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 چکیده:
كلی همانند اصالت دادن به  یهاو بر آموزه ستدرادری مکتبی تلفیقدنوسیزمینه و هدف: 

یابی به عالم علوی ازطریق معرفت انگاری و دوری از ماده، راهو تضاد اشیاء دنیوی، روح دوئالیسم

دنوسی در قالب توحید اشراقی  یها)دنوس( تأكید دارد. عرفان اسالمی نیز با تلفیق برخی دزاره

از آن جهت تلطیف متن و باورهای  ،یگری افراطی و حکومتیدر تقابل با توحید عددی و سنّ

 یهااسالمی با آداهی از آموزه- روای ایرانییالقضات همدانی از عرفای باسالمی بهره جست. عین

كه در این  ،میانجی هاییشهداههای مانوی و مندایی و اندددنوسی و متأثر از آن و با تلفیق دی

درصدد بود تا خوانش جدیدی از متن  یشود،نوافالطونی و هرمسی اطالق م هاییشهمقاله به اند

 جود آورد.میانجی بو هاییشهنهای دنوسی و اندامقدس مسلمانان با دفتم

ی و آثار اكتابخانهی هادادهتحلیلی است و بر پایج  –روش پژوهش توصیفی مطالعه:  روش

 متقدمان استوار است.

 نوافالطونی و هرمسی بر نگاه یهابر تأثیر ادیان دنوسی و فلسفه یافتج اصلی تحقیقها: یافته

 .تأكید دارد با حفظ اصالت اسالمی آنالقضات موحدانه و روایتهای اسالمی عین

م و ی فکری قدیهادونهدر تلفیق با  شدهچیستی صورتهای جدید آفریدهپاسخ به  گیری:نتیجه

و قالب اسالمی آن، از نتایج مهم القضات عینهای جدید، بویژه در منظومج فکری یشهاندماهیت 

 پژوهش حاضر است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Gnosticism is a blended school and 
emphasizes on a series of general teachings such as authenticity of dualism and 
conflict of worldly objects, enlivenment and avoidance of matter, access to the 
Alevi world through knowledge (GNUS). Islamic mysticism, by combining some 
Gnostic propositions in the form of Eshraghi monotheism in contrast to 
numerical monotheism and extreme Sunniism and government, used it to 
stylize the Text and Islamic beliefs. Ayn al-Qudzat Hamedani, a reckless Iranian-
Islamic mystic with knowledge of the Gnostic teachings and influenced by it, 
and by combining Manichean and Mandaean dialects and mediator thoughts, 
which in this article refers to neo-Platonic and Hermetic thoughts, sought to 
create a new reading of the holy text of Muslims with their Gnostics and 
mediator thoughts. 
METHODOLOGY: Our research methodology is based on library data and 
posteriology analysis based on the works of the old ones. 
FINDINGS: The main finding of this study emphasizes on the effect of Gnostic 
religions and Neo-Platonic and Hermetic philosophies on the Monocelal view 
and Islamic narratives of Ayn al-Qozzat by preserving its Islamic authenticity. 
CONCLUSION: The answer to what new forms have been created in 
combination with the old intellectual species and the nature of new thoughts, 
especially in the intellectual system of Ayn al-Qozzat and its Islamic format, is 
one of the important results of this study. 
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 مقدمه

 علوم كهن و یهاتوحیدی با فلسفه جعملی كالم و اندیش جنخست و مواجه یهادسترش قلمرو اسالمی در سده 

اعم از جغرافیای اندیشه،  ،مختلف یانجیهایدر این میان نقش م ثر بود.ؤجدید فکری م اولیه در زایش عناصر

در  ،ننخستی یهادر فلسفه و كالم اسالمی سدهرفت آن مستقل یا وابسته به ادیان پیرامونی و درون یهافلسفه

 یججنت در دیری عنصر سوم، قابل چشم وشی نیست. تفکر اسالمی با دو تمدن بزرگ آن عصر مواجه شد.شکل

تحوالت چشمگیری حاصل شد كه تأثیر آن قابل اغماض  دفتگوی مستقیم و غیرمستقیم تمدنها و مکاتب بزرگ،

اسالمی  هایاندر سوی دیگر جغرافیای مندایی، هرمسی و نوافالطونی وارد دفتمنیست. در یک سوی عناصر شرقی و 

ق( از جمله عرفایی است كه  .ه 565-146القضات همدانی )اند. عینشده و موجب پیدایش مشربهای جدیدی شده

یانجی و ما .درا شددر زمان حساسی دیده بجهان دشود و با حفظ اصالت توحیدی، محصول و حاصل این نگاه تلفیق

می، فلسفی و كال یمتفکران و مشربها یدداههایمکتب عرفانی خراسان و عراق بوده و با سیطره بر علوم اولیه و د

ن ها و نگرشهای او كامالً در ایدینی با اصالت توحید اسالمی ارائه كرده و افزوده یهاتحلیل و تفسیر نوینی از آموزه

نوآوری و خالقیت او چنان قوی بوده كه  یباشد،پیش از خودش م هاییشهمیان هویدا است. هرچند او استمرار اند

ف از مختل هاییشهبر تلفیق اندعالوه اوجدیدی را بر تارک تاریخ اندیشه نشانده است.  جدویی عنصر و اندیش

له و ئمس .است بخشیدهبر آن تفکرات در قالب مضامین اسالمی دنوستیک تا هرمس و فلوطین، صورت خود را 

القضات و پاسخ او به آنها است. شده توسط عینسؤال اصلی ما در این پژوهش چیستی این صورتهای جدید آفریده

برداری از پژوهشهای پیشین و رجوع به آثاری كه اهداف بر استفاده و بهرهاند عالوهنویسنددان مقاله تالش كرده

ن نظرات او در ای یهایابی سرچشمهه كندوكاو و ریشهالقضات ببا تکیه بر آثار عین ،پژوهش بر آنها استواراست

 اند.د و دمانشان بر این است كه تا حد قابل قبول در این راه كامیاب بوده ردازنزمینه ب

 

  روش مطالعه

ن القضات شکل درفته است و در ایی عیناهكتاباین پژوهش بر پایج مطالعج آراء و آثار پیشینیان و انعکاس آن در 

 شده برخی نظرات محققان عصر جدید مورد توجه و تحلیل قرار دیرد. راه تالش

 

 سابقه و ضرورت پژوهش

یدداههای این عارف جوان شوریده دبر روشن شدن القضات ، عالوههای عینیشهاندبررسی و شناخت این بخش از 

د و از این منظر پژوهش ینمایمیتهای عرفان و تصوف اسالمی رهنمون ظرفو نوپرداز، ما را بسوی شناخت بیشتر 

 های پیش روی تاریخ اندیشه در اسالم و ایران كمک نماید.یتواند به شناخت ابعاد دونادون مسئلهمحاضر 

تا كنون پژوهشی بصورت مستقل با عنوان حاضر انجام نشده است؛ اما جسته و دریخته آثاری در ادبیات پژوهش 

( با تفکیک نگاه 4377) تمهیداتاست. علی نقی منزوی در مقدمج القضات پرداخته معاصر به دیدداه متفاوت عین

سنتی و سنّی در اسالم، با نگاه اشراقی، به تفاوت آرای عارفان اسالمی، كه او همگی آنان را تحت تأثیر آرای 

به  نالقضات را هم در آن دروه مورد بررسی قرار دهد. متأسفانه نگاه ایشایداند، تالش كرده آرای عینمدنوسیزم 

ییابد. نصراهلل مدرا و مقلّد صرف تقلیل یسندۀ تلفیقنونویس و پویا به یک القضات به جای اندیشمندی خالقهعین

القضات اختصای داده است. ( بخشی را به معرفی كلی دیدداه عین4341) دریای معرفتپورجوادی در كتاب 



 94-47، صص 95، شماره پیاپی 45، دوره 4154سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(؛ دی   / 91

القضات ، همانند نظریج دین عجوزه دربارۀ عین( به نکات نغزی 4371) ینگیخاصیت آدر كتاب  نجیب مایل هروی

 .اندنمودهالقضات دربارۀ نور و ظلمت اشاره و كودكان و... پرداخته است. دیگران هم بیشتر به آرای عین

 

 بحث و بررسی

( ترجمه knowآن را دانش و معرفت ) یتوانیونانی است و م یا( واههgnosدنوس ): گنوسیسم و خاستگاه آن

دار رستگاری آدمی و شناخت و تفسیر خلقت و آدهی از رازهای خلقت سیزم، مذهبی است كه داعیهنمود. دنو

