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جهانشناسی ناصرخسرو و مقایسةآن با جهانشناسی مانی





جهانشناسی به معنای درک حقیقت پدیدههای جهان ،یکی از مباحث مهم فلسفی
به شمار میآید .با وجودی که بسیاری از پژوهشگران ،ناصرخسرو را فیلسوف
نمیدانند ،آثار او سرشار از اندیشههایی است که به چرایی هستی و نوع تلقی او
نسبت به آفرینش و رستاخیز اشاره دارد .این رویکرد بیش از پیش تحت تأثیر علوم
و معارف و آیینهایی است که در عصر وی رواج داشته و ناصرخسرو نیز ،از آنها
در جهت تثبیت نظام اندیشة خویش سود جسته است .یکی از آیینهایی که در عصر
زندگی وی ،بارقههایی از آن وجود داشته و او برخی از مبانی جهانشناسی خویش
را از آن اخذ کرده ،آیین مانی است.
دستاورد این پژوهش حاکی از آن است که گرچه جهانبینی فکری ناصرخسرو
توحیدی است و در مقابل ،آیین مانی بر پایة ثنویت بنا شده است ،اما جهانشناسی
ناصرخسرو در پارهای موارد مانند :آفرینش جهان ،اسارت روح در کالبد تن ،چرایی
هستی و راه رستگاری انسان و به ویژه بدبینی و بیزاری از دنیا ،تحت تأثیر
آموزههای مانی و به ویژه جهانشناسی او بوده است.
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جهانشناسی ،قصاید ناصرخسرو ،آیین مانوی ،اسماعیلیه ،سنت
گنوسی
مقدمه

نوع تلقی انسان از هستی و درک حقایق پدیدههای جهان ،جهانشناسی نامیده میشود.
نظام فکری هر فرد در نوع برداشت او از عناصر هستی تأثیر میگذارد .تحت تأثیر همین
نظامهای فکری گوناگون و نوع برداشتهای متفاوت از هستی ،مکاتب فلسفی و
دیدگاههای جهانشناسی بسیاری به وجود آمده است .به تعبیر افالطون و ارسطو،
«جهانشناسی ،هدف فلسفه است»(پناهی ،ص .)46بنابراین اگر در نظام اندیشهای شخصی
بتوان نشانههایی از جهانشناسی یافت ،میتوان از این دیدگاه ،او را فیلسوف و مفسر
هستی نامید.
ناصرخسرو از جمله شاعرانی است که اسماعیلی مذهب بوده و در این مذهب به عنوان
دینی حجت نیز ،دست یافته است .علیرغم اینکه بسیاری از صاحبنظران او را «متکلم»
نامیدهاند و اصطالح «فیلسوف» را در وصف او نوعی مبالغه دانستهاند(شهیدی ،ص )614و
خود ناصرخسرو نیز در دیوانش ،مکرراً فالسفه را به باد انتقاد گرفته است:
دانای فیلسوف چنین گفت کاین جهان

مــا را زکــردگــار همی هدیه یا عطاست

چون فیلسوف رفت و عطا با خدا بماند

پیداست همچو روز که گفتار او خطاست
(دیوان اشعار ،ص)696

اما نمیتوان نشانههای بارز جهانشناسی و نگاه عمیق او را نسبت به پدیدههای هستی و
چرایی جهان نادیده انگاشت ،طوری که هانری کربن او را بزرگترین فیلسوف ایرانی
اسماعیلی میداند( .)Corbin,p. 33اگرچه نمیتوان فلسفة جهان و هستی را از نظر او با
جایگاه فلسفه در یونان یکی دانست ،باید گفت که فلسفه در نگاه او «شناخت انسان و
پیبردن به راز مطلق هستی» بوده است(نظری ،ص.)62 -66
ناصرخسرو ،بیشک از تمام علوم متداول عقلی و نقلی زمان خود و بسیاری از ادیان و
مذاهب شناخته شدة آن زمان همچون دین هندو ،مانوی ،مسیحی ،زردشتی و ...آگاهی
داشته(برزگرخالقی ،ص )46و احاطة او بر این علوم و مبانی دینی ،تأثیرات ژرفی بر
اندیشهها و افکار او بر جای نهاده است.
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یکی از ادیانی که به طور ویژه به مبانی بنیادی هستی و کیهانشناسی پرداخته و محتمل
است ناصرخسرو نیز از آن تأثیر پذیرفته باشد ،دین مانوی است .مانی که خود را «پیامبر
خدای حقیقیت ،زادة سرزمین بابل»(دکره ،ص )36معرفی کرده است ،پس از آشنایی با
شناختگرایان گنوسی( ،)Genosticدر زمان پادشاهی شاپور اول ساسانی ،شروع به تبلیغ
آیین ویژة خود کرد(هینلز ،ص .)232شیوع این دین ،در برابر دین زردشتی -که در آن
زمان به حربهای در دست اشراف و روحانیان تبدیل شده بود -به سرعت مورد استقبال
مردم قرار گرفت و پاسخگوی نیازهای فلسفی و دینی آنان شد(پرمون ،ص .)8-9
پس از قتل مانی به دستور بهرام ساسانی و تحریک موبدان زردشتی ،آیین مانوی تحت
شکنجه و آزار بهرام ،یکباره از بین نرفت و به شکل زیرزمینی به فعالیت ادامه داد(ناطق،
ص )21و گسترة وسیعی از سرزمینهای چین ،بیزانس ،روم ،ایران ،آفریقا ،سوریه ،مصر،
بلغارستان ،فرانسه و ...را در برگرفت(اسماعیلپور ،ص .)16
این آیین که به استناد برخی پژوهشگران ،به وسیلة موالی در اندیشههای اسالم شیعی
نیز ،رخنه کرده بود(هالروید ،ص129 -161و دفتری ،ص ،)21در بسیاری از موارد ،به
ویژه مباحث مربوط به معرفت و گنوس ،مورد توجه مذهب اسماعیلیه قرار گرفت .داعیان
اسماعیلی ،از ابتدای شکلگیری این فرقه ،تعالیمی ویژه دربارة خداوند ،جهان و انسان
ارائه داده بودند .آنان ضمن استفاده از اصول کلی اعتقادی اسالمی و شیعی ،پارهای از
میراثهای عقلی و روحانی یونانیان و گنوسیان را نیز ،آنگونه که با معتقدات اساسی
خویش سازگار یافتند ،با تحلیلی هماهنگ در تعالیم خویش به کار بردند(فرمانیان،
ص .)66-63ژینیو ،توفیق گنوس اسماعیلی را در ایران اسالمی ،مولود رواج گنوس
مانوی در ایران مزدایی دوران ساسانی میداند ،چرا که «ذوق و گرایش آشکاری نسبت
به آیینهای رمزآمیز و باطنیه ،قبل و بعد از دورة اسالمی در ایران وجود داشته
است»(ژینیو،ص .)612از اینرو با رواج گنوس اسماعیلی در ایران ،این آیین به سرعت
در میان مردم ارزش و اعتبار یافته است.
اگرچه فشارهای زیادی که بر پیروان آیین مانی تحمیل میشد ،رفته رفته از گسترش
قلمرو این دین کاست و حیات دینی آن را در حاشیه قرار داد ،عقاید و آموزههای مانی
در بسیاری از جهات به حیات خویش ادامه داد و مورد توجه اندیشمندان در دورههای
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بعد قرار گرفت .اندیشههای مانی در باب آفرینش جهان ،چرایی هستی و راه رستگاری
انسان و به ویژه بدبینی و بیزاری از دنیا و ...بر شاعران و نویسندگان ایران نیز ،اثری قابل
توجه بر جای نهاده است .ناصرخسرو نیز ،چنانکه گذشت ،از تأثیرات عمیق آموزههای
مانی برکنار نمانده است ،در این مقاله سعی شده است تا به بررسی تطبیقی جهانشناسی
ناصرخسرو و جهان شناسی مانوی بپردازد و تأثیر آموزههای مانوی را در دیوان قصاید
ناصرخسرو مورد ارزیابی قرار دهد.
مقایسة جهانشناسی ناصرخسرو با جهانشناسی مانی

