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1. Introduction 

Undoubtedly, the Religion Circuit human has always been looking for 

ways to approach his God in the field of religion and beliefs. In this 

context, mysticism, zeal and Sufi are tangible and familiar words for 

all religions. When we reach Sufi beliefs in different religions, 

Suddenly we will notice the convergence of the themes in some of 

them, which themselves created the hypotheses in the background of 

its origins. Mani religion as one of the oldest patterns of asceticism in 

ancient Iran has special components. The slowest reflection of Man's 

religion is its mystical dimension, and it is based on the knowledge or 

cognition that is called the "Genus" in this tradition. Mani introduced 

the exquisite insight with the name of cleanliness, and considered it 

superior to the purification of body, and everywhere referred to it as 

the term "living water" . According to the Manichaean view, human 

beings in this world are struggling with light and darkness and have to 

save themselves from the clutches of evil and darkness. The extent of 

the propagation of this religion in the third to the ninth centuries was 
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comprehensive, but in the Middle Ages they continued to live in 

secular sects. Efforts to reset the signs of this religion after the arrival 

of Islam into Iran is difficult. With the fall of the Umayyad caliphate 

and the advent of the Abbasid, with the support of the Persians and the 

help of the desire of the dwindling civilization of the ancient Persians, 

the translation movement of scientific works was formed And the 

Iranians were able to offer their own civilization to Islamic 

civilization. Although the familiarity of the Arabs with the Manichean 

ideas is related to the time of Anoushirvan That is, when Masdakis 

believed in the Kish Mani, escaped to the Hejaz lands But the 

emergence of these ideas in literature dates back to the time of the 

establishment of the Abbasid caliphate. When less professional poetry 

can be found , his court is devoid of components of Man's thought, 

such as worldliness, rationalism, degeneration of the body, or 

darkness, and the supremacy of the soul, or the same brightness. 

2. Methodology 

This study is based on the descriptive analysis method by using library 

research and studying the mythical elements constituting the myth. 

The researcher's attempt is to answer certain questions of some 

thinkers of the field of literature in this space. Did the Arabic orderists 

follow the order of the ancient Persians? Or are the two herders of the 

other gorges? The purpose of this study was to clarify that the 

application of the components of Manichaean mysticism in the 

structure of the wicked poems after the advent of Islam 

4. Discussion 

Mani was born in 216 AD in the southeast of Ctesiphon, a city in the 

southeast of Tigris, in the middle of Rhonda. Although they have 

given him the nickname "Al-Babylou" , However, he does not have a 

Babylonian principle because his parents are Iranians. His father from 

Hamadan and his mother was a descendant of the Parthian princes. 

Manitheism is a deep manifestation of old and old-world beliefs in 

Iran. Undoubtedly, worldview and recognition of Manichi's mysticism 

has been based on Gnostic beliefs. Genus is a Greek word for Indian 

and European origins. This term has been used in Adaptive Diction 
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And reflects an ancient intellectual trend that emphasized the 

awareness of mystic secrets . (Ismail Pour; 1373: 13). The basis of 

Gnostic thought was based on the refinement and cultivation of the 

soul. It seems that this religion has focused on specific points and 

doctrines for the promotion of mental health and soul's health. 

According to Manni followers, the material world is a combination of 

light and darkness. The phenomenon of darkness, which is the same 

evil, is overcome in the world and it is the duty of man to release the 

inner light and the light of the divine. The basis of their thought is the 

result of the battle between darkness (body) and light (soul). This 

colorful gem must be freed from this material world and go to heaven. 

It should be noted that, according to researchers and evidence, it can 

be claimed that "Ismailis is the first group of Muslims who, in the 

nineteenth century, were influenced by gnosis and Mannit as their 

core ideas. Gnostic thoughts and myths were most likely transmitted 

to the Shia and Ismaili graves through Slaves that had converted to 

Islam in the Baniyama period and lived in Kufa. It is clear that the 

great role of the Persians in overthrowing the Umayyads and the 

transfer of power to the Abbasid dynasty can not be easily passed. 

After that, with the support of the Iranian people present in the ruling 

apparatus, the movement of translation and transfer of knowledge was 

formed from various nations, especially Iranians. Western historian 

Nicholson believes in this regard: "Despite the lack of clear evidence, 

the prominent position of the theory of knowledge in the thought of 

the first Sufi reflects their contact with the Gnostic tradition. 

(Nicholson, 1382: 52). This research has decided to study the 

components of mystical mysticism among the Arab poets during the 

Abbasid period. Hence, it is necessary to refer to some of the main 

vocabulary of Manichi's thought and then to mention some of his 

poems. 

Light and Darkness:  Manni believes that the material world is a 

combination of light and darkness. The phenomenon of darkness, 

which is the same evil, is dominated by the world, and the duty of man 

is to liberate inner light and light Yisada. An example of Manjian 
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literature about this: "I knew the bright prince / that is the tree of life / 

I found darkness / the tree of death" (Ismail Pour, 2002: 47). Shahriar 

of Darkness is the true embodiment of evil But Shahriar of brightness  

instead of Ahura Mazda,is  the same Zervan. The action of evil, 

without any provocation by the god of light, is like an invasion. In this 

way, the reflection of Abu al-Atahiya's thought was enough to convey 

the meaning of Zedekh (2). 

Good and Evil are couples / So a product and therefore a product 

It seems that Abu al-Atahiyeh during Abbasid rule, which is the 

beginning of the direct influence of Islamic civilization on Iranian 

civilization ,  decided to base his discourse on a combination of the 

main theme of Manichaean mysticism and its integration with the 

structure of Islamic mysticism. 

Rationalism and wisdom: Another basic approach to Man's thought is 

reason and logic. In Arabic literature, rationalism has been so 

dominated by poets that the great ones, such as Abu al-'Ala'a al-

Ma'ari, have long sought to unconsciously inherit this inner gem: 

O God, be devoted to the / Ask him every reason                                  
     

 (Al-Ma'ari, 1381: 642) 

travel:       The purpose of the trip is to recapture and retrieve the inner 

gem of man, The pearl, or the same spirit that was seen in Manichaean 

mysticism as a symbol and symbol, During a human journey, It's like 

a colorful gemstone in the world of dirt. The horizons of mystical 

thoughts in Arabic literature, especially during the Abbasid period, are 

not exempted from such examples.  

We are only a vehicle with a travel  /Day, to the shadow of the two 

separated 

(Abu-Ataa, 1997: 347) 

Contentment, distraction from the creation:  Because the ghost  has a 

divine structural spirit And the root of the body is devilish Therefore, 

the body should be pressed to grow along with the weakening of the 

body and then its darkness, the spiritual or divine dimension of it. Abū 

Al-Atahijah, in the literature of the Abbasid period, spoke in his 

oneself with his tomb:  
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(Abu al-Atahi: 1997: 320) 

The same is true for us     / Even when we are not supported 

Avoiding Wine: Avoiding drinking wine that somehow causes evil 

and darkness helps freedom of soul and human separation from 

material dependencies. Although certainly based on Islamic 

principles, wines are considered haram and Muslims avoid wine based 

on it , But it was very common in the Umayyads and Abbasids. 

