاند

سهوی خداونهد    منجیهان از  ایهن . هررا  فرزندانش، هرمزدب  را از اسارت نجات دهند
خهدا   نهدای رسهتااری   انسان ازلهی بهه   و خواهند آمدبرای رهایی این انسان ن ستین 

 گردد. می قلررو رومنی رهنرونزندگی به  و با کرک مادر دهد پاسخ می
 بهه  و/ مهن دمهرنان   بر گردآمدند/ آنان مدم از راند  و/ زدانمیا و یاز رومن»

برهانهد   نفسهم را  که او/ بواد رستاار/ باد ستود / مدند جهان مردگانم راهبر
/ رخشهان  بهراق و  رومهن، / زاد  مهدم  خداونهدان  از/ هسهتم  خهدا / عذاب! از

خشهم   وانیه د/ ازیه بهه ن  ام آمهد  اکنهون   امها / یخوبرو و یخومبو درخشند ،
را نهرم   نفسهم / کهه بهه بنهدم کردنهد     یزیه انا نفهرت  وانیه د/ مرارگرفتندم یب
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 را فراگیهر  عظهیم نهور   میبهر نسه   پهس  نسیم بود.د پس ن ست چیزی که پومی
 وزنهد  نههان کهرد.    بهاد  در را خهود  و پوماند را آب غباردار نور بر و پوماند

 هها  بهشهت  از سهرعت  بهه  نیهز  بهه دسهتش گرفهت و     و چهون سهپر   را آذر پس
 .(1۹: 13۸0 ابوالقاسری،) «دمرن به مرز رسید فرورفت تا

 
 بهاز او رومهنی از تهاریکی،    ۀوسهیل  بهتا  ب ، قربانی و طعره استهرمزد حقیقت در

 خود نیز نجات یابد: آناا  و مود گرفته پس
آید: چه، او نیرنهگ   ا  می گله که برای نابودی/چونان مبانی که میری ببیند

تا مهیر را  گیرد/  می کار بهدام  عنوان بهای را گرفته، آن را  و بر / کند آغاز می
پس از این / دهد. ا  را نجات می گلهۀهرتنها/  ۀبرزیرا با یک ایر کند/ دست

 .(۲0۶: 13۸۷پور،  )اسراعیل پردازد بر  میآن  ، به درمانکارها
 

 ،دیهوان تهاریکی دریهد     رافرزنهدان او   مهود و  م لوب تاریکی میاما انسان قدیم 
از مکسهت   پهس آمیهزد.   تهاریکی درههم مهی    نهور و  یهن مهکل جهوهر   ه اب و بلعندمی

 نیه به ا یپدربزرگ ،یکیو سقوطشان به جهان تار (سپندانامهرفرزندانش )ب  و هرمزد
تها بهه    نهد یآفر یمه را  زدیه مههر ا پهس  را برهاند.  ها آنکند که  یتا کار افتد یم شهیاند

سهوی خداونهد    منجیهان از  ایهن . هررا  فرزندانش، هرمزدب  را از اسارت نجات دهند
خهدا   نهدای رسهتااری   انسان ازلهی بهه   و خواهند آمدبرای رهایی این انسان ن ستین 

 گردد. می قلررو رومنی رهنرونزندگی به  و با کرک مادر دهد پاسخ می
 بهه  و/ مهن دمهرنان   بر گردآمدند/ آنان مدم از راند  و/ زدانمیا و یاز رومن»

برهانهد   نفسهم را  که او/ بواد رستاار/ باد ستود / مدند جهان مردگانم راهبر
/ رخشهان  بهراق و  رومهن، / زاد  مهدم  خداونهدان  از/ هسهتم  خهدا / عذاب! از

خشهم   وانیه د/ ازیه بهه ن  ام آمهد  اکنهون   امها / یخوبرو و یخومبو درخشند ،
را نهرم   نفسهم / کهه بهه بنهدم کردنهد     یزیه انا نفهرت  وانیه د/ مرارگرفتندم یب
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18 / انسان کامل در عرفان اسالمی و مقایسة آن با هرمزدبغ در آیین مانوی

 انیه اژدها/ انیه پر و 11 شهان ی وان،ید/ مخوردند و دندیدر دند،یگز/ نرودند
آنهان   مهرد از  درد و بهس / ا یسه  ، گنهد و زمت/ که دفعشان دموار یکیتار
 .(۲۲۸و  ۲۲۷ :13۸۶ ،پور لیاسراع) ...دمید

 
 هو  یرا که اکنون ب»هرمزدب  و  زند یم ادیفر یکیو تار یرومن بر مرز زدیمهر ا

 دنیبا مهن  می. انسان قدکند یم داریفروافتاد  از خواب غفلت ب یکیدر عالم تار نایو ناب
 یاریه بهه   یهزد مههر ا  و دیه آ یبه درم یاز فراموم زدیا نیاز زبان ا یبشارت عالم رومن

کهه از فرزنهدان    «زنهد   نفهس « امها ؛ کشهد  یبهاال مه   قعر بهاز  راو او  متابد یب  مهرمزد
. تها  مانهد  یمه  یبهاق  وانیه و در چناهال د  یکیهرچنان گرفتهار در تهار   ،هرمزدب  است

انسهان   یهرهان گنهوس بهرا    ایه ب ش که حامل معرفهت   نجات یسایسرانجام توسط ع
 .افتیاست، نفس زند  نجات خواهد 

حقیقهت   چکهاد  قهدیس از / ...ستیگر یمانسانی / در م اک/ آن انسان کامل
 ههر آنچهه  / بود که تو یابی/ چه، مکیبا هرار  بشکیبد/ بشکیب!»/ پاسخ کرد:
آ  ای راستکار! خویشهتن  / ستیفراز اکن، تیز  خویشتن نیرومند/ مکیبا یابد!