در بررسی اشعار ناصرخسرو و جهانبینی او نسبت به چیستی هستی ،مشابهتهایی میان
آرای او با جهانشناسی مانی به چشم میخورد که به مهمترین آنها اشاره خواهد شد:
آفرینش نخستین

در اندیشة ناصرخسرو ،اولین مخلوقی که خداوند آفریده ،عقل است:
خرددان اولین موجود ،زان پس نفس و جسم آنگه نبات و گونة حیوان و آنگه جانور گویا

(دیوان اشعار ،ص)2

که خداوند آن را به طریق ابداع «وما امرنا اال واحد ٌۃ کلمح باالبصر»( قمر )31 /آفرید و
از عقل کل ،نفس آفریده شد:
مکن هرگز بدو فعلی اضافت گر خرد داری

بجز ابداع یک مبدع کلمح العین او أدنا
(همان،ص )2

این اندیشه در سایر آثار ناصرخسرو نیز بیان شده است .برای نمونه درکتاب خوان
االخوان آمده است:
عقل کل نخست پدید آوردة باری است و تمام است به فعل و قوت ...نخست که او
به ابداع باری نه از چیزی پدید آمد(قبادیانی ،خواناالخوان ،ص .)63 -64

برخی بر این باورندکه اندیشة ناصرخسرو مبنی بر خلقت عقل کل و نفس کل ،منطبق
با نظریة خلقت عقل و نفس در سنت نوافالطونی است(دفتری ،ص .)222عقل در سنت
نوافالطونی ،مستقیماً و اضطراراً منبعث از منبع هستی ،یعنی واحد است(همانجا) واحد
نمیتواند به ارادة خویش و با فعل آزاد عالم را خلق کند ،چرا که آفرینش نوعی فعالیت
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است و نسبت دادن فعل به خداوند موجب تغییرپذیری اوست(علیپور ،ص .)42به اعتقاد
فلوطین ،عقل کلی یا نوس ()Nousکه اولین صادر از احد است ،بنابر قاعدة «الواحد ال
یصدر عنه اال الواحد» ،واحد است و در واقع ،عقل است که آبستن کثرات و منشأ
آنهاست واال از یکی جز یکی صادر نمیشود .عقل با نظر افکندن به احد ،بارور میشود
و از او نفس کلی صادر میگردد(همان ،ص .)48گرچه ناصرخسرو نیز ،به قاعدة «الواحد
ال یصدر عنه اال الواحد» معتقد است و میگوید:
ابتداء عالم از یکی است و آن یکی صانع عالم است که عالم متکثر از یکی او پدید
آمده است»(قبادیانی ،جامع الحکمتین ،ص .)163
ز گوهر دان نه از هستی فزونی اندر این معنی

که جز یک چیز را یک چیز نبود علت انشا
(دیوان اشعار ،ص )2

اما اعتقاد او مبنی بر اینکه خداوند با کلمهای یا به طریق امر به ابداع عقل پرداخته
است ،بیشتر رنگ و بوی مانوی دارد .ناصرخسرو معتقد است«:کلمة باری را علت همة
باید شناختن و بباید دانستن که کلمه یک سخن باشد و آن یک سخن را گفتند که کن
بود یعنی بباش»(قبادیانی ،روشنایینامه ،ص .)61در جهانشناسی مانی نیز ،آفرینش با
ندایی صورت پذیرفت که پدر عظمت برکشید و باعث خلق مادر زندگانی
شد(کرباسیان ،ص ) 131که ندای پدر عظمت با ابداع عقل به امر خداوند در نظر
ناصرخسرو ،سنجیدنی است.
در آیین مانی ،موجودات از پدر عظمت و مادر حیات به وجود آمدند ،پدر عظمت با
مادر حیات ،با خروشهایی سایر ایزدان را به وجود میآورند( همانجا) .همچنانکه در
« نمادشناسی کهن ،آباء علوی با امهات اربعه درآمیزند و از این آمیزش ،پدیدههای هستی
(موالید ثالث) پدید میآیند»(کزازی ،ص )14و آفرینش تنها از طریق مشارکت این دو
موجود نر و ماده متحقق میشود .در نظرگاه ناصرخسرو نیز ،نفس جوهری ابداعی است
که از عقل کل آفریده شده است و از اقتران دو گوهر عقل و نفس ،افالک نهگانه،
ستارگان و عالم زیرین پدیدار گشتهاند(دشتی ،ص .)241بنابراین ،عقل در اندیشة
ناصرخسرو ،مذکر و نفس ،مؤنث است و آفرینش با همکاری این دو موجود نرینه و
مادینه شکل میگیرد(کرباسیان ،ص .)131در روشنایینامه ،به این مضمون اشاره شده
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است« :عقل کل چون مردی است و نفس کل چون زنی و هیولی از ایشان چون نطفه و
عالم جسمانی چون فرزندی»(قبادیانی ،روشنایینامه ،ص .)33بازتاب این اندیشه در
قصاید ناصرخسرو نیز ،جلوهای ویژه دارد:
باالی هفت چرخ مدور دو گوهرند