Sheikh Mireer's approach to wine-making in addition to the Islamic 

roots also speaks of his tendencies to the principles of Manichaean 

Sufism .  

Do not drink wine/for the condition                                                      

Go eat and grief 

 (Maari, 1381: 406) 

4.Conclusion 

The main strategy of faith is based on the duality of the body and soul, 

in which liberation is achieved only with the spiritual truth. After the 

advent of Islam in the land of Iran and the replacement of the new 

religion, it was difficult to completely eliminate the previous beliefs. 

Hence, after the passing of the Muslim conquests and the deployment 

of peoples under the brink of new sovereignty, oppressed ideas and 

ideas became an exquisite phenomenon, replacing some Islamic 

beliefs. Including asceticism and mysticism. o give Islam an 

inspiration to Manichaean beliefs can be seen as the cradle of the 

establishment and expansion of their ideas in the Muslim world. This 

approach was developed by Iranian translators and the foundation for 

the development of Sufism with Iranian essence and Islamic nature. 

The study of the teachings of the Religion of Mani in the context of 

the teachings of the Arab poets during the Abbasid period brings us to 

the idea that the influence of this religion has become so rooted in the 

literature of this period that no one can oppose it. Reading some 

common ground on the content, content and vocabulary, along with 

their adaptation to Manichaean's conception, is very involved in 

forming the hypothesis that the origins and virtues of these thoughts 

can be shared. 
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 مجلّة مطالعات ايرانی
 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1382 زمستانو  پاییز ،چهارمو  سی، شمارۀ هفدهم سال
 

 بازخورد باورهاج مانوج در ادبيات عرب
 (بشّار و ابوالعالء ،ابونواس ،های ابوالعتاهیه)با تکیه بر سروده

 1)نویسندۀ مسئول(عبا  کريمی                                                                           

 0دکتر  هريار همتی                                                              

                                                  

چکيده

نرروعی خبررر از تقررارب خاسررتگاه در همررۀ آنهررا هررای عرفرران در ادبیّررات جهررانی بررهمؤلّفررهبررسرری  
هررای زهدمآبانررۀ  اوسررت. وی بررا   ترررین الگوهررای عرفرران، مررانی و اندیشرره  دارد. از جملرره کهررن 
ت را از زرتشررتی و تناسررخ روح را از مررههن  گررری را از مسرریحیت، ثنویّرر درایررت تمررام منجرری 

مایررۀ عرفرران او هبرروط روح، رهررایی آن از دنیررای ترراریکی و پرراکیزگی     برگرفررت. بُررن  بررودایی
یراد کررده اسرت. هردف ایرن پرژوهش آن اسرت کره میرزان          « آب زنرده »روان بوده، کره از آن بره   

ی عرفرران الگرروهررای کهررن مایررهقرردرت، نفرروذ و اثرپررهیری شرراعران زاهدمسررلک تررازی از بُررن   
هررای اندیشررۀ مررانی اسررت. ایررن  مؤلّفرره ترررینمهررمتطبیررق رو ، بررازخوانی کنررد. شرریوۀ پرریش مررانی

خصرروص در دورۀ عباسرری، شرراعران رویکرررد حرراکی از آن اسررت کرره پررس از ظهررور اسررالم و برره
انررد. تررازی  بررا  آگرراهی و اطررالع در کررالم منظرروم خررویش از باورهررایِ کهررن ایرانرری بهررره برررده  

باشرد، بلکره ت ییردی اسرت برر تقردّم       توانرد اتّفراقی   هرا در ایرن مجرال نمری    اشتراک مضامین و واژه
ای از پویررایی تمرردّن توانررد بیررانگر جرروهرهخاسررتگاه آن در بررین ایرانیرران باسررتان. ایررن فرضرریه مرری

 ایران در دل تمدّن اسالمی باشد. 
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 مممقدّ .9
رۀ دین و باورهای خود همواره در جستجوی مسیرهایی مدار در گستدین بدون شکّ انسانِ

هایی برای تقرّب به خداوندگار خویش بوده است. در این میان عرفان، زهد و صوفی واژه

ملموس و آشنا برای تمام ادیان هستند. وقتی به آبشخور باورهای صوفیانه در ادیان مختلف 

ها خواهیم شد که خود باعث بوجود تقارب مضامین در برخی آن توجّهرسیم، به ناگاه ممی

ترین عنوان یکی از کهناست. آیین مانی بهاه آن شدههایی در پیشینۀ خاستگآمدن فرضیه

ترین بازتاب آیین ای است. دیرندههای ویژهمؤلّفهالگوهای زهد در ایران باستان حاوی 

« گُنوس»ن آیین مانی، بُعد عرفانی آن است و اساس آن معرفت یا شناختی است که در ای

نام دارد. مانی بینش بدیعی با نام پاکیزگی روان مطرح کرد و آنرا برتر از طهارت تن 

دیدگاه مانویان بشر در بر اساس یاد کرد. « آب زنده»دانست و در همه جا از آن با اصطالح 

این دنیا گرفتار جدال نور و تاریکی است و بر اوست که خویش را از چنگال اهریمن و 

های سوم تا نهم به شکل فراگیری بود امّا وسعت انتشار این آیین در سدهریکی بازستاند. تا

 ای به حیات دینی خود ادامه دادند.  های پراکندهصورت فرقهدر قرون وسطی به

دارد، نه بُعد دینی و یا هنری آیین مانی،  اهمیّتآنچه در این مجال بیش از هر چیز دیگری 

ای که از مانی باقی مانده و آثار گانههای هفتنوشته»ن در ادبیّات است. بلکه گسترۀ نفوذ آ

های چهارم و پنجم میالدی، منظوم و منثور شاگردان و پیروان بلندپایۀ مانوی در سده

کوشش برای  .(47: 1391پور، )اسماعیل« ای را پدید آورده است.ادبیّات ژرف و گسترده

 ین پس از ورود اسالم به ایران کار دشواری است و این از آنهایی از این آیبازنشانی نشانه

توان ست که ادبیّات ایران تا قرن سوم هجری، گرفتار رکود و سکوتی گردید که نمیا رو

ای در ادبیّات پارسی اصوالی یافت ای راسخ در مورد آن سخن گفت  زیرا نمونهبا عقیده

 شود. نمی

خواهی از تمدّن اسیان و با پشتیبانی ایرانیان و کمکبا افول خالفت اموی و ظهور عب  

غبارگرفتۀ ایرانیان باستان، نهضت ترجمۀ آثار علمی شکل گرفت و ایرانیان توانستند تمدّن 

