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Abstract 

Gnosis literally means cognition. Gnosticism refers to the cults that believe that 

liberation from the world depends on attaining knowledge. One the important motifs 

mentioned in Gnostic texts which have similarities with Islamic mystics are the 

estrangement of man in this world, the value of the soul and the worthlessness of the 

body, the wanderings and neglect of man, the worthlessness of the material world, 

the degradation of wisdom and achieve cognition or Gnosis. Due to having these 

similarities, in this study, Attar's Mosibat-nameh selected to examine the similarities 

and differences between these cases in details. Salek-e Fekrat (The seeker of 

thought) like the seekers of Gnosticism begins his spiritual journey with the sense of 

being a stranger in the world where does not belong to it. He achieves cognition 

through revelation, Self-abandonment and the guidance of Pir who is also the 

mediator of grace. Therefore, he will be freed from confusion and placed on the path 

of cognition. Salek-e Fekrat (The seeker of thought), realizes the value of the soul in 

the last stage when he encounters with the soul. Like the seekers of Gnosticism who 

in fact go through the stages of conduct to reach Gnosis or cognition. 
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  چكيده
هايي كه رهايي از دنيا را در گـروِ رسـيدن    معناي شناخت است و به كيش گنوس در لفظ به
هاي مهمي كه در متون گنوسي آمـده   مايه از بن شود. گفته مي» گنوسي«دانند  به شناخت مي

غربت انسان در اين جهان، ارزش روح و خوارداشت جسم، سرگشتگي و غفلـت انسـان،   
دليل  است كه، به  خوارداشت جهان مادي، خوارداشت عقل، و رسيدن به شناخت يا گنوس

 ايـن تحقيـقْ  انـد، در   شباهت ميان موارد يادشده و مسائلي كه عرفاي اسالمي مطـرح كـرده  
عطار انتخاب شد تا وجوه شباهت و تفاوت اين موارد با جزئيات بررسي شود.  ةنام بتيمص

نبودن به آن  سالك فكرت، مانند سالكان گنوسي، نخست با احساس غربت در دنيا و متعلق
نمايي پيري كه واسطة فيض نيـز   وسيلة وحي، ترك خود، و راه كند و به سلوكش را آغاز مي

يابد و در مسـير شـناخت    رسد و بدين ترتيب از سرگشتگي رهايي مي ناخت ميش هست به
گيرد. سالك فكرت در مقالة آخـر و مواجهـه بـا روح بـه درك ارزش جـان نائـل        قرار مي

مراحل سلوك را  شود، مانند سالكان گنوسي كه اصالً براي رسيدن به گنوس يا شناخت مي
  كنند. طي مي
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  . مقدمه1
هايي بين عرفان اسالمي با  هاي گنوسي سبب شده همانندي شباهت مكاتب عرفاني و كيش

انـد. گنـوس    گـر شـده   هاي مختلف در متون عرفاني جلوه شكل ها ديده شود كه به اين كيش
شود كه نجات انسـان   است و به مكاتبي اطالق مي» دانش و معرفت«معني  اي يوناني به واژه

دانند. اين مكاتب از حدود دو قرن  نوعي معرفت خاص و سرّي مي يابي به را در گروِ دست
ويـژه اسـكندرية مصـر، فعـال      ميالد مسيح تا قرن دوم ميالدي در منطقة شامات، به از  پيش 

كـه برخـي از    شـكلي  گذاشتند؛ به هاي دين مسيحي و يهودي تأثير  شدت بر آموزه بودند و به
ها راه يافتـه اسـت. در آثـار عرفـاني اسـالمي نيـز        نهاي گنوسي به ادبيات عرفاني آ مايه بن
  شود.  ها ديده مي هاي آن سو با ديدگاه هايي هم مايه بن

گـران پنهـان    از نظـر پـژوهش  رفان اسالمي و عرفان گنوسـي  هاي ع تفاوتها و  شباهت
)، 1344( صــوفيه ميــراث ارزشهــاي  در كتــاب كــوب عبدالحســين زريــننمانــده اســت. 

اشـاره  ) 1383( آن تاريخي منظر در يرانيتصوف او  ،)1357( ايران تصوف در وجو جست
كـه نظيـر آن را در كتـب    ت ي و شـهودي اسـ  سـرّ  تكه عرفان گنوسي نوعي معرفـ كرده 
حق نيز شـايد   اهل ةو طريق انانحكمت اشراقي مسلمتوان ديد.  مي صوفيههاي مختلف  فرقه

 جاكـه  ازآن .)22 :1353كـوب   يـن زربنگريد بـه  ( باشددر بعضي موارد مديون همين عرفان 
 شـود  عرفاني ارتباط شخصي فرد با خداوند است، به هيچ قوم و مذهبي محدود نمي ةتجرب

ضمن  ،)1346( ايران در تصوف سرچشمةدر كتاب  ،سعيد نفيسي. )77 :1383كوب  (زرين
هـا و   آيين، اشاره كرده كه بعضي دانستهتر  هاي بودايي را در تصوف ايراني قوي كه ريشه اين

و يونانيـان   ،انصـار  ،تعـاليم يهـود   ،وياز نظـر  . اند مناسك مانوي وارد تصوف اسالمي شده
تـرين   مهـم  در اين كتـاب . يافتجا به تصوف ايراني راه  آن نخست وارد آيين ماني شد و از

دانسته شـده كـه   نور ابيض و نور اسود است، مرتبط با  نور و ظلمت ةماي كه بن ،تعليم ماني
بـا  مراحل سيروسلوك در تصـوف  چنين، به شباهت  هماند.  معتقد بودهآن ايراني به  ةوفمتص
زاده در تحقيقـات   سيدحسـن تقـي  . )35 :1394(نفيسي  مانويان نيز اشاره شده است ةطريق

و بسـياري از   سـخن گفتـه  ماني و تصوف  كيشدين ماني درباب شباهت بين  ةخود دربار
  .)335 :1383زاده  تقيمانوي دانسته است (تعاليم صوفيه را مشابه تعاليم 

از موضوعاتي است كه موردتوجه قرار گرفته است. عرفان گنوسي و آيين ماني شباهت 
عنـوان   ذيـل  ،پـور  مهرداد بهار و ابوالقاسم اسـماعيل  ةنوشت ،)1394( مانوي ادبياتدر كتاب 
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در كـه  نشان داده شده  ،»از اسالم و ربط آن با عرفان عصر اسالمي  اي به عرفان پيش اشاره«
بر نزديكي با تفكر گنوسـي،    عالوه ،اصول فكري عارفان عصر اسالمي معنوي مثنوي ةديباچ

ــد ــا    پيون ــز ب ــي ني ــاي عميق ــماعيل  آنه ــار و اس ــور  دارد (به ــاتادب). در 201 :1394پ  ي
ايـن   ةدربـار  پـور،  ، با ترجمة ابوالقاسـم اسـماعيل  استوارت هالرويد ةنوشت ،)1388(  گنوسي

 معرفـي از   پـس  ،كتـاب  اين مقدمة درمترجم شده است. بحث تري  موضوع با وضوح بيش
 نام عارفانو  را شرح دادهآثار گنوستيك عصر اسالمي، پيوند اين مكتب با مذهب اسماعيليه 

چنين، در مقدمـة ايـن    . همزيستند در عصر اسالمي ميطور پنهاني  بهكه  را آوردهگنوستيكي 
اسـالمي،    مـانوي در عصـر   ةو افراد برجسـت  ،نويسندگان، شاعران زياد شمارِ كتاب آمده كه

كـه جهـان اسـالم نيـز ماننـد مسـيحيت        راوندي، گواه بر اين ادعاسـت  مقفع و ابن مانند ابن
 ةاسـطور   كتـاب ). نويسـندة  42 :1395هالرويـد  ه است (ثير عرفان گنوسي قرار گرفتأت تحت
ثير آن بـر فرهنـگ،   أاري در عرفان مانوي و تگفت«در فصل ، )1396( يمان كيشدر  ينشآفر
 هـاي گنوسـي دارنـد،    هايي كه گرايش كيشك از ياز بررسي هر  پس ،»و ادبيات ايراني ،هنر

با  را نفي حيات زميني و خوارداشت تن و ماديات در نگرش عرفاني مانوي و عرفان مانوي
ويژه در  به، اسالمي شنگرو دوري از نفس و نفسانيات در  ،هاي زهد، پرهيزگاري مايه درون

157، 156 :الف 1396پور  (اسماعيل داند مشابه مي ،عرفانيـ   عد تصوفيب( .  
صـورت مطالعـة    شباهت عقايد گنوسيان با برخي از آثـار ادبيـات عرفـاني فارسـي بـه     

 درپـور   ابوالقاسم اسـماعيل موردي از ديگر موضوعاتي است كه به آن پرداخته شده است. 
در آثـار عطـار    را يو هرمس يگنوس ي) آرا1390( »عطار آثار در باستان رانيا« گفتار  درس

 آن يريرپـذ يثأت يهـا  مشابه و جنبـه  يها ) با ذكر نمونهنامه يالهو  ،نامه يبتمص، يرالط منطق(
 خيشـ  ) داسـتان 1388( »گنوسـي  ياتادبكتاب  رامونيپ« گفتار درسكرده است. در  يبررس

ـ در . شـده اسـت  هاي گنوسي تفسير  مايه به بن صنعان عطار باتوجه بررسـي تطبيقـي   «ة مقال
شـده    نشان داده ،پور از ابوالقاسم اسماعيل ،)1377( »و اشعار گنوسي يمعنو يمثنو ةديباچ

شـده و  گنوسيان مطرح توسط ازاين  بند تن پيش مضمون هبوط يا اسارت روح در تختهكه 
و نوظهـور عرفـان    مخـتص از مضـامين  و شـود   نوعي جوهر آيين گنوسي محسوب مي به

) عقايـد  1381(  »مـانوي   بازتاب فرهنگـي كـيش  « ةايشان در مقال آيد. شمار نمي بهاسالمي 
 ةدربـار  تفصيل بهداده و توضيح را ر فرهنگ اسالمي و عارفان مسلمان دثير آن أمانويان و ت