/ ایهن سهرای سهپنج    چه، خداوندگار/ ایست بدین زمانه فراز تیز/ کن زورمند
بهه   زیه چ هرهه اکنون اما / ...است مرار یب یها ما خداوند / کیهانهره  اغواگر
پهس رومهنی بهه    / فراخیزد نه هرگز جهان سقوط کند و/ ...خواهد آمدپایان 

ژرفاسههت  او کههه در/ گههاهش زدود  مههودخانههه تههاریکی از و/ رومههنان رود
هران: ) «جهان رنج برند! در ارواح یاغیان/ مود زندان، رها که در فرازآید او

 (3۸1و  3۸0

 
آموختهه   ب ش نجات طری  معرفت )گنوس( که از انسان ازلی از ،اس ور  نیدر ا

مهانوی   نیهی در آآفهرینش انسهان قهدیم     در بهاب در الفهرسهت  رسد.  به رستااری می
او را نهامزد   انسان قهدیم را آفریهد و   ،برای سرکوبی می ان 1۲النور جنان ۀفرمت»آمد : 

 نهور و  ۀگان پنج یابلیس اجزا در اثر گالویز مدن انسان قدیم و.ستیز  با ظلرت نرود..
  .(5۸5: 13۸1)ابن ندیم،  «ظلرت درهم آمی تند

 
 انسان کامل در عرفان اسالمی. 2
او را  خداونهد  الاو و نرونۀ انسان کامل است. نیآدم ن ست ،یاسالم ارفانع دۀیعق در
انسان علت  ،عارف دۀیو مسجود فرمتاان مد. به عق داد قرار نیدر زم شیخو فۀیخل

برحسهب مقهام اول    یوله  ؛آخر است ،برحسب ظهور اگرچهاست که  نشیآفر نهایی
و  یکل قتیبا حق ایدن دیچون خدا مود و با رها کردن خود از ق تواند یاست. انسان م

 مود. یکیاصل خود 
و از  رود یبه مرار مه  یصوف تیترب ییوجود انسان کامل مظهر کرال و هدف نها

-ترهام  نهۀ ییاسهت و آ  یو صفات الهه  اسرا عیوجود انسان کامل مظهر جر نظر عارفان

 ایو اول اینرونۀ انسان کامل است و هرۀ انب نیتر یعالص( محرد )که  ح  یتجل ینرا
 .هستند یو رویتابع و پ
 انسهان »عنهوان   یاسهالم  ارفهان ع انیه در ماسهت کهه    یکس نین ست ایگو یعربابن
 انیعنوان در ب نیهر با مستقل یکتاب ینسف نیزالدیو پس از او عز کاربرد  بهرا  «کامل

ه ه ۸11-۷۶5) یالنیج میسپس عبدالکر کرد  است؛  فیتألانسان کامل  اتیخصوص
 نومته است. عموضو نیا انیانسان کامل خود را در ب ( کتابق .

را   یو خداوند هرهۀ حقها   عالم، انسان کامل بود  نشیعرفا هدف از آفر دۀیبه عق
 یکه در جهان پراکند  بود، از هرۀ عالم فراخواند پس هره گرد آمدند و از گردآور

هرهۀ عهالم در    صهورت گشت که  یا نهیآورد. پس انسان گنج به وجودآنان انسان را 
 .موجود بود نهیگنج نیا

است و بها حه     یقیحق دیار طیبرخالف ارواح بس یروح آدم یعربابن دۀیعق به
  :دیفرما یکه خداوند م جهت نیا ازارتباط دارد. 
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 نهور و  ۀگان پنج یابلیس اجزا در اثر گالویز مدن انسان قدیم و.ستیز  با ظلرت نرود..
  .(5۸5: 13۸1)ابن ندیم،  «ظلرت درهم آمی تند

 
 انسان کامل در عرفان اسالمی. 2
او را  خداونهد  الاو و نرونۀ انسان کامل است. نیآدم ن ست ،یاسالم ارفانع دۀیعق در
انسان علت  ،عارف دۀیو مسجود فرمتاان مد. به عق داد قرار نیدر زم شیخو فۀیخل

برحسهب مقهام اول    یوله  ؛آخر است ،برحسب ظهور اگرچهاست که  نشیآفر نهایی
و  یکل قتیبا حق ایدن دیچون خدا مود و با رها کردن خود از ق تواند یاست. انسان م

 مود. یکیاصل خود 
و از  رود یبه مرار مه  یصوف تیترب ییوجود انسان کامل مظهر کرال و هدف نها

-ترهام  نهۀ ییاسهت و آ  یو صفات الهه  اسرا عیوجود انسان کامل مظهر جر نظر عارفان

 ایو اول اینرونۀ انسان کامل است و هرۀ انب نیتر یعالص( محرد )که  ح  یتجل ینرا
 .هستند یو رویتابع و پ
 انسهان »عنهوان   یاسهالم  ارفهان ع انیه در ماسهت کهه    یکس نین ست ایگو یعربابن
 انیعنوان در ب نیهر با مستقل یکتاب ینسف نیزالدیو پس از او عز کاربرد  بهرا  «کامل

ه ه ۸11-۷۶5) یالنیج میسپس عبدالکر کرد  است؛  فیتألانسان کامل  اتیخصوص
 نومته است. عموضو نیا انیانسان کامل خود را در ب ( کتابق .

را   یو خداوند هرهۀ حقها   عالم، انسان کامل بود  نشیعرفا هدف از آفر دۀیبه عق
 یکه در جهان پراکند  بود، از هرۀ عالم فراخواند پس هره گرد آمدند و از گردآور

هرهۀ عهالم در    صهورت گشت که  یا نهیآورد. پس انسان گنج به وجودآنان انسان را 
 .موجود بود نهیگنج نیا

است و بها حه     یقیحق دیار طیبرخالف ارواح بس یروح آدم یعربابن دۀیعق به
  :دیفرما یکه خداوند م جهت نیا ازارتباط دارد. 
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معتقد است که هرۀ عالم از  جهت نیاهب. «دمیاز روح خود در وجود آدم دم»
اسهت   د ییه گرا یبهه هسهت   یاند، جز انسان کهه از هسهت   درآمد  یعدم به هست

ست. یامل را درست نکاو خالفت جز انسان  دۀیبه عق .(۴۸: 13۸۶ ،یعرب)ابن
و  ردکه جاد ی  عالم و صور آن ایاز حقا خداوند صورت ظاهر  را رو نیازا