علمی خود را برای تمدّن اسالمی عرضه کنند. البته که پارسیان نیز در کنار آن از آیین 

کند ادبای ربی این باور را در ما تقویت میمند شدند. نهضت ترجمۀ متون غیر عاسالم بهره
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عرب با فرهنگ و تمدّن دیرین ایران زمین آشنا و خودآگاه و شاید هم ناخودآگاه با برخی 

از جمله، عرفان مانوی که موضوع پژوهش حاضر است.  های آن آشنا گشتند اندیشه

ست که گهر از قالن توان آبشخور صدها شاعر و متون ادبی دانساختار عرفان مانوی را می

چند پیشینۀ اند. هرشناختهتاریک و ستبر جسم و تربیت روح را راهی برای رستگاری می

یعنی زمانی که   های مانوی مربوط به زمان انوشیروان استآشنایی اعراب با اندیشه

 ها دراما بروز این اندیشه ،های حجاز گریختندهایِ معتقد به  کیش مانی، به سرزمینمزدکی

که کمتر شاعری زاهد شود. زمانیادبیات به زمان استقرار خالفت عباسیان مربوط می

های اندیشۀ مانی مثل دنیاگریزی، مؤلّفهدیوانش عاری از  ،توان یافتمسلکی را می

  گرایی، خوارداشت جسم یا همان تاریکی و واالداشت روح یا همان روشنایی باشدعقل

 مانی اصول تصوف و زهد در بین پیروان مانی بوده است.هایی که زمؤلّفهیعنی همان 

 بيان مسئلم رح و . 9-9 

ها مواجه های زهد در ادبیّات عرب دورۀ عباسی، مخاطن را با برخی نشانهمؤلّفهبازخوانی  

های زهد دورۀ مایهکرده که گرایش ذهنی هر پژوهشگری را ناخودآگاه به سوی تقارب بُن

هاکامالی با ادبیّات مانوی انطبا  دارد. دهد.کاربرد واژهباستان سو  می عباسی با عرفان ایران

ای برای این پژوهش پدید رو انگیزهتوان گرایشی اتّفاقی پنداشت. از ایناین پدیده را نمی

های غالن در عرفان مایهمآبانۀ اشعار دورۀ عباسی با بُنهای زهدمؤلّفهآمد که با تطبیق 

 ها در این زمینه پاسخ گوید. ها و فرضیهالمانوی، به برخی سؤ

  . پيشيوة پژوهش9-0
ها و عقاید او مطالن زیادی به رشتۀ تحریر درآمده در مورد کیش مانی، عرفان، اندیشه

 است عبارتند از:  توجّهاست. آنچه بیش از سایرین در این راهبرد مورد 

پور. نشر فکر لقاسم اسماعیل. ترجمۀ دکتر ابواآیین گنوسی و مانویمیرچا الیاده. -

بررسی  زمینۀ: این کتاب ارزشمند تالشی گروهی از پژوهشگران مختلف در 1323روز.

شناسان و مربوط حوزۀ های باستانهای مانی است. اساس این کتاب یافتهبنیادین اندیشه

 باشد. میرچا الیاده در این اثر سر ویراستار  است.ادبیات مانویان می



/مطالعات ایرانی جلّۀم  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

717 

سازان: ، نشر اندیشه1393، اسطورۀ آفرینش در آیین مانی. لقاسم اسماعیل پورابوادکتر -

های آفرینش ایشان بازنمایی کند بر آن بوده تا آیین مانی را بر اساس اسطوره ویسندهسعی ن

 ت بازخوانی پیدا کنند.های ادبی ادیبان آنها نیز قابلیّو در این مجال نهفته

 گنجد: این مجال نمی و مقاالتی که ذکر همۀ آنها در

و دو،  ، شمارۀ بیستمجلۀ مطالعات ایرانی، «مفهوم خِرد در آیین مانی»انداز، عباس. آذر -

گاه مهمی : از آنجا که خِرد در کیش مانوی به مثابۀ تکیه168-177، صد1381پاییز 

ی موضوع خِرد را در میان باورها اهمیّتمحسوب شده این پژوهش بر آن بوده تا میزان 

 پیروان آیین مهکور نشان دهد.

 و معری ابوالعالء سخنان در اسماعیلی( عرفان) گنوس» .اردستانی رستمی، حمید رضا-

 صد 70 شماره - 1383 زمستان ،فارسی ادب در ه عرفانیاتمجلّ، «قبادیانی ناصرخسرو

: در این پژوهش با معیار قرار دادن اندیشۀ گنوسی، اشعار این دو شاعر را مورد 187 تا 126

باورهای مانوی و سپس ها و پهیری آنان را از اندیشهسنجش قرار داده تا میزان ت ثیر

 اسماعیلیه مورد مداقّه قرار گیرد.

 1391 بهار ،شناخت ۀمجل، «مانوی کیش فرهنگی بازتاب»ابوالقاسم.  مطلق، پور اسماعیل -

 هایسده در را مانوی فرهنگی : این پژوهش بازتاب334 تا 373   صد: 33 شماره -

 زمینی حیات هایی مثل: طردؤلّفهماز جمله بازنشانی   دهدنشان می اسالمی دورۀ نخستین

  اسالمی. عرفان و تصوف طریق اخروی از امور به پرداختن و مادیات ونفی

. «مسلمان عارفان عقاید بر آن ت ثیرات و گنوسی آیین» عامری. محسن   جعفری فرشته -

تال   ویسندگان: ن178-143 دص ،1387  بهار و تابستان ،پژوهشنامۀ مهاهن اسالمی

 های عرفان مانی را در عقاید عارفان مسلمان بازنمایی کنند.مؤلّفهتا  داننموده

، مجلۀ دانشکدۀ علوم انسانی داشگاه سمنان، «مروارید جان در صدف تن»مریم حسینی.  -

: مروراید جان همان عقل است که یکی از ستونهای 64-48  صد77شمارۀ 92زمستان 

ده چگونه و چرا خرد و عقل در آیین مانی اساسی آیین مانوی است. این پژوهش نشان دا

 بوده است. اهمیّتمورد 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/148939/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c_%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/148939/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c_%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%85%db%8c
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 ترورت ت قيق  .9-3

وا و بازخوانی ادبیّات زهد در دورۀ اسالمی، مخاطن را با برخی اشتراکات در مضمون، محت