مدعی  ،پیروان آن ازطریق مناسک و آیینهای ویژه و رازآلود .(43: 4373 ،یرچا)الیاده، م ازطریق دانش خای است

شترک م هایینهری قواعد و زم. دنوسیزم دارای معمار یا پیامبر نیست و بر یکسیباشندمعرفت به كنه هستی م

 بی ناس،) انگاری در خلقت و اصل تضاد اشاره نمودبه دوبن یتوانآنها م ینآیینی و معرفتی تکیه دارد كه از مهمتر

چراكه  ؛مخلوق خدای اعظم نیست ،كه دارای نقص است ،جسم و جهان ماده ،در آیینهای دنوسی .(165 :4394

 -164 )همان:یکنند اوست، معرفی م یژدیهایق دیگری را كه شریر بودن از وازاینرو خال ؛نقص شایسته او نیست

تقابل جسم و روح، عقل و اشراق، نور و ظلمت، ماده و ورای ماده و ... از جمله  .(464: 4355و لوكونین، 166

كثیف  یلبهاو در قا یشودمجبور به هبوط م ،الهی دارد أروح كه منش ،ویژدیهای این آیین است. در تفکر دنوسیزم

اسباب رهایی مجدد روح از این زندان و ظلمت و حركت  ،. دنوسآیدیمادی فرود آمده و به اسارت تن و ماده درم

 ،در نظر دنوسیستها رهایی .(451: 4393 و تقی زاده، 45-41: 4394پور،بسمت آزادی و روشنایی است )اسماعیل

خود  جر و رهاییبخش ممکن است. دنوسیزمها برای قوام اندیشبرت یها و معرفتهاازطریق اشراق و اتصال به تجربه

خود افزودند و به تناسب شرایط در  هاییشهرا به اند ییهاآموزه ،ی مختلفهابا استفاده از مکاتب دونادون جغرافیا

 اهبخود بویژه در تلفیق با مذ یهاادیان بزرگ همانند یهود، مسیحیت و اسالم به اصالح برخی مفاهیم و آموزه

 .(66: 4353 اند )زرین كوب،حیات داده جمیزبان ادام

و  ایرانی دانسته یینهایدنوسیزم را در آ جبرخی ریش .واحدی وجود ندارد جدنوسیزم نظری جخاستگاه اولیۀ دربار

برخی نیز با رد خاستگاه  .(466: 4373، فکری و آیین جهانی كرد )الیاده یمعتقدند مانی آن را تبدیل به سیستم

ستم دیری آیین دنوسیزم و تبدیل به سیمتأخر یهودی و مسیحی را در شکل جنقش كالم و فلسف ،یرانی دنوسیزما

گاه آورند. در این نو مانی را صرفاً استمرار این اندیشه در عصر متأخر آن بحساب می یدانندمنظم فکری برجسته م

است. آنان دوهر حکمت را با شخصیت  انکاررقابلدنوسی غی یهالهین و عرفای یهودی در برساختن آموزهأنقش مت

جهان مینوی از خدای ناشناخته و همسرش پیدا دشت. » :سوفیا آمیخته و بعدها به او صفت آفریننددی دادند

الیاده، همان: -یلز)دیس ل، د «آفرین هستی بخشیدسوفیا، واپسین دوهر مینوی، دستاخ شد و غولی را به نام جهان

 -67)همان:  یکندآسمانی یافته و پس از مرگ به جایگاه آسمانی خود صعود م جنگاه روح جنبدر این  .(66-67

ای هپیوسته از عقاید دینی و عناصر تلفیقی از فرهنگبهم یامکاتب مختلف دنوسی مجموعه یرسدبنظر م .(69

ی یر متون هرمسی، نوافالطونهای متأخرتر بویژه تحت تأثآرامی، بابلی، مصری، ایرانی و یونانی هستند كه در دوره

 جهانی كرد و بعدها نیز ازطریق آمیزش یسامان یافته و مانی متأثر از این مکاتب، آن را تبدیل به آیین یانداییو ن

ورود باورهای دنوسی به جهان  ا میانجیهایرانی وارد ادبیات اسالمی شد. این دروه-های معرفتی عرفانیبا نحله

ه ترجمان آیین دنوستیک ایرانی ب برخی مسلمانان شدند؛ برخی نیز به نقش ابن مقفع دراسالم و باورهای مذهبی 

جغرافیایی و آیینهای  یانجیهایبر توأمانی م یتوانهمچنین م .(494: 4677 ادبیات عرب تأكید دارند )منزوی، ۀحوز

 رب یتوانینه وجود ندارد؛ اما مغالبی در این زم جنظری .(444 النهرین و خراسان تأكید ورزید )همان:رایج در بین
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های دنوسی و آمیختگی آن با باورهای هرمسی، جغرافیای اسکان منداییها در غرب فالت ایران و انتقال آموزه

 مندایی پافشاری بیشتری نمود. نوافالطونی و

ن و پیش از او وطیهای فلسفی نوافالطونیان بویژه فلاندیشه جاین پژوهش تأثیر واسطه یا بیواسط جازآنجاكه فرضی 

از  های این دستهبررسی اندیشه اب یکنیمتالش م ،ایی چون منداییها و مانویها استههرمس در كنار دنوسیست

 پرداخته و آنها را در دستگاه معرفتی او مورد رصد و ارزیابی قرار دهیم. القضاتعینبه كالبدشکافی آرای  ،نظرات

روی به  ،خسوف را بر زمین دید جسبب غضب خداوند سایه مس بهرمسی، چون هر یتهایدر روا: گراییهرمس

شعاع نور به باال رفت  جطلبید و خداوند به او ندا كرد كه به ریسمان شعاع چنگ زند و بواسط مددخدا كرد و از او 

در جغرافیای  و منسوب به چندین نفر یاكه دارای شخصیت افسانه ،هرمس .(459: 4، ج 4354)سهروردی، 

است كه برخی عرفا و  یتهاییروا هادزارهاین معتقد بود خداوند نور خود را بر درون او تابیده است.  ،استمختلف 

ی از متون هرمس هایییدهكه مدعی دز ،هرمتیکاكتاب  .اندشخصی به نام هرمس دفته ۀفیلسوفان اسالمی دربار

 یاهو در مکاشف همستقیم از خداوند دریافت كه حکمت اعلی را بصورت یدهداست، هرمس را در تجلّی عرفانی نشان م

او  ج. اساس خلقت در اندیشآوردیرازآمیز، شاهد خلقت جهان است و این مراتب را ازطریق تأمل و مراقبه بدست م

انتشار نور در اجرام در رحم تاریکی صورت  جنتیج در و مبتنی بر انفجار بزرگ نور و پیدایش خورشید و ستاردان

نوعی توهم است اما و  هرمسی محسوسات و زنددی، ناپایدار جدر اندیش .(45-44: 4391ی فرک، )تیموت یگیردم

توهمی كه ریشه در واقعیت دارد. تولد انسان شروع روح وی نیست؛ بلکه آغاز تجسد روح بعنوان شخص خای 

و ارواح  یشوندخدا مآغوش ارواح پاک هم ،می ارواح سخن دفته و از منظر فرجامشناسیئدااست. او از جابجایی 

(. آیا این همان تناسخ هندی است كه در 476-447ناپاک و غافل دوباره به چیز مادی افول خواهند كرد )همان: 

 یکند؟و سکوت م یگذردو م یگویدبا این تفاوت كه هرمس م یشودهرمس دیده م جاندیش

 جاست. او راه رستگاری را در حکمت، مکاشف معنوی و ذاتی بیگانه و درفتار شهوات در نظر او هر چیز مادی با فطرت

 همانگونه كه جهل نیز مهلک نفس است )شهرستانی، ؛(474-475)همان:  یداندباطنی و درک عقل و معرفت الهی م

4335 :639). 