ميـد بهبهـاني   ا. انـد  بحـث كـرده   ،وبوي گنوسي دارند كه رنگ ،اسالميآثار قرون نخستين 
فارسـي را در غزلـي از حـافظ نشـان داده اسـت        در ادبيـات  هـاي گنوسـي   مايه بنتجلي 
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سمبلي گنوسي  ؛مرواريد جان در صدف تن«در مقالة ريم حسيني . م)130 :1384  ي(بهبهان
مهـم گنوسـي در آثـار كالسـيك فارسـي       ةمايـ  بـن   ) به تطبيق دو1387( »در شعر فارسي

و حـافظ از تمثيـل مرواريـد بـراي      ،موالنـا، عطـار   كردههايي بيان  با ذكر نمونهپرداخته و 
يـاد و  ” ةاسـطور «ايشان، در مقالـة  اند.  كرده  استفادة زياديدادن اسارت روح در بدن  نشان

از  ،»يـاد و فراموشـي  « ةاسطور ،)1392(  »ايراني  هاي رمزي و تمثيلي در داستان ‟فراموشي
و سـهروردي در توضـيح    ،سـينا، موالنـا   ثار ابندر برخي آ ، راهاي مشهور گنوسي اسطوره

و  يمثنـو داسـتان روح در  « ةسادات شاهنگيان در مقال نورياند.  كردهغفلت سالك بررسي 
نشـان داده   ديدگاه موالنـا بـا ديـدگاه گنوسـيان     شباهتبررسي  در) 1386( »متون گنوسي

انسـان همـواره   و معتقـد اسـت   داند  روح را اسير در اين عالم مي ،همانند گنوسيان موالنا،
شـود. فرشـته    طريـق معرفـت حاصـل نمـي      جـز از  امربايد درپي نجات روح باشد و اين 

 »گنوسـي  يعطار درباب معرفـت و تطبيـق آن بـا آرا    ةبررسي انديش«جعفري در مقاالت 
بررسي تطبيقـي  «)، 1395(» مسلمان  ثيرات آن بر عقايد عارفانأين گنوسي و تيآ«)، 1393(

انسان كامل در عرفان اسـالمي و  «و  ،)1393(» عرفان اسالمي و عرفان گنوسي معرفت در
برخي مضامين مشـترك   مورديِ ) به بررسي1393ِ( »ين مانوييآن با هرمزدبغ در آ ةمقايس

ـ  نيـز ين گنوسي پرداختـه اسـت. پورنامـداريان    يميان عرفان اسالمي و آ عطـار و  « ةدر مقال
) موضوع ديدار با من روحاني شـخص در عقايـد   ب 1394پورنامداريان (» عقايد گنوسي

 .كرده استبررسي  راگنوسي و آثار عطار 

هـاي گنوسـي در آن تجلـي     مايـه  تـرين بـن   عطار از آثاري اسـت كـه مهـم    نامة مصيبت
نهايـت بـه   در» حل مشكل معرفتي خويش«دنبال  است. در اين كتاب سالك فكرت به  يافته

يث سلوك او همانند سلوك عارفان گنوسي و رسيدن شود و از اين ح شناخت جان نائل مي
و در  بـد، يا مـي ادامـه   الطيـر  منطـق د، در وش ميآغاز  نامه الهيبه گنوس است؛ سلوكي كه از 

  رسد. به مرحلة نهايي و نيل سالك به حقيقت مي نامه مصيبت
ته هاي باال به اثبات قطعي تأثيرپذيري عرفان اسالمي از عقايد گنوسي پرداخ در پژوهش

هاي ميان عقايد گنوسـي و مضـامين    نشده است. هدف از پژوهش حاضر نيز يافتن شباهت
از عقايد گنوسي. نگارندگان در پژوهش  نامه مصيبتاست، نه اثبات تأثيرپذيري  نامه مصيبت

هـاي گنوسـي در    مايـه  يك از بن اي پاسخ گويند: كدام هاي تازه دارند به پرسش حاضر قصد
انـد؟ نحـوة    ها تا چه حد مشابه عقايد عارفـان اسـالمي   مايه ت و اين بنآمده اس نامه مصيبت
  تا چه اندازه مشابه است؟ نامه مصيبتنمود اين عقايد در متون گنوسي و  ظهور و
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  عطار نامة مصيبت. 2
 الؤسير انفسي سـالك فكـرت بـراي رسـيدن بـه پاسـخ سـ       كنندة  روايتعطار  ةنام يبتمص

 نهايـت بـه ايـن نتيجـه    درسالك فكرت ل مقاله است. طي چهش از چهل مخاطب ا معرفتي
عرفـاني   ةآخرين منظوم،  نامه يبتمص است.ش بوده يخو »جان« جسته چه مي رسد كه آن مي

ل، دليـ   همـين   بـه  .سفر مرغـان اسـت   ةنوعي ادام و بهسروده شده  يرالط منطقاز   پس ،عطار
اهميت بسياري  يرو يناو ازدهد  سلوك را نشان مي ةيك دور يتكامل ةمرحلتوان گفت  مي

، يقظـان  بن   يحيعني  ،سينا ابن ةبا سه رسال نامه يبتمصو  ،يرالط منطق، نامه ياله ةدارد. مقايس
 سيروسلوك عرفاني ةعطار يك دور ةسه منظوم دهد ، نشان ميسالمان و ابسالو ، يرالط ةرسال

و  رنـد ندا اي شـده  تعيـين  ازپـيش طـرح  ، سـينا  مانند رساالت ابـن  ،هرچند دهند، را نشان مي
 عرفانيمراحل سلوك  همةعنوان يك كل،  به و اند كشفي و شهوديخود  فراخور موضوع به

 ). 132: 1394(پورنامداريان  دهند را نشان مي

  
  . ادبيات گنوسي3
 هـاي گنوسـي   چه امروزه با نام ادبيات گنوسي دردست داريم مربوط به تعدادي از كـيش  آن

تـرين آثـار    ها آثار مكتوب مسلمي برجاي نمانـده اسـت. مهـم    همة اين كيشاست، زيرا از 
م،   390اند و احتماالً، حـدود   كشف شده 1945اند كه در دسامبر  گنوسي متون نجع حمادي

اين هايي از  بخشاند.  جا دفن كرده ) در آنSt. Pachomiusراهبان صومعة پاكوميوس قديس (
 يـات ادبدر كتاب ، يهمجدل		مريم روايت به يلانج و ،فيليپ يلانج، توماس يلانجمانند  متون،

 به فرقة والنتيني است. عنوان اين منسوب حقيقت انجيلاز اين مجموعه  .آمده است گنوسي
هاي آغازين متن قبطي است و احتماالً مـراد همـان    ، برگرفته از واژهحقيقت انجيلاثر، يعني 

در آثار خود از آن سخن گفته است. ممكن است متن  )Irenaeus(انجيلي است كه ايرنائيوس 
دوم مـيالدي يـا نيمـة دوم آن     قرنوالنتين در اواسط   يوناني آن را يك نفر از اعضاي مكتب

 بنگريد به(دست خود والنتين نوشته شده است  اند كه اين انجيل به نوشته باشد. برخي نيز برآن
انـد،   كه دربرگيرنـدة آرا و عقايـد گنوسـيان    ،نمتواين  بر  عالوه). 243، 218 :1395الرويد ه

دهنـد.   دست مي نيز در اين زمينه اطالعات شاذي بهزبور مانوي و  ادبيات گنوسي هاي كتاب
آن را قرائت و به انگليسي ترجمه كرد، يكـي از   )Allberry(، كه آلبري مانوي زبورمجموعة 

تر آثار مـاني   ) است. دراصل، بيشيالديم قرن سوم و چهارمساساني (  آثار ادبي آييني عصر
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هايي مانند پارتي (پهلوي اشكاني)، فارسي ميانـه   زبان سرياني نوشته شده و بعدها به زبان به
چهـارم   قـرن در  مانوي مزامير(پهلوي ساساني)، يوناني، قبطي، و چيني ترجمه شده است. 
  .)13: 1375  ميالدي به يوناني و سپس به زبان قبطي ترجمه شد (آلبري

  

  . عقايد گنوسي4
است   هندواروپايي ةاز ريش و يوناني دراصل» معرفت و دانش«معناي  به) gnosisگنوس ( ةواژ

 .)13 :1373 اليادهبه   بنگريدريشه است. (از يك  jnãnaو سنسكريت  know انگليسي كلمةو با 
است.  آمده »شناخت«، و »دانستن«، »آگاهي«معناي  بهصورت غنوص و  اين واژه در عربي به

 ةساساني در ذكر مانويان در كتيبـ   دورةدر آغاز آمده كه ) zndyky( در فارسي معادل زنديك
بـا  و گرفتـه شـده    »دانـش «معنـاي   در zantayاوسـتايي   ةواژ از  شود و ديده مي كردير موبد

شـدة   صورت عربيآمده و   »عارف«معناي  در وصفي وصورت  ميانه به فارسيِ -  ikوند  پس
 ايـن مرتد شناخته شدند، و انويانِ گنوسي ملحد ان يا مزنديك كهجا است. ازآن »زنديق«آن 

تـر از عهـد    كهـن اين نام  دارد  احتمالدرآمد.  »مرتد«و  ،»ملحد«، »دين بي«معناي  واژه نيز به
باشـد  رواج يافتـه  گنوسـيان   بـراي مـاني   دورةاز   يكي دو قـرن پـيش  ماني باشد و حدود 

ها  فرقه ةبه مجموعبلكه  ،گنوسي آييني واحد نيست  ينيآ. )124: 1394ر پو اسماعيل و  (بهار
. انـد  و در جزئيات خود مسـتقل  دارند  شود كه به اصول گنوسي اعتقاد هايي گفته مي و گروه

مادي جهان به حقيقت و خروج از  نيليا متفكراني كه براي  ها هفرق ةمجموعبه  ،طور كلي به
و وراي عقل و عمـل اعتقـاد داشـتند گنوسـي گفتـه       غيرحسيشهودي و شناخت  ينوع به
شرّ مطلـق و وظيفـة انسـان را    و جهان را گري بود  ثنويبر  مبتني ها هعقايد اين فرقشود.  مي

  . )16 :1374دانستند (ايلخاني  ميرهايي از آن 
 ةهـا بـه مسـئل    مانند ديگر اديان و مكاتب، از نوع نگاه آن ،عقايد پيروان مكاتب گنوسي

