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 1هاي منداييگشتگي و نجات بخشي انسان از منظر غزليات شمس و اسطورهگم

 
  2رنجبر دكتر احمد حسني

  3منصوره هوشي السادات
  

  چكيده

كه در مقايسه با مثنوي  غزليات شمس، داراي نظام فكري و عاطفي قدرتمندي است
هاي جايگاه خاص انسان در نظام هستي، يكي از جلوه .استكمتر به آن پرداخته شده

و شكوه از يك سو تعالي : در غزليات است؛ او موجودي دوسويه است مولوي انديشه برجسته
گشته در طبيعت محض؛ به عنوان يكي از ساكنان عالم باال و از سوي ديگر غريب و گم

- اين نوع انسان. نيست قادر به نجات خود "ماوراء"تنهايي و بدون كمكي از مادي كه به

هاي مندايي، بخشي انسان دراسطورهگشتگي و نجاتنگري، قرابت زيادي با روند هبوط، گم
در آثار متنوع بازمانده از اين گروه، مكررا به نمادها و . ز ادبيات گنوسي، دارداي مهم اشاخه

شهودي حقيقت  سطوره اي است ولي به نوعي تجربهخوريم كه عمدتا اميتصاويري خاص بر
- گشتگي و نجاتروند گم حاضر، در مقاله. انديشه اي عرفاني استنمايانند و بيانگر را مي

هاي مندايي تبيين و در هر بخش، تصاوير ر غزليات شمس و اسطورهيافتگي انسان، از منظ
هاي وجوه تشابه و تمايز، درذيل هر مبحث ذكر و تحليل. اندمتناظر با يكديگر مقايسه شده

  .استگيري منعكس گرديدهمقاله بيشتر در نتيجه
  غزليات شمس، موالنا، منداييان، گنوسيان، انسان، معرفت: كلمات كليدي
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   مقدمه
هاي عرفاني؛ يعني قائل بودن به اصلي علوي و الهوتي براي روح، ترين بن مايهاصلي

دوگانه فراق و دلتنگي از يك سو و غفلت و  گشتگي او در عالم ماده، احساسهبوط و گم
بخشي، محور اصلي تصاوير و نمادهاي عرفاني گشتگي از سوي ديگر و نيز فرايند نجاتگم

  .گون استدراديان و مكاتب گونا
بيشترين دغدغه را در اين ) رومي(در بين عرفاي مسلمان، موالنا جالل الدين بلخي 

شود و در گشتگي آغاز ميفراق و گم مثنوي او با همين ناله دهد؛ ديباچهزمينه نشان مي
هاي جذبه". انداز استسراسر غزليات او، آواي غربت و دورافتادگي روحي شيفته، طنين

شعر در زبان او لبريزامواج . الدين را مافوق صنعت شعر و هنر قرار داده استروحي، جالل 
باكانه تنها راه نجاتي اين عشق بي). 15 :1351دشتي، .  (عشق و مكنونات هيجان آميز است

است كه او را به محبوب و معشوق ازلي، كه بنا به مصالحي از او جدا افتاده است، پيوند 
 اي شيدا و اين دو جنبهفكري بزرگ است و از سوي ديگر سوختهاو از يك سو مت. دهد مي

آتشي "به ظاهر متناقض را با قدرتي شگفت در اشعار خود ظاهر كرده است؛ همچون 
بر خالف مثنوي كه به طور مكرر از طرف انديشمندان و . "هاي انديشهافروخته در بيشه

و بررسي قرار گرفته است، به محققان ايراني و خارجي در ابعاد مختلف مورد كنكاش 
اشعار و موضوعات  وسعت دامنه. غزليات از جهت ساختار و محتوا كمتر پرداخته شده است

مولوي را حتي اگر ساده در  انديشه": نظير است؛ به قول پروفسور شيملدر اين ديوان بي
كه  شود نظر بگيريم، بحث كامل در غزليات او غير ممكن است و اين سوال مطرح مي

- بيت را با توجه به تنوع تعبيرات، كيفيت پر رمز و راز خيال 34000مطالب يافته شده در 

اي شعر او از انديشه) 7 :1367شيمل، ( "بندي مطالب چگونه منظم سازيمها وآرايهبندي
گيرد كه عالوه بر نوآوري و شورانگيزي، مشحون از تعابير و و عرفاني سرچشمه ميواال 

در ادبيات : ها قدمتي بس ديرينه دارند؛ از جملهون است كه برخي از آنتصاوير گوناگ
هاي  كنيم كه به نوعي تجربهگنوسي به اصطالحات و تصاويري خاص، مكرراً برخورد مي

به خصوص ادبيات مندايي در اين زمينه بسيار غني است زيرا ". نمايندعرفاني فوق را باز مي
يايي و اجتماعي از نفوذ هلنيستي، كمتر از ديگران در اين گروه به سبب دور بودن جغراف

در . اندهاي فكري و ادبي غربي قرار گرفتهمعرض اغواي همسان كردن عقايد خود با سيستم
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در شعرمندايي روح عارف، . اي عظيم استهاي اسطورهپردازيهاي آنها حجم خيالنوشته
- هاي توانا جاري مياز نمادسازيپايان دلتنگي و احساس غربت خود را در جويباري بي

 (Jonas, 1963, 48-49)".سازد

يك "مشتق شده است و منظور از آن،) معرفت(مندا به معناي گنوسيس  مندائيه از واژه
هاي گنوسي دوران متاخر عهد عتيق مكتب نظام زاهدانه و آييني تركيبي است كه در زمره

پيوندي تنگاتنگ دارد و نيز به داليل هاي يهود و مسيحيت قرار دارد و لذا با آيين
شناسي تاثيرات علوم ستاره. جغرافيايي نمايانگر برخي تاثيرات كهن محيط ديني ايران است

كلداني نيز در اين آيين مشهود است زيرا آنان تحت تاثير آزار يهود ناچار به مهاجرت از 
تاثير فرهنگ بابلي از  كه در بابل اقامت گزيدند، تحتفلسطين به عراق شدند و هنگامي

آنان در  ")1376،13زرين كوب،(". شناسي آن مردم واقع شدندجمله علم نجوم يا ستاره
به شمار روزهاي سال، به سيصد و شصت ) حيي يا حيات اعظم(كنار خداي بزرگ و نوراني 
يل معتقدند كه وكيل و دستيار خداوندند؛ از جمله پتاه) هاآئون(روحاني يا قواي جاوداني 

منداييان در كنار جويبارها و  (Jacobsen,1973,95) ".كه خالق جهان مادي است
اين فرقه تنها . هاي اصلي آداب آنهاستزيستند و غسل يكي از مشخصهها ميرودخانه

هايي از عراق و خوزستان، در بازماندگان مكتب گنوسي در عصر حاضرند و امروزه در بخش
اين فرقه به وسيله . دهندو فرات به حيات خود ادامه ميرودهاي كارون و دجله  كناره

شايد به دليل همنشيني . (اندناميده شده) غسالين( "صابئين"يا  "هاصبي"همسايگان خود 
رد پاي ") اندپرستان حران نيز صابئين نام گرفتهپرستان كلداني، ستارهاين گروه با ستاره

دهد كه در طي قرن زبان و ادبياتشان نشان مي. دشوآنان تا قرون اوليه ميالدي كشيده مي
كتاب ديني . اندامروزي ظهور يافته اردن جايي حدود تركيه و سوريه اول ميالدي در دهكده