دو نیروی نور و حیات، بخش  ههمان واحد است كه ب یبرد،عنوان آتوم نام مبكه از آن  ،در نظر هرمس خدای یکتا

. در نظر او امور یدهدنظم محیات و نور است و به جهان یگانگی با خدا هم یشود؛به عقل و روح تبدیل م و یشودم

فراز » :پلشتی تفکرات دنوستیکی را ندارند؛ چون عقل كیهان و كیهان جسمانی انعکاسی از عقل كل است ،مادی

او مبدع اول است كه ابداع فلک  .(44: )تیموتی فرک، همان« آنجا كه آتوم سراسر نیکی است كیهان نیز نیک است

خدای آتوم در كنار خود خدایانی دارد كه با قوای خود در انتظام جهان مشغولند، تقدیر . (44 و ... از اوست )همان:

، از خدایان است یاسرنوشت مسلط بر مجموعه ج. الهیکندخلقت سلطنت م جو بر هم یخوردازطریق ستاردان رقم م

درنهایت تصویری از خدای  ،بخش و مسلط بر تقدیر عالم و عالمیان هستندهرچند روشنایی خورشید و ستاردان

و خورشید و خدایان نیز به عناصر  یدهد. خداوند حیات را به كل جهان مآیندیبزرگ یا واحد متعالی بشمار م

دارد اما در برخی پندارها  درایی با دنوسیسم تفاوت بارزیهرچند هرمس .(455)همان:  یدهندجاندار و زمین نیرو م

مراتب در خلقت، استواری و برتری روح بر همانند توجه به نور، درک اشراقی از عالم، تناسخ و اعتقاد به سلسله

 د.نجسم مشتركاتی دار

تا  653كه در حدود  ،اش عالمگیر شد. اوفلوطین چنان سترگ و قدرتمند بود كه در زمانه هاییشهاند: فلوطین

وسیعی را از مصر تا یونان و آسیای صغیر متأثر ساخت.  جمکتب خود را در اسکندریه بنا نهاد و پهن ،یستم میز 675
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دنوسی عمق بخشید  یهاشناخت فلوطین را به آموزه ،ور روم شرقیتسفرهایش به شرق در ركاب ام را

سبب هردونه بدی را جهل  قهار بود كه بزردترین ارزش آدمی را معرفت و اییسندهاو نو .(45: 4343)یاس رس،

ارها ب: »ینویسدخود با خدا )واحد( م جمکاشف جاو از تجرب ؛. معرفت در نظر او با دل و مکاشفه ممکن استیدانستم

. در آن دم به تعلق خود به جهانی بهتر و یبینمم یاكننده... زیبایی حیران یشومهنگامیکه از خواب تن بیدار م

 و بعد از هبوط روح و جای درفتن آن در كالبد اظهار شگفتی« یشوم... با خدا یگانه م یابمیناپذیر مواالتر یقین تزلزل

بیان این تجربه براساس حقیقت دیدار ممکن نیست و فراتر از علم و زبان »در نظر فلوطین  .(11)همان:  یکندم

: اند اینکهاز آن بسیار دفته این یگانگی انسان و خدا همانی است كه بعدها عرفای اسالمی و ایرانی ....«است، 

 یندیشد؛همچنانکه واحد نم یندیشم؛یگانه بود ... در حال یگانگی با واحد دیگر نم یشدنگرنده با آنچه نگریسته م»

در نظر فلوطین خدایی شدن آدمی تنها به  .(14)همان: « تر از خرد است و برتر از خرددستن بزریازاینرو این نگر

 یشود،كه بیان كیفیت آن از آدمی سلب م ،ن و شهود ممکن است و در چنین شرایطیمدد درفتن از قدرت درو

شونده امری است یگانه و كامالً بدیع كه از قدرت خرد انسان در شرایط در( و مشاهدهكننده )تجربهوحدت مشاهده

ازسوی  نوستیکیشده به تفکرات شهودی و حتی دمنتقل جاین موضوع تنها تجرب یرسدعادی بیرون است. بنظر م

چراكه در همین كیفیت ارتباط، او ناچار است به مراتب دیگر وجود نیز، توجه كند. از این منظر  ؛فلوطین نباشد

بل وصف قا -نامعین، بیشکل، بیچون و بیچندی- فلوطین، پس از واحد كه هستی برتر است و جز با مفاهیم كلی

و  یشودعقل پیدا م یکند،در نظر او، واحد چون روی در خود م عقل و روح و ماده قرار دارند. ،(44 نیست )همان:

روح كه در این مجموعه در مراتب  .(735: 4344 اوست )یاس رس، جتحول در خود واحد است و همسای جعقل نتیج

و در میان طبیعت  یشودواحد محسوب م رنو جبمنزل ،(774 )همان: ییابدپس از عقل قرار دارد توسط او سامان م

اتبخش و حی آمیزدیباالتر قرار دارد. روح در نگرش به پایین با طبیعت و آدمی درم جپایین و عقل در مرتب جبدر مرت

واحد و عقل از محدودیت زمان و مکان آزاد هستند اما ارواح در نزول خود در دامن زمان و  .(47)همان:  یشودم

 .(454 :4344 و فلوطین، 47)همان:  یرسدین به آزادی مروح باالرونده از ماده و عناصر پای ،مکان میفتند. با جدایی

 و همیشه نیازمند یشودبرخالف عقل و روح، ماده در حصر زمان و مکان است و در هیچ نقطه ثابت نیست و متأثر م

ر عناص ۀاز آفرینند یاو از هر حیث فقیر و تاریک است. هرچند در تفکر فلوطین ماده شرّ مطلق نیست و جلوه

كه  با این تفاوت یشود؛از عناصر دنوسیستی در اندیشه فلوطین به ماده دیده م ییهااست اما بارقه بخشحیات

هیر درونی و تط ۀفلوطین قائل به دوبنی در عالم نیست. در نظر فلوطین حصول به واحد صرفاً با مراقبه و مشاهد

حركت « او»و معرفت و دعا بسوی ممکن است. روح در این مسیر از خدایان دونادون دذشته و ازطریق حکمت 

 .(34-69)همان:  ، خالصه آنکه پایان این راه شناسایی و اتحاد با واحد استیکندم

ن امحقق .داناین آیین را جداشده از دین یهود و مقاوم دربرابر مسیحیت دانسته: ها، گنوسیستهای واسطهیاندایین

: 4373اند )الیاده،تنگاتنگ با دین یهود و مسیحیت دانستهدر پیوند  است، را كه به معنی دانش و آداهی، «مندا»

النهرین و جنوب غربی ایران مهاجرت بین جحرّان در قرن سوم یا چهارم میالدی به منطق جاین دروه از منطق .(44

-664: 4335 هرمسی بودند )شهرستانی، الملل و النحلحرانی و بنابر ادعای  ینمودند و در این راه حامل سنتها

المی اس ۀبرای حفظ و صیانت از خود بویژه در اوایل دور ،كه به صُبّی و مغتسله هم معروف شدند ،هایاندایین .(667

 ،سنت مندایی .(43: 4373 تعمیددهنده معرفی كردند تا جزو اهل كتاب محسوب شوند )الیاده، را یحیی یامبرشانپ

مید در ایام و مناسک دونادون و پاک كردن جسم و می و انجام غسل تعئزنددی در كنار رود خانه و شستشوی دا

رد كمتر مو ،اعتراضی یتهایاست كه بجهت دوری از سیاست و فعال یامندایی اجتماع بسته جدرون خود است. جامع
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كه  ،در عرفان مندایی .(75-71: 4377)فروزنده، است آزار و اذیت قدرتها واقع شده و ایام را بآرامی و صلح دذرانده

 دو دوهر كامالً ،دیالکتیک نور و ظلمت است جرا احاطه كرده و نتیج پرستی پنهان و رازآلود آنعی دودانهبه نو

به این ترتیب، نیکی و بدی و نور  .(665)همان: آورندیپیچیده وجود دارد كه به قلمرو هم هجوم مدرهمو متضاد 

)روان و روح( توسط نیروهای شر  «مانا». اسارت وندیشو تاریکی، روح و ماده از همان آغاز جهان، هماورد یکدیگر م

را  -متن مقدس منداییها- دنزاربا)شو یاهی( و عسرت او در زندان تن و تالش برای آزادی، بخش مهمی از كتاب 

فرشتگان، جسمی دِلی از این دنیای خاكی ساختند و : »یگردددر روایتی كه به خلقت انسان برم یدهد.تشکیل م

ر زیبا ... كامل كردند، پس به امر پرورددار، فرشتگان روان آدم )نشمتا( را از دنیای نور به دنیای به صورتی بسیا

خاكی آوردند و به او دفتند: ای آدم وارد این جسم شو. روان آدم ... دریه نمود و به آنها دفت، ای برادرانم چه 

ا به كه ... مر یطلبمرا به كمک م یانداییو ن میزندناهی میانتان مرتکب شدم و ... مرا حبس نمایید، من فریاد م

رسالت او در  یدهنداین روایت فرشتگان روان آدم را آرام ساخته و به او وعده م جدر ادام .«بردرداند امیهمکان اول

الهی است. در این منازعه براساس درخواست روان آدمی،  یتمأمور یانقیاد و پیروزی بر ظلمت است و او حامل نوع