 .(۲1: 13۸۷ ،یعرب)ابن ردکجاد یصورت باطنش را بر صورت خود  ا
 

 یو ههر انسهان   مهناخته مهود   لهیوس نیبدتا  د یخود آفر صورت بهخداوند انسان را 
کهه حه  هرهۀ وجهود       او نیو جانش نیخداست بر زم ۀیسا ،ابدیکه به کرال دست 

 اسهت  یانسهان  کامهل  انسهان گشته است. انسان کامل روح عالم و عالم، جسد اوست. 
و  نیزمخل  در  و ح  انیم، واس ۀ عالم یبقاجاد و یا سبب که یاله اخالق به مت ل 

خداگونه  ،م لوق خداست اگرچه است.  یخال یها و راهنرا آمنا با روح هرۀ انسان
 یغهای  علهت  و دههد  می یکامل به جهان معن انسان و صفات الهی. اسرا مظهراست و 
 درواقهع کرهال   اسهت.   مهد آ رظههو به  هره خرآ ،نماز ظلحا به هرچند ؛ستا خلقت

 وجهود  سهیر  ۀهره و  نهد رکادر  خلقهت  ترهامی  او یهافتن  تحق  یابر که ستا م لوبی
 .ستاو متوجه

 یدالعلهههه آن عب قرن ستد هههبلک ص
 

 (۲۲ تیب : ۶، 13۶۶ مولوی،) 

  یبهود آن وله   ههیکااللف ک دهههواح 
 

. انسهان  اسهت  انیه عالرعارفان انسان کامل زبد  و خالصهۀ موجهودات    دگا یاز د
ابهن   دۀیه است. بهه عق  محرد)ص(مقام  ها آن رأسو در  یاله یایو اول ایکامل مقام انب

تهر   انسان کامل ستون عالم و کامل و هستنداز انسان کامل  یجز خدا، هره جزئ یعرب
در لبهاس انسهان    د؛گرد یم نیقر خدا با یهست فرا را . انسان در است از مجروع عالم

و سهرانجام انسهان کامهل در     مود یو محرم اسرار ح  م وارد تیاحد یکامل در سرا
بدان، مرتبهۀ انسهان   » رسول هران انسان کامل است. ؛بندد یص( نقش ممحرد )چهرۀ 
است که  یکامل اوو  نسبت به عالم چون مرتبۀ نفس ناطقه است نسبت به انسان کامل،

اسهت کهه از    یاو انسان کهامل  ؛ وص( استمحرد ) یو ؛ وتر از او وجود ندارد کامل
 .(1۲۲: 13۸۶ ،یعرب)ابن «دارد یبرتر بر عالمجهت کرال، 
معادل  و رود می محردی ن ستین م لوق خداوند به مرار نوراسالمی،  در عرفان

خلقهت   محرهدی پهیش از   عرفان مسیحی است. عقید  به آفهرینش نهور   در 13لوگوس
 و روحآدم بههین الهه کنههت نبیههاً و» هههم آمههد  اسههت: پیههامبر احادیههم منقههول از آدم در

آدم »(، 3۶3: 13۸1)فروزانفهر،   «نوری اهلل خل اول ما »( و ۲۹۶: ۲ج )سیوطی، «جسدال
 میو حهد ( ۴0۲: 1۶ج ، 1۴03)مجلسهی،   «الف ر و هامیالق ومی ئیمن دونه تحت لوا و

 ارفههانع ۀبههه عقیههد .(۴۸۴ :13۸1، فروزانفههر) «لرهها خلقههت االفهالک  والکلهه»قدسهی  
بهه   یاز وپهس   یافهت و  آدم تجسهد  وجهود  )نورمحردی( ن ست در مسلران این نور

 . ایهن نهور  ظهورکردص( محرد )وجود  در تجلی آن نیتا آخر ترام انبیا انتقال یافت
 گنوسهی و  یهها  نییآ در یپدربزرگیا  خداوند از مشابه هران ن ستین صادرمحردی 

هرچنهان  حقیقت محردیهه،   از صورتی جهان نیست مار» به عقیدۀ عرفا مانوی است.
 .(111: 13۸۸ نیکلسون،) «است خداوند ای از حقیقت محردیه نس ه که

 :آورد  استند از نور واحد ایام یترام نکهیا انیب ع ار در
 آن نههههور محرههههد بههههود و بههههس یعنههههی

 دیههپد یعههر  چههون در تافههت مههد کرسهه
 آسههههران گشههههت و کواکههههب آمههههکار 

 زمهههان کیهههچهههار ارکهههان نقهههد مهههد در 
 مهههد قلهههم از قهههدرتش مشههه ول کهههار    

 عههدد هههم حرلههه بههود   یبهه مالئههکهههم 
  دوزخ گشت راسهت  کو دامتوز غضب 

 

  مجهههرد بهههود و بهههس یاصهههل جهههان نهههور 
  دیههچههون در تافههت مههد عههر  مج   ذات
  کهههار بتافهههت از سهههرّ یکرسههه چهههون بهههاز
  چههههون اختههههر بتافههههت و آسههههران  بههههاز
  ز علرهههش لهههوح محفهههوظ آمهههکار  مهههد

  سهههر جرلهههه بهههود  یارادت را بسههه چهههون
 ت ههه اسههدن خهان بهشت عهههج یاهرض از

 

 (۴۲۴: 13۸۶ ،یشابوریع ار ن)
مجسهم   ازلی محردیه متجلی و نور تجلی ن ست(، در) صادر اول ،میعه ۀبه عقید

ام اص چههارد    و وات نوری، یعنی مجردات عالم الهیذ است ازگشته که مرکب 
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اسهت کهه از    یاو انسان کهامل  ؛ وص( استمحرد ) یو ؛ وتر از او وجود ندارد کامل
 .(1۲۲: 13۸۶ ،یعرب)ابن «دارد یبرتر بر عالمجهت کرال، 
معادل  و رود می محردی ن ستین م لوق خداوند به مرار نوراسالمی،  در عرفان

خلقهت   محرهدی پهیش از   عرفان مسیحی است. عقید  به آفهرینش نهور   در 13لوگوس
 و روحآدم بههین الهه کنههت نبیههاً و» هههم آمههد  اسههت: پیههامبر احادیههم منقههول از آدم در