 ".اي، مكاشفات، پندها و سرودهاستاي از مطالب اسطورهاست كه مجموعه 4آنان گينزا
)Eliade, 1968, 9/150 – 157(  و آن را صحف آدم نيز گينزا به معني گنج است    

 :1362مشكور، . (بشر الهام شده استخوانند و اعتقاد دارند كه نخستين بار بر آدم ابوالمي
شناسي در پايه گذار تحقيقات مندايي( با تالش اچ پترمن 1868اين كتاب در سال ) 226

                                                 
4 Ginza 
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نويسي هو با حاشي) نوعي خط آرامي(با خط خود نويسنده به زبان اصلي مندايي  )آلمان
  .آلماني چاپ و منتشر گرديد كه كار بررسي دقيق اين آئين را هموار نمود

، از پيامبران بني اسرائيل معاصر )زكريا(مندائيان خود را پيروان يحيي معمداني يا يوحنا 
دانند و معتقدند كه آنان همان صابئيني هستند كه در قرآن از اهل حضرت عيسي، مي

شيرالي عادل، . (قيقات جديد نيز اكثرا مويد همين مطلب استكتاب شمرده شده است؛ تح
مكتب (مصري گنوسي  -سوري اين مكتب را متعلق به شاخه ،محققان) 163 :1389

- هاي اسالمي با اخنوخ، يكي از پيامبران بنيهرمس در نوشته"دانند مي) مصر هرمسي

 او را پيامبر صابئين. استشده اسرائيل و همچنين با ادريس پيامبر، يكي پنداشته
پور، اسماعيل( ".گنوسي دارد اند كه صبغهثاري بدو نسبت دادهند و آافرض كرده) منداييان(

1381: 18 (  
و ) اوليه(مستقيم : شناخت ما نسبت به مكاتب گنوسي، وابسته به دو دسته منابع

خود آنان  وسيله منظور از منابع اوليه، آثاري است كه به. باشدمي) ثانويه( غيرمستقيم 
جدي و پيگير آباي  نوشته شده است و اغلب تا قرن نوزدهم ناشناخته بود زيرا در مبارزه

- ها، آثار آنان، عمدتاً نابود و يا مخفي گرديده بود كه با كشفيات باستانكليسا با اين گروه

: ت؛ مانندها به دست آمده اسهاي اتفاقي در قرن اخير، تعدادي از آنشناسي و يا حفاري
آثار به دست آمده از كشفيات تورفان در تركستان شرقي به دو زبان پارسي و تركي كه 

اي ازعرفان يهودي و آميزه( 5منابعي از گرايش شرقي دين مانوي است، كشف متون اسني
بحر الميت، مجموعه كتب مندايي و كشفيات بسيار مهم نجع  در كناره) عقايد گنوسي

منابع  (Jonas, 1963, 39-42)شود انجيل گنوسي نيز مي حمادي كه شامل چند
به خصوص آباي كليسا براي رد  ديگران هايي است كه به وسيلهغيرمستقيم يا ثانويه، نوشته

هاي گنوسي ها برخي از عقايد و انديشهالي آنو تكفير گنوسيان نوشته شده است و در البه
اگر اين . شدز طريق همين كتب شناخته ميتا قرن اخير، دين گنوسي فقط ا. مشهود است

هاي گنوسي آگاهي منابع كليسايي را كنار يكديگر بگذاريم، در مورد تعداد زيادي از فرقه
هاي مندايي و مانوي را از گنوسيان به كليسا، آئين آباي اوليه 36-37)همان، . (يابيممي

نمودند ولي مسيحيت قلمداد مي آوردند؛ زيرا جريان گنوسي را اساساً بدعتي درشمار نمي

                                                 
5 Essene  
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آلود يوناني، بابلي، مصري و ثنويت ايراني همراه با محققان امروزي، تا منابع اديان شرك
: برخي معتقدند (Jonas, 1963, 33) اند؛تلفيقي از عناصر مسيحي و يهودي پيش رفته

سي آشنا هاي گنوسي در بين مسلمانان از قرن دوم هجري انديشه هاي گنونفوذ انديشه
مصري گنوسي از طريق  -مكتب سوري". شدند آغاز و در قرن هفتم به اوج رسيده است

اين . آراي هرمس توانست در بين مسلمانان نفوذ كند و تا قرن هفتم به اوج خود برسد
ها صرفا عرفاني بود و نسبت به ساير فرق گنوسي، به روح يكتاپرستي اسالمي انديشه
 -29 :1381پور، اسماعيل(  "ند مانويت به عنوان يك دين مطرح نبودتر بود و نيز ماننزديك

، صابئين يا گنوسيان مندائي )از قرن دوم تا هفتم هجري(در اين حركت درازآهنگ ") 31
  )36 :همان( ".اندنيزسهيم بوده

 پيشينه تحقيق و روش كار
: با آن از جملهگشتگي و غربت انسان درجهان مادي و تصاوير مرتبط در اين مقاله، گم

بخشي، از دو منظر غزليات و نيز فرآيند نجات... هبوط، اسارت، احساس فراق، بلواي دنيا، 
 مقاالت تطبيقي در حوزه. اندهاي مندايي بررسي و با يكديگر مقايسه شدهشمس و اسطوره

ود ادبيات گنوسي، محدود و عمدتا مبتني بر شواهد مانوي است و به ادبيات مندايي با وج
عرفان و نيز قرابت بيشتر با در آن،  اي و شاعرانههاي اسطورهپردازيحجم عظيم خيال

مثنوي  بررسي تطبيقي ديباچه": ين زمينهدر ا ترين مقالهمهماسالمي، پرداخته نشده است؛ 
غزليات ) 1381پور، اسماعيل. (مي باشد كه مبتني بر شواهد مانوي است "و اشعار گنوسي

شواهد . رخالف مثنوي، از اين ديدگاه مورد بررسي و مقايسه قرارنگرفته استشمس نيز، ب
 34000شامل (فر جلد اول كليات شمس به تصحيح استاد فروزان 7غزليات موالنا بر اساس 

و شواهد مندائي بر اساس كتاب هانس يوناس مورخ آلماني است كه يكي از منابع ) بيت
بخش مرتبط بررسي و  6گشتگي انسان، در تصوير گم .شودمعتبر در اين زمينه محسوب مي

  .استشدهبخشي پرداختهسپس به مبحث نجات
  حيات اعظم و هستي كيهاني -1

هاي گنوسي، ثنويتي است كه بين محور اصلي تفكر مندائيان، همچون ساير فرقه
اي اصل و منشا جداگانه) ظلمت(صانع جهان  با اين تفاوت كه خدا و جهان حاكم است؛

متباين است ) اين عالم(مطلقاً فرا مادي است و به كلي با دنيا ) آن عالم(الوهيت : داردن
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تري است كه خودشان از خداي هاي پستولي آفرينش اين دنياي ظلماني، كار قدرت
شدن او شناسند و طبيعتاً مانع شناختهاند، اما خداي حقيقي را نميمتعال صدور يافته

در . ي توحيدي نزديكتر استآن حاكمند؛ اين تفكر به انديشه شوند كه بردر جهاني مي
ايراني، صانع ايزدان ظلمت، منشا غير الهي دارند و در تفكر مانوي و ساير فرق گنوسي