 شود. تمام مكاتب گنوسـي ديـدگاهي   آفرينش جهان و انسان و هدف از آفرينش منبعث مي
. شود مي  ديدهها  هاي آفرينش آن با اندك تفاوتي در اسطورهكه  اين جهان دارند دربارةمنفي 

  مكاتب گنوسي چنين است:در آفرينش  ةاسطور مضمون كلي
 آسودگي در كنار اصـل مادينـه، انوئيـا    ايزدي كه جاودانه در ؛در آغاز فقط ايزد برتر بود

نـث)  ؤ(م انديشه (مذكر) و حقيقت ةنمون كه از اتحاد آن دو كهن اين برد تا سر مي هب ،(تفكر)
هاي نر و  صورت زوج . اين دو اصل بنيادي بقيه را پديد آوردند، بهشدتجلي يافت يا پديدار 

جمعـي قلمـروي ايـزدي     طـور  بـه ها (ايزدان) كه  ماده درمجموع تا سي تن معروف به ائون
موجودات ايزدي تنهـا   ةميان هم  دهند. از (بهشت) يا كمال را تشكيل مي روما معروف به پله
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توانست او را ببينـد، امـا    كرد و مي مي  دانست و درك اولي، يعني انديشه، عظمت پدر را مي
ن عشق و بـدون  هوس برد و در اندوه اي  ترين ايزد، يعني سوفيا (خرد)، بدو آخرين و جوان

 ةخويش ايزد شر را تجلي بخشـيد. ايـن باشـند     آگاهي يا رضايت همتاي مذكرش از وجود
جهان مادي بود و خـود را خـداي مطلـق پنداشـت.      ةشده، دميوژر (اهريمن)، آفرينند سقط

فرمانـدهي يكـي از نيروهـاي     بود كه هريك تحـت   جهاني كه او آفريد شامل تعدادي سپهر
تـرين   داشت كه جمعاً بر جهان آدمي، يعني زمين يا پايين  قرار ،(ديوان) ها كهتر، يعني آرخُن

  ).54 :1395(هالرويد  راندند مي  سپهر آفرينش پست، فرمان
 مضـمون اسـت.   تجلي يافتـه  ها آنآفرينش  ةدر اسطور نيز خدا ةها دربار ديدگاه گنوسي

جهـان و خـدايي فراتـر و بـاالتر از      ةدوگانگي و تعـارض ميـان خـداي آفريننـد    آن اصلي 
وجـودي  بلكـه   ،اين جهان مادي نيسترواي  و فرمانموجود و تصوري است كه خالق   هر

را . او نه ايـن جهـان   استبيگانه ه با عالم مادكه  از گوهر يوجود؛ جهان مادي استوراي 
ز او  آنتـي مادي جهان بنابراين، . استآن رواي  فرمان نهآفريده و  قلمـرو روشـن    مقابـل در تـ

عقايد گنوسيان حاكم بر  تفكر. )126 :1394پور  (بهار و اسماعيل استكامل و نيافتني  دست
همـان  را صـانع جهـان مـادي    . گنوسـيان  شـود  برتر و فروتر ناشي مـي  يدو خدا از رابطة
 ةعقيـد  . بـه ردهـاي گونـاگون دا   كه در مكاتب مختلف نام دانند ميخداي فروتر  يادميوژر 
يك  چيزره ةريش درواقع،. پديد آمده استآن از ظلمت متعلقات و مادي جهان  ،ها گنوسي
، شهـاي  كاسـتي همة با  ،مادي جهاننيكي مطلق است. و چيز  پدر همهكه  است نيكخداي 
 .)26 :1374 (ايلخـاني  سـت اناشـناختني  خداي متعالي هـم   و اين خدا باشدآفريدة تواند  نمي
هاي آفرينش گنوسي حاصل يك اشـتباه يـا    اسطوره تر بيشدر  ، كهخداي فروتر  ةآفريد  پس

  .شود شمرده ميارزش  گناهي چون رشك و غفلت بوده، همواره مذموم و بي
  گويد:  يمآفرينش جهان مادي از ظلمت  ةالنديم درباب عقايد مانويان دربار ابن

يم بـه  نور درآميختند، انسان قد ةگان ظلمت با اجناس پنج ةگان هاي پنج پس چون جنس
 ،هاي ظلمت را بريد تا زياد نشـوند. پـس   هاي جنس ريشه ژرفاي آن مغاك فرورفت و

(يعنـي مـاني): پـس بـه يكـي از فرشـتگان        جنگ برآمد. گويـد  ةجاي خود در ناحي به
كـه در نزديكـي زمـين     ،داد تا آن چيزهاي آميخته را به كناري از زمـين ظلمـت    فرمان
اي ديگر را مأمور كـرد و   آويزان كرد، پس فرشته ها را در بلندي است، برد، پس آن  نور

اي دستور داد اين  آن اجزاي آميخته را بدو داد. گويد ماني: و پادشاه جهان نور به فرشته
عالم را از آن اجزاي درآميخته، براي رهايي آن اجزاي نور از اجزاي ظلمت خلق كند و 

  .)21، 20 :1379 (ابوالقاسمي بسازد
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   :استگونه  نخستين انسان اينآفرينش مانوي آفرينش  ةدر اسطور
آن فرزندان ديوي كه سقط شده و از آسمان بـر زمـين افتـاده بودنـد دو      ةديو آز از هم

وجـود آورد كـه شـيرپيكر،     بـزرگ نـر و مـاده بـه نـام اَشَـقلون و پيسـوس را بـه          ديو
و درنده بودند و آنان را چون جامه پوشـيد و در آنـان    ،انگيز، خشمگين، بزهكار هوس

گري و آميزش آموخت. آنان نيز  گونه ديو آز اَشَقلون و پيسوس را آزي پنهان شد. بدين
گري ورزيدند و فرزندان اژدهايي زادند. آز نيز فرزندان آنـان را سـتاند    ديگر آزي با يك

اَشَـقلون و پيسـوس    ،وجود آورد. سپس نر و ماده را از آنان به ةو خورد و تن دو آفريد
گـري و آميـزش آموختنـد و آنـان را بـه آميختگـي بـاهم         ديوان كوچـك را آزي  ةهم

واداشتند و ديو آز اصل آن آميزش را با هوش خود شكل بخشيد و تـن يـك نـر را بـا     
كـه   ،و پوست بساخت و آن روشني و درخشش ايزدان را ،استخوان، پي، گوشت، رگ

گـاه   چون جان بدان تن بست و آن ديوان آميخته شده بود، هم ند غوالن واز آغاز با فرز
زنـي و   زنـي، راه  گري، آميختگـي، بـدرواني، بـدگماني، دزدي و دروغ    آز و هوس، آزي
سـري و حـرص، انتقـام و خودپسـندي، زاري و تيمـار، درد و الـم،        بدكرداري، خيـره 

وجـود   را در اين موجود نر بـه نيازمندي، بيماري و پيري، و تعفن خويش   دستي و تهي
گونـه سـخن    شده را به اين آفريده بخشيد تا همه آورد و سخن و آواي آن غوالن سقط

ايـزد شـكل بخشـيد و سـاخت. از      صورت نريسه نر را به ةبداند. او اين آفريد  بگويد و
خـوتر،   گري بر او باريد تـا درنـده   بروج و سيارات و نيز از غوالن، خشم، شهوت و بزه

مرد ناميد كـه نخسـتين    نر زاده شد، او را گه ةتر باشد. چون آفريد و حريص ،آساتر غول
  .  )216 ،215 :1396 پور است (اسماعيل انسان مذكر

شناخت اسرار الهي اسـت،  و شود دانش  چه موجب رستگاري مي آن ،ها گنوسي ةعقيد به
خـداي  را اين دانش ظـاهري   زيرا ،شده و دانش اين جهاني نه رعايت قوانين اخالقي تعيين

نـدارد.    و آگاهي به آن سودي براي انسـان  كردهوضع  ،جهان مادي است ةكه آفرينند ،صانع
  .)31 :1374  ايلخانيدانند ( گنوسيان اين قوانين را ساختة دست نيروهاي اهريمني مي

  

  عطار نامة مصيبتهاي گنوسي در  مايه . بن5
انسـان دو سـاحت مـادي و    هـا،   ي اسـت. از نظـر آن  نگـر  بنياد عقايد گنوسيان برپاية دوبن

از هبوط در جسم و   تر از ساحت مادي است، پس دارد. ساحت روحاني، كه اصيل  روحاني
 نامـه  مصـيبت مايه در  شود. اين بن ديدن خود در جهان مادي دچار حيرت و سرگشتگي مي

  شود. نيز ديده مي
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  سرگشتگي و غفلت 1.5
قرار اسـت و   بيو در اين دنيا سرگشته . لق به اين جهان نيستانسان متع معتقدند ها گنوسي

كند. هرچـه آدمـي از ماديـات دورتـر شـود ايـن درد و        همواره دردي درونش احساس مي
تـر   شود و هرچه غرق در امور دنيايي شود جهل او عميق تر مي سرگشتگي برايش محسوس

  شود. و از رسيدن به گنوس دورتر مي

وجود دنيوي و اصل و اساس هستي جهان جهل است. در سرشـت و طبيعـت    ةجوهر
ها هستند كه هدفي  ها پرورش يافته است و هم آن انسان نيز اين جهل براثر نفوذ آرخون

  .)55 :1384داشتن انسان از طبيعت راستين خويش ندارند (شاهنگيان  جز غافل نگه

   ددي شده است:در متون گنوسي به غفلت و جهل انسان اشارات متع

خبر اسـت. و   اش (و از آن) بي ملكوت چون مردي است كه گنجي نهان دارد در مزرعه
خبر بود. مزرعه را گرفت  بعد از مرگ، مزرعه به پسرش رسيد. (اما) پسر (نيز از آن) بي

زد يافـت   كه داشت شخم مـي  (و آن را) بفروخت. و كسي كه مزرعه را خريد، درحالي
كـه دوسـت داشـت     دادن پول بـراي منفعـت بـه آن    كرد به قرض آغاز >پس<گنج را. 