های مؤلّفهرو بازنشانی تقدّم خاستگاه برخی است. از ایننیز برخی واژگان مواجه کرده

یان، اساس پژوهش حاضر قرار گرفت. کوشش پژوهشگر آن است که به عرفان دورۀ عباس

آیا زاهدان  :های احتمالی برخی اندیشمندان حوزۀ ادبیّات در این مجال پاسخ دهدسؤال

خوار یا اینکه هر دو میراث اندگویان ایران باستان پیروی کردهگوی عرب از نظمنظم

از دیرباز همواره چالش بین پژوهشگران هایی چنین پرسش آمدپیشآبشخوری دیگرند؟  

است. ها بودهبوده است. تقدّم، ت خّر و یا تقلید هر کدام از دیگری در کانون این چالش

های عرفان مانوی در ساختار اشعار زهدانه مؤلّفهداشت کاربرد هدف این پژوهش، روشن

های و نظریه رابر آراتوان در بپس از ظهور اسالم است. با اتکا بر این رویکرد حتی می

توان ایستاد و پاسخ منطقی ارائه کرد. بر این اساس می 1همچون عمر فروخپژوهشگرانی 

های عرفانی در ادبیّات هر دو زبان، مت ثر از اذعان کرد بخش بزرگی از چارچوب اندیشه

آنها  الگوی تاریخی و ت ثیر پهیریآیین مانی است و این نشان از آگاهی ایشان از این کهن

  ست. ا از آبشخور عرفان او

 . ب ث و برر ی0
 هاج عرآان مانیمؤلّفمبازخوانی و تطبيق  .0-9 

ر جنوب خاوری دجله، میالدی در جنوب خاوری تیسفون، شهری د 716مانی در سال »

لی حال او اصل بابند، بااینارا به او داده« البابلیو»رودان به دنیا آمد. هرچند لقن واقع در میان

اند. پدر  بومی همدان و مادر  از تبار شاهزادگان زیرا پدر و مادر  ایرانی ،ندارد

آیین مانی، تجلّیِ عمیق باوری قدیمی و نیز کهن  .(102: 1322)الیاده، « اشکانی بود.

الگویی در گسترۀ ایران زمین است. در مورد گستر  این کیش همین بس که بدانیم 

های سوم تا نهم میالدی گسترۀ جغرافیای وسیعی فرا گرفت. ای فراگیر در سدهگونهبه

های پراکنده در ایران، سوریه مصر، آفریقا، صورت فرقهبعدها در قرون وسطی به»

(. 13: 1323،پور)اسماعیل« بلغارستان، یوگسالوی و فرانسه به حیات دینی خود ادامه داد.
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گنوس »است. های گنوسی استوار بودهوی بر باوربینی و شناختِ عرفان مانجهان بدون شک

شناسی دین این اصطالح از زمانهای پیش در ...ونانی از ریشۀ هند و اروپایی استای یواژه

دهندۀ جریان فکری کهنی بود که بر آگاهی از رازهای است و نشانتطبیقی به کار رفته

 )همان(.  «ورزیده است.ایزدی ت کید می

براساس تههین و تزکیۀ نفس بوده است. گویی این آیین برای ریخت اندیشۀ گنوسی  پی   

است. و تمرکز داشته توجّه ایی ویژههاها و آموزهسالمت روح به نکتهارتقای روان و 

هبوط روح یا هبوط نور از دنیای بهشتی  ،گاه تبادالت زاهدانۀ مانی، هبوط روح استجلوه

اند. به عرفای اسالمی هم آن را بیان کردهای که بعدها همان تجربه  به این دنیای پست

اعتقاد پیروان مانی دنیای مادّی ترکیبی از نور و تاریکی است. پدیدۀ تاریکی که همان شرّ 

نور درونی و نور ایزدی است.  باشد بر دنیا چیرگی یافته و رسالت انسان، آزاد کردن

ور)روح( است. این گوهر رنگین مایۀ اندیشۀ ایشان، زاییدۀ نبرد میان تاریکی)جسم( و نجان

 باید از این دنیای پست مادی آزاد شود و به بهشت برود:  

 ام/ و آزار بینمن خاکی درآمیختهای بی آزار پدر/ با جها...روح پاسخم داد: منم نازک زاده

 .(49: 1391پور اسماعیل)

 رهیافت مانی در این شرایح آزاد کردن روح از بند جسم است:   

و دام / که یکدیگر را همی  س خویش گریَم/ بوَد کزان رستگار شوم/ از ترس ددبر نف

 .)همان(بلعند

از »ایی و نیز تاریکی است. آیین مانوی مروّج رستگاری و تبلور گوهرهای روشن»  

 آید که انسان، بُنی اهریمنی و ظلمانی دارد...رستگاری ممکنهای مانوی چنان بر میتمثیل

افکندنِ این لباس و پوشش عاریتی است که اهریمن بر دوررستگاری به نیست و تنها راه

(. از سوی دیگر عالوه بر رستگاری و لزوم آن، دانش نیز 1329:68)وامقی،« انسان پوشانیده

 ترینمهممعرفت، آگاهی و خِرد »بنابراین   های اصلی اندیشۀ مانوی استیکی از ستون

« خاصی دارد. اهمیّترو ، جنبۀ عرفانی این کیش های  کیش مانی است، از اینویژگی
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تر تر و گستردهشناختی ژرفها ارائۀ جهانبازتاب این ویژگی .(73: 1391پور )اسماعیل

 است: 

 مردمان را خِرد و دانش، آموزم و ایشان را از آز و اهریمن رهایی دهم......)همان(.     

توان آنرا در آیین را بررسی کنیم میهای این اگر بخواهیم به شکل موجزی اندیشه  

، هر مربوط به امور اعتقادی، رفتارمُ هفتآمیز خالصه کرد که در آن به هفت اصل حکمت

عنوان نمونه، مهر گانه در  زهد مانی بهاست. این موارد هفتخاص اشاره شدهکردار اش

 دهان عبارت از :

دداری از اعمال زشت، مهر دل دوری جستن از گفتار کفرآمیز است، مهر دست، خو»...

خودداری از شهوات و آرزوهای پلید و... هستند. از آموزه های دین تازه این بود که: 

مانویان از خوردن گوشت حیوانات و آزار رساندن به ذرات نور منع می شدند. یک مانوی 

ی برای نمی توانست غهای بیش از نیاز یکسال داشته باشد، باید بدون زن و هر گونه تعلق

نشر پاکی به اقطار دنیا سفر کند ولی عامۀ مؤمنان یعنی نیوشگان از این قواعد سخت معاف 

 (. 772: 1322)کریستین سن،« بودند

توان ادعا الزم به ذکر است که بر اساس نظر پژوهشگران و نیز شواهد در دست می

 کرد: 
 از خود هایاندیشه ریزیپی در دیمیال نُه قرن در که هستند مسلمانان از گروه اولین اسماعیلیه

 که موالی طریق از قوی احتمال به گنوسی هایاسطوره و هااندیشه. پهیرفتند ت ثیر مانویت و هاگنوسی

 منتقل اسماعیلیه و شیعه غالت به داشتند سکونت کوفه در و بودند گرویده اسالم به امیهبنی دوران در

 (. 128-126: 1383اردستانی، : )کرای اطالعات بیشتر: ر.و نیز ب (37: 1391 پور،اسماعیل) شد.