تا در تقابل ظلمت و تاریکی از خود دفاع نماید و آن دنج الهی در قالب  یگیردی برتر در اختیارش قرار مسالح

(. مانا )روان=روح( با حکمتی 57پیروز شود )دنزاربّا اسمال، بی تا:  یکیهاو تار یهاتا بدان ابزار بر بد یباشدم« دنزاربّا»

ی و دنیای دروغ و ریا و تاریکی غلبه نماید و درنهایت در زمان بر شویاه یتواندكه خداوند در وجود او دذاشته م

گزیند. در این فرایند مانا از درفتاری در تیبل میاقامت  یشو در مکان و وطن اصل یگرددمرمقرر بسوی خداوندش ب

م ا. او فرمان یافته دستورات خدای بزرگ را در جسم و قالب شریر به انجیکندو شکایت م ینالد)جسم ناپاک( م

و  «تیبل»(. ضمن اینکه در این كتاب سراسر راز و ابهام مشخص نیست كه قالب شریر و 64-67برساند )همان: 

اند یا دوهر مستقل از آفریننده است و اینکه فرشتگانی چون توسط خدای بزرگ آفریده شده« شویاهی»و « شوّا»

 (.59آفرینش ندارند؟! )همان: دستیار خداوند در امر خلقت جهان هستند یا نقشی در « اپتاهیل»

 جو به همین شکل همانند فلسف آوردیو دومی سوّمی را بوجود م یکنددر دنزاربّا خدای ازلی، دومی را خلق م

آنان  ۀمهم در آیین مندایی محاجّه و مناظر جنکت. (444)همان:  یگیردفلوطین تکثر از دل واحد با واسطه شکل م

هرستانی بیش از بیست صفحه از اثر خود را به این هماوردی اختصای داده است ؛ شیباشدبا مدافعان عقل عربی م

خود همانند تضاد روح  یهاآنچه مسلم است منداییان توانستند بسیاری از آموزه .(635-646: 4335)شهرستانی، 

دینی  یهافهتطهیر و عبور از زمان و مکان برای حصول به خدا را وارد ادیان و فلس جلئپاک و جسم پلید و مس

 جفدر فلس باشند. نهای مذهبی حاضر در عصر ساسانی و اسالمیامتأخر و همسایگان خود نمایند و یکی از دفتم

 به رستگاری برسد. یتواندانسان با تطهیر و پیروی از رهنمودها و آیین الهی م ،مندایی

حیط زنددی و تربیت او آكنده از جنوب عراق امروزی از قلمرو ساسانی بود. م ۀ( زاد677-644مانی ): مانویت

ز در شمار پیروان آیین مندایی بوده یو پدر او ن بود مندایی یدداههاینوافالطونی و دنوسی بویژه د هاییشهاند

سالگی بر  65و  46از ادعای نزول وحی در  ؛پر از تحوالت و حوادث عجیب و غریب است مانیی است. زنددی فکر

( تا سفرهای فکری و 593: 4344 )الندیم، یفرستد( معرفی كرده و بر او سالم ماو كه خود را همزاد )نرجمیک

كه پیروانش در مدّت كوتاهی  یاو مذاهب و جغرافیای آن در داخل قلمرو ساسانی، بگونه یینهافیزیکی او بسوی آ

و جغرافیای تولدش تحت تأثیر فضا  یمان مذهب .(34: 4373 در غرب تا شرق قلمرو ایران پراكنده بودند )الیاده،

او از دین یهود دریزان و با مسیحیت مهربان و البته سخت متأثر از دین زرتشتی بود و دین  .بشدت تلفیقگرا بود

 .(445: 4335 )شهرستانی، یداداصلی و چهارچوبهای دفتمانی و بیانی او را شکل م جاخیر، هست



 94-47، صص 95، شماره پیاپی 45، دوره 4154سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(؛ دی   / 99

روشنایی و نیروی تاریکی و ظلمت و آفریننددان آن  با چیستی نور و یت مانیكامالً دوبنی است؛ روا یین مانیآ

اول مربوط به  ۀ. دوریشودآن، تاریخ آفرینش به سه دوره تقسیم م جو اینکه بر اساس روابط و مواجه یشودآغاز م

دوم كه مربوط به حال  ۀدور یکردند؛دذشته است كه در قالب دو عنصر نور و روشنی جدای از همدیگر س ری م

رمزد ه ۀدو شد. نور زاد )سمبل خرد( موجب آمیختگی آن یی)نماد نادانی( به سرزمین روشنا یکیارت جاست با حمل

سوّم نیز مربوط به آینده است كه با تالش خداوند بزرگ  ۀدور ؛اهریمن و با ماده یگانه است ۀاست و تیردی زاد

نمادین و رمزی دارد دو دنیا از  جبخای كه تماماً جن یاو و با ترفندها هاییده)پدر عظمت( و با دستیاری آفر

سرنوشت  .(599-597: 4344 و الندیم، 431-433)همان:  آیدییکدیگر جدا شده و نور از دل تاریکی بیرون م

ت . روح با حکمیخوردرقم م انسان نیز در تضاد میان روح پاک آسمانی و جسم و قالب مادی كه پای در تاریکی دارد

بر جسم ناپاک غلبه كرده و درنهایت بسوی پدر عظمت  یتواندن و پاكی نفس مو معرفت و ازطریق تطهیر درو

به عبارتی داستان دورافتاددی روح از ملکوت و ایام  .(546: 4344و الندیم  415و  431حركت نماید )همان: 

 قولپیشین از جمله مندایی، هرمسی و فلوطینی شباهت دارد. روح محبوس در تن و به  یینهایعسرت او، به آ

با آداهی از خود حقیقی، خدادونگی را تجربه نماید و آرزوی مانی  یتوانداست كه م «طالی در دل»درادوینولی 

هرچند توسط  یین مانیآ .(415خدادونگی انسان بود )همان:  جنیز رستگاری و آزادی اندیشه و ارج نهادن به تجرب

: 4344 )الندیم،ییابد تا عصر اموی استمرار م ،موبدان زرتشتی و نهاد رسمی سیاست عصر ساسانی سركوب شد

ثالً در م تقرب و دوری است. ینوع ،القضات با مانی و زرتشتیگریعین اییشهنسبت اند یرسدبنظر م .(544-456

و در ماجرای دوآلیزم در خلقت به  یشودموضوع تطهیر درون و توجه به نور و روحگرایی به مانی نزدیک م

 یدهدروی خوش نشان م تنی بر سانترالیسم استزرتشتیگری متأخر كه مب

سوف منسجم و یک ارچه نیست و پیامبر یا فیل ایهمانگونه كه دفته شد دنوسیزم مجموعه: القضاتگنوسیزم عین

تضاد میان اشیاء و عناصر طبیعی  جو رفتارهایی است كه در كل بر پای هایشهواحدی پشت آن قرار ندارد، بلکه اند

)ماده و روح، جسم و جان، آخرت و دنیا، آسمان و زمین، ظاهر و باطن و ...( نشان داده شده است.  و ماوراء طبیعت

یگر د یهاغرافیایی وارد جردهجفکری و  ۀاز سوی دیگر دفته شد دنوسیزم بشدت میل به تلفیق دارد و از حوز

سیسم با استفاده از آیات و روایات دنو جاندیش ،كالمی در جهان اسالم ج؛ با طلوع اسالم و رها شدن اندیشیشودم

 هایشهیدیری كرده و در قالب اندقرآنی و اسالمی بتدریج دربرابر سیاست رسمی و ظاهردرای قرون نخستین موضع

نخست در قلمرو ایرانی )از خراسان تا عراق( طرح و  یهادینی و سیاسی سده یایرانی همانند المقفع و جنبشها

گاه آن را از ن یتواناست كه براحتی م یژدیهاییاسالمی دارای و-در جهان ایرانی دنوسی جدسترش یافت. اندیش

ا عبارتند از: مادیگرایی و متافیزیسم، تشبیه و تنزیه، معاد جسمانی هاین تفاوت جعربی و رسمی متمایز نمود. از جمل

خدا، بنددی و اتحاد و حلول، و روحانی، فیض یا خلق، قانون صدور، جبر و اختیار، اصالت تن یا روان، رابطه با 

 هاییشهمهمی كه در رصد اندج نکت. درایی، علم و معرفت، نور و ظلمت و ... ویلأظاهردرایی و وفاداری به متن و ت

عنصر آداهی در پرداختن به آرای دنوستیکی است؛ اینکه با  ،القضات و عرفای دیگر قابل اهمیت استدنوسی عین