کز نور هر دو عالم و آدم منورند

روزی دهان پنج حواس و چهار طبع

خوالیگران نه فلک و هفت اخترند
(دیوان اشعار ،ص)262-266

اسارت روح در کالبد تن

اسارت روح یا جان در کالبد تن ،یکی از درونمایههای مهم عرفانی در جهانشناسی
مانی است .در اسطورة آفرینش مانوی ،دو اصل نیک و بد ،خدا و هیوال ،روشنایی و
تاریکی وجود دارد .پدر عظمت در ارض نور قرار دارد و روح اعظم در آن نافذ است.
پادشاه ظلمت با دیدن نور ،به سوی آن حمله میبرد .پدر عظمت نیز ،برای دفاع از
کشورش ،مادر حیات را پدید میآورد و نخستین انسان(= هرمزدبغ) از وجود مادر حیات
ساطع میگردد(کریستینسن ،ص .)166-163هرمزدبغ از ارض نور به سوی مرز جهان
تاریکی و روشنایی میرود تا با پادشاه ظلمت مبارزه کند ولی در این نبرد شکست
میخورد و به چنگ دیوان میافتد(اسماعیلپور ،ص.)24
هرمزدبغ در اندیشة مانی ،نماد تمام انسانهایی است که دچار آمیختگی و آلودگی با
جهان تاریکی و ظلمت گشتهاند .مانی جدایی این جوهر نورانی و مینویی را از اصل و
مبدأ خویش و گرفتار آمدن آن را در بند تاریکی ،به صورت تمثیلی و نمادین با
اسطورة هرمزدبغ(= نخستین انسان) بیان میکند و آن را به عنوان نمادی از نوع بشر برای
تمام انسانهای گرفتار ظلمت به کار میبرد .مانی از این جدایی روح از منشأ هستی
اندوهگین است و در سرودهای خویش ،همواره از این غربت و جدایی مینالد و آرزوی
پیوستن به اصل خویش را در سر میپروراند .مانی میگوید:
ای عیسی ،ای یگانه فرزند! نجاتم ده /جامة زمینی از خویشتن خواهم سترد /آن را
فرو خواهم گذاشت ،آن آتش تزویر را  ...خویشتن را برهنه خواهم کرد از جهان ...
مرا در آبهای مقدس بشوی! ...خوشا زمان عزیمت فرا رسیده است /بود که به
منزلگاه راستین خویش بازگردم(آلبری ،ص.)116 -114
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بنا بر جهانشناسی مانی ،هرمزدبغ ،جانش را در عالم گذاشت و نجات این جوهر
نورانی که در سرزمین تاریکی ،دچار شکنجه و آلودگی شده ،علت غایی و مقصود یگانة
تأسیس دنیاست(تقیزاده ،ص .)61چنانکه ناطق ،مانویگری و همة فرقههای عرفانی
(گنوسی) را زاییدة دلهرهای میداند که از وضع انسان در جهان به وجود آمده
است(ناطق ،ص)34؛ وضعیت تحملناپذیری که در آن ،انسان ،روحش را اسیر جسم و
جسمش را اسیر جهان میداند و پدیدههای جهان را آمیخته با بدی و آلودگی میپندارد.
در چنین وضعیتی ،انسان همواره نگران نجات خود است و به دنبال راه رهایی از چنبرة
این آلودگی و آمیختگی میگردد.
یکی از جنبههای جهانشناسی اسماعیلیه که میتوان آن را به تفکرات مانوی ارتباط
داد ،مباحث مربوط به رستگاریشناسی انسان است .بر اساس این اندیشه «تنها از طریق
کمالیافتن انفاس انسانی است که کمال میتواند به عالم ابداع بازگردد .در نتیجه تاریخ
عبارت است از ثبت جستجوها و تالشهای نفس برای رسیدن به کمال»(دفتری،
ص .)281گویی کمال و رستگاری واقعی ،همچون هرمزدبغ در انفاس انسانی محبوس
گشته و تنها راه نجات آن ،کمال یافتن انفاس انسانی است.
ناصرخسرو نیز اگرچه به واسطة اعتقاد به بینشی توحیدی ،در برخی اشعارش به ثنویت
در آیین مانی که بر دو اصل نیک و بد و جهان نور و جهان ظلمت مبتنی است ،انتقاد
میکند:
آنچه زیر روز و شب باشد نباشد یک نهاد

راه از اینجا گم شدهست ای عاقالن بر مانوی
(دیوان اشعار ،ص )663

اما در اشعار خویش ،پیوسته این اندیشه را یادآور میشود که اصل و کمال چیز دیگری
است و باید برای رسیدن به آن ،که رستگاری واقعی و هدف غایی است ،تالش کرد .از
اینرو ،نباید نسبت به منزلگاه عاریتی دنیا که انفاس انسانی را در خود محبوس داشته
است ،دلبستگی نشان داد .از نظرگاه او ،جان از منزل واقعی خویش دور افتاده و باید به
سرای بقا سفر کند:
گیتی سرای رهگذران است ای پسر

زیــن بهتر اسـت نیز یکی مستقر مرا
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 ...من با تو ای جسد ننشینم در این سرای

کایزد همی بخواند به جای دگر مرا
(دیوان اشعار ،ص )12

چون کار خود امروز در این خانه بسازم

مفـــرد بــروم خانه سپارم به تو فردا
(همان،ص )6

منزل تست جهان ای سفری جان عزیز

سفرت سوی سرائی است که آن جای بقاست
(همان ،ص )21

ناصر خسرو ،همچنین تن و خلقت دنیایی را بندی دانسته که باید با آن و در آن مدارا
کرد تا به سرمنزل مقصود رسید ،همانگونه که در جهانشناسی مانی ،تأسیس جهان
دلیلی برای نجات هرمزدبغ(جان علوی) از چنبر آلودگی است:
سوی آن جهان نردبان این جهان است