آدم »(، 3۶3: 13۸1)فروزانفهر،   «نوری اهلل خل اول ما »( و ۲۹۶: ۲ج )سیوطی، «جسدال
 میو حهد ( ۴0۲: 1۶ج ، 1۴03)مجلسهی،   «الف ر و هامیالق ومی ئیمن دونه تحت لوا و

 ارفههانع ۀبههه عقیههد .(۴۸۴ :13۸1، فروزانفههر) «لرهها خلقههت االفهالک  والکلهه»قدسهی  
بهه   یاز وپهس   یافهت و  آدم تجسهد  وجهود  )نورمحردی( ن ست در مسلران این نور

 . ایهن نهور  ظهورکردص( محرد )وجود  در تجلی آن نیتا آخر ترام انبیا انتقال یافت
 گنوسهی و  یهها  نییآ در یپدربزرگیا  خداوند از مشابه هران ن ستین صادرمحردی 

هرچنهان  حقیقت محردیهه،   از صورتی جهان نیست مار» به عقیدۀ عرفا مانوی است.
 .(111: 13۸۸ نیکلسون،) «است خداوند ای از حقیقت محردیه نس ه که

 :آورد  استند از نور واحد ایام یترام نکهیا انیب ع ار در
 آن نههههور محرههههد بههههود و بههههس یعنههههی

 دیههپد یعههر  چههون در تافههت مههد کرسهه
 آسههههران گشههههت و کواکههههب آمههههکار 

 زمهههان کیهههچهههار ارکهههان نقهههد مهههد در 
 مهههد قلهههم از قهههدرتش مشههه ول کهههار    

 عههدد هههم حرلههه بههود   یبهه مالئههکهههم 
  دوزخ گشت راسهت  کو دامتوز غضب 

 

  مجهههرد بهههود و بهههس یاصهههل جهههان نهههور 
  دیههچههون در تافههت مههد عههر  مج   ذات
  کهههار بتافهههت از سهههرّ یکرسههه چهههون بهههاز
  چههههون اختههههر بتافههههت و آسههههران  بههههاز
  ز علرهههش لهههوح محفهههوظ آمهههکار  مهههد

  سهههر جرلهههه بهههود  یارادت را بسههه چهههون
 ت ههه اسههدن خهان بهشت عهههج یاهرض از

 

 (۴۲۴: 13۸۶ ،یشابوریع ار ن)
مجسهم   ازلی محردیه متجلی و نور تجلی ن ست(، در) صادر اول ،میعه ۀبه عقید

ام اص چههارد    و وات نوری، یعنی مجردات عالم الهیذ است ازگشته که مرکب 
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 ،پهذیرد  دیاری صهورت مهی   یکی پس از ابد والدت آنان که برای ازل و» 1۴معصوم.
، واسه ۀ الزم  امهأو  قدسی آنان، مقهام و  ئتیه دارد. پی خود درا والدت این عوالم ر

جههان انسهان،    و حی هۀ وصهول اسهت    خهارج از  کهه غیبهی و   بین عالم قدسی الهوت
 .(1۲: 135۸ کربن،« )استناسوت، 
کرد  هران  یتجل ایکه درهرۀ انب یقدسکه روح  د یعق نیامعتقد است  هریگلدز
 یۀدر اصل به نظر هینظر نیا .است مد  گرفته یگنوس یها شهیاند است از ینورمحرد

 (Homilien)کهه مهواع     یدگاهیه و د شهه یبهه اند  یعنه ی ؛رسهد  یمه  یحیمس یگنوس
 آمد :  13، فقرۀ 1۸ ۀمرار ۀآن است. در موعظ اناریب 15سیمنسوب به کلرنت قد

 یدر کهار نبهود  و آن هرهان انسهان     یاهر ید امبریصادق، پ امبریپ کیاز  ریغ»
 نیه و ا برخهوردار نرهود   القدس روحو او را از  دیآفر است که خداوند او را 

و صههور متفههاوت،  ، بهها اسههراههها زمههانانسههان واحههد از ابتههدا در خههالل ترههام 
 ۀفه یوظ یادا ن،یّمعه  یا ازمنهه بها گذمهت قهرون و     کهنیاتا  است حضوردامته

نائهل   یبهه راحهت ابهد    یالهه او نهاد  مد ، با مرول رحرت  بر عهد رسالت 
 .(۲۲0-1۸1: 13۸۶گلدزیهر،) «گردد

 
نهون،  »آمد  اسهت:   القلم نون و ریدر تفس جعفر صادقمنسوب به امام  یریدر تفس

ازلهی   نور )او «صلعم لرحرد ذلکَ علَها فجَذی اخترع منه االکوان کلّالّ هلیالزنورا هو
ص(، قهرارداد   محرهد ) بهرای   آید. پهس آن را  می پدید از آن است که هرۀ وجودها

 .(۲۸۴-۲۷3: 13۸1( )مشرف، است
کند که هران انسان  ساطع می خود از را مانوی نیز پدربزرگی اولین نور عقاید در

جنهگ   در را کند تا او می صادر خود نورانی از رتوپپنج  انسان قدیم نیز قدیم است و
 و «ینهور ازله  »بها    یقابل ت ب یمانو در عرفان نینور ن ستاین  تاریکی یاری دهند. با
، «روح کلهی کیههان  ». ازسوی دیار عقیهد  بهه   است یعرفان اسالم در «هینور محرد»

یکی از تعلیرات کهن در عرفان مانوی است که براساس آن جهان فرودین طرحی از 

یک روح علوی است و جهان مادی براساس طرح یک روح کلی کهه هرهان انسهان    
( و این اندیشه نزدیهک اسهت بهه    ۲۸۴-۲۷3 هران:) است مد   یزیر طرحقدیم است 

محرهد  عقیدۀ عارفان مسلران که بر اساس آن سبب آفرینش جهان، وجهود حضهرت   
 .(۴۸۴: 13۸1فروزانفر، « )لوالکَ لرا خلقتُ االفالک» ص( است:)

 دهنهد   نجهات  هیه است. انسهان اول  یمانو ۀاس وراساس  هینجات انسان اول موضوع
 یمنجه » یعرفهان  تصهور  نیه ا محتاج است و افتنیخود به نجات  حال نیدرعاما  ؛است
 دیه اسهت کهه با   ییهها  روحهرهه   ۀخود مجروعه  یمنج نکهیتصور ااست.  «افتهی نجات

 یبهها منجهه یبهودن نفههس انسهان   یکههی ۀشه یاسههت مهرتبط بهها اند  یمفههوم  ابههد،ینجهات  
در که در عرفان اسالمی، انسان کامهل خهود    گونه آن .(1۷۲گرن: ویدن ) ا  یآسران

راهبهر روح   منجهی و  حال نیدرع و افتهی نجاتقیود دنیوی  از تعلقات مادی و قتیحق
 آدمیان در رستااری و وصال به درگا  ربوبی است.