توان از نقش پُررنگ ایرانیان در سرنگونی آنچه که در این مجال روشن است اینکه نمی

امویان و انتقال قدرت به خاندان عباسیان به راحتی گهشت. پس از آن بود که با پشتیبانی 

گرفت و انتقال دانش از ملل  ایرانیان حاضر در دستگاه حاکم، نهضت ترجمه شکل

نگار غربی نیکلسون هم در این زمینه معتقد است بویژه ایرانیان شکل گرفت. تاریخ ،مختلف

 در معرفت نظریه برجسته جایگاه نیست، دست در روشنی چندان شواهد آنکه وجود با»

 (.77: 1397 نیکلسون،) «دارد. حکایت گنوسی آیین با آنان تماس از اوایل، صوفیان اندیشه
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های عرفانی مانی را در میان شاعران های اندشهمؤلّفهرویکرد  پژوهش بر آن است که 

نماید که به برخی از تازی و در دورۀ عباسی بررسی کند از این رو ضرروی می

 کلیدواژگان اندیشۀ مانوی اشاره و سپس شواهدی از اشعار ایشان ذکر شود. 
 نور و تاريکی .0-9-9

 که همان شرّ پدیدۀ تاریکیاست.  تاریکیی ترکیبی از نور و مانی دنیای مادّبه اعتقاد  

. در این کردن نور درونی و نور ایزدی استو رسالت انسان آزادیافته  گیچیردنیا بر  ،باشد

ه در واقع منظور شویم کروبرو می« دیو و اهریمن»میان بویژه در ادبیّات فارسی با دو واژۀ 

کار هاز سویی تاریکی ممکن است در معنای جسم یا دنیای مادّی هم ب همان تاریکی است 

باشد. در مقابل این دو واژه، نور استفاده شده که منظور از آن، روح است که باید از رفته

چنگال جسم )تاریکی( رها شود. روح آنقدر واال و ارزشمند است که از آن با عبارت طال 

ای از ادبیّات مانویان در است. نمونه( نام برده شدهوح محبوس در مادهّدر گِل )یعنی ر

 که /یافتم در را ظلمت /است زندگی درخت که /بشناختم را روشنی شهریار»باره: این

اهریمن  تجسّم حقیقی ،تاریکی (. شهریار42ِ: 1391پور اسماعیل) «است مرگ درخت

اهریمن، بدون هیچ کنش ت.زروان اسیعنی روشنایی به جای اهورامزدا،  ا شهریارِاست امّ

 . است تهاجم روشنایی، ایزد سوی از  تحریکی

 ( را بر اندیشۀ وی زنند.7نوایی اندیشۀ ابوالعتاهیه در این مسیر کافی بود که مُهر زندقه)هم

 (321: 1882ابوالعتاهیۀ،)

ای دارند. /  هر انسانی دو خوی دارد که عبارتند از خیر و کدام بچههرخیر و شر باهم زوج هستند  معنی: 

 ر است.شر /  اگر بین خیر و شر را اندازه بگیری/ میان این دو فاصله بسیا

 أزواجٌ بهررا الشّرررُّ و الخیرررُ
  

 نتررراجٌ لرررذا و نتررراجٌ لرررذا
 

 طبیعترررا  إنسرررا ٍ لکررر ّ
       

 ضرردنا ِ همررا و و شرررٌّ خیرررٌ
 

 عُرردنا  مررا إذا الشَّرررُّ و والخیرررُ
     

 جرردناً  بعیرردٌ بررو ٌ بینهمررا
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پهیری مستقیم تمدّن رسد ابوالعتاهیه در دوران حکومت عباسی که آغاز ت ثیربه نظر می

گفتار خویش را تلفیقی از مضمون اصلی اسالمی از تمدّن ایرانی است، بر آن بوده که جانِ

عرفان مانوی و تلفیق آن با ساختار عرفان اسالمی قرار دهد که این حاکی از آگاهی 

های موروثی ایرانی در حوزۀ عرفان است. این رویکرد، احساسی ز مضمونتاریخی وی ا

است. عبدالرحمن بدوی در ت یید این ر از ناخودآگاه جمعی زمانش بودهخودانگیخته و مت ثّ

أونلُ ما نالحظُ فی معتقدات أبی العتاهیۀ أنّه کا  یؤمنُ باإلثنینیۀِ »مدّعا چنین نگاشته است: 

ما خیرٌ و األُخري شرٌ...غیر أ ّ أبا العتاهیۀ صاغ نظریات اإلثنینیۀ  فی بک ِّ صراحۀٍ، أحداه

: نخستین مسئله در باورهای ابوالعتاهیه آن ست که وی با  (39: 1890،ی)بدو «صیغۀ واحدۀ

پرستی اعتقاد داشته یکی خیر و دیگری شر  با این تفاوت که صراحت به دوگانه

 پرستی قرار داده است. تاپرستی را در یک قالن یعنی یکدوگانه

 در جایی دیگر وی، دوباره مضمون تاریکی را مطرح کرده است:  

 (72: 1882 ،ابوالعتاهیۀ) 

های مثل ستارهما در تاریکی عشق به این دنیا قرار داریم و پرهیزکاران)با دوری از سرچشمۀ شرّ( ترجمه: 

 آن هستند. 

نیکلسون در این مجال معتقد است در اشعار ابوالعتاهیه باورهای اسالمی و مانوی با هم 

 ای که صبغۀ اسالمی آن، مانع اتهام منتقدان نگردیده است گونهدرآمیخته است به

 بشّار بن بُرد در این زمینه سروده است: 

 ( 741:  1891 ،)بشّار
 زمین تاریک است و آتش روشنگر، از زمانی که آتش وجود داشته، مورد پرستش بوده است. ترجمه: 

 

 

 ل  الحبِّ من ظلمۀ لَفی إنّی
  

 کواکبُهرا  التُّقری  أهر ُ  و دُّنیا،  
 

 مشررررقۀٌ النّرررارُ و مظلمرررۀٌ األرضُ
  

 النّررارُ کانرر  مررذ معبررودۀٌ ارُوالنّرر
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  گرايی و خِرد. عقل0-9-0

مانویان از اینکه بدون عقل و »دیگر رویکرد اساسی اندیشۀ مانی، عقل و منطق است 

اند و پیش از هر چیز درهای معرفت را به روی ی را مکشوف نکردهمنطق هیچ حقیقت

شده از ۀ یافتنمون .(130: 1323پور اسماعیل« ) ورزیدند.اند، فخر و مباهات میخودگشوده

 ادبیّات کهن مانوی پیش از اسالم در مورد ارز  خِرد: 