طرز ) 30:1381ابوالقاسمي،(اند، هاي نور شدهنبرد با ايزدان نور موفق به حبس پاره
يزدان ظلمت، خود چنين آمده دائي، اهاي منتر در اسطورههاي پستپيدايش اين قدرت

امروزه برخي از پيروان اين آيين استدالل : باشندجزء سقوط كرده الهوتي مي» :است
هاي هستي شناسي به روايت اسطوره) 1367 :برنجي: نك(كنند خود را موحد معرفي مي

  :مندائي چنين است
 "حيات اعظم"يا  "حيي"، يك خداي متعال قرار گرفته است كه »آن عالم«در رأس 
نام   "حيات غريب"و  "نوراالنوار"، "پدر كل"، "نور محض"شود و به عنوان ناميده مي

 6"حيات غريب"به نام اول: سرآغاز مرسوم تأليفات مندايي اين جمله است. شودمي برده
از او، تعدادي وجود صادر شدند كه به . امور قرار دارد آن وجود متعال كه وراي همه

يعني سعادت و كمال  7هاي مؤنث ـ مذكر در آمدند و با تماميت خود پلرومازوجصورت 
اي جهان خدايان را اسطوره در تصور پلروما يا مال اعلي، نظريه. وجود آوردندمطلق را به

، در عين حال كه 8وجودهاي الهوتي. عرفاني پيدا كرده است بينيم كه يك مشخصهمي
درك الوهيت متعال، فقط با اشراق و  اند؛خداي يگانه از يكديگر متمايزند، تجليات

  ),Jonas 42, 1963(و نيز  ) Hesting, v6, 236( ".مكاشفه ميسر است
پلروما به داخل جهان ظلمت در  از آخرين مرتبه) هاآئون(با سقوط يكي ازاجزاي الوهيت 

- تب واالتر پلروما، تكهاثر انعكاس اشتباه نور و يا به خاطر كنجكاوي و ميل به صعود به مرا

آفرينش انسان » آميختگي«اين .  درآميخت» ظلمت«هايي از ذرات نور و الوهيت متعال، با 
نيروهاي كيهاني . خارج نمود» بي تعينّي محض«و جهان را در پي داشت و اين عالم را از 

                                                 
6 .Alien Life دهد كه الوهيت كامالً با نمادي است كه كالً در تاريخ بشري بديع است و نشان مي» حيات غريب«   

   . بيگانه است» اين جهان«
7 Pleruma ملكوت يا مال اعلي  
8 Aeon  در تفكر والنتينوس و پيروانش، اين وجودهاي الهوتي آئون ناميده شدند.  
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شود، ، الوهيت سقوط يافته، تصور مي10كه معموالً پسر صوفيا 9)جهان آفرين(وصانع ظلمت 
سرگذشت . خلق كردند» اخگرهاي نور«هايي تو در تو، براي حبس دنيا را به صورت زندان

اصلي خود جدا و در عنصري بيگانه غرق گرديدند،  هايي از نور كه از پيكرهغم انگيزِ بخش
  .هاي مربوط به آفرينش انسان و لزوم نجات بخشي را به دنبال دارداسطوره

ها با وجود ه در شمول كيهان است از جمله ستارگان و كهكشانيعني آن چ» اين عالم«
» اين« استفاده از ضمير اشاره. كرانگي و جامعيت خود، در طرح كلي وجود محدود استبي

سراسر  "اين عالم" )51:همان(» .كل واقعيت نيست«دهد كه هستي موجود نشان مي
زده و جهان آشوب... يز از دروغ و فريب لبر... مملو از آتش او بارنده ... ظلمت، پر از بدي 

، جهانِ درخشش و نور »آن عالم«متقابالً . بدون ثبات و جهاني از ظلمت بدون نور است
جهان پارسايي بدون آشوب، حيات جاويد بدون زوال و مرگ، جهان پاك ... بدون تاريكي 

ه بدون طرح قبلي و ك(ذرات نور » آميختگي«در متون مندايي از اين . نيالوده به نقص است
/  حيات را  اي گنجينهتو برگرفته ":شودشكوه مي) ي حيات اعظم صورت گرفته استارادهبي

- و فروفكنده/ را » نور« اي كلمهتو برگرفته/ ارزش بر زمين خاكي بي/ اي آن را و فروفكنده

  )57 :همان( "»فنا« بر كلمه/ اي آن را 
به / [به شدت زاري نمود / گام نهاد  12"آشفتهآب تار و "در  11»آب حيات«چون "

ظلمت /  درآميخت  "آب تار و آشفته"با  "آب حيات"و چون ...  گريست ] تلخي
  )57-59همان، ( ".وارد نور شد

  :شودآميزدر غزليات شمس نيز ديده ميبا لحني شكوه) افالك نوراني، اقليم ناري(اين تقابل 
  چو آدم اندر اين پستي در اين اقليم ناري تو   ادي چو از افالك نوراني وصال شاه، افت

                                                                                                 )5/22965 ( 
تاست و با ، خود از عوالم متعددي تشكيل شده است كه معموالً هفت يا دوازده"اين عالم

مفاد مذهبي اين نوع معماري، اين است كه هر . البروج مطابقت دارد تعداد سيارات و منطقة
حايل شود، با وسعت محض خود و با نيروهاي اهريمني » آن عالم«و » اين عالم«چه بين 

                                                 
9 Demiorge 
10 Sophia 
11 Living Water . اي برين و نوراني كه در جهان ظلمت جاري شدآبي روان از سرچشمه   
12 Turbid Water . ي غير متعين جهان ظلمت استآب آشفته،  منظور ماده    
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يا  13»هاآرخون«سپهرها، جايگاه ".اندازدفعالش، بين انسان و خدا بيشتر و بيشتر فاصله مي
زندان باني براي زندان  در سپهر خود، به منزله نگهباناني ديو سيرت است كه هر كدام

جهاني است و با طرح مسيرهاي انحرافي، از فرار و پيوستن نفوس به عالم نور جلوگيري  
با گذر از ميان . هاستها، گذشتن از قلمرو آنغلبه كردن بر آن) 42 :همان( ".كندمي

ترين آداب مندائي فرا گرفتن مشكند لذا يكي از مهمرزهاي آنان، قدرتشان نيز در هم مي
اوراد و تعويذهايي است كه نفوس را پس از مرگ براي گذر از اين فضاهاي نحس و از بين 

 .رساندها، ياري ميبردن جادوي آن

ه بسيار ديوان صف از بين چ/ ها از ميان چه بسيار پيكره/ فرزندم، خوب بنگر ! هان« 
 / براي خويشتن / بسازيم به ناچار بايد راهي /  نده از درون چه بسيار كواكب گرد/ اندر صف 

                                                                          )52 :همان(» .همتا، بشتابيمتا به نزد پروردگار يكتا، خداي بي
بار، اگر در پيچ و خم بالها  يك! /  حدود اين عالم تاريكي/ چه پهناور است !  آه"      

او در پي گريزگاهي .../ ديگر راهي براي گريز نخواهديافت) / نفس(بيچاره / گرفتار گردد 
  )52:همان(  "براي فرار از اين آشوب تلخ/ است 