یا به تقلید یا اجتهاد فردی و  یکردندمذكور بیان م یدداههایظراتشان را متأثر از دن از آرای پیشینیان،آداهی 

ه با القضات این موضوع بینابینی است، بویژ. در آثار عینینمودندنادانسته و تحت تأثیر پیشینیان، طرح موضوع م

دن ی س رده شده و با اصالت داها به فراموشو سرچشمه أدونادون در انتقال مفاهیم شاید منش یانجیهایعنایت به م

 .یگیردقرار م ییداستنادی، مورد رد یا تأ یبه توحید اسالمی، منطقها
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دیگر، تفسیر و روایت آنان از چیستی و جایگاه روح و  یوجه تمایز دنوسیستها با مشربها ینرتمهم: روح و جسم

نانچه دیدیم كالبد و ماده در نظر مانویان ارتباط آن با خالق و وضعیت كنونی آن در كالبد زمینی و انسانی است. چ

نیز تحت تأثیر آنان قرار  ینماد جهل و ظلمت و در ردیف امور پست قرار دارد و بشکل خاصتر منداییان كهمان

ست و ا یکیهاو تار یهایا در تسخیر بد ۀكالبدی كه آفرید .اندكالبد را زندان و روح را زندانی وصف كرده ه وداشت

لقضات استیز نماید. عین یهاخدای بزرگ در آن )كالبد( جای درفته تا با بد یتل خود بر اساس مأمورروح علیرغم می

« ین امر ربّل الروح مِن الروح قُلونک عَأسو یَ»قرآن روبروست  جمی با این آیائهمدانی در موضوع روح بصورت د

فوق سازداری برقرار نماید.  جخبر است با آیاو درصدد است بین اسرار مگویی كه خود از آن با .(7-4 جآی 47 ۀ)سور

روح حداقل سخن دفته شده، استفاده كرده و در شرح این آیه و آیات مشابه  ۀقاضی از اینکه در قرآن مجید دربار

او روح همان دل و ... است و در پیوند با قلب آورده  ج. در اندیشسخن میگویددو  روح و كالبد و جایگاه آن ۀدربار

 روح و ارتباط آن ۀشنیدن و پاسخ به سؤال دربار جآدمی تشن یداندفرمانده و غالب بر قالب است. او م شده است و

 «هلل كه بدانجا رسیءاشا پس از شناس این همه، طالب حقیقت روح باشی ... اكنون دوش دار ان» ؛با بدن است

( و روح از 416)همان: « لم سفلی استكثیف و از عا»القضات قالب آدمی در نظر عین .(414: 4347القضات ،)عین

مانویت در  .«طال در دل»به عبارتی همان اصل  ؛كه انسان نیز در اصل، هم اوست ،عالم علوی است و پاک و منزه

خلق  یابا این توضیح كه با هدف انطباق جسم كثیف و روح علوی واسطه یشود؛القضات نیز دیده معین جاندیش

عالم  است كه از اییفهو آن دل یا قلب است كه آن نیز لط یکندو برای جسم ترجمه مشد كه دستور از روح درفته 

قلب ملکوتیست و قالب ملکی، در ملک كسی زبان ملکوت نداند، ادر زبان »در نگاه او  .(413)همان:  یباشدعلوی م

 .(413)همان: « جبروتی نباشد

مانند پای درخشنده، چشم، دوش كه هر  ؛بدن هستند كه روح دارای اجزایی است كه معادل آمده است دنزاربادر 

كه  یایدههردز شن» ینویسد:القضات نیز چیزی شبیه به آن ماند. عینكدام در جایگاه خود در جسم قرار درفته

تن آدمی خلقی و صورتی باشد همچون »و در روایتی از مجاهد نامی « روح دست دارد، و پای دارد و طعام خورد

 «ردم دارد اما آدمی نباشد و از عالم قالب و بشریت نباشد از عالم فتبارک اهلل احسن الخالقین باشدآدمی و صورت م

 شودیقالب نیز فاسد م ،كه با فساد آن یداندسرنوشت قالب و قاهر بر جسم را روح م ۀكننداو تعیین .(415)همان: 

كه مأمور در تن است  یداندخدا و متعلق به او م او دل و روح را از سرزمین. (جاو با صالح آن به صالح باشد )همان

القضات در جای جای كالمش از اینکه در بیان بااینحال عین .(414و سعادت قالب نیز در همراهی با اوست )همان: 

دریغا ادر شریعت بند دیوانگی حقیقت آمده نیستی؛ بگفتمی » یگوید؛چیستی و ماهیت روح معذور است سخن م

 .(419)همان: « كه دفته شود یگذاردا غیرت الهی نمكه روح چیست؛ ام

انوی م هاییشهبردردان اند یرسدبنظر م ،جایگاه روح و جسم ۀاین ادعا با توجه به همسنخی كلیت نظرات او دربار

جایگاه دل یا قلب بصورت مستقل بیان سخن داشتند و  ۀبا این تفاوت كه عرفای اسالمی دربار ؛و مندایی باشد

روح را از عالم خدا به قالب » :نظری ساختند. او همانند هرمس، فلوطین و منداییان معتقد است یچارچوبها

 فلوطین میان جمور الهی است و هم در بند ماده و قالب قرار دارد. با این تفاوت كه در اندیشأروح هم م .«فرستادند

القضات سکوی پرتاب انسان و روح گاه عیندر ن آید،یكه در قالب معرفت م ،خدا و روح، عقل قرار دارد اما عقل

عالم آفریده نیست بلکه از عالم آفریددار است و از این حیث قدیم و ازلی است و  بسوی خداوند است، روح از

 «قاهر باشد نه مقهور»القضات حضورش در عالم به فرماینده ارتباط دارد. بنابراین نقش روح در بدن در نظر عین

القضات روح نیز در نظر عین .(454ركَب روح است و هردز مركب از ذات راكب نباشد )همان: جسم م .(445)همان: 
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 و ینامدهمانند دنوسیستهای دیگر، دارای مراتبی و مرتبتی است؛ او روح حاكم و كلی بر جهان را روح قدسی م

 یدهداما توضیح نم ؛تدیگری نیز از ارواح وجود دارد كه یکی از آن حیوانی و متحرک اس یمعتقد است شکلها

و  یشوندجای راكب بودن بر تن، مركب آن مهمراد او از روح حیوانی چیست!؟ شاید مراد او ارواحی هستند كه ب

 یکند.و آن را نیز به دو دسته تقسیم م ینامد. شکل دیگر از روح را روحانی مییابندتنزل م

امون متن مقدس و برای درک بهتر آن شکل نخستین اسالمی پیر یهاعلوم اسالمی در سده: مراتب معرفت 

دانش آن قلمرو در خدمت  جغیرعربی، مجموع یدرفت. با دسترش قلمرو اسالمی و نفوذ اسالم در میان تمدنها

 یهاساختار رسمی و مذهبی دین جدید درآمده و معارف قدیم عمدتاً درجهت اثبات و تشریح احکام و آموزه

بتدریج تمدن  ،اسالمی جممالک محروس به فلسفی و كالمی یهاها و واههآموزهاسالمی بکار درفته شد. با ورود 

 جالنهرین و ایران غربی تا مصر با فلسفمانوی و زرتشتی و در بین یهاجدید در ایران و بویژه در خراسان با آموزه

 جلوم شهودی و فلسفمندایی، نوافالطونی، هرمسی و ... آمیخته شد و بتدریج علوم جدید همانند كالم نوین، ع

القضات در مباحث القضات رسید. عیناین آمیزش پدید آمد. حاصل این تالش به عین جباطنی در نتیج

فاوت ت یکندشناسی متأثر از مکتب خراسان و بایزید بسطامی است. تعریفی كه او از علم و عقل ارائه ممعرفت

ه را ب معنای آن یتوانكه م یشودر او به علومی دفته مپیشینیان ندارد. یعنی علم در نظ یالهچندانی با نقل قو

 شوندیكه جز با الفاظ متشابه تعبیر نم یداندكسب علم م جعبارتی درست و مطابق آن تعبیر نمود و یا عقل را وسیل

از محاالت آشکار آن است كه سالک بتواند ازطریق علم، به ازلیت راه »او معتقد است  .(47: 4314 القضات،)عین

در بند زمانست و رسیدن به ازلیت ممکن نیست مگر پس از پاره كردن این  ی ردازد،دانش نمه بد، زیرا آنکه جز بیا

معرفت و بعضاً حتی خود معرفت است. بصیرت عجز عقل را  ۀبصیرت تولیدكنند ،در نظر قاضی .(45)همان: « بند