 )همان(.« دهم...مردمان را خِرد و دانش، آموزم و ایشان را از آز و اهریمن رهایی »

  مادّی های مانوی، الزم است ذکر شود که جهانگرایی در اندیشهدر مورد ضرورت عقل

 تشکیل خیر خدای با شرّ خدای برخورد نتیجۀ در و است آن پرداختۀ و شرّ  محصول

 جهان بند در که روحی رهایی مسیر در و بنابراین  مملو از درد و رنج است ،استشده

  راهگشا نخواهد بود. معرفت  و چ ابزاری مثل خِردهی است، مادّی

 و خویش اصیل وجودِ بازشناسی همانا که کمال، و تمام شناخت» عارف تالشهای مکمّل

 همین به  (108: 1390 دکره،) .«است نخستین پاکیِ در مجدّد پدیداریِ و دوباره، تولدی

 مهم جا بدان تا مسئله است. این ابزار تریناساسی خِرد تاریکی، ۀدایر از رهیدن جهت دلیل

  :است رؤیت قابل تمثیلی چنین خِرد از مانوی هایآموزه در که است

 نمونره مقدّسان سوی به مرا که هر /نهاد سرم بر گل تاج /آموخت من به خِرد که هر»

 . (42: 1399 پور،اسماعیل.« ) شد خواهد نمونمره نیز( ستارگان)روشنان به /گشت

عربی، گاهی اوقات خِردگرایی چنان گریبان شاعران را گرفته که بزرگانی در ادبیّات 

 گوهر این به ناخودآگاه میراث جاودان ایرانیان، این قبال در یهمچون ابوالعالء المعرّ

   اند:جسته تمسّک درونی

  (647: 1391 ،ی)المعرّ
 ،ای، همین رویکرد را مالک راه خویش قرار دِهاگر خِرد را معیار قرار داده ،ای انسان با تجربهجمه: تر

 زیرا هر عقل و خِردی راهنماست.

 أینها الغرُّ إ  خصَصر َ بعقر ٍ  
  

 فاسررنلنه فکرر ُّ عقرر ٍ نبرری    
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چند رنگ و بوی گرایی است، هری غالبای متکی بر خِرد و دعوت به عقلهای معرّسروده 

 گرایی نزد او اندکی متفاوت است. خِرد

 و خِرد را محور آراستگی انسان دانسته است:ابوالعتاهیه عقل 

 ( 47: 1882)ابوالعتاهیه،   
 و آراسته بودن با خِرد یعنی نهایت ادب. !چقدر خِرد برای صاحن آن سودمند استترجمه: 

 برای کشف حقیقت است. هرکاربرد خِرد به عنوان یک اصل متعالی در عرفان، داللتی 

خِرد باشد، نشانی از عمق تجربۀ عارف است. عارف پرسشی که پاسخش برگرفته از 

شود، یعنی همان جدال بین جسم و روح می ،که گرفتار تعارض میان تاریکی و نورهنگامی

ضمیر ناخودآگاه خویش را با تمسّک به خِرد و عقل در  وادی سفر خواهد گشود. الزم به 

 ح است که منظور از خِرد در اندیشۀ مانی با معنای اسالمی متفاوت است. توضی
بودن جهان مادی   پلیدمانویان معتقد بودند جهان مادی پلید است و نباید به دام آن گرفتار شد

او از  .کردزیرا از جسم دیوان ساخته شده بود... حکایت جان انسان فر  می ،توجیهی عقالنی داشت

شناخت. برای بیداری این جان که اصل خود را فرامو  کرده و گوهر خود را نمیجنس دیگری بود

 (166: 1381انداز، غافل، ایزدان با سالح خِرد و آگاهی وارد عمل شدند. )آذر

 .  فر0-9-3

بازستانی و بازیابی گوهر درونی انسان است، مروارید یا همان روح که در  ،هدف از سفر 

نوان یک رمز و نماد نگریسته شده، در اثنای  سفرِ انسان، همچون ععرفان مانوی به آن به

گوهری رنگین در بند جهان خاکی است. گفتمان عرفای مانوی در عرفان پیش از اسالم 

پشت کن به این جهان پلشت و بی اعتنا نگر/ خوشا، فرا »حاکی از این چارچوب است که: 

   .(70: 1399پور، اسماعیل« ) .ارروی توست/ راه سفر/ عزیمت خویش/ به نسیان مسپ

چنین های عرفانی در ادبیّات عرب بویژه در دورۀ عباسی، از اینآفا  اندیشه  

 خصوص در ادبیّات دورۀ عباسی،ساختار عرفان مانوی بتبلور نیست.  خالی هاییوارهمثال

 مررا أنفررلَ العقرر َ ألَصررحابه  
  

 و زینررۀ العقرر ِ تمررابُ األدبِ  
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ستان است. تقدّم کاربرد آن از سوی ایرانیان باشناسانه است و منتج بر تنبّهی دیرینه

 شود : های اسالمی به وضوح  و فراوان دیده میمایۀ سفر در نحلهدرون

 (771:  1882)ابوالعتاهیه،  
 ای هستیم و سپس متفر  شدیم.ما همچون کاروان در حال سفر به سوی سایهترجمه: 

 ( 147:همان)
 مردم در این دنیا در حال سفر هستند و پایان این سفر بسیار نزدیک است. ترجمه: 

 (426: 1889أبونواس، )
به اهالی این خانه نزدیک)دنیا( بگو تو به سوی منزلگاهی نزدیک و بسیار قدیمی )آخرت( در  ترجمه:

 حال سفری. 

 (143:  1882 ،ابوالعتاهیۀ)

تراحت کرده و سپس آنها )مردم( مثل یک کاروان در حال سفرند  در محلی اقامت گزیده و استرجمه: 

 رهسپار شدند.

 . ترک  هوت0-9-8

هایی  همچون  در قالن توصیهپرهیز از شهوات  جسم  از طریق در آیین مانوی رهایی    

 قابل بازیابی است.ی و دنیایی های مادّجدا شدن از وابستگی ،ازدواج دوری از 

 تگاری الزم دانسته است: ابوالعتاهیه عالوه بر شهوت، پرهیز از مکروه را هم در مسیر رس

 سفرٌ ضمَّه کرکبٍ إالّ نحن ما
 

 إفترقروا  ثمن َ فِّیٍ ظ ِّ إلی یوماً،
 

 سررفرٍ علرری الرردننیا هررذ  فرری الّنررا ُ 
  

 السنررفرُ ینقضرری مررا بهررم قریرربٍ عررن و
 

 ظرراعنٌ إنّرر َ الرردنار لقریررب فقرر  
                

 سررحی ٌ  المحرر ِّ نررا ی منرر لٍ إلرری 
     

 مناخررراً  أصررابوا  الرّکرررب فهُررمُ  
     

 سررراروا ثرررمَّ سررراعۀً فاسرررتراحوا
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 (         342: 1882)ابوالعتاهیه، 
 شوند.  اهل فضیلت تنها از طریق شکیبایی در برابر شهوت و اعمال مکروه رستگار میترجمه: 