  .)241: 1395(هالرويد 

  گويد: تواني در شناخت خدا ميناشاعر درباب  نامه يبتمصدر ابيات آغازين 

 جمله يك حرف و عبارت مختلـف    جمله يـك ذات اسـت امـا متصـف    
 گرچه يك راه اسـت، مـن بينـا نـيم       من دانـا نـيم   ،گرچه يك ذات است
 تر است خلق هر ساعت در او حيران   تـر اسـت   پايـان  هر زمان اين راه بـي 

  )125 :1395(عطار 

 دارد.  انسـان را بـه تفكـر دربـارة اصـل و منشـأ خـود وامـي         اين سرگشتگي و حيـرت
  كند.  يابد متعلق به اين جهان نيست، دنيا را سخت نكوهش مي درمي  كه زماني

  

  خوارداشت جهان مادي 2.5
دنيا همواره به زنـدان يـا    مانويانبيني  در جهانها فرودين و پست است.  دنيا در نظر گنوسي

. در متـون مـانوي   شـود آن  ةبست چاهي تاريك تشبيه شده است كه انسان نبايد گرفتار و دل
  :اعتباري و پستي جهان مادي ذكر شده است پيوسته اين بي
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  .كالم حقيقت را فراپذيريد ،برادران
  اني كه خداوند را دوست داريد:مرد !آه

  جهان و كار جهان هيچ در هيچ است
  هيچ سودي در آن نبود.

  )172 :1375(آلبري 

 ياعتبـاري جهـان و ضـرورت تـرك آن اصـل      هاي مختلف گنوسي عقيده به بي در آيين
   است.  ثابت

  
  دادن دنيا به ابليس نسبت 3.5
كـه نيروهـاي   ب و بد وجـود دارد  دو خداي خو ها، يدر نظر گنوسطوركه اشاره شد،  همان
روشني   بهشت ،تعبير مانويان به ،رسيدن به نور ابدي يا برايانسان بايد ستيزند.  ها باهم در آن

مسـتقيماً   نامه يبتمصدر  كند.ترك ظلماني و مخلوق خداي فرودست است را كه چه  هرآن
و حكايـاتي   شـده   دنيا به ابلـيس منسـوب   اما در چند مورد ،اشاره نشدهبه چنين مضموني 

است روزي آمده هشتم  ةاست. در مقال آمده معاش دنيوي ةديدگاه معتدل اسالم دربار وراي
اش را  . خداونـد خواسـته  درآورد  در بنـد او سليمان پيغمبر از خداوند خواست تا ابلـيس را  

يلـي  كرد، خادمش را فرستاد تا زنب مي  بافي معاش زنبيل كه براي امرار ،اجابت فرمود. سليمان
رو  چـه   ازنيافت. خداوند از سليمان پرسـيد كـه     را در بازار بفروشد. خادم رفت و خريداري

  ام و متاعم در بازار خريداري ندارد. پس خداوند قرار است و سليمان پاسخ داد كه گرسنه بي

ــت:  ــار را «گف ــد ك ــل ياب ــي زنبي  بنـــد كــــرده مهتــــر بــــازار را؟    ك
 كــار دنيــا جملــه مــدروس آيــدت   شكي شيطان چو محبوس آيدت بي

ــد   ــيس پدي ــد ابل ــود دربن ــون ب  كي توان كردن فروشي يـا خريـد؟     چ
 »نهي منكر امر معـروف وي اسـت     كار دنيا جملـه موقـوف وي اسـت   

  )220 ،219: نا(هم
  

  سان مردار دنيا به 4.5
ان ده آسمان از پوست تـن ديـو   است كهده مآفرينش كيهان آ درآفرينش مانوي  ةدر اسطور

بنگريـد بـه   شده هشت زمين ساخت ( شده آفريده شد و باز مهرايزد از تن ديوان كشته كشته
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ترين چيز، يعني مـردار ديـوان،    از پست ،بدين ترتيب .)213، 212 الف: 1396پور  اسماعيل
از است و  ديوان ةدنيا بيغولنيز  نامه يبتمصمادي براي سكونت انسان آفريده شد. در   جهان

  :اند كركس همانند اند كه پي آن كسانيو  شدهپستي به مردار تشبيه 

ـ   كـاران مخنـد   زار بگري و چو بـي    ديـوان مبنـد   ةدل درين بيغول
  ) 236 :1395 ر(عطا

ــبور   ــا ناص ــردار دني ــتي از م  بيني ز دور روي چون مرده مي مي   هس
 انـد  كه بس بيگانه در گزندت زان   انـد  اهل دنيا چـون سـگ ديوانـه   

 گه كفـن از مـرده بـاز    كنند آن مي   خورند از جهل مرداري به ناز مي
  )238 :(همان

  بر دنياي مادي كه آفريدة خداي فروتر است، جسم نيز مخلوق اوست. عالوه
  

  جسم و روح 5.5
جسم  برخالف است، نيافتني دستو روح انسان منسوب به خداي متعالي از نظر گنوسيان، 

دوي جسم و روح  در برخي مكاتب گنوسي هر ،خداي صانع و فروتر است. البته ةكه آفريد
اي از نـور اسـت كـه در     خداي متعال بـه انسـان بارقـه    ةمخلوق خداي صانع است و وديع
آفـرينش و    ةنـوعي اسـطور   با تولد هر انسان بـه  ،ها گنوسي ةوجودش باقي مانده. طبق عقيد

دار روحي است كه بايد آن را بـه   هر جسمي امانت ،گردي بيان شود. به اسارت روح تكرار مي
  اش در جهان مادي جز اين نيست.  سرمنزل مقصود برساند و وظيفه

هاي متنوعي در متون گنوسي استفاده  براي دربندشدن روح يا جان درون جسم از تمثيل
 صـورت زنـي بـاكره    از متون نجع حمادي روح انسـان بـه   روح ةدر رسالالً، شده است. مث

كه به جسمي هبوط كرد  كرد تااين ها در مأل اعلي نزد پدر زندگي مي توصيف شده كه مدت
اي بـراي   شـود و وسـيله   بـدكاران اسـير مـي     دست از مدتي به  زمين آمد. اين روح پس و به

است. خود را يافته  پندارد همسر حقيقي ميي آغوش هركس درو  شود ها مي راني آن شهوت
شـود و   كنند، آلوده و سرخورده متوجه تنهايي خود مـي  او را ترك مياز مدتي كه همه   پس

 ،پدر« :خواند آيد و با زاري پدر خود را مي وجود مي ميل به بازگشت به پدر ازلي درونش به
سوي  مرا بار ديگر به .ام گريخته  بكارتم ةام را ترك كرده و از خان مرا نجات بده، مرا كه خانه

فرسـتد   اي براي روح مي كند و واسطه مي  ن پدر آسماني بر او ترحمازاي پس. »خود بازگردان
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يا بر ؤشناسد، در ر كه اين همسر را نمي ،است. روح  زمان برادر روح كه همسر حقيقي و هم
گيــرد  كنــار پــدر آرام مــي رود و در بــا او بــه مــأل اعلــي مــي ،شــود. ســپس او شناســا مــي

  .)138، 137 :1388  نا (هادي

  جسم 1.5.5
   :ها طبق عقايد گنوسينگري است.  تقابل جسم و روح هم در بنياد خود برگرفته از دوبن

تحقيـر اسـت.    تن قابـل  ،كه شر دشمن خير است. بنابراين چنان ؛ه دشمن روح استدما
شـود.   كنند و غسل تعميد طرد مي راه تن انكار مي حتي صعود حضرت عيسي را به هم

شود، زيرا  بودن تن مرزهاي اخالقي برداشته مي مادي سبب هاي اخالقي، گاه به در زمينه
فرقي ميان پرهيزگاري و فساد  ،بنابراين .برد ميان نمي بودن تن را از يدهر پرهيزي هم ما

ها، برعكس چنان پرهيز و تقوايي وجـود دارد كـه    اخالق وجود ندارد. در بعضي گروه
مـي از زنـدگي   [و] وشـت،  تـر كنـد و زن، گ   تواند وجـود را آلـوده   هرگونه تماسي مي

  .)76 :1390شود (بهار  مي  طرد

 هنريســ ،آز براثــر حســد بــه دو آفريــده آفــرينش مــانوي، انســان را ديــوِ ةاســطوردر 
خواست به هر طريق اقدام كند. پس انديشـيد كـه    از خشم ريز لبديو اين آفريند.  مي  ايزد،

نريسه ايزد دو انسان نر و مـاده را شـكل بخشـد تـا او را جامـه و       ةبدان دو شكل نر و ماد
باشند و بر ايشان مسلط گردد و اين دو آفريده هرگز از وي بازستانده نشوند و او تا ابد   نيام
  .)215 :الف 1396پور  (اسماعيل نياز باشد و رنج نبرد بي

د عقايد گنوسي اسـت.  شود همانن چه دربارة روح و جسم در ديدگاه عارفان ديده مي آن
عرفا معتقدند انسان از سه بعد آفريده شده است: روح، نفس، و جسد. هركدام از اين ابعـاد  

. )299: 1393حس (هجويري  بهو جسد  ،هوي بهعقل، نفس  بهروح به صفتي قائم است: 
جسم در ديدگاه عرفا  دور نيست؛ از اين ديدگاه نامه يبتمصو روح در  ممفاهيم نفس و جس

 ،انسـاني  ةترين ارزش است. وظيف كمو داراي ترين قسمت وجود آدمي  پستدر و صوفيان 
و مـادي    تـوجهي بـه جسـم    شناخت خـدا و رسـيدن بـه اوسـت، بـي     معرفت و كه درپي 

  تا زمينه براي رشد روحش فراهم شود.خوارداشت اوست 
نامد. اصـل   كه شاعر گاهي آن را باطن و ظاهر مي داردانسان دو ساحت  نامه يبتمصدر 

اين نفس شيطاني اسـت، پـس ظـاهر هـم      ،طبق توصيفات عطار ،ظاهرِ آدمي نفس است و
راهي نصيب اوست. شاعر همواره توصيه به  منسوب بدان است و هركس درپي آن برود گم

  كند: ترك اين نفس مي
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ــورت  ــه او ص ــرد  هرك ــه ك ــتي پيش  كـــي توانـــد از صـــفت انديشـــه كـــرد   پرس
ــاني ت      ســتوتاصــل صــورت نفــس شــهواني   ــان روح ــي ج ــل معن ــتواص  س