قد است نگرش بر جهان ملکوت بر دیددان علم او معت .(34)همان:  یکندو حصول به حقیقت آشکار م یافتهادر در

)همان:  یشودصورت صادر م ینو عقل بسته و چه بسا جزو محاالت است؛ وجودی كه موجودات از آن به كاملتر

فلوطین در مواجهه با واحد شباهت دارد، قاضی نیز با استفاده از معرفت و بصیرت  جاین سنخ از دفتگو به تجرب .(43

در آنجا مسلم شد كه از  .(79و  77)همان:  یرسدقرب م جو در مقام مشاهده نشسته و به مرحل دیگذرنها مااز بیکر

ه است هان بازدشتجس س از آن سفر عرفانی بدین  ،عالم ازلیت رهس ار دردیدهبه قید زمان و مکان رهایی یافته و 

كمترین عالمات اشراق متالشی شدن و  یماندبه بقای حیّ قیّوم باقی م یرسدعارف چون بدین مقام م .(94)همان: 

، چون برای عاشق ممکن نیست به وصال معشوق برسد مگر بعد از فنا، ... چون از حدود علم و عقل «اوست»در 

قاضی این نوع سیروسلوک را نه حلول در حق بلکه همانند فلوطین اتحاد و یگانگی با  .(455خارج است )همان: 

القضات عین .(443: 4347 القضات،)عین یدانددری مرا متفاوت با حلول آن ( یا34: 4343 )یاس رس، یداندحق م

او در این عرصه قابل  یهایهرچند در بیان مراتب علم و معرفت پیرو سبک خراسان و مکتب بایزید است امّا نوآور

ک عرفای ایرانی یاشاره كرد كه میان  «دین پیرزنان»و تمثیل  «تعطیل» جبه نظری یتواناز آن موارد م ؛توجه است

 .(434: 4347القضات، و عین 419: 4341 ابداع است )پورجوادی،

 ،درو یشترنام كمال معرفت در عارف نداریم و هرچه طالب در معرفت پ هكه چیزی ب یشودرات تأكید مظدر این ن

لت از غف ۀو پرد دریای معرفت كسب كند بلکه باید متوجه فیضان باشد تا حجاباز آب  یانتواند به اندازه قطره

و » .(454: 4347 )عین القضات،« حجابی از راه بشریت دامنگیر شود این بالی راه همه بود» ؛دیددان او كنار رود

)همان:  «به قیامت یشوددیرند و برخی را كار موقوف م یاالبته لطف خداوند در برداشتن حجاب بر برخی تا مرتبه

 آیدیباید دعا كنیم؛ دربرابر این پرسش، هستی چگونه از واحد پدید مما »همانی كه فلوطین معتقد است  .(454
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با تمام رحمان  یگیریمكه دربرابر او تنها قرار م ... روی در خدا بیاوریم و هنگامی یماندو چرا واحد در خویشتن نم

سخن بامعنایی موضوع آن سؤال  ۀدعا ... بتوان دربار جتا بواسط( »69: 4343 )یاس رس،« دست به دعا برداریم

 .(64-69 )همان:« دفت؛ بدست آورد ... از او بخوان كه بیاید؛ شاید بیاید و جهان غنی خود را با خود بیاورد

)از یکی جز « الیصدور من الواحد اال الواحد»كه بردردان آن از پهلوی یا سریانی به  ،قانون صدور: قانون صدور

و نوافالطونی  (44-43: 4391 هرمسی )تیمونی فرک، ایهیشهریشه در اند ،یکی نیاید( بیان شده است

و در دنوسیسم با صورت متفاوت با آغاز نهضت ترجمه در سده سوم هجری از اسکندریه  دارد (61 :4343)یاس رس،

مانویان برای  .(655-615 :4394 ان وارد محیط اسالمی شد )عابد الجابری،رو دانشگاههای جندی شاپور و ح

عرفانی و  هاییشهقانون صدور بتدریج در اند .(444: 4،4374)یعقوبی، ج  یجستندز آن بهره ماثبات دوآلیزم ا

شده و توحیدی مورد استناد قرار درفت و افرادی مانند ابن سینا، خواجه نصیر طوسی و مالصدرا هر بشکل تلطیف

القضات با آداهی ( اما عین635: اتالقضعینی هانامه، مقدمه 4377منزوی، در دفاع از آن نوشتند ) ییهایک رساله

بصراحت آن  تمهیدات( و یا در 15-11: 4314القضات ، د )عینیآن را كفر صریح نام ،از تضاد آن با توحید اسالمی

الی این در ح دیگر دارد. یبه معرفتهات اسالمی نزد او نسبتفو این موضوع نشان از اصالت و اولویت معركرد را رد 

مآب معتقد بودند چون خدا یکی است و موجودات متعدد، ممکن نیست كه از واحد مستقیماً نانییو جاست كه فالسف

ید این دوم با یباشد،م ادر قرار است كه پس از او )واحد( دو»فلوطین در این زمینه معتقد است  .متعدد بوجود آید

است نخواسته ... پس از واحد  اییجهتن آیدیپدید آید بی آنکه آن واحد به سویی بگراید ... آنچه پس از واحد م

 .(66-64: 4343 )یاس رس،« یگیردو درد آن را فرام یتابداز روشنایی است كه از آن م یادیگری همچون هاله

 ،عقل از راه نگرش .(66)همان: ...« و عقل نیز روح را و  آفریندیواحد همچون پدر، عقل را كه همانند س ر است م»

واحد روی در خود داشت و در خود نگریست و این » ییابد؛شکل تولید و آفرینش استمرار م و بهمین یکندتولید م

بر همه چیز دست  یخواهد... چون مییابد. عقل در اندیشیدن در آغاز یکی است ولی كثرت م.نگرش عقل است.

لیدشده همیشه تو ،مراتبدر این سلسله .(61)همان: « روح جهان است و پس از آن طبیعت ،یابد، پس از عقل

از واحد هرمسی نیز در آغ جدر اندیش .(جا)همان یرسنداز تولیدكننده است تا به منبع فیضیان یعنی واحد م یینترپا

)تیمونی  یدهدم ح. هرمس این دو قوه را تحت نام نور و حیات شریشودبنیادین بخش م ۀوجود دارد. واحد به دو قو

شن ظاهری، رو جنزد فالسف» یکند:لقضات ابتدا سخن فالسفه را خالصه ما، عینالحقایق هزبددر  .(44: 4391 فرک،

و همینطور  یشوداین مخلوق اول علّت وجود مخلوق دوم م و یباشداست كه خدا جز برای یکی از موجودات سبب نم

 قاضی معتقد است .(15 - 11: 4314 القضات،... بدین صورت ممکن نیست كه از واحد جز واحد صادر شود )عین

 تواندیادر با نظر معرفت نگاه كنیم اشتباه است و این مطالب را عقل نم این را ادر به نظر عقل بنگریم صحیح باشد و

برای موجودات اصالً ترتیبی قائل نیستند و بعضی را بر دیگری مقدم »در نگاه معرفت  .(43ادراک كند )همان: 

)همان: « مانند همراهی او با موجود اول در نظر علما ،قدند، بلکه خدا را بدون فرق همراه هر موجود معتیدارندنم

وجود او ه چنانکه موجودات ب یکند،او را مقید نم ،(. در نظر قاضی این همراهی و معیّت خداوند با موجودات44

 كه موجودی با او بوده آیدیبدان كه خدا بوده است درحالیکه با او هیچ موجودی نبود و همچنین نم»مقیدند ... 