به عقاید  کینزد اریبسای  عالم و انسان کامل عقید  در باب انسان کاملنسفی در 
 :بیان کرد  مانویان

نهور اسهت و    یایه در یعنه ینهور و ظلرهت    ؛اسهت  زی! عالم دو چشیدرو یا»
نهور را از ظلرهت جهدا     انهد،   تهه یآم اریدکیدر  ایدر دو  نیظلرت. ا یایدر
نهور را از ظلرهت انهدرون     نیه کهرد تها صهفات نهور ظهاهر مهوند و ا       دیه با یم
انهد   کارکنان واناتیکرد از جهت آنکه در اندرون ح توانند یجدا م واناتیح

نهور را از ظلرهت جهدا     نیه اسهت کهه ا   نیه ا شانیند؛ و کار اشه در کاریو هر
 نیهها یو آدمهه ندریدر اکسهه میههدا وانههاتیاسههت و ح  ریاکس نیو ا ...کنند یم

کهه   یزیبهر چ کند یم یاست که آدم نیا ریو اکس دیرسان تیهانهبرا  ریاکس
 یعنه ی؛ ردیه گ یمه  زهایو زبد  و خالصۀ چ ستاند می زهایجان آن چ ،خورد یم

؛ نهد یب و می داند می یکه نور خود را کراه کند ینور را از ظلرت چنان جدا م
را  ریاکسه  نیه ! انسهان کامهل ا  شیه درو یا .انسان کامهل نبامهد     جز در نیا و
از جهت آنکهه نهور    دینور را ترام از ظلرت جدا گردان نیو ا دیکرال رسان هب
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یک روح علوی است و جهان مادی براساس طرح یک روح کلی کهه هرهان انسهان    
( و این اندیشه نزدیهک اسهت بهه    ۲۸۴-۲۷3 هران:) است مد   یزیر طرحقدیم است 

محرهد  عقیدۀ عارفان مسلران که بر اساس آن سبب آفرینش جهان، وجهود حضهرت   
 .(۴۸۴: 13۸1فروزانفر، « )لوالکَ لرا خلقتُ االفالک» ص( است:)

 دهنهد   نجهات  هیه است. انسهان اول  یمانو ۀاس وراساس  هینجات انسان اول موضوع
 یمنجه » یعرفهان  تصهور  نیه ا محتاج است و افتنیخود به نجات  حال نیدرعاما  ؛است
 دیه اسهت کهه با   ییهها  روحهرهه   ۀخود مجروعه  یمنج نکهیتصور ااست.  «افتهی نجات

 یبهها منجهه یبهودن نفههس انسهان   یکههی ۀشه یاسههت مهرتبط بهها اند  یمفههوم  ابههد،ینجهات  
در که در عرفان اسالمی، انسان کامهل خهود    گونه آن .(1۷۲گرن: ویدن ) ا  یآسران

راهبهر روح   منجهی و  حال نیدرع و افتهی نجاتقیود دنیوی  از تعلقات مادی و قتیحق
 آدمیان در رستااری و وصال به درگا  ربوبی است.

به عقاید  کینزد اریبسای  عالم و انسان کامل عقید  در باب انسان کاملنسفی در 
 :بیان کرد  مانویان

نهور اسهت و    یایه در یعنه ینهور و ظلرهت    ؛اسهت  زی! عالم دو چشیدرو یا»
نهور را از ظلرهت جهدا     انهد،   تهه یآم اریدکیدر  ایدر دو  نیظلرت. ا یایدر
نهور را از ظلرهت انهدرون     نیه کهرد تها صهفات نهور ظهاهر مهوند و ا       دیه با یم
انهد   کارکنان واناتیکرد از جهت آنکه در اندرون ح توانند یجدا م واناتیح

نهور را از ظلرهت جهدا     نیه اسهت کهه ا   نیه ا شانیند؛ و کار اشه در کاریو هر
 نیهها یو آدمهه ندریدر اکسهه میههدا وانههاتیاسههت و ح  ریاکس نیو ا ...کنند یم

کهه   یزیبهر چ کند یم یاست که آدم نیا ریو اکس دیرسان تیهانهبرا  ریاکس
 یعنه ی؛ ردیه گ یمه  زهایو زبد  و خالصۀ چ ستاند می زهایجان آن چ ،خورد یم

؛ نهد یب و می داند می یکه نور خود را کراه کند ینور را از ظلرت چنان جدا م
را  ریاکسه  نیه ! انسهان کامهل ا  شیه درو یا .انسان کامهل نبامهد     جز در نیا و
از جهت آنکهه نهور    دینور را ترام از ظلرت جدا گردان نیو ا دیکرال رسان هب
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و در انسهان کامهل خهود را     دیه ندانست و ند یخود را کراه ارید یجا چیه
 .(۹1: 13۸۶ )نسفی،« و دانست دید یکراه

 
 یریگ جهینت

م اب  تصویر خداونهد   داند که گنوسی انسان ن ستین را موجودی میعرفان مانوی و 
در . است از نور و روح الهی در وجود او به ودیعت نهاد  مد  یا بارقه و آفرید  مد 

ازلی است که به جهت آمی تن با دنیای  موجودی، هرمزدب ، مانوی نشیآفر ۀاس ور
نرهاد انسهان   او انهد.   نجیان آسهرانی او را رههایی ب شهید    اسیرمد  و م در آنتاریکی 