ــفت   ــق ص ــر در عش ــورت گي ــرك ص ــت     ت ــاب معرفـــ ــد آفتـــ ــا بتابـــ  تـــ
ــديش نيســت    صورتت چون خلط و خوني بيش نيست ــرد دوران ــرد صــورت م  م
ــود   ــا ب ــون زيب ــط و خ ــه آن از خل ــود     هرچ ــودا بــ ــدن ســ ــتالي آن شــ  مبــ

  )329 :1395(عطار 

  روح 2.5.5
اي  خداي صانع و روحش بارقـه  ةگنوسي جسم انسان آفريددر آيين طوركه گفته شد،  همان

  از خداي متعالي است. 
و روح (روان)  ،(جان حيـواني)  ها وجود انسان را مركب از سه جوهر تن، نفس گنوسي

اعتقاد ايشان، روح آن خويشتن  جهاني دارد. به جهاني و آن اين أدانستند كه دراصل دو منش مي
دانش، آگاهي،   ةها آن را بذر الهي، در، بارق انسان است. گنوسيدر وجود   ناشده ابدي و خلق

 خدايي دارد أانسان منش  خرد همان جوهر ةناميدند. اين بذر يا دان و نور مي ،هوش و فراست
  .)51 :1386(شاهنگيان 

ارواح متحـد بـا ذات خداونـد بودنـد و      همةاز آفرينش،   براساس اساطير گنوسي، پيش
هـا اسـير شـدند. حـال ايـن ارواح       ...) در بـدن  و ،دراثر يك اتفاق (غفلت، اشتباه، مصـيبت 

مانند و هرگز  تناسخ باقي مي ةنيابند و به گنوس نرسند، در چرخ  محبوس در تن اگر نجات
ز متون نجـع حمـادي   ا توماس يلانجپيوندند. در  دوباره به اصل و جايگاه اساسي خود نمي

   خدايي آمده است: أاين اصل و منش ةدربار

خميـر برداشـت (و) آن را پنهـان كـرد در      اي مايـه  ملكوت پدر چون زني است كه پاره
 هـاي نـان بـدل كـرد. هركـه گـوش شـنوا دارد بشـنود!         خمير (و) آن را به بسي لقمـه 

ـ  اي برمـي  ] سـان زنـي اسـت كـه [كـوزه      [پـدر] بـه    ملكوت« كـه   ز آرد. وقتـي ر ادارد پ
كوزه بشكست (و) آرد (در) گـذرگاه   ةداشت در راه، بس دور (از خانه)، دست برمي  قدم

اي ندانست. چون او به خانه رسيد،  پخش شد. (اما) او متوجه (آن) نشد و آن را مسئله
  .)239 :1395كوزه را روي زمين گذاشت (و) آن را خالي يافت (هالرويد 

بـراي   شتعبيـر عطـار، بـاطني از مخاطبـان     به ،كه از طريق فكرت قلبي يا ،سالك فكرت
در روحـي كـه   درواقع، قرار است.  ، همان روح بيكند ال ميؤمشكل معرفتي خويش س  حل
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مريـدي   ماننـد  وسـالك فكـرت    شـكل  بـه  استسير در جهان معنوي و طبيعي و تفكر راه 
ارزش آدمـي بـه روح    ،درنظـر عطـار   .)84 :1395(عطار  گرفته استدربرابر پير خود قرار 

كه در پايان كـار بـه خـود سـالك فكـرت يـا        ،وجو اين جست ةاوست و اين نكته از نتيج
شـود   اين برداشت حاصل مينامه  يبتمص شود. از برخي ابيات رسد، مشخص مي مي  جانش

 فـي  انسـان چـون بـه فنـا     ،است. درواقعمعتقد كه عطار نيز به يك اصل كلي و روح واحد 
شـود. ايـن اتحـاد و     سره خدا مي شود و يك بارگي از ميان برداشته مي يك ديگر به ،برسد  اهللا 

  :الًآمده است. مث نامه يبتمصجاي  بودن و بازگشت به اصل در جاي يكي

 جان همه جانـان بگيـرد بـر دوام      جان چو گردد محو در جانان تمام
 معنــويجــز يكــي نبــود ولــيكن    گرچه در صورت بود رنـگ دوي 
 اش يكتا شـود  چون تو برهم تابي   گــر دو تــار ريســمان پيــدا شــود

  )350 :(همان

  تمثيالت روح 3.5.5
  نور 1.3.5.5
  نور است.هاي گنوسي  در كيشترين نمادها  از مهم

نحوي  ثنويتي مطلق است كه به ةگنوسي دربردارند ةو فلسف ،شناخت ايزدشناسي، كيهان
ايزدان  .لمت بيان شده است. قلمرو ايزدي قلمرو نور استنيكو در نمادپردازي نور و ظ

روايانشـان ديـوان قـرار     تضاد با ظلمت سپهرهاي كيهاني و فرمان باشندگان نورند و در
  .)54 :1395دارند (هالرويد 

انسان حامل نوري الهي است كـه از آن آگـاهي نـدارد و     ،مكاتب گنوسي همةاعتقاد  به
. گنوس همان معرفتي است كه مقابل ايـن  خبري او هستند بي وديوان هم خواستار ناآگاهي 
الهـي و   ةايـن وديعـ   نامـه  يبتمصدر . انسان رسيدن به آن است ةناآگاهي قرار دارد و وظيف

كه سـالك فكـرت    ،آخر ةو ... تشبيه شده است. در مقال ،به نور، آفتاب، پرتو يوجود  ةبارق
  گويد: يچنين م وي، پير به يابد خود را مي پاسخ پرسش

 پرتــو جــان و جهــان بيــنم همــه       در جهــان آثــار جــان بيــنم همــه    
ــ  در جهان افكند و در جـان نيـز شـور      زور هپرتــوي از قــدس ظــاهر شــد ب

ــي     نهايـــت اوفتـــاد پرتـــوي بـــس بـــي ــد ب ــا اب ــاد   ت ــت اوفت ــد و غاي  ح
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 »چيـز «ست اسم  جمله زان پرتو گرفته   هرچه بود و هست و خواهد بود نيـز 
ــام آن ــه ن ــو ب ــاد  پرت ــان اوفت ــاد    حــق ج ــدد آن اوفتـ ــالم را مـ ــر دو عـ  هـ

  )422 :1395(عطار 

  پرنده 2.3.5.5
  آمده است: يمانو زبورپرنده است. در  گنوسي ياتادباز ديگر رمزهاي روح در 

  .اي در دام، چنينم من همانند پرنده
  سر برم بدان هنگام كه در كالبد مرگ به

  ... ام نبوده >اهريمن< پريستار
  ... پرهايم چيده است، شرمسار باد >كه< ...

  ام. كبوتر روشنان شتافته ةكه به الن چونان
  )234 :1375(آلبري 

  است: رمزبازتاب همين نيز تمثيل زيباي مانوي مار و كبوتر 
  چند كبوتري است چه روحِ پاك هم
  چند مار! و روح پلشت هم

  ديگرند مار و كبوتر دشمن يك
  دژگند نزيد. ةكبوتر در برك

  )393، 392 :1395(هالرويد 

  نمونه:. ازباب ده استشر موارد متعدد، روح به پرنده تشبيه د ،نيز نامه يبتمصدر 
 بلبــل جــان تــو را مــازاغ بــس   واعظت در سينه درد و داغ بس

  )165 :1395(عطار 

 از طوبي تـو  »طوبي لَه«تا ابد    طوطي جان طالب معني تـو 
  )227 :(همان

  گنج و متعلقات آن 3.3.5.5
ها بـراي روح   به ربسامدترين مشبهاز پگوهرها انواع و گنج و متعلقات آن چون مرواريد 

كه از طـرف   اي وديعه ،ها گنوسي ةعقيد به .است ،مانويهاي  متنخصوصاً  ،در متون گنوسي
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 اسـت  شـده بـه گـنج تشـبيه    بهاست كه  گرانقدر  شده آن نهادهدر وجود انسان  برترخداي 
  .)326 ،325 :1375 آلبريبنگريد به (

از   جويد، پـس  كه سالك فكرت براي حل مشكلش از جبرئيل مدد مي ،نخست ةدر مقال
آمـده اسـت   كه كودكي را به خانقاه بوسعيد برد تـا مريـدي بيـاموزد،     ،حكايت پيرزاليذكر 

گذرد  خود مي نيازمند نظر است. صوفي از ، بلكهشود ي هرگز به كسب حاصل نميا صوفي
همـه،   بـااين  و چون سنگي است كه مبهوت آمده و به لعـل و يـاقوت تبـديل شـده اسـت.     

  كشيدن و در راه طريقت بودن الزم است: رنج

 اي نبود كه آموزي بـه گـنج   پيشه   پاي ناگـاهي فـرورفتن بـه گـنج    
 پــاي او ناگــاه در گــنج آمــده      رنـج آمـده   هست صوفي مرد بي

 يـابي پيشـه كـن    تا كه داند گـنج    انديشـه كـن   ي بايد تو راا صوفي
 راو ايــن گــنج بگشــايد تــ تــا درِ   راو بايــد تــ ليـك جدوجهــد مـي  

 ها ديدند بي رنج و بـه گـنج   گنج   كه در راهي كه سلطانان گـنج  زان
 تــا بجنبــد نفــس كــافركيش تــو   صد نشان دادند از آن ره پيش تو

  )172 :1395ر ا(عط

وديعه نهـاده شـده كـه از جـنس آن       روح در جايي قرار گرفته يا بهدر همة موارد فوق 
  نيست و دربرابر آن حالت بيگانگي و غرابت دارد.