او در ادامه چشم باطن  .(43-46)همان: « یباشدلیکن او همراه تمام موجودات م ،باشد ... هیچ چیز با خدای نیست

پس سخن عقل و  .(47)همان:  یداندو معرفت را قادر به دیدن حقیقت وجود دانسته و عقل را از ادراک آن قاصر م

هیچ موجودی در وجود [ چرا كه]شکاریست ... نزد اهل بصیرت كفر آ»فالسفه درمورد فیض ترتیبی مخلوقات 

یک از موجودات ممکن، ذات و وجود حقیقی ندارند چون سبب وجود چیز دیگر باشد مگر خدا ... هیچ یتواندنم
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دیگری را  یتواندوجود حقیقی و ذات واجب، منحصر به خداست و بس و آنچه در حقیقت وجود ندارد چگونه م

قابل توجه در این  جنکت .(15)همان: ...«  آوردیندارد چگونه دیگری را بوجود مسبب باشد و آنچه بنفسه وجود 

خود چنان  یدرایان توسط قاضی همدانی است. او در نقل قولهادقیق آثار نوافالطونیان و هرمس جمطالع ،زمینه

از روش  رد نظراتو نیز در  یگویدكه دویی با تسلط و اشراف به متن فلوطین و فیلسوفان متقدم سخن م آوردیم

؛ پاسخی فلسفی و عقالنی با استفاده از تمثیل نور آفتاب )واحد( و تابش ماه یجویدیعنی راه عقلی بهره م ،آنان

ست ا كه معتقد ،علینقی منزوی دنوسیستهای پیش از خود دارد. نظر جاو بر اندیش ۀ)مخلوق دوم( نشان از سیطر

پنجم و ششم و فشار خلیفگان بغداد بر دنوسیسم اسالمی در  سنی متعصب در قرن جاندیش ۀبا توجه به سیطر

ی هانامه، مقدمج 4377منزوی، ) یشونددوشخصیتی دیده م یاالقضات بگونهدوران سلجوقیان، بزردانی چون عین

القضات بر متون اصیل شناسی عینچراكه اساس معرفت درست باشد؛ یتوانددر این زمینه نم ،(665:القضاتعین

 استوار است.اسالمی 

تقدیس ابلیس در فرهنگ عرفانی و دنوسی دارای سابقه است و تفاوت : و مراتب نور و داستان ابلیس أمنش

ا اطالع از بكه ست؛ تاآنجااودوییهای القضات با پیشینیان در اصل موضوع نیست بلکه در نوع ورود و بی ردهعین

 القضات)عین« خت، اما دریغ ندارم و بترک خود بگویمبرای این سخن خونم بخواهند ری» یشودعواقب آن مدعی م

و ابداعی ا ۀو این شیو یکندنور و چیستی آن آغاز م جلئدرآمد موضوع ابلیس را با مسقاضی پیش .(644: 4347،

و مدعی  دیکنابلیس ورود م جلئبه مس...« موات واالرض السَ نورُ اهللُ» جبه اسالفش است. قاضی با تفسیر آینسبت

است و در هیچ دفتر و كتابی نیامده و آن را در كتابی بی حرف و صوت كه نزد اوست و  ذتفسیرش از نور شا است

نور الهی، ابتدا به انواع نورها و  ۀدیده است. او در ادامه با رد نظرات علمای جهل دربار ینامدم« ام الکتاب»آن را 

عما تظهر  هخن استاد خود، احمد غزالی كه النور عبادو پس از آن با تمسک به س یکنددرجات و مراتب آن اشاره م

این تفسیر  ،(655به اال شیاء اینکه نور آن باشد كه خیرها بجز از نور نتوان دید و ظلمت به نور ظاهر شود )همان: 

موجودات عالم خود  جهم»و معتقد است بر غیر خدا این مسمی اسم مجاز است.  یداندرا صرفاً بر خداوند صادق م

 «ارادت نیز در این روایت قابل تأمل است ۀدوم بودند، پس به نور او و قدرت و ارادت او موجود شدند. آوردن واهمع

جز وی نباشد. « اهلل نور السموات واالرض»ارادت او باشد  پس چون وجود آسمان و زمین از قدرت و .(654)همان: 

 آن با استناد به ازپس « چ ذره را در ظلمت توان دید؟هردز هی»بنابراین  یگویدپس از این مقدمه او بالفاصله م

را به نور الهیت مقرون كردند  وجود خلق نعت ظلمت داشت )دیدداه دنوسی( آن» یگویدخبری از مصطفی )ی( م

او كه از نتایج و پیامدهای سخنان  .(654)همان: « وجود ایشان نور باشد و ظلمت ایشان به نور مبدل شود جتا هم

دریغا ادر بگویم كه نور » یشودویل دنبال كرده و مدعی مأموضوع را در عالم ت ،نور و ظلمت آداه است ۀخود دربار

او با بیان اخباری از  .(657)همان:  «چه باشد، احتمال نکنی و عالمها بر هم اوفتد؛ امّا رمزی بگویم و دریغ ندارم

ت كه چون خداوند، نور است و خلق را كه نعت ظلمت شبلی، ابوالعباس قصاب، حالج و ... درصدد بیان این نکته اس

 قسری جپس اصل وجود نیز نور است و ظلمت اعتباری ندارد. بنابراین نتیج ،داشت، به نور الهیت مقرون كرد

خلقت است؛ چیزی كه در عدم باشد همچون  جرد شرّ مطلق و ظلمت در عرص آید،یمطالبی كه زین پس از او م

« یدی»استفاده كرد و « خلقت بیدیّ»، پس قابل تصور نیست چون در خلقت، خداوند از خلقتی بر آن حادث نشد

دنوسی در باقی مراتب نیز مصداق دارد؛ همانند نور  دوئالیسممنسوب به دو نور است. نور آسمان و نور زمین و این 

ر ادامه نور منسوب به محمد در كوه طور هم نور است و هم نار كه د« نظر الی الجبلو لکن اُ»مشرق و نور مغرب، 

 .یکندو این دودانگی در یک وجه است و بسوی اتحاد حركت م یشودو نار به ابلیس متصف م یشود)ی( م



 43/ القضات همدانیهای میانجی در دیدداه عیندنوسیسم و اندیشه

 

یعنی الازلیّه و ال ابدیّه: در پیوند با درخت صمدی « ال شرقیه»در اینجا « اللهم بیّض وجهی بنور و وجهک الکریم»

(. 641)همان: « و ابد ازل نماید؛ نه ازل او را خبری باشد و نه از ابد او را اثریكه ازل نزد او ابد باشد » یگرددیکی م

به عربی و بردرداندن  «خلق» ۀیابی واهدنیا و آخرت هم در نزد خدا چنین است. پس از آن قاضی با ریشه جلئمس

دیگر و بروز او را در كه وجودش را در عالم  یرودبه سراغ محمد )ی( م« ظهور و بیرون آمدن»و « تقدیر»آن به 

بود،  «بیخ درخت صمدی»و نوری از  یااند و جلوه. به عبارتی او را از عالم دیگر بدین عالم آوردهیکندخلقت بیان م

تن و كالبد و روح  ج(، دودان644القدوس است هم ازلی است و هم ابدی )همان: پس محمد چون عیسی كه از روح

نوری است؛ آیا این اول ماخلق اهلل نوری، مخلوق دوم است كه از « لق اهللل ماخَم و اوّثلکر مَا بشّانّ»و نور او تفاوت 

مهم كه قاضی به  جبا یادآوری این نکت .(49: 4343، شعاع نور واحد در دستگاه فکری فلوطین برخاست؟ )یاس رس

از حضرت  تمهیداتن روایتی در او با بیا .(315: 4347القضات،)عین یجویدنور بهره م ۀجای عقل اول فلوطین از واه

ار ن نلق نوری من عزته و خلق نور ابلیس مِاهلل تعالی خَ نّاِ» یکندباب جدیدی را در این زمینه باز م ،محمد )ی(

ره فصّور و ن نولق اهلل نور محمد مِخَ» یفزایدعبداهلل تستری و شیبان راعی م بنو بعد با بیان روایتی از سهل« عزته

محمد را از نور خود پدید آورد و بر دست خود آن نور را بداشت صدهزار سال، پس  ،خدای نور..« صدّر علی یده .

پس از آن نور را وارد ساحت  .(649 )همان: .روزی كه هزار سال دنیوی باشد نظر در این نور كردی ..هر شبانه

در نور او را و ما خود  یبیندما م جینخدا خود را در آ :من مرآۀ المومن معتقد استؤكرده و با تفسیر الم یترعموم

 عبودیت بی ربوبیت نقصان»و  یشود( و در استمرار این سخن وحدتی میان عبودیت و ربوبیت قائل م671)همان: 

مان: )ه« این باشد كه عبودیت و ربوبیت الیق و مناسب آمدند و زوال باشد و ربوبیّت بی عبودیت محال باشد...