 ، چارۀ کار است:                            در جایی دیگر مخالفت با نفس امّاره   

 (171)همان:                                                                                           
 آن مبارزه کن  چه بسا خیر در ترک هوای نفس باشد. هنگامیکه نفست ترا به گناهی فراخواند، با ترجمه: 

 گزيوی از خلق. قواعت، دورج0-9-7

امّا این اعتقاد در  ،هاستهای زاهدمآب در تمام آیینگرچه ریاضت اساس همۀ مسلک 

آیین مانی ریشه در ثنویت جسم و روح دارد. ایشان معتقد بودند چون روح ساختاری الهی 

زمان با تضعیف جسم یطانی، پس باید بر جسم سخت گرفت تا همای شداشته و جسم ریشه

  :مانوى پس در کُنه اندیشۀ وحانی یا همان الهی آن رُشد یابد و بُعد شرّگونۀ آن، بُعد ر
ریاضت و خوار داشتِ . از این روست که است تن، اهریمنى است جینهمان قدر که روح واال و ن

در ترسیم جهت فکریشان آن  رویکرد ایشان ورِ مانوى است.آترین وظایفِ دینتن، یکى از ضرورى

ها، سختی، این قبیل تن کند ربار باید غها بخورد، سالى یک دست جامه بکه در روز، تنها یکاست 

  (78-33: 1391پور )اسماعیل .گزیند دورى ىبراى آن است که از جهان مادّ

اه با توبیخ،  نفس خویش را مورد خطاب ابوالعتاهیه در ادبیّات دورۀ عباسی، با لحنی همر

اعتراض کرده  ،قرار داده و از مسیری که نفس انسان غالبای  همسو با نفس امّاره برگزیده

های نابجا مورد اعتراض شاعر است. گویی با این لحن قصد ها و شنیدناست. دروغ  دیدن

ور، شایستۀ اخال  داشته مردم را به مسیری خالف موارد فو  سو  دهد زیرا امور مهک

 انسانی نیست:

 و ما فاز أه  الفضر ِ إلّرا بصربرهم   
              ج

 عرن الشّرهوات و احتمرال المکرار     
 

 خرراله هررواذَ إذا دعرراذَ لریبررۀٍ  
  

 فَلَرررُبَّ خیرررٍ فرری مخالفررۀ الهرروي   
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  (370: 1882:ابوالعتاهیۀ)

 دهیگویی؟ تا چه موقع با ما مهربانی به خرج نمیای نفس! تا چه زمانی با ما دروغ میترجمه: 

 دهی؟هایت ادامه میداری و همواره به شنیدن و دیدنتا کی دست از کارهایت برنمی

. استعرفانی دورۀ عباسیان  رسوخ کرده اصل بدیهی رنج در آیین مانی در ادبیّات

از تیرگی که در ش ن  بخشی است که انسان را واقع تال  مانی متّکی بر گفتمان نجاتدر

رف که در ادبیّات مانی از آن تنها راه بازشناسی اصالت گوهر وجودی عا او نیست، برهاند.

شده، تحمل رنج، مشقّت، ریاضت و قناعت  نفسانی است. نام برده« مروارید«به  رمز 

ای آب سرد و اتاقی ریاضت نفس خویش را در یک تکّه نان و کوزه جریانابوالعتاهیه 

 نشینی در مسجدی و به دور از مردم توصیف کرده است: تنگ و تاریک و یا اینکه گوشه

 یررراب ٍ خبررر ٍ رغیررره

 ماءٍبررررراردٍ کررررروزُ و

 ضرررررینقۀ غرفررررره و

 بمعرررر ِل مسررررجدٌ أو
 

 زاویرررۀ فررری تنکلُررره

 صرررافیۀ مرررن تشرررربه

 خالیرررۀ فیهرررا نفسرر  

 ناحیرۀ  فری  الروري  عن
 

 (173: 1882، ابوالعتاهیۀ)

را بنوشم/  ای آب سرد و گورا که آنای آنرا بخورم/ و کوزهیک تکه نان خشک که در گوشهترجمه: 

 ای و به دور از خلق خدا.تنهایی/ و یا مسجدی در گوشه اتاقی کوچک و

ای، تمام مایحتاج انسان را از مایهابونواس دیگر شاعر این دوره، برای نمایش چنین درون

 دنیا، تنها کفن دانسته است: 

 

 تُؤفکینررا أنّرری نفرر ُ یررا

 تُقلعرررینَ ال متررری حتررری
 

 

 ترعوینرررا ال متررری حتررری

 تُبصررررینا و تسرررمعین و 
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 (778:  1889،ابونواس)
 ثروتش و در هنگام مرگ، تنها کفن اوست.  بهرۀ هر انسانی ازترجمه: 

 . پرهيز از  راب0-9-6

روح از جسم تال  آیین مانی از ابتدا برآن بوده که مرز بین روشنی و تاریکی یا همان  

  انداز آن دوری گزیده ،آنچه در این فرآیند موجن اخالل باشدرا از هم جدا کند. هر

و ظلمت است، به آزادی روح و  شرّ وعی باعثه نکه بنوشیدن شراب پرهیز از  عبارتیبه

مایه در قالن ای از این بُن. نمونهکندی کمک میهای مادّجدا شدن انسان از وابستگی

 شعری کُهن از مانویان: 

دیگر }این{که   یک }این{که بیهو  شود :مستی نُه گونه زیان و گناه بُوَداز می و »

« چهارم}این{که بدسخن شود... سدیگر}این{که پشیمان شود.  دردمند شود

 (.741: 1329،)وامقی

خواری امری حرام تلقی شده و مسلمین بر بر اساس مبانی اسالمی هم شراب  گرچه قطعای

راحتی ها و عباسیان بهاما نباید از رواج آن در دورۀ اموی ،کنندمبنای آن از شراب پرهیز می

های عالوه بر ریشۀ اسالمی از گرایشخواری گهشت. رویکرد شیخ معره به موضوع شراب

گراست و شراب با عقل وی به مبانی تصوّف مانوی نیز حکایت دارد  زیرا او فردی عقل

منافات دارد. وی تحت هیچ شرایطی حاضر نیست شراب بنوشد حتی اگر غم و اندوهش را 

 زیرا از نظر او جسم نباید به پیامدهای آن آلوده گردد:  بکاهد

 (406: 1391 ی،) المعرّ
 نوشم. شراب را حتی اگر غم و اندوهم را بکاهد، نمیترجمه:  