  
  غربت انسان در جهان 6.5
نگـري، جـدا    هـا، يعنـي دوبـن    ماية غربت انسان در جهان از انديشة بنيادين گنوسـي  بن

هـاني كـه آفريـدة خـداي     زيرا روح انسان، كه آفريدة خداي متعالي است، در ج، نيست
كـه ميـدان    ،اين جهـان « افتاده است.» اسير«تعبير ديگر،  فروتر است، غريب و تنها و، به

 ةترين نقطـ  ها يا شهرياران عالم مادي است، زنداني بزرگ است كه دروني جوالن آرخُن
اسارت درآمده است. پيرامون اين زمـين را سـپهرهايي    جاكه انسان به آن زمين است؛ آن

تعـداد   .)127 :1394پـور   (بهـار و اسـماعيل  » انـد  اني چون كراتي تودرتـو فراگرفتـه  جه
عمـق  كـه داللـت بـر    با زمين در مكاتب مختلف متفاوت اسـت   ها ة آنسپهرها و فاصل

ترين مضـامين   از اصلياين مضمون  .داردتنهايي و اسارت و غريبي انسان در اين جهان 
 ،خـداي صـانع  هاي  دهآفريجهان، ها به جسم و  نگرش منفي آن ةهاست كه زاييد گنوسي
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نيسـت و چـون غريبـي در ايـن ديـار       متعلق به اين دنيـا ند انسان معتقد اناست. گنوسي
كليـد   »بيگانـه «، يـا  »غريـب «، »غيـر «ظ الفـ اكنـد.   گرفتار آمده و در راه نجات تالش مي

 ،ن ديـدگاه براساس هميگنوسيان،  .)136 :1392گنوسيان است (الياده  سخنانزگشاي مر
عرفاي مسلمان هم  ادبياتكه اتفاقاً بر  اند هاي تمثيلي بسياري ساخته و پرداخته داستان

افالطون اين ديدگاه را مطرح كرده  ،از گنوسيان پيش ناگفته نمانداست.  شتهگذا ثيرأت
هـم ندارنـد   گونه پيونـد جـوهري بـا     هيچ، زيرا جسم و روح كه تن زندان روح است

  .)»افالطون«ذيل مدخل  :1367 (خراساني
جداي از اشارات مكـرري كـه در متـون گنوسـي بـه غربـت روح در ايـن جهـان و         

مايـه را   اش با دنياي مادي آمده است، شايد بتوان گفت بهترين متني كه ايـن بـن   بيگانگي
از كتـاب اعمـال تومـاس حـواري اسـت. ايـن سـروده         »سرود مرواريد«دهد  توضيح مي

اش را نشـان   شدن از اصـل و سـپس رسـتگاري    اين جهان و غافلخوبي تبعيد روح در  به
سـپار   اي است كه از شـرق توسـط والـدينش ره    زاده روايت شاه »مرواريد  سرود«دهد.  مي

است فرازآورد و سـپس وارث    دريا و گرد اژدهايي ةشود تا مرواريدي را كه ميان مصر مي
كنـد،   مصريان را برتن مـي  ةجام ،شخصي توصية به ،از ورود به مصر شود. پس  وتخت تاج

رفتـه   رفتـه او هـم  كه اين شخص بيگانه است. شوند  از مدتي مصريان متوجه مي  اما پس
  :كند فراموش ميخود را  رسالت

  فراموش كردم كه فرزند پادشاهانم
  و پادشاه آنان را پريستار شدم

  و از ياد بردم مرواريد را
  .يل كرده بودندجا گس كه از براي آن والدينم مرا به اين

  )340: 1395(هالرويد 

بـا ايـن مضـمون    اي  بـراي او نامـه   ،شوند فرزند مي يراه متوجه گم كه ،پدر و مادرش
ياد  ماجرا را بهزاده  شاه .»ياد آور مرواريد را كه براي آن به مصر گسيل شدي به« فرستند: مي
سمت مشـرق   آورد و به آورد و رداي مصريان را درمي چنگ مي پس مرواريد را به .آورد مي

 ،بودنـد   كـه والـدينش بـراي او نگـه داشـته      ،شـاهي را  ةجامـ  نهايـت، كند. در حركت مي
كنـد آن را   شناسد، اما چـون ژرف در جامـه نظـر مـي     ستاند. او نخست جامه را نمي بازمي

  :آورد خاطر مي به
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  خودم بود ةجامه در نظر چون آين
  بدان ژرف خيره شدم

  يمچه ما دو تن متمايز بود
  ديگر. اما يكي در ديگري همانند يك

  )344: (همان

  شود. و درپايان با مرواريد دربرابر شهريار حاضر مي
هـاي   مايـه  اين سروده يك تمثيل از سرنوشت روح و غربتش در اين جهان است كه بن

تعلق روح و انسان به سرزميني ديگـر و واالتـر كـه     :داستهويخوبي در آن  مهم گنوسي به
رسالتي بـه جهـان    دادن است. روح از اين سرزمين براي انجام آنين سروده رمز مشرق در ا

شود. غفلـت و   براثر توجه به ماديات و تعلقات دنيايي، از آن غافل مي ،آيد، اما مادي فرومي
شـود، سـرآغاز راه    كه سبب دوري روح از اصل خويش مي اين رغم  به ،سرگشتگي و حيراني
بر اهميـت تعـابيري چـون سـقوط،      )Hans Jonas( از هانس يناس نقل رسيدن است. الياده به

كيـد كـرده اسـت    أو مسـتي ت  ،اسارت، رهاشدگي، غم غربـت، كرختـي و منگـي، خـواب    
  .)132 :1392  (الياده
دهد. اين سفر با  روحاني، سلوك سالك فكرت را نشان مي يعنوان سفر به، نامه يبتمص

شـده  در هر چهل مقاله تكرار  ي كهرسشپ؛ شود سرگشتگي و پرسش سالك فكرت آغاز مي
  :است  سرگشتگي و عذابآغاز راه گذاشتن به اين دنيا  تولد انسان و پاي ،نظر عطار از. است

ــاء مهــين    اي نه دل نـه ديـن   در سه ظلمت نطفه  از لوشــن شــد جمــع وز م
 تا كند سرگشـتگي بـر خـود درسـت       گاه، چون گويي نخست گرد گشت آن

ــه    ــون ب ــان خ ــام  در مي ــاه تم ــه م  ساخت از خون رحـم خـود را تمـام      نُ
 فتم جان مپرس!جسم اين بودت كه گ   عاقبت چيزي بر او تافـت آن مپـرس  

ــاد  ســرنگون ــرون فت  چــو خــاكي در ميــان خــون فتــاد هــم   ســار از رحــم بي
 يعنــي اوميــد چنــان پــاكي مــدار       شــد پديــد آب مهــين آغــاز كــار    

 يعني از سرگشتگي چون گـوي گَـرد     نشسـت  دويد و مـي  در سه ظلمت مي
 اي نبــود كــه آمــوزي بــه گــنج پيشــه   چو گـويي گردبـودن خـوي كـرد     هم

ــاد  ــدر خــون تــنش بازاوفت ــه ان ــه م  خــوردن آغــاز اوفتــاد يعنــي از خــون   نُ
 يعنــي از فرقــت قــدم كــن ســرنگون   ســرنگون آمــد بــه دنيــا غــرق خــون
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  :نخواهد برددهد كه اگر انسان در اين غفلت بماند، بويي از جان پاك  هشدار مي عطار

 يعني او بويي نيافت از جـان پـاك     بعد از آن غافل فروشد زير خـاك 
ــيچ     پـيچ  هركه او در قيد چنـدين پـيچ   ــازميرد ه ــد ب ــان نياب ــيچ ج  ه

 هست مردم سرّ قدس و جان پاك   اي از آب و خاك نيست مردم نطفه
  )160 :1395ر ا(عط

  داند. مي »سرگرداني«و درنهايت عطار چاره را در 
و مضـامين   »سـرود مرواريـد  «بـه  نيـز  وپنجم  سي ةطرح و موضوع آخرين حكايت مقال

چرا « :الدين يحيي پرسيد شخصي از محيي ،اين حكايتطبق دارد. بسياري گنوسي شباهت 
در پاسـخ   »هان نياورده بود؟كرد كاش حق او را به اين ج همه منصب آرزو مي مصطفي باآن
كردنـد و در عشـق هـم روز و شـب      بچه در صحرايي زندگي مي دو لوري: آيد داستاني مي

شـهر آمدنـد و در    ناچار به گاو و گوسفندانشان زياد گشت و به بردند. عاقبت شمار سر مي به
 هم دور شوند و عيششـان از  دو قصر ساكن شدند و اين حشمت و شاهي سبب شد كه از

آن اوج و شاهي از بين رفت و هر دو مفلس شـدند و   سرانجام،ميان رفت و در غم ماندند. 
باز برجاي نخستين آمدند. پس اين زمان بود كه هر زمان صد لذت افزون يافتند و زنـدگي  

  .)406 :برايشان زيبا شد (همان
عرفـت بـا   نكتة درخورتوجه از نظر گنوسيان اين است كه رهايي از اين دنيا و نيل بـه م 

  تعقل ممكن نيست.
  

  خوارداشت عقل 7.5
كيـد  أشـود ت  هاي گنوسي نخستين چيزي كه به آن اشاره مي فرقهسلوك  معموالً در توضيح

مكاتـب   همـة  ،و سرّي در رسيدن به گنوس يا معرفـت اسـت. درواقـع   شهودي بر روش 
اسـت و  ند كه براي هر شخص متفـاوت  ا هنوعي شهود و روش باطني معتقد بود گنوسي به

ين روش سبب شده توضيح حدود اعمال و اپذيرد.  اعمال خاصي انجام مي صرفاً از طريق
  ها فلسفه روش گنوسي ،هرصورت ناپذير شود. به هاي مختلف گنوسي امكان اعتقادات فرقه

دليل نقـش   و شايد به گيرد و كيفيت مشخصي ندارد و از طريق سير انفس سالك انجام مي
كـه   انـد  آن بـر  كيشپيروان اين  شده است، زيرا شمول پنداشته انشخصي جه ةويژ ةتجرب

اي  تجربـه ممكـن اسـت و درواقـع    اشـراقي  و از راه خردي شهودي  صرفاًكشف حقيقت 
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 اسـت  ، بلكه عرفان و نگرشي آزادنيست خاصي ةبه الهيات يا فلسفوابسته كه  است  ديني
  .)157 :الف 1396پور  (اسماعيل
دهد،  سير سالك فكرت را نشان مي وعرفاني است  ــ خيالي اي سفرنامهكه  ،نامه يبتمص
 ةدهنـد  نشـان  »فكـرت «همين سير انفسي و سلوك دروني شكل گرفتـه اسـت. لفـظ     ةبرپاي
فكـرت   ،مـراد از فكـرت  آمـده اسـت كـه    بودن سلوك فرد است. در ابيـات آغـازين    ذهني
  شود. است كه سبب درك و منجر به فهم مي  قلبي

 ســت مــرد كــار را فكــرت قلبــي   كفـــار رافكـــرت عقلـــي بـــود 
 سـت  نه ز عقل، از دل پديدار آمده   ست سالك فكرت كه در كار آمده