 است. یماد یایبه دن یازلاز بهشت  کرد  هبوط
هرگها    اسهت و  مهد   د یه آفر خهدا  بر صهورت انسان  ان مسلران نیزعارف ۀدیبه عق

ۀ انسهان  به مرتبل گشت، ینا یکرال صورت الهبه  و افتیت ل   یانسان به اخالق اله
صهفات خداونهد    ۀهر و از خدااست  یریانسان تصو ،عارف ۀ. به عقیدرسدمیکامل 

کامهل   یانسان کامهل محهل تجله   . است دارد. قلب انسان، ت تاا  خداوند خود در را
 خداوند وجود جز یزیکه چ اند ثابته انیکامل اع یها انساناست.  یصفات اله و اسرا

 است که از یا واس هو  رود یعالم به مرارم عقل ای انسان کامل، روح عالم و .ستندین
 بهین خهویش و  ای  خداوند انسان کامل را واس ه .میابی یمعرفت م به خداوند او  یطر

 قتیحق هانیست؛ آنوی پومید   ملک و ملکوت بر بندگان قرارداد  که هیچ چیز از
 .اند عالمراهنرای اهل  یاریار و یابند و هست درمی که چنان آنرا  امیا

ص( محرهد ) حضهرت   مقهام  ها آن رأس و در یاله یایاول و ایانسان کامل مقام انب
 انبیها  ۀایهن نهور در وجهود هره    م لوق خداوند است کهه   ننورمحردی، ن ستی است.

در عرفهان مهانوی    رسید  اسهت.  ص(محرد )سرانجام به خود حضرت  حلول کرد  و
ید و خهود  آ وجود مین بهیا زروا یپدربزرگ نیز انسان ن ستین از صدور اولین نور از

 با اهریرنان یاری کنند. در جنگکند تا او را  پنج نور از خود ساطع می

اسهت، در عقایهد   « افتهه ی نجهات منجهی  »که در عرفان مهانوی هرمزدبه     گونه هران
 راهبهری راهنرهایی و   ۀ، وظیفه رهامهد  تعینات  دیق از، انسان کامل که عارف مسلران

 د.آنان به عالم علوی را برعهد  دار رسیدندنیوی و  ودیاز قو رها کردن آنان خالی  
 ۀادعها کهرد کهه اندیشه     نیقه ی بهتوان  مباهت نزدیک این دو اندیشه، نری وجود با

 ۀواژاگرچهه  زیهرا   اسهت؛ مهد   گرفتهه عقاید مهانوی   ازعرفان اسالمی  انسان کامل در
آن و  قههتیامهها حق اسههت امههد یاژ  نن ویهرهه ابهه اتیههدر قههرآن و روا «انسههان کامههل»
انسهان کامهل در   از  اسهت.  مد  انیب اتیآ و بعضاً اتیانسان کامل در روا یها یژگیو
اهلل،  اءیه عبهادالرحرن، اول  ن،یحسنه، م لص ۀ، امام، اسواهللةفیخلچون  ینین با عناوآقر

مربهوط بهه خالفهت    و احادیهم   اتیه آو  ادمهد  یو...  نیقیاولوااللباب، صهد  ن،یمقرب
که داللهت بهر    1۹اسرا میو تعل 1۸یاله صورت بهانسان  نشیآفر، 1۷ی، امانت اله1۶انسان

مربوط به انسان کامل  دیمورد استناد عارفان مسلران در عقا هروار  ،کرال انسان دارد
روایهات   اسهاس ریشهه در آیهات و    و این اندیشه در اصلپس در حقیقت . بود  است

مهانوی   عقاید گنوسهی و  ازجرله عقاید دیار از نیز تأثیراتیاسالمی دارد که محترالً 
 پذیرفته است.

 نوشتپی
چون  و اند دانسته نیفلس  از اصل آنان راهستند که  صابئیناز  یم تسله گروهمانداییان یا  .1
مشههور  نام  نیه ابود  ب یجار در آب ومو مست آنان غسل کردن و یاعتقاد از اصول یکی

 و عرفهان معرفهت   یبه معنه « ماندا» از لف خوانند که مشت   یم ییماندا را آنان خود. اند گشته
است.

 ههود ی نیهی آ هها بها  یگنوسه  ریهرچهون سها   و کهرد  ظههور  هیه ان اک دوم در در قرن دیلیباز .۲
 و مالقات نرود نیوالنت با هیاسکندر . درکرد یم رد یکل به را میقد کتاب عهد بود و م الف

به روم برد. خود با و رفتیپذ را او دیعقا نیوالنت
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اسهت، در عقایهد   « افتهه ی نجهات منجهی  »که در عرفان مهانوی هرمزدبه     گونه هران
 راهبهری راهنرهایی و   ۀ، وظیفه رهامهد  تعینات  دیق از، انسان کامل که عارف مسلران

 د.آنان به عالم علوی را برعهد  دار رسیدندنیوی و  ودیاز قو رها کردن آنان خالی  
 ۀادعها کهرد کهه اندیشه     نیقه ی بهتوان  مباهت نزدیک این دو اندیشه، نری وجود با

 ۀواژاگرچهه  زیهرا   اسهت؛ مهد   گرفتهه عقاید مهانوی   ازعرفان اسالمی  انسان کامل در
آن و  قههتیامهها حق اسههت امههد یاژ  نن ویهرهه ابهه اتیههدر قههرآن و روا «انسههان کامههل»
انسهان کامهل در   از  اسهت.  مد  انیب اتیآ و بعضاً اتیانسان کامل در روا یها یژگیو
اهلل،  اءیه عبهادالرحرن، اول  ن،یحسنه، م لص ۀ، امام، اسواهللةفیخلچون  ینین با عناوآقر

مربهوط بهه خالفهت    و احادیهم   اتیه آو  ادمهد  یو...  نیقیاولوااللباب، صهد  ن،یمقرب
که داللهت بهر    1۹اسرا میو تعل 1۸یاله صورت بهانسان  نشیآفر، 1۷ی، امانت اله1۶انسان

مربوط به انسان کامل  دیمورد استناد عارفان مسلران در عقا هروار  ،کرال انسان دارد
روایهات   اسهاس ریشهه در آیهات و    و این اندیشه در اصلپس در حقیقت . بود  است

مهانوی   عقاید گنوسهی و  ازجرله عقاید دیار از نیز تأثیراتیاسالمی دارد که محترالً 
 پذیرفته است.