به ســر بر شدن بـاید این نردبان را

در ایــن بــام گردان و ایـن بوم ساکن

ببین صنعت و حکمت غیب دان را

نگه کن که چون کرد بی هیچ حاجت

به جان سبک جفت جسم گران را

که آویختــه است اندر این سـبز گنبد

مر این تیره گوی درشت کالن را
(همان ،ص )11

در جهانشناسی مانی ،انسان زادة ظلمت است .شهریار تاریکی برای اینکه بتواند
اسارت نور را ابدی سازد« ،آفریدن زوجی نر و ماده به شکل نرینه و مادینة نریسه ایزد را
آرزو میکند .انسان ابزاری است در چنگ نیروهای ظلمت برای ادامة ستیز با ایزدان نور.
نخستین مرد آفریده میشود .او گهمرد نام دارد که زادة دیوی است ،و نخستین زن
مردیانه نام دارد ...ظلمتدوست است ،نور برای ابد در چنگ او محبوس باشد و دوران
آمیختگی استمرار یابد .اما ایزدان نور هم بیکار ننشستهاند و در پی آگاهی و هدایت
انسان بر میآیند .این بار ،بهانة نبرد نور و ظلمت ،انسان است که «کیهان کودک»(عالم
اصغر) خوانده میشود در برابر «کیهان بزرگ»(عالم اکبر) .تن ،اهریمنی است و باید طرد
گردد .انسان زادة ظلمت بس رنج میکشد و تنها پارهای نور در تن او زندانی است که به
گونة مرواریدی درون صدفی خاکی میدرخشد و در عین حال اندوهگن است .این
گوهر نورانی باید از «صدف»(جهان مادی) بیرون آید و به سرزمین روشنی رهسپار
گردد»(اسماعیلپور ،ص .)44بنابراین ،اصل متعالی و درخشان و بخش برتر من انسانی که
در تن تبعید گردیده و موضوع کنش معرفت قرار گرفته ،روح یا خرد است .این من برتر
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انسانی باید از این تبعید و اسارت رهانیده شود .از همین روی است که ایزدان نور برای
آگاهی و هدایت انسان برمیخیزند .مانی میگوید:
خداوندان ما از طریق انسان کامل تعمیدت دهند .روشنانت کمال بخشند و به
سرزمین روشنی رهنمون شوند»(آلبری ،ص.)33

ناصرخسرو نیز ،معتقد است که اگر جان در چنبر تن گرفتار آمده برای این است که به
عبادت و تهذیب بپردازد و از این طریق برای رستگاری و تعالی جان و جوهر نورانی
برخیزد تا انسان بتواند از طریق این نفوس انسانی و تن خاکی ،کمال واقعی خویش را
دریابد و گوهر وجودش را از تن تیره نجات دهد:
جــان تـو از بهر عبادت شده ست

بسـته در ایـن خــانة پـر استـخوان

کان تو است این تن و طاعت گهر

گوهـر بیرون کن از این تیره کان

جــانت سوار است و تنت اسپ او

جز به سوی خیر و صالحش مران
(دیوان اشعار ،ص)13

تو را تن تو بند است و این جهان زندان

مقر خویش مپندار بند و زندان را
(همان ،ص)118

در جهانشناسی مانی آمده است که به واسطة دو عفریت نر و ماده به نامهای اشقلون و
نمراییل که اوالد دیو را میبلعند ،گهمرد و مردیانه(آدم و حوا) که پدر و مادر نوع
انسانها هستند ،زائیده میشوند(کریستینسن ،ص .)162بنابراین ،انسان زادة دوران
آمیختگی است و روح آسمانی و جان علوی به واسطة این آمیختگی در بند تن قرار
گرفته است .در اندیشة ناصرخسرو« ،پس از نفس کلی ،طبایع ،و از طبایع امهات اربعه ،و
از امهات افالک و آنگاه موالید ثالث آفریده شدند»(نظری ،ص .)62این نکته که
ناصرخسرو در اشعارش فلک را مادر بدمهر خطاب میکند و معتقد است تنها این تن
خاکی است که زادة اوست و جان علوی زندانی فرزند فلک است ،همانندیای با اندیشة
مانوی دارد که انسان را زادة ظلمت میداند و نور را محبوس در قالب انسان .ناصر خسرو
میگوید:
فــرزند تــوایم ای فلـک ای مادر بدمهر

ای مادر ما چون که همی کین کشی از ما

فرزند تو این تیره تن خامش خاکی است

پــاکیزه خــرد نیــست نه این جوهر گویا
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تن خانهی این گوهر واالی شریف است

تــو مـــادر ایــن خانة ایــن گــوهر واال
(دیوان اشعار ،ص )6

بدبینی نسبت به دنیا و بیزاری از آن

با توجه به اینکه در جهان بینی مانی ،فرزند نور (هرمزدبغ) در جهان ظلمت گرفتار شده و
نور به واسطة این آمیختگی در تاریکی محبوس گشته است ،یکی از مضامین عمدة
اندیشه های مانی را بدبینی نسبت به دنیا و بیزاری نسبت به جهان ظلمت تشکیل داده
است ،چرا که مانی معتقد است ،این دنیا چون بندی روح نورانی را در خود محبوس
داشته است .مانی میگوید:
فراز آی سوی من! ای خویشاوند ،روشنی ،ای راهنمای من! /ای روح من تاب آر!
نجات بخشی هست! /مسیح پشتیبان توست ،چه تو را به قلمرو شهریاری رهنمون
گردد /چون به تاریکی فراز رفتم ،آب نوشینم دادند /بار سنگینی را تاب آورم کز
آن من نیست ...آه ای روح به چشمانت فراز گیر /و از غل و زنجیرت گالیه کن/
خوشا پدرانت تو را فرا همیخوانند(آلبری ،ص.)92 -98

مانی ،تن و جسم خاکی را دشمن پلیدی میداند که در جهان ظلمت بر گوهر جان
روی آورده است و جان باید از این دست این دشمن رهایی یابد و از چنگال آن بگریزد:
تن پلید دشمن را از خویشتن ستردهام /خانهگاه ظلمت که سرشار از ترس است...
زنجیرهای چند الیه را از خویشتن ستردهام /زنجیرهایی که روحم را به بند کرده
بودند(همان ،ص .)99

بنابراین ،در اندیشة مانی ،تن به حدی فاسد ،اهریمنی و حقیر است که از آن به دشمن
پلید تعبیر شده و خوارداشت این موجود اهریمنی از بایستههای پیروان آیین مانی است.
یک عارف مانوی باید از تمام لذایذ جهان مادی دوری کند از اینروی است که «در
روز تنها باید یک بار غذا بخورد ...سالی یک دست جامه به تن کند .حیوانی را نکشد و
آزار نرساند و حتی شاخة گیاهی را نشکند .برگزیدة مانوی هیچ چیز را نباید به مالکیت
خود درآورد و روزهای بلند مدت باید روزه بگیرد»(اسماعیلپور ،ص .)28-29همچنین،
برگزیدگان آیین مانی ،از ازدواج و تولیدمثل خودداری میکردند چرا که معتقد بودند با
آمیزش زن و مرد و ازدیاد نسل ،اسارت نور در زندان تن ابدی میشود(همان ،ص .)44
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مانی همة بدیها را از این جهان آزمونی میداند و بر آن است تا از هر آنچه بدان
مربوط است ،پرهیز کند .مانی میگوید:
جهان و کار جهان هیچ در هیچ است ،هیچ سودی در آن نبود ...جهان را خوار
شمردهام تا به روحم زندگی بخشم .امور مادی را ترک کردهام و با امور مینوی
هماهنگ گردیدهام»(آلبری ،ص.)112