در نظر عرفاي . هاي اساسي با اين ديدگاه ثنوي گرا داردبيني عرفاني موالنا، تفاوتجهان
پارچه است ولي مراتبي متنازل دارد كه از الهوت تا ناسوت را مسلمان، طرح هستي يك

اوست ولي  اين عالم فرودين، خود مراتبي از تجليات الهي و تحت امر و اراده. شودشامل مي
بيند كه اخگر با اين حال، عارف مسلمان، همانند عارف مندايي آن را زنداني ظلماني مي

 :ت را محبوس نموده اس) روح الهي(الهوتي 

  در قعر چنين چـاهي، ناخـورده و نابـرده   رافـتادم زان قصـر و سـرا پـردهنـاگـاه د
)5/24441(                                     

  وسپي زرده گـلگـونـه نهـد بـر رو ، آن ر  ن زشـتي او ديـدمدنـيـا نبـود عـيدم، م
                                                                                            )5/24442(  

. مي سازدكشد و از حقيقت دوردنيا چون دام و زنداني است كه وجود عارف را به بند مي    
ي پيرزني، پر ر خانهتشبيه روح به باز كه در دست پادشاه آشيان داشته است و اكنون د
  :بسته گرفتار آمده است، تصوير مناسبي براي موقعيت روح در دنياست

                                                 
13 Archons  
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    نه با اهل زمين جنسم، نه امكان است طياري  مثال باز رنجورم ، زمين بر من ز بيماري
                                                                                                          )5/26912(  

   كند يـارينه پر دارم كه بگريزم ، نه بـالم مي  چو دست شاه ياد افتد، فتد آتش به جان من
)5/26913(                                     

 انسان و جايگاه او در عالم هستي  -2
هايي از نـور اسـت   اي انسان در ادبيات مندايي، سرگذشت غم انگيز بخشرهتصوير اسطو

نيروهاي كيهاني و صـانع   14.انداصلي خود جدا و در عنصري بيگانه غرق گرديده كه از پيكره
» انسـان اول «يافته از عالم باال، بدن انسان را به صورت ظلمت، براي حبس ذرات نور سقوط

اين نفس همان اميال ذاتـي و احساسـات   . نفساني خود زنده كردندآفريدند و او را با نيروي 
انسان به خاطر اين بدن . گيرندطبيعي بشر است كه هر كدام از يك سپهر كيهاني نشأت مي

-نجات«مادي كه بخشي از دنياي ظلمت است، از جبر و تقدير آسماني رهايي ندارد و بدون 

ــش ــاري از  » بخــ ــك يــ ــاوراء«و يــ ــي» مــ ــود نمــ ــد خــ ــد  توانــ ــات دهــ   :را نجــ
-بـدين  آن را. ي حيات، برداشتي نهان را كه به نزد او بود، از خانه16»مانا«يك  15پتاهيل" 

   )Jonas,1963: 63( ".آدم و حوا فروفكند جاي آورد و آن را در پيكره
بيداري و . روح در حالت اسارت با زهر ظلمت مست و از خويشتن خويش ناآگاه است

  . معرفت ميسر استرهايي او فقط از طريق 
ما آدم را اغفال : هايي شوم را آغاز كردند و گفتندبا همدستي سيارات دسيسه 17روحا«
داريم؛ در آن هنگام كه او نگاه مي 18كنيم و با خود در تيبيلكنيم و او را بازداشت ميمي
يا جامه ما هم آغوشي را در دن  نوشد، ما دنيا را دامي براي او خواهيم نهاد؛خورد و ميمي

پوشانيم؛ ما يك جامعه در دنيا بنا خواهيم كرد و او را با كرنا و فلوتهايمان اغفال عمل مي
  ) 72 :همان( ".با اين تدابير ممكن نيست از چنگ ما بگريزد. كنيممي

                                                 
14 .شودانسان منجر مي ، براي نشان دادن منشاء و تركيب»آميختگي«ي ي دو هستي اصلي و متضاد، به استعارهنظريه   
15.Ptahil جهان آفرين مندايي و مجري كيهاني، صانع ظلمت      
16.Mana وجود روحاني محض الوهيت و نيز روح الهي انسان     
17.Ruha    شيطان زن پيشوا در دين مندايي، ما در هفت سياره و سراسر شر 
18.Tibil مندائيان به عنوان نامي براي دنياي خاكي به كار رفته است كه توسط » زمين و خاك«ي تيويل عهد قديم به معناي واژه   

.و با باكي عالم الوهي در تضاد است  
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ها امري مذموم و ناپسند شمرده بر اساس اين طرح، عشق و ازدواج در نظر اغلب گروه
به . كندتر ميگردد كه اسارت ذرات نور را طوالنيوالد و تناسل ميشود، زيرا منجر به تمي

 نظر آنان، بايد تمامي ذرات نور، از قيد اجسام آزاد شوند تا بتوانند وحدت از دست رفته
  .پلروما را بازسازي كنند

، قرابت شگفتي »جسم مادي«با » اخگر الهوتي«يعني درآميختن » آميختگي«تصوير 
در عرفان اسالمي دارد كه منشاء آن در قرآن است؛ انسان در قرآن با تصوير انسان 

اسري، (و برترين مخلوق الهي ) 23بقره، (مسجود مالئكه ) 72ص، (الهي  نفخه دربردارنده
ص (عالم وجود ـ ظهور يافته است  ترين مرتبهاست كه در هيكلي از گل پخته ـ پست) 70
تو اندر : ابوالقاسم نصرآبادي گويد. درون خويش است و لذا داراي دو هستي متضاد در)  71،

ميان دو نسبتي، نسبتي با آدم و نسبتي با حق تعالي، چون با آدم نسبت كردي، اندر 
قيمت بود و ها افتادي، كي نسبت به طبيعت، بيها و زلـتها و مواضع آفتميادين شهوت

 :1358هجويري، . (افتادي چون به حق نسبت كردي، اندر مقامات كشف و عصمت و واليت
اين تصوير در غزليات شمس، با تشبهات فراواني آمده است كه به ذكر چند نمونه  )250

  :شودبسنده مي
 :آن "يوسف"است و جان  "چاه "تن

   بـي لـوايـي، بـي لـوايـي، بـي لــوا  يـوسـفا در چـاه شـاهـي تـو وليـك
                                                                                                   )1/1936( 

  كـيـمـيـايـي، كـيـمـيـايـي ، كــيـمـيــا   ا چـون قـصـر قـيـصـر كـرده ايچـاه ر
                                                                                                  )1/1937(  

  :آن "بهار"است و جان  "زاغ و زمستان"تن، 
      كه به رغـم اين دو ناخوش ابدا بهار بـادا      ره همچو زاغي و جهان تن زمستان  تن تي

  )1894/ ا(                                                                                             
  كه قوام بندگـانت به جـز اين چـهار بادا          صر آمكه قوام اين دو ناخوش، به چهار عن

                                                                                             )1 /1895(  
  :آن "آتش"است و جان  "شمع و دود"تن 

   هاي دوديهوان غيب هـمچو آتش در پرد        هستي ز غيب رسته، بر غيب پرده بسـته
                                                                                       )6 /31323(  



  43) 32- 58... (گشتگي و نجات بخشي انسان از گم 
 

                       روديجان نور و تن چوشمعي،جان آب وتن چو ود گر گذشتي، جان عين نور گـشتي       از د
                                                                                         )6/31325( 