 نوشتپی
چون  و اند دانسته نیفلس  از اصل آنان راهستند که  صابئیناز  یم تسله گروهمانداییان یا  .1
مشههور  نام  نیه ابود  ب یجار در آب ومو مست آنان غسل کردن و یاعتقاد از اصول یکی

 و عرفهان معرفهت   یبه معنه « ماندا» از لف خوانند که مشت   یم ییماندا را آنان خود. اند گشته
است.

 ههود ی نیهی آ هها بها  یگنوسه  ریهرچهون سها   و کهرد  ظههور  هیه ان اک دوم در در قرن دیلیباز .۲
 و مالقات نرود نیوالنت با هیاسکندر . درکرد یم رد یکل به را میقد کتاب عهد بود و م الف

به روم برد. خود با و رفتیپذ را او دیعقا نیوالنت
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 از متهون کهه  « قهت یحق لیه انج»کتهاب  زاد  مهد.   مصر در یالدیم 100 در حدود، نیوالنت .3
بهود، امها بهه     یحیخهود مسه   نی. والنتدهند یماست را به او نسبت  ینجع حراد در مد  کشف

.کردند یم قلرداد گذار بدعت را او سایکل یآباگنوسی  دیخاطر عقا
 نییابتدا به آ م. او 1۶0به سال  یمتوف ا یس یایدر کنار در یدر آناتول نوپیاهل س ونیمرق. ۴

 پرداخهت.  تیحیمسه  نیهی آ ۀمهد  رفتهیپذاصول  به م الفت با بعد یمدت اما ؛دیگرو تیحیمس
.دانست یمها را  رستااری را ایران مرقیون برخالف سایرگنوسی

نهام   ییاروپها  یهها  زباناست. در  یعرب« ابن»هران « بر»بود  و « صانیبرد» یانیسر در زبان .5
.(م ۲۲۲-15۴) سندینو ی( مBardesaneاو را بردسان )

آن را ردان وی گمهها اسههت و مههد  داد کفالیهها مجروعههه روایههاتی کههه بههه مههانی نسههبت  .۶
.اند کرد گردآوری 

   .سراعون، ن وماگان .۷
.1۹1-1۸1 ص، صو خداانسان  ۀو راب  یرک. تصوف اسالم . ۸
 .مجروعه دعاهای مانوی  .۹

در اسهاطیر مهانوی اسهت،     انسهان مهذکر  میرای کهن یا هران گِهرُرد نام ن سهتین مهرد و    .10
 .(۲۹۴: 13۸۷، پور لیاسراع) معادل آدم

.وانیاز د یگروهنام . 11
از  کیه هر کهه  یکیتهار  یکه ینهور و   یکه ی، داند یمی از دو هست را جهان شیدایپ یمان .1۲
و او خداونهد و فرمهته    دیه این در وههم اسهت کهه    یبزرگه  نیجدا بهود  و نهور ن سهت    یارید

 .است النور جنان
 .است یاست که در عالم خلقت متجل یعقل اله ایخرد  تیحیمس نییدر آلوگوس . 13

جهت اطالع بیشتر از این آراء و عقاید رجوع کنید بهه: فهص حکرهت فهردی در کلرهۀ       .1۴ 
جامع االسرار و منبع االنوارو کتاب  ابن عربی مرح قیصری برفصوص الحکممحردی، در 

 .۲۹۶ص ، نشر قادراز سید حیدرآملی، 

 نیآمهد و به   ایه رم بود که در رم به دن کیکاتول یسایکل یها از پاپ یککلرنت قدیس ی .15
 .پاپ بودی الدیم ۹۷تا  ۸۸ یها سال
 .(30)بقر / خَلِیفَۀً رضاالفِی  جاعل ینّا .1۶
َعَلهی السمهرَاوَاِت وَاْلهأَر ض  وَالْج َبهال  َفهَأبَیَن َأن یح ِرلْنََهها َوأَْمهفَقَْن مِنَْهها          الْأَمَانَةةَإ نَّا عَرَضْنَا  .1۷

 .(۷۲)احزاب/  جَهُوالً اًلْإ نسَانُ إ نَّهُ کانَ ظَلُوموَحَرَلَهَا ا
 .(3۶5 :13۸1)فروزانفر،  خَلَ  اهللُ آدمَ علی صُورتِه .1۸
 .(31)بقر   کلَّهَاوَعَلَّمَ آدَمَ الْأَس رَاءَ . 1۹
 

 منابع
محرود غرابگردآورند  محرود  .انسان کامل (.13۸۶).یعلعربی، محردبنابن. 

 تهران. .جامی .سعیدی باباترجرۀ گل
_______ (13۸۷.) یمحرد خواجو ۀترجر . فصوص الحکم ۀمتن و ترجر. 

 تهران. مولی.
اول چ .تجدد محردرضا ۀترجر .الفهرست(. 13۸1). اسحاقبنمحردندیم، ابن. 

تهران. .انتشارات اساطیر
تهران. ی.طهور .میابن ند تیبه روا یمان (.13۸0) .محسن ،یابوالقاسر 
رانیا معر در ی)جستار یرومن یها سرود (. 13۸۶) .ابوالقاسم، پور لیاسراع 

تهران. .نشر اس ور  .اول . چ(یمانو یسرودها و انهیو مباستان 
_______ (13۸1 .)م با گفتاری در )ویراست دو یمان نییدر آ نشیآفر ۀاس ور

 تهران. .نشر کاروان .اول عرفان مانوی(. چ
_______ (13۷۹« .)از مادروان دکتر  یادکردی: با یرانینو به فرهنگ ا ینااه

 .آذر5 ی،هرشهرروزنامۀ «.مهرداد بهار
 چ .پور لیاسراعابوالقاسم  ۀترجر .یمانو و یگنوس نییآ(. 13۷3) .رچایم ،الیاد 