جدایی نور از منشأ حقیقی خود و محبوس شدن در قوای ظلمانی جسم خاکی ،موجب
پدید آمدن چنین نگرش بدبینانهای نسبت به جهان و زندگی دنیوی در تفکرات مانوی
شده است .با توجه به جهانشناسی مانی و سخنان او ،میتوان پی برد که او با پلید شمردن
جهان ،درصدد طرد مطلق آن نیست ،بلکه آرزوی دنیایی آرمانی ،بهشتی و نورانی را در
سر می پروراند .دنیایی همچون ارض نوری که از آن جدا افتاده بوده است .چون دستیابی
به چنین دنی ایی در جهان خاکی میسر نیست ،الجرم باید آن را در جایی دیگر جست .این
باور عرفانی در بسیاری از ادیان و مذاهب به شکل باوری ریشهدار و پنهانی وجود دارد.
در اسالم نیز ،به شکل تصوف و عرفان ،فرقهها و نحلههای گنوسی ،مذاهب اسماعیلی،
سنت درویشی و ...جلوهگر شده است(همان ،ص .)66بنابراین ،میتوان این گونه پنداشت
که چنین تفکرات بدبینانه ای نسبت به دنیا و شکوه و شکایت از آن ،تا حدودی ریشه در
آیینهایی چون آیین مانوی و زروانی در ایران داشته باشد .هم چنانکه برخی
پژوهشگران ،بینش بدبینانهی مانوی را تصوری زروانی و ایرانی میپندارند (ویدنگرن،
ص.)181
چنانکه اشاره شد ،این تفکر در بسیاری از فرقهها و مذاهب اسالمی ،از جمله مذهب
اسماعیلی انعکاس یافته است .ناصرخسرو ،شاعر اسماعیلی مذهب نیز ،که در دوران
نخست زندگی خویش ،گرفتار دنیا و زرق و برق آن بوده است ،پس از تحولی روحانی
و دگرگونی ای که در شخصیت و اعتقادات وی به وجود آمده بود ،از بند دنیا و طلب
زندگی دنیایی رهایی یافت و به جستجو و تفحص در احوال جهان و چیستی آن
پرداخت .بسیاری از قصاید ناصر سرشار از مضامینی چون ،ناپایداری دنیا و فنای روزگار،
فریب و نیرنگ زمانه ،بیمهری دنیا و دگرگونی احوال آن و ...است .دنیا در شعر
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ناصرخسرو ،همواره پر از مکر و حیله و فریب و نیرنگ تصویر میشود که باید از افسون
و جلوهگریهای ظاهریاش برحذر بود:
جهان اگر شکر آرد به دست چپ سوی تو

به دست راست درون بیگمان تبر دارد
(دیوان اشعار ،ص)229

ای خواجه ،جهان حیل بسی دارد

وز غدر همی به جادوی ماند

گــر تــو به مثــل به ابـر بر باشی

زانجات به حیلهها فرو خواند
(همان ،ص )639

گیتیات یکی بندهی بدخوست مخوانش زیـــرا ز تـــو بدخو بگریزد چو بخوانیش
بیحاصل و مکار جهانی است پر از غدر

بـــاید که چـــو مــکار بخواندت برانیش

جز حنظل و زهرت نچشاند چو بخواندت هرچند که تو روز و شبان نوش چشانیش
(همان ،ص )293
خرد ،راه رستگاری

یکی از بنمایههای اساسی در جهانشناسی مانی ،تکیه بر خرد و معرفت برای رسیدن به
رستگاری است که ریشههای این تفکر را میتوان در مذهب گنوسی جست .گنوس
()Gnos

به معنی معرفت و شناخت است و گنوستیسیسم

()Gnosticisme

به پیروان

مجموعهای از ادیان اطالق میگردد که معرفت باطنی و روحانی را مایة نجات و
رستگاری انسان میدانستند(دکره ،ص .)61کیسپل با هندواروپایی دانستن ریشة واژة
گنوس ،این مذهب را نشاندهندة جریان فکری کهنی میداند که بر آگاهی از رازهای
ایزدی تأکید میورزد و از راه تجربة مستقیم مکاشفه یا تشرف به سنت رازآمیز و باطنی
به دست میآید(هالروید ،ص.)92
نظریه پردازان این مکتب مدعی هستند که تنها راه رستگاری ،معرفت فلسفی خالص
است و ایمان ،به تنهایی برای نجات انسان کافی نیست .تجلی این جریان دینی در
آیین مانی نیز ،دیده میشود .مانی که پروردة جامعة مندایی -گنوسی سدة سوم بود
(اسماعیلپور ،ص ،)16با تکیه بر معرفت و شناختی که سنت گنوسی ترویج میکرد،
مبانی نظری جهانشناسی خویش را بنا نهاد .بنا بر جهانشناسی او ،پس از اسارت نور در
جسـم انـسان زادة ظلـمت ،ایــزدان نـور بـرای نجـات آن ،درصدد آگاهی و هدایت
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برمیخیزند .آنان ،عیسای درخشان را که تجلی عقل است ،مأمور میکنند تا آدمی را از
خواب غفلت بیدار کند و از احوال جهان و سرشت و سرنوشت خویش آگاه سازد .در
این نگرش« ،نوری که روح انسان را میسازد ،به نحوی مادی قابل نجات یافتن نیست،
عیسای درخشان پیامبرانی را میفرستد که آنان ،معرفت(گنوس) را برای فرزندان انسان به
هدیه میآورند»(بهار ،ص .)89بنابراین« ،عنصر الهی در انسان به واسطهی معرفت امکان
بازگشت به مقام شایستهی خود را در عالم روحانی باز مییابد و در آنجا که ابتدا تولد
یافته ،دوباره متولد میشود»(.)Jonas, p. 43- 44