، آنجا كه مصطفی )ی( در شب معراج خدای تعالی با یگردددی باز به محمد )ی( برمتنیداوج این درهم .(675

همه ایام و اوقات، ناظر و مستمع تو بودی؛ امشب سامع و ناظر منم و قائل و منظور تو. این قربت »محمد دفت: 

  .(677)همان: « خدا را باشد با محمد نه محمد را با خدا

ق الهی بر دو طرف قسمت كردند: نیمی جوانمردی بردرفت و نیمی جوانمردی عش در دنیا آمد،... یاعشق ذره»

از عشق را بر موحّدان بخش  یا، احمد ذرهیگیردداستان عشق ابلیس و محمد )ی( از همین بحث درم جشعل« دیگر

ه ك ،قاضی و بعضاً عین هم شدند؛ داز آن را بر مغان، اینجاست كه ایمان و كفر بهم آمیختن یاكرد و ابلیس ذره

 داندیامّا راه را یکی م ینامدمنازل ربوبیت را بسیار م ۀ، جادیکندمعموالً این نکات را از زبان بزردان دیگر روایت م

( و این دلبستگی یا تأثیر خود از مغان زرتشتی و نگاه دنوستیکی را با بیان روایتی از ابوسعید ابوالخیر 691)همان: 

پیش دبری آمد از مغان و دفت: در دین شما امروز هیچ خبری هست كه در دین  بوسعید»، آنجا كه یکندآشکار م

دوم آن ذره است كه به مغان دادند و ریشه در ایمان و  ج( و این همان نیم695)همان: « ما امروز هیچ خبر نیست

چون « باشد در حقیقت كافر»این عشق را مالک است و در مذهب عشق سالک  جعشق ابلیس دارد و امّا خداوند هم

 .(694و  444دوم عشق نیز در خدا و با خدا بودن سهم دارد )همان:  جدر نیم

خلقت را مقرون به نور دانسته است كه دو سوی آن را دو جوانمرد  نالقضات زیركانه ایعین: نور سیاه و نور روشن

ند است. نور سیاه یا به . محمد )ی( كه نور روشن خداوند است و ابلیس كه نور سیاه خداویکنندنماینددی م

شباهت نزدیکی با آیین زروان عصر ساسانی میانه دارد كه پس از كنفرانس « نور ظلمانی»اصطالح قرمطیان 

آذرفرنبغ با هدف تمركز در مدیریت خلقت و البته سیاست و برتری بخشیدن به خدای زرتشتی شکل درفت 

دو نیروی  ۀدانیم كه در زروانیسم خدای زمان )زروان( زایندمی .(619: القضاتعینی هانامه، مقدمج 4377منزوی، )

م . سانترالیسیشودنورانی و دیگری سیاه و درنهایت جهان بسمت خیر رهنمون م ۀ، یکی با چهریشودخیر و شر م
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. بردیمانوی اهداف سیاسی خود را پیش م دوئالیسمزرتشتی با سامان دادن به روایت زروانی و مبارزه با تکثر و 

القضات نیز با دوری جستن از ثنویت مانوی، همانند عرفای دیگر اسالمی، فرجام جهان نیک و دوزخ را ابزاری عین

در این نگاه، عذاب و دمراهی در قاموس  .(654-651: 1، بند 6القضات ، ج )عین یداندبرای ترس و پرهیز مردمان م

یس در دوراهی عدم و موجود در نظر دنوسیتهای ابل .(346: 4347 القضات،آفرینش آدمی جایگاهی ندارد )عین

 نادزیر شرّ نسبی و اضافی خواهد ،اسالمی است، ادر متعلق به عدم باشد نیاز به علت ندارد و ادر موجود فرض شود

 یوعن هالقضات از این دزاره و استداللهای مشابه فراتر رفته و داستان ابلیس را متعلق ببود نه مطلق، اما عین

از اینکه  و یکندكه نقش خود را با عالقه دنبال م یشود. در این بازی ابلیس بازیگری میداندبازی جهانی مشبخیمه

خوبی انجام بتا عبودیت خود را  یشودو از صلوات دریزان م یخردنفرین را به جان م ،مور اجرای حکم الهی استأم

او معلم عشق و عبرت و عبودیت  .(444: 4371 )مایل هروی، یشوددهد و با جان و دل و عشق وارد این بازی م

القضات با چنین موجودی )دربرابر عین .(444-449فرشتگان بوده و حاضر نیست سر و چشم از یار بردیرد )همان: 

بنابراین شخصیت ابلیس بیش از  .موجودی عاشق، بی روا و همانند شخصیت خود او شوریده ؛عدم( روبروست

الهی خلقت و با تأكید بر نقش ابلیس در تماشاده  . ازاینرو قاضی پس از اثبات نوریدآیاو خوش م ۀدیگران در دید

دریغا مگر كه نور سیاه بر تو، باالی عرش عرضه نکردند!؟ آن نور ابلیس » ینویسد. او میرودهستی به سراغش م

 ها به مبرا كردندات و نامهقاضی در جای جای تمهی .«است ... و نسبت با نور الهی ظلمت خوانند؛ و ادرنه، نور است

 این صفت را برای ابلیس خلعت« و كان من الکافرین»ابلیس از اتهامات توحیددرایان عددی پرداخته و در تفسیر 

جمعین كشیده است... پاسبان عزت آمده است. دربان حضرت شمشیر فبعزّتک الغوینهم اَ»نموده است. بیان الهی 

ار وه است. دریغا از دست كسی كه شاهد را ببیند با چنین خد و خال و حسیناعوذ باهلل من الشیطان الرجیم شد

 نیلقتَخَ» ج؛ چراكه آیینامدم« ناز در سر»قاضی صفت دیگر ابلیس را  .(444: 4347 القضات،)عین« انالحق نگوید

 ،فتاب مشرق ازلیاو در عبارت دیگر نور محمدی را با آ .(464اش ناز است )همان: همه« من نار و خلقته من طین

قاضی آن دو نور را مکمل همدیگر  .(464)همان:  یکندیلی را با ماهتاب مغرب ابدی مقایسه مئو نور سیاه عزرا

دریغا سیاهی بی س یدی و س یدی بی سیاهی چه كمالی دارد؟ هیچ كمالی نداشتی. حکمت »دانسته و معتقد است 

تأكید  .(344س یدی برود سیاهی جمع شود جمال باشد )همان:  هر جا .(466)همان: ...« الهی اقتضاء چنین كرد. 

 جآخرین میخ را بر تخت ،(466)همان: « اندموجودات و مخلوقات در نورها مزّین و مشرف آمده»مجدد او بر اینکه 

 توحید عددی و روایت رسمی از آن كوبیده است.

 

 گیرینتیجه

و  دنوسی هاییشهالت معرفت اسالمی خود، تحت تأثیر اندكلیت عرفان اسالمی بویژه از قرن سوّم با حفظ اص

مین و عارفان اسالمی این دوره فیلسوفان و متکلّ ،له در آرای اندیشمندانئنوافالطونی و هرمسی قرار دارد. این مس

ی خود بنیادهای فکری و توحید ،القضات همدانی كه بر فلسفه و كالم دینی دستی داشت. عینیشودبیشتر دیده م

واسط دیگر قرار داد. این همانندی در مباحثی  هاییشهاسالمی متأثر از دنوسیسم و اند یهاو نحله هایشهبر اند را

روح و ماده و نور و ظلمت و ... نشان داده شده است.  دوئالیسمهمانند مواجهه با جهان جسمانی و روحانی و 

القضات و اسالف او تأكید شد. در انی بر عرفان عینجغرافیای شرق و غرب تمدن ایر هاییشههمچنین بر تأثیر اند

فردی خود اموری را بر تجارب اسالف خود افزود  یتهایكنار آن نشان داده شد كه چگونه قاضی همدانی با خالق

مفاهیم عرفانی و اسالمی و استنتاجهایی  جاز آن جمله است جستجوی او در درونمای ،با نام او مانددار شود یتواندكه م



 45/ القضات همدانیهای میانجی در دیدداه عیندنوسیسم و اندیشه

 

راقی اش جشهود و تجرب یالقضات نوعلهین پیش از خود بعمل آورد. با اینهمه عینأفیلسوفان و مت یهااز دزاره كه

 یفرعیات بر نگاهها آن بر تفکرات اسالمی و در هاییهكه پا ،منحصری را از توحید اشراقی و مواجهه با امور متعالی

 پی افکند. ،دنوسیستی و نوافالطونی و هرمسی است

 

  نویسندگان ركتمشا

آزاد دانشگاه  زبان و ادبیات فارسی دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 هبرعهد را رساله این راهنمایی سركار خانم دكتر مریم شادمحمدی .استشده استخراج اسالمی واحد چالوس

 دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعبانم فاطمه برزدر سركار خ. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته

به  كوروس كریم پسندی و آقای دكتر محمدتقی بیگلرآقای دكتر . اندداشته شنق نهایی متن تنظیم و هاداده

 تحلیل نهایت در. اندها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهعنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده

  .استبوده پژوهشگرچهار  هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای
 

  قدردانی و تشکر

 .در نوشتن این مقاله از دانششان بهره بردیم س اسگزاریماز همه كسانی كه 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج یتمسئول ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ بهپژوهش  مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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