 تهران. .فکر روزانتشارات  .اول
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 نیآمهد و به   ایه رم بود که در رم به دن کیکاتول یسایکل یها از پاپ یککلرنت قدیس ی .15
 .پاپ بودی الدیم ۹۷تا  ۸۸ یها سال
 .(30)بقر / خَلِیفَۀً رضاالفِی  جاعل ینّا .1۶
َعَلهی السمهرَاوَاِت وَاْلهأَر ض  وَالْج َبهال  َفهَأبَیَن َأن یح ِرلْنََهها َوأَْمهفَقَْن مِنَْهها          الْأَمَانَةةَإ نَّا عَرَضْنَا  .1۷

 .(۷۲)احزاب/  جَهُوالً اًلْإ نسَانُ إ نَّهُ کانَ ظَلُوموَحَرَلَهَا ا
 .(3۶5 :13۸1)فروزانفر،  خَلَ  اهللُ آدمَ علی صُورتِه .1۸
 .(31)بقر   کلَّهَاوَعَلَّمَ آدَمَ الْأَس رَاءَ . 1۹
 

 منابع
محرود غرابگردآورند  محرود  .انسان کامل (.13۸۶).یعلعربی، محردبنابن. 

 تهران. .جامی .سعیدی باباترجرۀ گل
_______ (13۸۷.) یمحرد خواجو ۀترجر . فصوص الحکم ۀمتن و ترجر. 

 تهران. مولی.
اول چ .تجدد محردرضا ۀترجر .الفهرست(. 13۸1). اسحاقبنمحردندیم، ابن. 

تهران. .انتشارات اساطیر
تهران. ی.طهور .میابن ند تیبه روا یمان (.13۸0) .محسن ،یابوالقاسر 
رانیا معر در ی)جستار یرومن یها سرود (. 13۸۶) .ابوالقاسم، پور لیاسراع 

تهران. .نشر اس ور  .اول . چ(یمانو یسرودها و انهیو مباستان 
_______ (13۸1 .)م با گفتاری در )ویراست دو یمان نییدر آ نشیآفر ۀاس ور

 تهران. .نشر کاروان .اول عرفان مانوی(. چ
_______ (13۷۹« .)از مادروان دکتر  یادکردی: با یرانینو به فرهنگ ا ینااه

 .آذر5 ی،هرشهرروزنامۀ «.مهرداد بهار
 چ .پور لیاسراعابوالقاسم  ۀترجر .یمانو و یگنوس نییآ(. 13۷3) .رچایم ،الیاد 

 تهران. .فکر روزانتشارات  .اول
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رجیبه کومش ا .ها ترجرهو  ها پژوهش؛ یمناس یمان (.13۸3) .زاد ، حسنیتق 
 تهران. .توس .اول چ .افشار

تهران. ی.طهور .اول چ .در عهد باستان انیثنو (.13۸۴).محردرضا ،ینینائ یجالل
( 13۸3دکر ، فرانسوا .)دوم چی. عباس باقر دکتر ۀترجر. یسنت مانو و یمان. 

تهران. .نشر فرزان
ۀترجر. آن ی یتار منظر در یرانیا تصوف(. 13۹0) .عبدالحسین، کوب نیزر 

 تهران. .انتشارات س ن .سوم چ ی.وانیک نیمجدالد
ریرالنذیالبش میاحاد یف ریالجامع الص  .(تا یب) .عبدالرحرن بن ابوبکر ،یوطیس. 

.دارالفکر .روتیب
یترجره محرد مکر .کیش مانویدر  یرانیعناصر ا (.13۸۲پرادزاُکتور )، مروو 

 تهران. ی.طهور .اول چ ی.فومش
 ،یعیمفمحردرضا  حیتصح .نامه بتیمص (.13۸۶) .نیدالدیفرع ار نیشابوری-

 تهران. .س ن .یکدکن
 ،تهران. امیرکبیر. .دومچ  احادیم و قصص مثنوی. (.13۸1) .الزمان عیبدفروزانفر 
رانیا از زیرستاخ روز انسان در کالبد ملکوت و ارض(. 135۸) .هانری ،کربن 

م العه  یرانیمرکز ا .یریدهش نیاءالدیض دیس ۀترجر. یعیم رانیا تا ییمزدا
 تهران. .ها فرهنگ

ترجرۀ .«و گنوسی در حدیم ینوافالطونافکار (. »13۸۶) .گلدزیهر، ایاناتیس 
 .۲۲0تا  1۸1 . صص 3۶ ۀمرار .آسران هفت  ۀمجل. منشالهیرضا 

10ج .بزرد اسهالمی  الرعارف  ریدا «.انسان کامل» (.13۷۴) .بینج، یهرو لیما. 
 .۴051مرار  مقالۀ 

التههراث  اءیههداراالح .بحههاراالنوار .(ق 1۴03) .یمحرههدتق محرههدباقر بههن ،یمجلسهه
بیروت. ی.العرب

 محرهدی  نهور  مشهرق آفتهاب عقهل؛ بحثهی ت بیقهی در     (. »13۸1) .مشرف، مهریم .»
.  33 ۀمهرار  .بهشهتی  انسهانی دانشهاا  مههید    و علهوم  ادبیهات   ۀدانشکد ۀپژوهشنام

 .۲۸۴ -۲۷3صص
 ،آلههنبههه تصههحیح رینولههد  مثنههوی معنههوی. (.13۶۶) .محرههد نیالههد جههاللمولههوی 

 تهران. امیرکبیر. .نیکلسون
 ،ترجرهۀ  .بهه االنسهان الکامهل    مجروعه رسهائل مشههور   (.13۸۶) .نیزالدیعزنسفی 

 تهران. طهوری. .دهشیری نیاءالدیض
ۀترجرهه .انسههان و خههدا ۀراب ههو  یتصههوف اسههالم (.13۸۸).آ دنولههیر کلسههون،ین 

 تهران. .س ن .چهارم چ ی.کدکنیعیمحردرضا مف
پههور لیاسههراعابوالقاسههم  ۀترجرهه .یگنوسهه اتیههادب(. 13۸۷اسههتوارت ) د،یهههالرو. 

 تهران. .انتشارات اس ور 
 چهاپ   .ترجرۀ نزهت صفای اصهفهانی  .او راتیو تعلمانی  (.تا یبگئو )، گرنویدن

 پرچم.
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