. است» نار و نور«گيرد كه ماهيت روح از تشبيه روح به آتش از اين تفكر نشأت مي
ناري و  "نيز تشبيه شده است كه اشاره به همان ماهيت "جن و پري"همچنين روح به 

  :دارد "نوري
   مفروش چنين ارزان، خود را به سبكباري      را تو نمي داني ، جوياي پري زاني    خـود  

                                                                                            )5/27519(  
  از ديـو و پري برده صد گوي به عياري  وان جنّي ما بهتر، زيبا رخ و خوش گوهر    

                                                                                          )5 /27520(  
درون آن ، تن به خم و جان به مي)5777، 1(همچنين جان به گوهر و تن به معدن آن 

عارف مسلمان، همچون شاعر مندايي، از جدايي روح و . تشبيه شده است... و ) 5/27567(
  : رسيدن به سر منزل اصلي خود را داردكند و آرزوي اسارت او در بدن شكوه مي

من رنج / و بدان قالب فروريختند/ مرا به درون آن راندند /  تن  دردا و آوخا از جامه«    
  )Jonas, 1963,57( »...برممي

  ! افتاده درين غربت، با رنج و عنا چـوني؟  اي آدمِ خـوكـرده، بـا جـنّت و با حــورا  
                                                                                          )5 /27654(  

  !با اين هـمگي زفـتي در زير قبا چـوني؟  گنجي در شش جهت عالمآن كه نمي اي
                                                                                                )5 /27655(  

اي گنوسي كه عشق و ازدواج را نفي لبته طرح آزاد سازي روح از جسم، با تفكر اسطورها
كند، تفاوت اساسي دارد و منظور از آن كسب كماالت روحاني و اتصاف به صفات الهي به مي

 .ي انسان كامل استمنظور رسيدن به مرتبه

 
 هبوط -3

مكاتب گنوسي است و دو  هاي اصلي ادبيات مندايي و تماميهبوط يكي از اسطوره
  : كاربرد عمده دارد

بخشي از اصل الهي كه مبناي پيدايش دنيا و هستي انساني ـ هبوط پيش از كيهاني1
  . باشدمي
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در جهان يا در  19»حيات نخستين«ـ هبوط اخگرهاي نوراني يا روح به عنوان اجزاي 2
والً تابع همان روند معمهاي گنوسي، اين هبوط ثانوي البته در اكثر نظام". بدن انسان

 "الهي زيرا روح عبارت است از ذرات همان اصل سقوط كرده .نخستين است

)Jonas,1963:62(  

چه كسي مرا ! /  ورد؟چه كسي مرا بدين تاريكي پليدجاي درآ! آوخ: / پرسدحيات مي"
  )63-64 :همان( "!در اين آشوب كيهاني؟! /  در اين پريشاني عوالم؟ / فروفكند 

اي از زبان حيات اي از موقعيت كنوني انسان است كه به صورت اسطورهرواقع اين تجربهد 
  . بيان شده است

در عرفان اسالمي، به خصوص عرفان نظري متأخر، آفرينش طي مراحل چندي صورت 
شود و منظور از آن، مراتب متنزّل تجليات الهي گرفته است كه از آن به قوس نزولي ياد مي

البته اين . تجلي مقام انسان كامل و آخرين تجلي، عالم ناسوت يا طبيعت است است؛ اولين
كه وجودي حقيقي و شخصيت يافته است،  اي چون نزول جزء الهي،تنزالت معنايي اسطوره

، همان »هبوط«ندارد لذا در عرفان اسالمي و به تبع آن در اشعار موالنا، تصوير مشخص 
منشأ اين تصور، تصوير انسان در قرآن . جسم مادي است معناي ثانوي يعني هبوط روح در

ترين مراتب گويا در پايين) ي الهينفخه(كريم است كه به اعتبار اصل علوي و رفيع خود 
البته در قرآن . هبوط كرده است) هياتي از گل پخته(عالم خلقت، يعني در طبيعت مادي 

. ارتباط با اين موضوع نيستت كه بيمشخصا به هبوط آدم ابوالبشر از بهشت اشاره شده اس
  :بازتاب زيادي در اشعار موالنا دارد» هبوط«

  در قـعر چنين چـاهي ناخـورده ونـابرده  افـتادم زان قصـر و سـراپـرده ناگـاه در
                                                                                               )5 /24441 (  

  :پرسدو با شگفتي مي
   ز  مــيــان حـــرم  ســلـطــانــي  دانــي؟ز كــجــا آمـــده اي مــي

                                                                                                )6 /31059(  
   !ــاني؟آن مـقــامــات خـوش روح  يــاد كــن هــيـچ بـه يـادت آيــد

                                                                                                )6 /31060(  

                                                 
19.Erlian Life هاي الوهيت متعال يكي از نام  



  45) 32- 58... (گشتگي و نجات بخشي انسان از گم 
 

  لـا جــرم خـــيـره و سـرگــرداني  هـا پـس فــرامـوش شـدسـتـت آن
                                                                                )6 /31061( 

هدف عارف مسلمان نيز چون عارف مندائي آگاهي به اين راز رهايي از بند زندان مادي 
  :است

  رويم عـزم تماشا كه راسـتما به فـلك مي  رسد از چپ و راستهرنفس آواز عشق مي
                                                                                              )1/4911(  

   باز همان جا رويم جمله كه آن شهر مـاست      ايـم  مـا به فـلك بوده ايم، يار مـلك بوده
                                                                                              )1/4912(  

   ت؟ باركنيد اين چه جاست؟برچه فرود آمدي  ر پاك ازكـجا؟ عالم خاك ازكـجا؟گـوه
                                                                                              )1/4914( 

تصوير هبوط مستلزم اعتقاد به يك وطن يا خاستگاه اوليه است كه در آن گم گشته     
  : است

چه كسي مرا  /ت در تيبيل زندگي كنم؟ اشچه كسي مرا واد! / منم يك مانا از حيات اعظم"
    Jonas)" (1963:57, "در بن بدن فروفكند؟

در ديدگاه مولوي نيز جهان مادي وطن عناصر مادي است و روح انسان كه از سنخ ماده 
مثنوي ارزشمندترين كتاب عرفاني اسالمي با همين . نيست، وطن و خاستگاه ديگري دارد

جدا ) نيستان(كه از وطن اصلي خود ) ني(ت و ناليدن روح تصوير غرب: شودتصوير آغاز مي
  :فرض وجود يك وطن اول براي روح، در غزليات نيز وسيعا مشهود است. شده است

  دارمنه از خاكم نه از آبـم سر عالم نمـي  دارممن از اقـليم بـااليم سـر عـالم نمـي
                                                                                                )3/15088(  

جدا شده و مشتاقانه در آرزوي ) عالم باال(چون مسافري از وطن اصلي خود او هم
  .بازگشت است

  كـه بـاال رو چـو دردي پست منـشـيـن  آمـد بـه جـان از چـرخ پــرويــننــدا 
                                                                                           )4 /19952(  

    جــدا از شــهـر و از يـاران پـيـشـيـن    كـسـي انـدر سـفـر چـنديـن نـمــانـد
                                                                                            )4/19953(  
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  از آن سـلطـان و شـاهـنشـاه پـيشــيـن آخــر شــنــيــدي    اي ارجــعـــي نــد
                                                                                           )4 /19954 (  