ریشههای این تفکر مانوی گنوسی در اندیشههای ناصرخسرو نیز ،مالحظه میشود .با
وجودی که هانری کربن معتقد است گنوس شیعی و اسماعیلی ،نمیتواند تداوم گنوس
کهن پنداشته شود ،اسماعیلپور وجود گنوس و عرفان کهن را در فرهنگ ایرانی
انکارناشدنی میداند(اسماعیلپور ،ص .)63وجود شباهت میان طرز تفکر مانوی با
اندیشههای اسماعیلی ،مورد تأیید برخی صاحبنظران این حوزه نیز میباشد(ناطق،
ص )192-196و میتوان گفت که اگرچه گنوس شیعی و اسماعیلی کامالً منطبق با
گنوس مانوی نیست ،سایهروشنی از آن تفکرات در اندیشههای اسماعیلی و به ویژه
ناصرخسرو ،تداوم یافته است .عیسای درخشان که در جهانشناسی مانی ،گنوس را برای
انسانها به ارمغان میآورد و تجلی خرد است ،با عقل در اندیشة ناصرخسرو قابل سنجش
است .زیربنای اندیشة ناصرخسرو ،عقل و دانش است .در اندیشهی او« ،خرد ،هدیة الهی
و پیامبر نهانی است که به فرمان ایزد در دل قرار گرفته ،فرمانهایش راهنمای به
خیر و صالح است و فرمانبرداریاش نیکبختی دو جهان را تأمین میکند» (رکنی،
ص .)212-218در نگاه ناصرخسرو ،عقل ،تنها وسیلة نجات روح از اسارت تن تیرة
خاکی است که از سوی خدواند بر بدن موکل گشته است:
عـقـــل همـــی گـــویدم مـــوکـل کرد

بر تـن و بر جانت کردگار مرا

 ...دیـــو همـــی بســت بـــر قطار ســرم

عقل برون کرد از آن قطار مرا

 ...غار جهان گرچه تنگ و تار شده ست

عقـــل بسنده است یار غار مرا

 ...پیــشروم عقــــل بــود تــا به جـهان

کرد به حکمت چنین مشار مرا
(دیوان اشعار ،ص )124
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در اندیشة ناصرخسرو ،دین و خرد ،دو موهبت الهی هستند که برای رسیدن به
رستگاری در اختیار انسان قرار داده شدهاند و تشخیص راه درست از راه نادرست و
رسیدن ب ه رستگاری دنیا و آخرت ،تنها از وجود عقل میسر خواهد بود .بنابراین« ،مفهوم
عقل هم در ایجاد جهان بینی ناصرخسرو و هم در چگونگی اعتقادات دینی او اهمیتی
اولیه و بنیادی دارد»(مسکوب ،ص.)88
عقل عطایی است شما را از او

سخت شریف است و بزرگ این عطاش

 ...هر که رود بر ره خرم بهشت

بـــی شـــک جـــز عقــل نباشد عصاش
(دیوان اشعار ،ص )626

با لشــکر زمانه و با تیـغ تیز دهر

دین و خرد بس است سپاه و سپر مرا
(همان ،ص )12

ادواری بودن تاریخ

یکی از عناصر مهم نظام گنوسی اسماعیلیه را ادواری بودن تاریخ دینی تشکیل میدهد.
اسماعیلیان مفاهیم خاصی برای خود از زمان و ابدیت پرداختند که با نظریة آنان در بارة
تاریخ و پیامبرشناسی ارتباط داشت .در نظر آنان ،زمان به مثابهی سیری متوالی از دورهها
تصویر میشود که آغاز و انجامی دارد .در نتیجة این تصور ،آنان نظریهای دوری و
فرجامشناختی از تاریخ یا تاریخ دینی ،بر مبنای دورههای پیامبران مورد تأیید قرآن ،ارائه
کردند .بر مبنای این نظریه ،اسماعیلیان معتقد بودند «تاریخ مقدس بشریت در هفت دوره،
هر یک با طول زمان مختلفی ،به پایان میرسد .هر دوره با پیامبر ناطقی که آورندهی
وحی منزل است ،آغاز میشود»(دفتری ،ص .)146بنا بر جهانشناسی اسماعیلیه ،جهان
هستی به دورههای هفت هزار ساله تقسیم میشود که در پایان هر هزار سال ،پیامبری
ظهور میکند(نظری ،ص.)66
ادواری بودن تاریخ در جهانشناسی مانوی نیز ،جایگاه ویژهای دارد .بنمایة اندیشة
مانی ،جدال دو اصل نیک و بد یا روشنایی و تاریکی در جهان است که بر اساس نبرد
این دو اصل ،هستی شکل میگیرد .از اینرو ،مانی برای هستی ،سه زمان کیهانی قائل
است .1 :زمان پیشین :هنگام جدایی قلمرو دو اصل نیکی و بدی و بیخبری شهریار
تاریکی از سرزمین روشنایی؛  .2زمان میانی :دورة آمیزش و آغاز نبرد روشنی و تاریکی
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برای رهایی انوار محبوس در ظلمت؛  .6زمان پسین :پایان نبرد و بازگشت به اصل و
رسیدن دو بارة جهان به سکون نخستین(کرباسیان ،ص .)38مانی میگوید:
این است راه حقیقت ،پلکانی که به عرش منتهی میشود /و ما را به روشنی رهنمون
خواهد شد /انسان نخستین از روز ازل در همین راه بوده است ...ای روح ،از این راه
میتوانی به عرش فراز روی!(آلبری ،ص.)33

از آنجا که ناصرخسرو ،هدف آفرینش انسان را رسیدن به کمال و درجات واالی
انسانی میداند ،معتقد است هیچ انسانی بدون تکیه بر عقل و راهنماییهای خداوند،
نمیتواند به این هدف برسد .بنابراین« ،پیامبران ،واسطههای تعلیم طریق تکامل انساناند.
این اندیشه مبنای لزوم بعثت در تفکر اسماعیلیه است .به نظر آنان ،انسان در هفت دور به
تکامل دینی میرسد و هر دوری با پیامبری اولوالعزم آغاز میشود»(سلطانی ،ص  .)83از
این روست که اعتقاد به پیامبر و امام در اشعار ناصرخسرو جلوهای ویژه یافته است:
پیغمبر است پیش رو خلق یکسره

کز قاف تا به قاف رسیده است دعوتش
(دیوان اشعار ،ص)129

خـــط خـــدا زود بیـــامــــوزی

گــــر در شــــوی بـــه خانة پیـــغمبـر
(همان ،ص )62

در جهانشناسی مانی نیز آمده است که «پدر عظمت برای اینکه کامالً وسایل
محافظت فراهم آید ،پیامبر را که سومین رسول نیز گویند ،بیافرید .با خلق شدن این
پیامبر ،سلسلة خدایان هفتگانه تکمیل گردید ...از پیامبر دوازده دختر نورانی متولد
شد»(کریستینسن ،ص .) 164مانی در ادعای پیامبری خویش نیز ،به توالی پیامبران در
طول تاریخ اشاره میکند:
این دانش و راه به کار بستن آن ،گاه و بیگاه به دست رسوالن یا پیامبران آن به
آدمیان تلقی شده .زمانی نام این پیامبر بودا بوده و در هندوستان تعلیم میکرده ،نام
دیگری زردشت بوده در ایران ،و دیگری عیسی بوده در باختر زمین .و اکنون پیام
خدا به توسط من که مانی هستم یعنی پیامبر خدا و پیامبر راستین و واپسین به شما
ابالغ میشود(ناطق ،ص.)61