 كان ز فهم هر دو عالم برتر اسـت    اهل دل را ذوق فهمي ديگر است
ــد  ــار افكن ــم درك ــه را آن فه  خويش در دريـاي اسـرار افكنـد      هرك

  )159 :1395(عطار 

طـور   بـه وهشتم  سي ةچندين حكايت در مقالطي ييد اعمال ايشان أستايش ديوانگان و ت
  فلسفي دارد.و غيرمستقيم اشاره به خوارداشت روش عقلي 

  
  رسيدن به شناخت 8.5

 چه نزد همگان است، بلكـه از  ها شناخت خدا را نه از راه علم و دانش عمومي و آن گنوسي
ـ     كهدانستند  طريق كشف و شهود فردي مي ا اعمـال خـاص و سـرّي و    رسـيدن بـه ايـن ب

 ،بهتـر  عبـارت  بـه  ،چه كه دنيايي يـا  بايد از هرآن ،طور كلي شد. به ها ميسر مي كشيدن رياضت
شـرايط  گنـوس برسـند.    جستند تا پالوده شوند و به منسوب به خداي فروتر بود، دوري مي

 ورود به راه رسيدن به گنوسيس بسيار دشوار بود و فقط كساني كـه مسـتعد زهـد و تـرك    
  .)74 :1395(هالرويد  توانستند قدم در طريق بگذارند كامل امور دنيايي بودند مي

گنوس رسيد به سـپهر   ها را تحمل كرد و به ها و رياضت انساني كه اين سختي ،سرانجام
ارواح انساني  ،شود. بدين ترتيب اش نائل مي كند و روحش به وصال اصل الهي باال سفر مي

رسـد و خـداي متعـالي تماميـت روح خـود را       داي متعالي ميشدن با خ به وحدت و يكي
  يابد.  شكلي كه در آغاز و قبل از هبوط ارواح داشته است بازمي به

آورده شـده بـه    دادن آن اعمال اي كه براي انجام هاعمال و ادلّ همةگنوسي  هاي كيش در
ــدگان اســطوره ــارة  آن هــاي آفــرينش و ديــدگاه پديدآورن و خــدا  ،جهــان، انســانهــا درب
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 دارنـد:   اعتقادخدا  مكاتب گنوسي به وجود دو طوركه اشاره شد، همة همانشود.  مي  مربوط
 برترخداي  ة، آفريدآيد ينور م ةكه معموالً با استعار ،. خير و نيكيفروتريكي برتر و ديگري 

انسـان ظلمـاني و     است. جهـان مـادي و جسـم    فرودستو بدي و ظلمت مخلوق خداي 
كـه دراصـل    قـرار دارد در وجود انسان  يمند ارزش ة، اما بارقاستمخلوق خداي فرومايه 

بـه اصـل    آنمتعلق به ساحت خداي متعالي بوده و رسالت انسان در اين جهان بازگرداندن 
ضرورت شناخت اصل انساني و توصيه به آن فراوان  ةدر متون گنوسي دربار خويش است.

  آمده: توماس يلانجدر . تاس سخن رفته

 ».سـر خواهـد آمـد    مان چگونه به بگو به ما پايان زندگي« شاگردان رو به عيسي كردند:
پرسـيد؟   پايان مـي  ةايد كه اكنون دربار ازاين آيا آغاز را كشف كرده پيش«عيسي فرمود: 

جـا پايـان نيـز خواهـد بـود. خجسـته اسـت او كـه در          زيرا هرجا كه آغاز است همان
  .)228 مان:(ه »ايستد و پايان را خواهد شناخت و مرگ را نخواهد چشيد  آغاز

جاودانـه   كـه روح در آن حيـات   ،از مـرگ   ي در توصـيف جهـان پـس   يدر متون منـدا 
  داشت، آمده است:  خواهد

  جهاني كه او (شهريار نور) در آن ايستد نابودشدني است:
  جهان درخشش و نور، كه در آن تاريكي نه بود،

  نجابت، كه در او شورشي نه بود،جهان 
  جهان كمال، كه در آن نافرماني يا گيجي نه بود،

  بويي، كه در آن بوي بد نه بود، جهان خوش
  جهان حيات ابدي، كه در آن اضمحالل و مرگ نه بود،

  اش فرشتگان شادخواري كنند، هاي زنده، كه در آن رايحه جهان آب
  جهان نيكويي، كه در آن شرارت نه بود،

  (كوشتا) و ايمان، كه در آن فريب و دروغ نه بود، جهان حقيقت
  آميزه دروندي. جهاني است ناب، بي

  )354 :(همان

كه انسان چگونه از  از توضيح اين  شود. عطار پس مي آغازسفر سالك فكرت با پرسشي 
گـذارد سـير زنـدگي انسـان را      دنيا مـي   و سپس غرق خون پا به شود مي خلقخوردن  خون

اي از آب و  نطفـه فقـط  كه آيـا انسـان    كشد پيش مياين پرسش را  ،كند. سپس توصيف مي
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اي  دهد كه انسان نطفه است و صد جهان فرشته به اين نطفه سجده كردند و پاسخ مي  خاك
گويـد   مـي . سپس، )160 :1395از آب و خاك نيست و سرّ قدس و جان پاك است (عطار 

 خاك به شناخت ارزش جان پاك برسد بايـد مـدام درد  آب و  ةتا كسي بخواهد از اين نطف
مقالـه   اين كار سرگرداني است. سرگرداني و حيرت سالك فكرت طي چهل ةبكشد و چار
فيض بـه سـالك را دارد، در ايـن چهـل      ةنما و رسانند كه حكم راه ،شود. پير نشان داده مي

چـه سـالك    صـرفاً مطـالبي بـه آن   دهد و  كند، اما پاسخي به او نمي راهي مي مرحله او را هم
  افزايد. كند مي فكرت اقرار مي

جويد؛ يعني سـفر درسـت از جـايي     مقاله سالك فكرت از جبرئيل مدد مي نخستيندر 
پورنامـداريان  بنگريد بـه  در آن نقطه پايان يافته بود ( يرالط منطقشود كه سفر مرغان  آغاز مي

 طـي ايـن چهـل   . كند مقاله ادامه پيدا مي ها تا چهل ) و اين پرسش و پاسخ143: الف 1394
ـ   موضوعات مختلف عرفان و سلوك عارفانه مطرح مـي  ،مقاله آخـر سـالك    ةشـود. در مقال

دهد و اكنون كه سيري آموزنـده داشـته اسـت بـا صـد دل       فكرت روح را مخاطب قرار مي
 پرتـوي از آفتـاب  «و  »عكسي ز خورشيد جـالل «شود. سالك فكرت روح را  خواه مي روح
دانـد، از او طلـب رفعـت     اي از آن مـي  خواند و چـون جـان خـودش را شـعبه     مي »اليزال

  كند.  مي  جاودانه

 هــم دم رحمــن و هــم نفــخ حقــي   چون تو هم جان هم جهان مطلقـي 
ــرم       ن وسعت به واسـع ره بـرم  آ من در ــع ره ب ــه راف ــا ب ــتم ده ت  رفع

 سـت وراي ت بميـرم، راي اكنـون   مي   ستوجان من يك شعبه از درياي ت
 چو خويشم جاودان رفعت دهي هم   گر مـرا در زنـدگي وسـعت دهـي    

  )438 :1395ر ا(عط

. بـه روح داده شـده اسـت   چه در كالم سالك فكرت اهميت دارد صفاتي اسـت كـه    آن
اي  روحي كه مخاطب اوست روح كلي است كه سالك فكرت جان خود را شـعبه  ،درواقع

روح بـه   ،عالم تابيده اسـت. سـپس   ةداند كه بر هم پرتوي از آن نور كلي مي واز درياي او 
چـه   كـه آن  يـن ا دهد كه تو تمام عـالم را گشـتي، غافـل از    گونه پاسخ مي سالك فكرت اين

  جستي درون خودت بود: مي

 اي هست آن در تو، تو خود را پرده   اي اي گـر كـرده   چه تو گم كرده آن
  (همان)
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  سره در من غرق شو و خودت را با من يكي كن: اين جايگاه رسيدي، يكو حاال كه به 

 فـرد بـاش   ،دريـاي مـن شـو    ةغرق   جا رسيدي مرد باش اين زمان كاين
 محـــدوغايت آمـــد تـــا ابـــد بـــي   نهايــت آمــدم مـن چــو بحــري بـي  

 دل ز جان برگير و خود را غرق كن   بــر لــب بحــرم قــدم از فــرق كــن
 شـو مـدام   تـر مـي   هر زمـاني غرقـه     غرقي تمامچون در اين دريا شوي 

 تو از اين دريا نه سر بينـي نـه پـاي      باشـد خـداي   كه هرگز تاكه مـي  زان
ــي  ــاي ب ــدين دري ــا ب ــان دري ت  !تـري  تـر تشـنه   اي عجب تـا غرقـه     پاي

 كه چون دريا بـود  خواهد كه مي زان   قطـــره را پيوســـته استقســـا بـــود
 رود در چرا و در چـه و چـون مـي      رود اي كــز بحــر بيــرون مــي قطــره
 نه چرا و نـه چـه و نـه چـون بـود        چون آن قطره در جيحون بود ،ليك

  )439 - 438 :(همان

بـوده در وجـود    درپـي آن چـه   يابد كـه آن  جو درمي و سالك فكرت در پايان اين جست
تـو   مشكل معرفتي سالك فكرت با اين پاسـخ كـه جـان    ،بوده است. درواقع نهفتهخودش 
يابد. او به ارزش اين جان  مندترين چيز است و بايد به اصل خودش بپيوندد پايان مي ارزش

پرسد كه چرا او را چنين سرگردان كرده  شود. درپايان از جان مي نائل مي »من«به  و شناخت 
  گويد: و جان در پاسخ مي

 ،دست آرد يكي كه چون گنجي به زان   تــا قــدرم بــداني انــدكي    گفــت:
ــدر آن  ذره   دهــد آن گــنج دســتش رايگــان گــر ــد قــ ــز ندانــ  اي هرگــ

 دسـت آوردنـش رنجـي بـود     كان بـه    قــدر آن دانــد اگــر گنجــي بــود    
  )440 :(همان

  گيري . نتيجه6
نگـري بنيـادين و قائـل بـه دو      بر نـوعي ثنويـت و دوبـن    مبتنيهاي گنوسي دراساس  كيش

ماديـات و جهـان مـادي اسـت و ديگـر       اند: يكي خداي متعالي كه منزه از آفرينش آفريننده
خوانـده شـده و آفريننـدة ايـن     » دميـوژر «هاي گنوسـي   اي از كيش خداي فروتر كه در پاره

از هبـوط و يـافتن روح خـود دربنـد جسـم و در زنـدان        است. عارف گنوسي پس  جهان
طرق مختلف به  روح دربند ناآرام است و بهشود.  ميحيرت و سرگشتگي مادي دچار   جهان
كنـد.    سـفر خود  سوي اصل شود كه متعلق به اين جهان نيست و بايد به هشدار داده مي وي
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لت درواقع آغاز كار است و در متون گنوسـي همـواره آورده شـده    فسرگشتگي و غ ةماي بن
نهادن در اين دنيـا   طور كلي، تولد انسان و پاي عطار نيز در آغاز كار سالك فكرت، به است.