، ترديدي است كه ذهن عارف مندايي و مسلمان، »هبوط«جالب توجه در ارتباط با  نكته
علت اين هبوط، پر كرده است و هر كدام بر اساس جهان بيني خود، هر دو را نسبت به 

هاي گنوسي و مندائي به طرق مختلف سعي شده است در نوشته. اندپاسخي براي آن يافته
تقصير نشان دهند اطالع و بييا خداوند متعال را نسبت به اين هبوط بي» حيات اعظم«كه 

تعين ازلي، بي هاي نوراني در مادهشتباهي اشعههايي چون سقوط صوفيا، بازتاب او اسطوره
اصوالً فرض . بر همين اساس شكل گرفته است... كنجكاوي نفس و شيفته شدنش به ماده و 

اي به جز خداي متعال، بدين منظور است كه ساحت ثنويت عالم و در نظر گرفتن آفريننده
  . اي جز او نسبت دهندنندهكبريايي او را از هر گونه عيب و نقص بپااليند و به آفري

و  "!است؟ چه كسي مرا بدين تاريكي پليدجاي درآورده":پرسدمي) روح(حيات 
- از تاريكي دهشتبار جهاني كه بدان فروفكنده شده! بخشما را رهايي ": كنددرخواست مي

حيات اعظم بر اين نبوده  اراده": دهدحيات اعظم به اين درخواست چنين پاسخ مي ".ايم
  ".منزلي كه در آن ساكني، حيات اعظم بنا نكرده است. جاي درآيي ست كه بدين تاريكا
)Jonas, 1963:63(  

-موالنا با نگرش توحيدي و تنزيهي خاص عرفان اسالمي، صدور همه چيز را از خدا مي

» ابتال«را » هبوط«بر همين اساس، علت . داند و براي آن حكمت و مصلحتي قائل است
-كند و در آن فراق و دوري يار را مييا آتشي است كه انگبين جان را مصفا ميدن. داندمي

  شناساند؛ چه شناخت هر چيز به ضد آن است 
   ز مقربان حضرت، بـشدم غـريب و تنها      به سوي زندان، بكشـيد تن زباال چو مـرا

                                                                                             )1 /1867( 

  
  روم چه روي آرم به برون و ياراينجا چه    كس خالص جويد زبال و حبس و من نيهمه

                                                                                             )1 /1869(  
   ه نشد به غير آتش دل انگبين مصفاك     نج زندان، نرسم به خـلوت او كه به غيرك

                                                                                             )1 /1870(  
  :اصوالً هدف از هبوط انسان بر زمين ظهور عشق است و ماهيت عشق رنج كشيدن است



  47) 32- 58... (گشتگي و نجات بخشي انسان از گم 
 

          ـشيدن بـالشكـر بلي چـيسـت؟ ك  يگـفت السـت ؟ تـو بگفتـي بل
                                                                                              )1/2818(  

به نظر مولوي، اگر كسي گمان دارد كه اين هبوط ثمري نداشته است، سخت در 
گاهي بوده است آن، زنده كردن جهان به نور عشق و آ ترين ثمرهاشتباه است؛ زيرا بزرگ

  :سرد و تاريك درآميخته است و سوزش و تب و تاب و هيجان را با ماده
  كه چـو خـورشـيد جـمـله جـان گرديم       آمــدســتـيـم تـا چــنــان گــرديــم

                                                                                          )1 /18469(  
  گــل و گـلــزار خـاكــيـان گــرديـم          ـونـس و يـار غـمـگـنـان بـاشـيـمم

                                                                                           )4 /18470(  
  يـمالـعـيـن ديـدگــان گــردقــرّه            جـان نـمـايـيـم جـســم عــالـم را

                                                                                           )4 /18472(  
  غرق شدن و اسارت -4

است؛ روح » اسارت«و » غرق شدن«شود، دو تصويري كه متعاقباً پس از هبوط نقل مي
  :پرسدمي

چه كسي مرا از خاندانم ! / ان و منزلم؟بدور از مك! / چه كسي مرا به اسارت درآورد؟«      
صانع ظلمت و با  اين اسارت هدفمندانه، با نقشه )Jonas,1963:63( "!برون آورد؟

  .باشدهمدستي سيارات مي
در عرفان اسالمي نيز دو عنصر عمده ـ نفس و شيطان ـ انسان را در اسارت دنيا نگه 

توان آنان را با همدستان دنيا دارند كه ميدارند و از معرفت و اتصال مجدد به حق باز ميمي
نفس و شيطان، انسان همچنان در  مكر و حيله به واسطه. در تفكر گنوسي مقايسه نمود

  :هاي مادي خويشماند و غرق در اميال و خواستهاسارت دنيا باز مي
   جـهـان در جـهـان آشـنـايي نـدارد  ــديـدم وفـايـي نــدارد جـهـان را ب

                                                                                           )1 /10139(  
  چو كـوري كـه در كـف عـصايي نداردابـلـه شـتابـان شـده سـوي دامـش       مـن 

                                                                                     )2 /10141(  
  :او از اين زندان سخت ملول است و در آرزوي آزادي خويش
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  وقت است جان پاك را تا ميرميداني كنم  جهان، من خويش زنداني كنمتاكي به حبس اين
                                                                                                )3/14720(  

اوقات خود را بعد از اين     م ز آلودگي، با قوت پالودگيبيرون شـد
  ) 3/14721( مقرون سبحاني كنم

  :كندگاهي اين آرزوي رهايي، بياني پر خشم و ستيزه جويانه پيدا مي
 ودندان بشكنمخوار را چنگالوين چرخ مردم        نو ، تا قفل زندان بشكنم بازآمدم چون عيد

                                                                                          )3/14534( 

 هم آب  بر آتش زنم ، هم بادهاشان بشـكنم     خورندآب راكين خاكيان را ميهفت اختر بي

                                                                                                        )3/14535(  
 خوار را در دير ويران بشكنمتا جغد طوطي   از شاه بي آغاز من ، پرّان شدم چون باز من

                                                                                                   )3/14536(  
قيقاً موقعيت روح را كه با همدستي ي آشنا با ادبيات مندايي، اشعار فوق دبراي خواننده  

  .نمايدسيارات و دنيا در عنصري بيگانه اسير شده است، باز مي
 

  ي احساس دوسويه     
  گشتگي و فراقگم- 5

گشتگي، رخوت، گم: در ادبيات مندايي، وجود زميني از يك طرف با تصاويري چون
پريشاني، فراق و : اتي چونشود و از طرف ديگر با احساسغفلت، خواب و مستي، توصيف مي

با عنوان سرود مرواريد ) مانوي(در يك شعر تمثيلي گنوسي . كندجدا ماندگي جلوه مي
اي اشاره شده است كه به فرمان پادشاه براي ، به ماموريت هراسناك شاهزاده)فخر جامه(

ي او در آن فرستاده شده است ول) دنيا(ربودن مرواريدي گرانبها از كام اژدها به كشور مصر 
  :جا به خوابي سنگين فرو رفته است 

و به سخنان ما  گوش /  از ژرفاي خواب برخيز /  به تو فرزندمان كه در مصري ، درود «
  "/...كز براي آن به مصر شتافتي/  مرواريد را به ياد آر/  اي به ياد آر تو شهزاده/ فرادار 