بنابراین ،میتوان اعتقاد اسماعیلیان به هزارهها و انتظار پایان کار جهان در تاریخ معین
را ،با عقاید مانویان و گنوسیان همسان دانست 1.همچنانکه وجود پیامبر در اندیشة
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ناصرخسرو و مانی قابل مقایسه است ،اعتقاد به دوازده دختر نورانی در آیین مانی ،که از
پیـامبر متولد شدند ،با حجتهای دوازده گانهی اسماعیلی که ناصرخسرو نیز ،یکی از
آنها بوده است ،سنجیدنی است.
معاد روحانی

فلسفة تجلی روح زنده(مهریزد) و یا عقل ،در آیین مانی ،نجات نور اسیر در ظلمت و
روح محبوس در قالب جسم است و سرانجام این روح نجات یافتهی آدم است که به
بهشت میرود« .مانی شهادت مسیح را ظاهری میداند و به عنوان نشانة اسارت روح
نورانی در عالم اسفل تلقی میکند .به اعتقاد مانی عیسای حقیقی موجودی است الهی که
از عالم نور برای تعلیم آدم و هدایت او ،به صراط مستقیم فرستاده شدهاند .عیسی
راهنمای ارواح است به جانب جهان نور(کریستینسن ،ص .)161آرزوی رسیدن به
بهشت نور ،از درون مایههای مهم جهانشناسی مانی است .انسان آزرده در این تن
خاکی ،تنها آرزویش رهایی است و آن گاه واصل شدن به جهان نور« .ایستادن در برابر
زروان یا پدر عظمت که خدای برتر و ناشناختهی ایزدستان مانوی است ...و تنها در پایان
جهان است که با ارواح و انوار پالوده و رستگار شده دیدار خواهد کرد .همة نورهای
آزاد شده که از ماه به خورشید و از خورشید به بهشت نو ـ بهشت موقتی تا پایان کار
جهان ـ رهسپار شدهاند ،در پایان جهان به بهشت روشنی خواهند پیوست و با زروان
آمیخته خواهند شد .آن گاه جهان یک پارچه نور خواهد شد و ظلمت از بین خواهد
رفت و اهریمن در مغاکی ژرف به زندان خواهد افتاد»(اسماعیلپور ،ص.)23
بنابراین ،در جهانشناسی مانی ،معاد روحانی جایگاه ویژهای دارد .مانی میگوید :
«کیست تا من را از این تن رها کند؟» در واقع او عقیده دارد که تن زندانی بیش نیست و
انتظار بهشت برای این جامهی مندرس جسمانی مردود است(دکره ،ص .)42به اعتقاد
مانی ،تنها روح است که از منشأ راستینش جدا گشته و باید به اصل خویش بازگردد.
درحالی که جسم به جهان ظلمت تعلق دارد و نمیتواند به جهان نور صعود کند .پیروان
مانی نیز ،تحت تأثیر این باورداشت ،مرگ و شهادت مانی را جشن میگرفتند ،چرا که
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معتقد بودند که او از زندان تن آزاد گردیده و عروج کرده است .جشن عروج مینویی
مانی که «بما» نامیده میشود ،در نزد مانویان از اهمیت بسیاری برخوردار است:
و شما نیوشایان ،همه تکریم کنید /در روز بما ،عروج فارقلیط  2را به آسمان /در روز
بمای روح فارقلیط توبه کنید از شرارتهایتان(آلبری ،ص.)49

این عقیده با تصور معاد روحانی در اندیشة ناصرخسرو مشابه است «.به عقیدة ناصر
خسرو ،شخصیت متعلق به نفس است و اعضا و جوارح چون خادمان اویند ،پس تکالیف
الهی به نفس بنده متوجه است نه به جسم او و بدین ترتیب از نظر او معاد روحانی خواهد
بود نه جسمانی»(شهیدی ،ص .)668در جامعالحکمتین میگوید« :جسد مر نفس را به
منزلت خادمی و پیشکاری است ،و به منزلت اسپ است مر سوار را که آن اسپ ملک
سوار باشد  ...و هر فعلی کز آن اسپ آید نسبت آن بدان مرد باشد که سوار
اوست»(قبادیانی ،جامعالحکمتین ،ص  )113و در جایی دیگر میگوید« :ثواب مر نفس
راست نه مر جسم را ...چون نفس از کالبد به عالم خویش بازرسد با صورت تمام بینیاز
باشد از جسد که بدان فایده پذیرد بلک او از علت خویش بی میانجی فایده پذیرد و آن
مرو را ثواب باشد»(همو ،خوان االخوان ،ص .)26 -26ناصرخسرو در قصاید نیز،
بینیاز بودن روح از نیازهای جسمانی را مطرح میکند و بدین طریق معاد روحانی را
گوشزد میکند:
گــر بهشتی تشنه باشد روز حشر

او بهــشتی نیــست بل خود کافر است

 ...در بهشت ار خانهی زرین بود

قیصر اکنون خود به فردوس اندر است
(همان ،ص )66

نقش اعداد در عناصر هستی

اعداد در نظام فکری مانی ،جایگاهی ویژه دارد.
مانی غالباً طرح های فرضی عددی را که در اواخر دوران باستان متداول بود پایه و
اساس کار خود قرار میداد .مجموعههای سه تایی و چهارتایی و پنج تایی و هفت
تایی بر نظام او حاکم بود .قسمتهای مختلف تعالیم دینی او توازن یک شاهکار
معماری را دارد .مانی موجب شد تا تمایل به تفسیر اعداد ،که میان پارسایان اواخر
دوران باستان و هم چنین عرفای آن زمان متداول بود ،از حد طبیعی فراتر رود...
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نظام عددی برای کمک در به خاطر سپردن و لذا تسهیل فراگیری احکام اولیهی او
بود(ویدنگرن ،ص.)184