دليل غربت و بيگانگي انسان با اين جهـان اسـت    داند و به اب ميرا شروع سرگشتگي و عذ
  شود. كه سفر سالك فكرت آغاز مي

اي اسـت از جانـب خـداي متعـالي.      در عقايد گنوسي اصل انسان، يعني روح او، وديعه
نيز سالك فكـرت درواقـع    نامه يبتمصدر وظيفة انسان رسيدن به شناخت اين وديعه است. 

و رهايي از ي خويش تقرار است. او براي حل مشكل معرف روحي است كه گرفتار آمده و بي
جاي كتاب مطرح كرده اسـت   عطار در جاي. پردازد جو مي و به جستناآرامي و سرگشتگي 

تـالش انسـان در ايـن دنيـا بايـد درجهـت        ةكه ارزش آدمي به روح و جانش است و همـ 
تجلي ايـن عقيـده چـه در متـون      ةبه آن باشد. طريق زش آن و رسيدن به معرفت فهميدن ار

مكاتب گنوسـي معتقدنـد انسـان حامـل      نيز حائز اهميت است. نامه يبتمصگنوسي چه در 
. ادامـه يابـد  نـد كـه ايـن غفلـت     ا ديوان در تالش و آن غافل است ازنوري است كه اغلب 

 ةكـه سـاخت   ،مند است. درمقابل آن تن انسان شبه اين بارقه ارز ،گنوس، رسيدن به معرفت
غايت انسان رهاكردن شناسي گنوسي،  در جهانخداي صانع است، تاريك و ظلماني است. 

منـد   ارزش ةطور كلي وديع يا به ،نيز روح، جان، روان نامه يبتمصجسم است. در  نور دربند
هاي روح در متـون   به يگر مشبهاز د. ... تشبيه شده است و ،وجود انسان به نور، آفتاب، پرتو

دربنـد جسـم و جهـان    و پرنده است. اين تشبيه به اين دليل است كه روح را اسير  گنوسي
نيـز   نامـه  يبتمصدانند، اما اين پرنده همواره زنده است و بايد روزي آزاد شود. در  مادي مي

براي  به بهآخرين مش د.شوجان و روان به پرنده تشبيه شده كه دور از وطن مانده و بايد آزاد 
جهـت   از گوهرهـا و انـواع   ،روح در متون گنوسي گنج و متعلقات آن است. مرواريد، گـنج 

كه در دل صدف سخت محبوس است و تا  اين دليل . مرواريد البته بهاند روح رمزِ مندي ارزش
ي تري براي روح است و در متون گنوسـ  شود، تمثيل واضح د ارزشش شناخته نميشوآزاد ن

خـوبي   شـده و بـه    نيز براساس همـين تمثيـل سـاخته    »سرود مرواريد«ده است. مآكرّات  به
  گر آن است. نمايان

نظـر   ها، دوري از جهان مادي و خوارداشت آن است. بـه  از ديگر اصول سلوك گنوسي
نيـز حكايـاتي    نامـه  يبتمصخداي شر است و به او منسوب. در  ةجهان مادي آفريد ،ايشان

ها  گنوسي ةعقيد  داند و از اين جهت به كاروبار جهان را منسوب به ابليس مي مطرح شده كه
آفرينش مانويان آمده است كه جهان مادي از پوسـت تـن ديـوان     ةشباهت دارد. در اسطور
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رده مهم دنيا به پيكر  توماس يلانجكنند. در  به مردار تشبيه مي شده آفريده شد و دنيا را كشته
  .آمده است نامه يبتمصبار در   مشابه اين انديشه چندينتشبيه شده است. 

هاست، عقل  كه خداي فروتر صانع آن اين دليل به ،بر خوارداشت تن و جهان مادي عالوه
  اولين ،جهت مذموم است. معموالً همين خداي فروتر و به ةنيز در عقايد گنوسي حاصل اراد

و  قـل ي وراي عكيد ايشان بر روشـ أتشود  هاي گنوسي مطرح مي چيزي كه در توضيح فرقه
بر كشف و شهود فردي و شخصي است. در ادبيات عرفـاني ايـران هـم عقـل      منطق و تكيه

عطـار توضـيح   ، نامـه  يبتمصـ داشته شده است. در ابيات آغـازين   همواره نكوهش و خوار
در مـوارد   ،كنـد. البتـه   دهد كه فكرت قلبي مدنظرش اسـت و فكـرت عقلـي را رد مـي     مي

  آورد. مي باره اين درپردازد و حكايات مستقلي  به خوارداشت عقل مي ،يبسيار
گنوسي كسب آگاهي به خود و ارزش وجودي شرط نجات و رسـتگاري   هاي كيشدر 

آيـد،   كمك انسان مي كه طي آن فيض الهي به ،است و از طريق يك روش شهودي و فردي
. براي شناخت خداونـد و ذات الهـي   دهد دست مي بهاي  شود. همين فرايند زمينه حاصل مي

 »گنوس«رسيدن به   همانندافتد،  اتفاق مي نامه يبتمصكه در پايان  ،»جان« حصول معرفت به
رسيدن  تالش برايانسان در اين جهان كاري جز  ها، آننظر  درگنوسي است.  هاي كيشدر 

حـش را  ش نائل شد، روخوي و چون به شناخت ارزش وجودي نداردبه گنوس يا شناخت 
از چهـل مرحلـه بـه      چون سالك فكرت كه پـس  ؛ هماست نجات داده و به اصلش رسانده

جانش آگاه شد. شناخت  
  

  نامه كتاب
  .طهوري :تهران ،ميالند ابن تيبه روا يمان )،1379(ابوالقاسمي، محسن 

: يدر شـهر كتـاب مركـز    گفتـار  درس ،»عطار آثار در باستان رانيا«)، 1390پور، ابوالقاسم ( لياسماع
  . تهران

: كتاب مركزي در شهر گفتار درس ،»يگنوس اتيادبكتاب  رامونيپ«)، 1388ابوالقاسم ( پور، لياسماع
  تهران.
 .چشمه :تهران ،يمان شيدر ك نشيآفر ةاسطور )،الف 1396( ابوالقاسم پور، اسماعيل

  .هيرمند :تهران ،ييروشنا يسرودها )،ب 1396( ابوالقاسم پور، اسماعيل
  .35 - 34 ش ،معارف، »مذهب گنوسي« )،1374(ايلخاني، محمد 

  .فكر روز :تهران ،پور ابوالقاسم اسماعيل ةترجم ،يزبور مانو )،1375(سي  آر آلبري، سي



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،نامة ادب پارسي كهن   28

 

  .توس :تهران ،جالل ستاري ةترجم ،اسطوره ياندازها چشم )،1392(الياده، ميرچا 
  .كارنامه :تهران ،يمانو اتيادب )،1394(پور  بهار، مهرداد و ابوالقاسم اسماعيل

  .چشمه :تهران ،ييايآس انياد )،1390(بهار، مهرداد 
  .بندهش :تهران ،يمان نييدر شناخت آ )،1384(بهبهاني، اميد 

  .مطالعات فرهنگي  پژوهشگاه علوم انساني و :تهران ،مرغيس با داريد )،الف 1394( پورنامداريان، تقي
ـ  شيمقـاالت همـا   مجموعهدر:  ،»عطار و عقايد گنوسي« )،ب 1394( پورنامداريان، تقي  يالمللـ  نيب

   .يشابوريدر آثار عطار ن يفكر ةمنظوم يبررس
  .توس :تهران ،كوشش ايرج افشار به ،ها) ها و ترجمه (پژوهش يشناس يمان )،1383(زاده، حسن  تقي

محمـدكاظم موسـوي    سرپرسـتي  ، بـه يبـزرگ اسـالم   المعارف ةريدا )،1367(الدين  خراساني، شرف
  بزرگ اسالمي.  المعارف ةريدامركز  :تهران ،»افالطون«بجنوردي، ذيل مدخل 

، زير نظر محمد معـين و سـيدجعفر شـهيدي، تهـران: مؤسسـة      نامه لغت)، 1377اكبر ( دهخدا، علي
  انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

 ،مجدالـدين كيـواني   ةترجمـ  ،آن يخيتـار  منظر در يرانيتصوف ا )،1383(عبدالحسين  ،كوب زرين
  .سخن :تهران

  . 16ش ، ينيد ةشياند ،»شناسي گنوسي بحثي در نجات« )،1384(سادات  شاهنگيان، نوري
و  اتيادب ةدانشكد ةينشر ،»و متون گنوسي يمثنوداستان روح در « )،1386( سادات شاهنگيان، نوري
  .21ش  ،باهنر كرمان ديدانشگاه شه يعلوم انسان

  تهران: سخن. تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني، ،نامه بتيمص )،1395نيشابوري، فريدالدين (عطار 
  .اساطير :تهران ،رانيتصوف در ا ةسرچشم)، 1394( نفيسي، سعيد

  .هيرمند :تهران ،پور ابوالقاسم اسماعيل ةترجم ،يگنوس اتيادب )،1395(هالرويد، استوارت 
 :تهـران  ،تصـحيح محمـود عابـدي    ،المحجـوب  كشـف  )،1393( هجويري غزنوي، علي بن عثمان

  .سروش
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