 میترررره عنررررد حرررریٍّ کرررر ّ
  

 الکفررررنُ  مالرررره مِررررن حظُّرررره
 

 لوضُرررمِّن  لخمررررَا اَشرررربُ ال
  

 أح انررری و لوعررراتی ذهرررابَ
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و زوال عقل با رویکرد و قانون او  کندصورت، شراب خِرد انسان را زائل میدر غیر این

عیت وی نسبت به موضوع در تضاد است. تکرار این مضمون در جایی دیگر نشان از قاط

 دارد: 

 (62: 1391)فروخ، 
 برد.کنند را )برخود( حرام کردم زیرا عقل و هو  انسان را میشراب مستترجمه: 

 

   گيرجنتيجم. 3

 یو  بر آرا و عقاید ادیان مختلف بود مشتمل ای، مجموعهآیین مانیبنیاد که ازآنجا. 1

کوشید تا از دیدگاه ادیان  زمینهشود و در همین  نزدیک سعی داشت به ادیان مختلف

 تثنویمبتنی بر  آیین مانیراهبرد اصلی گوناگون برای پیشبرد مقاصد خویش بهره ببرد. 

 آید. است که در آن رهایی تنها با داشتن حقیقت روحانی به دست می جسم و روح 

-نبُکامل زدودن ، و جایگزینی دین جدید ایران پس از ظهور اسالم در سرزمین .7

فتوحات  ۀپس از سپری شدن دور رواز این  نمود، سخت دشوار میپیشین ۀهای عقیدمایه

شده با اکمیت جدید، عقاید و افکار سرکوبح ۀمسلمانان و استقرار اقوام مقهور در سای

زهد و از جمله   ن آمدند و جایگزین برخی اعتقادات اسالمی شدندبه میدا بدیعای جلوه

 ف.تصوّ

 ایشان  و گستر  عقاید رمز استقرارتوان بخشیدن صبغۀ اسالمی به عقاید مانوی را می. 3

 فساز تکوین تصوّزمینههای ایرانی و توسح مترجم دانست. این رویکرد در جهان اسالم

 گردید. المی اس  ای ایرانی و ماهیتیبا جوهره

الی دواوین شعرای عرب در دورۀ عباسیان، ما را های دین مانی در البهبررسی آموزه. 4

کند که سیطرۀ نفوذ این آیین چنان در ادبیات این دوره ریشه دوانده به این باور نزدیک می

 که کسی یارای مخالفت با آنرا ندارد. 

 و حرم ُ الشراب الراح ال خوف سا ط
  

 ولکنّهرررا ترمررری العقرررول بعقرررال 
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واژگان همراه با تطبیق آنها با  بازخوانی برخی اشتراکات در مضمون، محتوا و. 7

تواند ها میگیری این فرضیه که خاستگاه و مشرب این اندیشهالگوی مانوی، در شکلکهن

ای را بنا نهادکه کاربرد توان چنین فرضیهرو میاز این  مشترک باشد، بسیار دخیل است

خصوص ات عرب، باز ظهور اسالم در ادبی و تصوّف پس بسیاری از  مضامین در اشعار زهد

 است.   های مانوی بودهدورۀ عباسی مت ثّر از اندیشه

 

 نو تیپ
 ص نشر مروارید  خدیوجم  حسین ترجمۀ  «معرى ابوالعالء فلسفى عقاید» کتاب در  فروخ عمر .1 

 .است بوده معری مقلّد ا زاهدانه افکار در خیام است معتقد  «799

الحی و لغوی زندیق وجود دارد. اصل زندیق، زند است که روایات متعددی در مورد تعریف اصط. 7

و در اصطالح یعنی اعتقاد به ثنویت و  (198تا: ) ابن حزم، بی تابی پهلوی و متعلق به زرتشت استک

: 1402نور و ظلمت و خدا و ابلیس )جوهری،  اعتقاد به وجود دو مبدأ خیر و شر،به عبارتی  پرستی دوگانه

1498). 

 

 وامم: کتاب
 

 شماره ،11 . دورهمجلة مطالعات ايرانی«. مفهوم خِرد در آیین مانی(. »1381انداز، عباس. )آذر- 

 .168-177 صفحه ،77

 چاپ اول. کردستان: دانشگاه کردستان..  رح آار ی  قم الزند(. 1391ابراهیمی، محمود. ) -

شرحه: أحمد عبد المجید حقّقه و ضبطه و  .ديوان الشعر(. 1889أبونواس، الحسن بن هانی. )  -

 الغزالی. بیروت: دار الکتاب العربی.

شرحه وضَبحَ نصوصه و قدّمَ له: الدّکتور فارو  الطّباع.  .ديوان الشّعر(. 1882أبوالعتاهیه. ) -

 بیروت: شرکه دار األرقم بن أبی األرقم للطّباعه و النّشر.

 . تهران: کاروان . چاپ دوم.آيين مانیا طوره آآريوش در  (.1393 . )اسماعیل پور، ابوالقاسم -
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 و معری ابوالعالء سخنان در اسماعیلی( عرفان) گنوس(. »1383اردستانی رستمی، حمیدرضا. )-

، صد 70، شماره 7. دوره آ لوامة پژوهشی عرآانيات در ادب ا المی «.قبادیانی ناصرخسرو

 .187 تا 126

ابوالقاسم  ۀترجم .و مانوج)مجموعم مقاالت( آيين گوو ی (. 1323. )الیاده، میرچا و دیگران -

 . روز تهران: فکرچاپ اول.  .اسماعیل پور

 سه العربیه للدّراسه و النّشر.. مؤسّمن تاريخ اإلل اد آی اإل الم(. 1890بدوی، عبدالرحمن. ) -

  .دار الکتن العلمیۀ :بیروت .ديوان الشعر(. 7017بشّار بن بُرد. ) -

تهران: نشر علمی و  .رمز و دا تانهاج رمزج در ادب آار ی(. 1327. )پور نامداریان،تقی -

 فرهنگی. 

 . تهران: انتشارات فرزان روز .عباس باقر ۀترجم .مانى و  وت مانوى(. 1390. )دکره، فرانسوا -

  .انتشارات سمت: تهران .نظرج عرآان مبانی (.1393) سعید. رحیمیان، -

 .حرسین خردیو جرم ۀ. ترجمرآيلسوف معره ی ابوالعالءعقايد آلسف .(1391) .فروخ، عمر -

 : فیروزه.تهرران

. چاپ پنج .رشید یاسمی ۀترجم .نايران در زمان  ا انيا (1322 . )کریستین سن، آرتور -

 .انتشارات دنیای کتاب تهران: 

 . تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی.نو تم هاج مانی و مانويان(. 1329وامقی،ایرج. )-

: دوم. مشهد چاپ آزاد. اسداهلل ترجمه .مسلمان عارآان عرآان(. 1397) رینولد. نیکلسون،-

  مشهد. فردوسی دانشگاه