برای نمونه میتوان گفت که در آموزة مانی «قلمرو نور از پنج ناحیه و مسکن به وجود
آمده که پنج عضو خدا یعنی:
هوش ،فکر ،تأمل ،اراده و ائونهای بیشمار(موجودات جاوید و مظاهر خدا) در آن
ساکن هستند .قلمرو ظلمت هم از پنج طبقه روی همدیگر به وجود آمده که از باال
به پایین عبارتند از :دود یا مه ،آتش بلعنده ،باد مخرب ،آب لجنی و ظلمات .این پنج
عالم را پنج رئیس یا آرخون اداره میکنند به اشکال دیو ،شیر ،عقاب ،ماهی و افعی
و این اشکال همه در پادشاه ظلمت که سلطان بزرگ آنهاست جمع شده و در مقابل
آن پنج عنصر ،پنج فلز یعنی :طال ،مس ،آهن ،نقره ،قلع ،و پنج طعم ؛ یعنی شور،
ترش ،مزه ی تند و تیز  ،بی مزه و تلخ وجود دارد و هر کدام از پنج طبقة ظلمت به
نوع مخصوصی از موجودات دوزخی پر است ؛ یعنی دیوان دو پا ،چهارپایان ،طیور،
ماهیها و خزندگان»(تقی زاده ،ص.)62- 68

در مقابل ،تقسیم شدن عالم و دورههای هستی به هفت بخش در آیین اسماعیلیه وجود
دارد« .اسماعیلیه معتقد بودند که در برابر هفت ستارة عالم حسی(شمس ،قمر ،زحل،
مشتری ،مریخ ،زهره و عطارد) در هفت آسمان ،در عالم علوی نیز هفت نور اولی و ازلی
وجود دارد که علتهای این هفت جسمانی میباشند و عبارتاند از :ابداع ،جوهر عقل،
مجموع عقل ،نفس ،جد ،فتح و خیال .این هفت جوهر ابداعی در عالم صغیر (وجود
انسان) ،هفت چیز به وجود آورده است :حیات ،علم ،قدرت ،ادراک ،فعل ،ارادت و بقا.
از نظر فرقة اسماعیلیه در عالم ،هفت جوهر کانی وجود دارد که از تأثیر سیارات
هفتگانه به وجود آمدهاند و این هفت جوهر عبارتند از  :زر ،سیم ،آهن ،مس ،ازریر،
سرب و سیماب .مراتب دعوت این فرقه (رسول ،وصی ،امام ،حجت ،داعی ،مأذون و
مستجیب) نیز ،از مراتب هفتگانهای است که مورد اتفاق همة پیروان این فرقه بوده
است(نظری ،ص .)66-63
کرباسیان وجود هفت طبقه در مذهب اسماعیلی را دارای بنیانی مانوی میداند
(کرباسیان ،ص .) 141با توجه به اینکه مانی بین النهرینی است و سنت تقدس عدد هفت
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در این منطقه و حتی سایر ادیان آبشخور مانی وجود دارد(همان ،ص .)146جایگاه عدد
هفت را در این آیین میتوان تبیین کرد:
تعداد طبقات بین مانویان به هفت گروه بخش میشود .1 :مانی؛  .2کفلپاال؛
 .6مهستک؛  .6اسپزک؛  .3آموزگار؛  .4خروه خوان؛  .2نیوشایان(تقیزاده ،ص.)69-31
دستگاه خلقت تصوری مانی نیز ،از ده آسمان و هشت زمین و هفت ستون و سه چرخ
پدید آمده است و خداوند آسمانها در فلک هفتم نشسته است(پرمون ،ص .)61عالوه بر
آن« ،همان گونه که در عالم کبیر ،انسان توسط هفت سپهر محصور شده ،در عالم
صغیر(وجود انسان) نیز ،روح توسط هفت بند مقید و محصور شده است» (Robinson, p.

).349

انسان نخستین پس از شکست و اسارت به دست تاریکی ،هفت بار پدر عظمت را به
یاری خویش میخواند(کریستینسن ،ص .)163با آفرینش پیامبر سلسلة خدایان هفتگانه
تکمیل میگردد که این هفت ایزد را با هفت امشاسپندان مزدیسنی میتوان مطابق
دانست(همان ،ص . )164حکمت عملی مانوی مبتنی بر قواعد چندی بود که یکی از
آنها قاعدة هفت مهر بود که چهار مهر مربوط به امور معنوی و سه مهر متعلق به عمل و
کردار اشخاص بود(همان ،ص )161و در ماه هفت روز را میبایست روزه میگرفتند
(همان ،ص .)162بنابراین روشن میشود که ناصرخسرو به عنوان حکیم و شاعری
اسماعیلی در گرایش خود به تقسیم دقیق پدیدهها و عناصر هستی ،و به ویژه استفاده از
عدد هفت از آیین مانی تأثیر پذیرفته است ،چرا که او در محیطی که هنوز رنگ و بوی
مانوی و زردشتی خود را حفظ کرده ،زندگی کرده است و این باورها در اندیشة او بسیار
تأثیر گذاشته است.
نتیجه

با توجه به مطالعات انجام شده و شواهد ارائه شده میتوان این گونه نتیجه گرفت که
اسماعیلیه از طریق موالی و غالت با اندیشههای گنوسی و مانوی آشنا شدند .ناصر خسرو
نیز در محیطی زندگی میکرده که رنگ و بوی مانوی داشته است .از این رو در پارهای
موارد از تأثیرات این آیین برکنار نمانده است .به عنوان مثال عقاید ناصرخسرو در باب
آفرینش ،اسارت جان علوی در جسم خاکی ،بدبینی نسبت به دنیا ،اعتقاد به عقل و پیامبر
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برای نجات انسان ،اعتقاد به توالی پیامبران و ادواری بودن تاریخ ،معاد روحانی و...
همانندی بسیاری با جهانشناسی مانی دارد که نمیتوان از آن به سادگی چشم پوشید و یا
تمام مؤلفههای مذکور را صرفاً تحت تأثیر آرای ارسطو و افالطون و سنت یونانی دانست
و به نفی دیگر آبشخورهای فکری ناصرخسرو پرداخت.
یادداشتها

.1ادواری بودن تاریخ و تقسیم جهان هستی به دورههای هفت هزار ساله در آیین
اسماعیلی ،با دورههای سه هزار سالهی آفرینش در آیین زردشتی و زروانی(شعبانلو،
ص ) 116 -116سنجیدنی است .هانری کربن در کتاب خود به موضوع زمان ادواری
در آیین اسماعیلی و آیین مزدایی پرداخته است(.)Corbin, pp. 1- 47

«.2فارقلیط در اصل به معنای نجاتبخش ،کسی است که عیسی وعده داده بود برای
نجات جهان خواهد آمد .مانی خود را فارقلیط مسیح دانسته است»(آلبری ،ص.)662
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