  :گويدو او پس از بيداري در پاسخ چنين مي 
واداشتند از / خويش مرا با نوشيدن آشنا كردند، با خدعه) فرزندان دنيا(ن آنا"

و به خدمت پادشاهشان /  اي بودم از ياد بردم كه شاهزاده /گوشتشان بچشم 



  49) 32- 58... (گشتگي و نجات بخشي انسان از گم 
 

در اثر  /همان كه به خاطرش مرا فرستاده بودند،  /از ياد بردم مرواريدي را./  درآمدم
  )Jonas, 1963:69( ".مسنگيني غذايشان، به خوابي عميق فرو رفت

ترين تصوير در ادبيات مندايي است ولي ترين و گستردهگشتگي، رايجتصوير خواب و گم
و ياري خواستن انسان از ساكنان » احساس فراق«، »وحشت«به موازات آن تصاويري از 

د فر. هاي متفاوت بشر در دنيا بستگي داردشود كه احتماالً به موقعيتعالم باال، ديده مي
 آلود است ولي پس از آن كه در سايهقبل از اين كه به معرفت دست يابد، غافل، خواب

  :نمايدشود، احساس پريشاني و فراق ميمعرفت، از خويشتن حقيقي خود آگاه مي
هيچ / ام در اين عالم فرودين سكني گزيده! /  موجودي تنها! /  منم يك تاك غريب«

» .برايم گماشته نيست/ هيچ ياريگري پرمهر/ الهيچ نگهباني وا/ باغباني دلسوز
  )65:همان(

در اقامتگاه موجودات  /ام گشته و وحشت زدهاكنون كه گم! /  چگونه شاد باشم؟! آه«
!.../ هاني غرقه گردم؟چقدر بايد درميان عوالم كي!.../چقدر بايد سرگردان بمانم؟... /پليد

گويي تنها من / در فكر فرار از آنانم و روز شب .../ چينندموجودات پليد برايم دسيسه مي
او / گردانم مي 20»مندااد حيه«دو چشمم را به سمت / ام در اين جهان دهشتبار مانده

  )65:همان. (بزودي به نزد تو خواهم آمد: كه گفت
اند و اين دو رشته تصوير، به موازات يكديگر در غزليات عرفاني موالنا، فراوان به كار رفته

  :دهندهاي متفاوت بشر را در دنيا نشان ميتموقعي
 
 

  كه رخت عمر ز كي باز مـي بـرد طــرّار  !شود بيــدار؟چرا ز قـافله يك كس نمي
                                                                                                )3/11974(  

  كند ، كـنـي آزارچـرا از او كـه خبر مـي  زاريخـواب وز طـرّار مـي نـيـاچـرا ز 
                                                                                            )3/11975(  

                                                 
20. Manda d’hayye ي نجات در چهره» معرفت«ي به معناي معرفت يا عقل حيات بخش، صورت تجسم يافته    

نور به جهان ظلمت فرستاده شده است                                                 بخش اصلي دين مندايي كه از عالم 
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خبر گشتگي، خطرات بسياري براي انسان غافل دارد كه از آن بيو اين خواب و گم
  :است

  ت افـعي بيداراكه بر سر تـو نشـسته             انيبرادرا تـو كـجا خـفتـه اي نمي د
                                                                                            )3/11954(  

  ساالراست پير خوان چه ديگ بهر تو پخته         بيني اي دل مغرورهاست كه ميچه خواب
                                                                                            )3/11955( 

  :ي هجران و فراق، وسيعاً در غزليات مولوي منعكس شده استاز طرف ديگر ناله
  من از كـجا، غـم باران و ناودان ز كجا؟  ز كجا و غم و شادي جهان ز كـجا؟   من ا

                                                                                        )1/2410(  
  دل از كــجا و تمـاشاي خاكدان ز كجا؟  بـه عـالم اصـلي خـويش وا نـرومچـرا 

                                                                                                  )1/2411 (  
  وجود نگرش تنزيهي خاص خود، دليلي براي اين هجران نمي يابد و حتي با

  ام؟حبس از كجا من از كجا، مال كه را دزديده  اممن از براي مصلحت در حبس دنيا مانده
                                                                                                )3/14494(  

                            ام دامـان خون آلود را در خاك مي ماليده    قم به خون وز اشك چشم هرحروندر حبس تن غر
)3/14495( 

  :ي از حد شدن اين درد استحتي سكوت عارف نيز نشانه
  نـمـاند مر و را ناله، نباشد مر و را زاري      هرآن بيمار مسكين را كه از حد رفت بيماري

                                                                                           )5 /26895(  
  ناچاريه ب  را خموشست او طاقت طاق شد او چو      نباشد خامشي او را، از آن كان دردساكت شد

                                                                                            )5/26896(  

  
  :بلواي دنيا -6

- هاي دنيا در مورد انسان، ايجاد بلوا و سر و صداست كه بعضاً به جشنيكي از دسيسه

بخش را بيرون رانند و گوش اين بلوا براي آن است كه نجات. هاي عياشانه تعبير شده است
  . دكر كنن) پيامبري از عالم نور(» مرد غريب«انسان را در برابر صداي 



  51) 32- 58... (گشتگي و نجات بخشي انسان از گم 
 

بيا بگذار سر و صدايي مهيب در گوشش فروخوانيم، تا شايد آن اصوات آسماني را «
  )Jonas, 1963:73(» .فراموش كند

شود انسان مقامات نيروهاي كيهاني، تا حدي موفقيت آميز است و موجب مي اين توطئه
د پيشين خود را فراموش كند، اين موضوع حتي در داستان گنوسي هبوط آدم نيز مشهو

  :است
رسد، او از اين كه بايد از امور به گوش آدم مي) بخشنجات(» حيات«وقتي نداي " 

كند كه در اين دنيايي دست كشد و رخت بربندد، اندوهگين است و چند بار درخواست مي
ي سرزمين باقي بماند و مراقب كشتزارهاي پهناور و احشام و محصوالت آن باشد ولي فرشته

سازد كه بدن و دنيا چيزي نيست كه او به كند و خاطر نشان ميمي نجات او را سرزنش
  )87:همان( ".ها افسوس بخوردخاطر آن

ي روح علوي سخت دل بسته. در غزليات شمس دقيقاً با چنين تصويري روبرو هستيم
ها جدا شود، و بلواي دنيا، كارگر تواند از آنشود و نميهاي دنيا ميلذات مادي و عياشي

شود و رسالت مولوي با نقل اين حالت، دل بستگي حقيقي را به انسان يادآور مي. فتدامي
  .گردداش را متذكر ميفراموش شده

  دادي تو پرخويش و دو سه دانه خريدي  زعـرش سـوي فـرش فتادي و قضا بودا
                                                                                                 )6/27805(  

  گـه لب بگزيدي و گـهي دست خليدي     قحط درين لقمه فتادي چـون گـرسنه
                                                                                            )6/27806(  

» معمولي«و » خام«هاي ولي رسيدن به اين مرتبه و رهايي از لذات دنيا، كار انسان
  :نيست

  نشـاط و عـيش به باغ بقا تـوانـي كــرد  از غـم دنـيا جـدا تـواني كــرد   اگـر دل 
                                                                                            )2/10113(  

  صـفا تواني كــردهـمه كـدورت دل را   به آب ريـاضـت بـرآوري غـسـلي اگـر
                                                                                            )2/10114(  

  نــزول در حـرم كـبـريـا تـوانـي كـرد  ت ار دو گـام بيش نهيز مـنـزل هـوسـ
                                                                                                )2/10115(  
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  تو نازنيـن جـهاني كـجـا تـوانـي كـرد؟        وليـك اين صـفت رهـروان چاالك است
                                                                                            )2/10119(  

  بخشيبخش و روند نجاتنجات -7
با . ، سقوط كرد)معموالً صوفيا(ات از وقتي ضروري شد كه يكي از اعضاي پلروما روند نج

لذا يكي . سقوط او، يكپارچگي پلروما در هم شكست و از اين طريق نور با ظلمت درآميخت
مرد «يا 22»مسيحا«يا  21»بخشنجات«از اجزاي الوهيت از جايگاهي واال در مال اعلي به نام 

ها، در برخي از فرقه. اين آزادسازي را به عهده گرفت وظيفه...  و »منداادحيه«و يا » غريب
اي با حضرت مسيح برابر نهاده شده است ولي شخصيتي واالتر از بخش اسطورهاين نجات

بخش در مقطعي تاريخي ظهور عيساي تاريخي دارد كه به عنوان مظهري از مسيحاي نجات
مرد غريب يا مندا در (اعظم يا الوهيت  اين جزء حيات )Hestings,6/236-237(. نمود

خود را در » «چال دنيا نزول كند به سياه«بخشي بايد براي عمليات نجات) ادبيات مندائي
ولي نزول مجدد جزء الوهيت، . و تبعيد شدن از عوالم نور را پذيرا شود» حزن عوالم بپوشاند

» غرق شدن«، »هبوط«به طريق  با سقوط غم انگيز پيشين كامالً متفاوت است زيرا او ديگر
او از طريق سپهرها و با اقتدار، خودش وارد دنيا . وارد دنيا نشده است» افكنده شدن«و يا 

  :گرديده است
پايان من با اخگر و نوري بي/ ام من بدين جاي آمده/  پدرم به راه افتادم  من از خانه«

   )Jonas, 1963:76(» .امبدين جاي آمده
ان نظام كيهاني، طبعاً نوعي راه گشايي و پيروزي بر نيروهاي حاكم بر آن گذر او از مي

  :است
  / به نام آن مرد غريب كه راهش را از بين عوالم گشود /  به نام او كه آمد «

  ) 77 :همان(» .فلك را شكافت و خويشتن را آشكار ساخت 
هاي مختلف به ادبيات مندايي است كه در موقعيت يكي از نمادهاي برجسته 23غريب

است كه به خاطر طبيعتش با اين جهان، » حيات«گاهي صفت خداوند يا . كار رفته است
؛ گاهي )حيات غريب اشاره به الوهيت متعال است(بيگانه است و هيچ سنخيتي با آن ندارد 

                                                 
21. Soter 
22. Christus 
23 Alien 
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گشته است و درتركيبات نيز صفت انسان است كه با اين جهان مادي بيگانه  و در آن گم
 :همان.... (و» تاك غريب و تنها«، »نفس غريب من«: وارد شده است؛ مانند متعددي نيز

بخش اشاره به پيامبري از عالم نور يا نجات 24»مرد غريب«اين واژه در تركيب ) 49-50
خواند و چون نفوس بايد پس از بيداري سازد و به بازگشت فرا مياو بشر را بيدار مي": دارد

-76  :همان(". فلك ايجاد نموده است» ديوار آهني«واقعي در از دنيا بگريزند، يك شكاف 

شود، اين جستجو، باز يافتن و گردآوردن ذرات نور كه با بيدارسازي انسان ممكن مي) 78
اين مطلب . طوالني است كه محدود به زمان و مكان خاصي نيست يك روند ترسيم شده
ه دنيا نيامده است، بلكه از آغاز زمان، بخش يك باره بگردد كه نجاتمنجر به اين نظريه مي

او . بالفاصله پس از سقوط اخگرهاي نور، به صور گوناگون در طي تاريخ در گردش بوده است
سازد تا زماني كه خود را به دنيا تبعيد كرده است و هر بار خود را به صورتي نو ظاهر مي

  )69:همان. (داش رها شوبتواند با جمع كردن كامل خود، از رسالت كيهاني
 دعوت او، بخش وسيعي از ادبيات مندائي را به خود اختصاص داده است؛ او در فاصله

  : روداي نامرئي در طي زمان راه ميظهوراتش گويا به گونه
 :همان( ".اورشليم رسيدم تا به دروازه/  ها در ميان عوالم و نسل/ من سرگردان شدم «

69 (  
ام تا قلوب را احساس آمده! /  از جانب تو، اي منزلگاه نوراني/ از جايگاه نور پيش آمدم "

ام تا آمده /شماو با من نيز در انديشه! /  ضور دارم؟ام تا ببينم در كدام انديشه حآمده/كنم 
من  ...ر جايگاه نور او را بستايممن نيزد! /  ستايد؟ببينم چه كسي مرا در دنياي مادون مي

ولي ذكر و / مان كه در بين آنان نبودمدر آن ز/  ي صادق و مومن را هاقلب/  آمدم و يافتم 
  )70 :همان( ".نامم بر لبانشان بود

باشند كه با وجود داشتن بخشان الهي، همانا انبياء ميدر تفكر سنتي اسالمي، نجات
در  ولي) 110كهف، ("انا بشرٌ مثلكم يوحي الي"باشند ارتباط با جهان الوهيت، واقعاً بشر مي

خوريم كه تجلي اول تفكر عرفاني متأخر، به خصوص از ابن عربي به بعد، به حقيقتي برمي
ادراك خداوند . اي از عالم الوهيت استبين او و جهان هستي وخود مرتبه خداوند، واسطه
اين حقيقت ممكن نيست؛ با انسان نيز مرتبط است زيرا صورت كامل انسان  جز به واسطه

                                                 
24. Alien Man 
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حقيقت «و » انسان كامل«اين حقيقت كه از او به ) 93 - 91، 1350نسفي، . (است
. در طول تاريخ است) انبيا و اوليا(شود، داراي بروزات و مظاهر خاصي تعبير مي» محمديه

اين تصوير كه از نگرش سنتي اسالمي در مورد انبياء و اولياء بسيار فراتر است، قرابت زيادي 
هاي آن حقيقت مطلق ، اين بروزات را با ذكر تجلي موالنا. بخش گنوسي داردبا نجات

  : داند، نه تناسخوحدت وجلوه مي
 دزنـگار برآمـ امسـال در ايـن خـرقه           خ قبايي كه چو مه پار برآمدرآن س

                                                                                            )2/6669(  
 آن است كه امسال عرب وار برآمــد     آن تـرك كه آن سال به يغمايش بديدي

                                                                                            )2/6670(  
 آن جـامـه به در كـرد و دگربار بـرآمــد  آن يار همان است اگر جامه به در شــد

                                                                                                )2/6671(  
ار برآمــد  اده همان است اگـر شيشـه بدل شـدآن ب بنگر كه چه خوش بر سر خمـ 

                                                                                                )2/6672(  
 كـز جـوشش آن قـلزم زخّــار بـرآمــد  اين نيست تناسخ، سخن وحدت محض است

                                                                                                )2/6674(  
است، در اشعار دهعربي و پيروانش آمگرچه مفهوم انسان كامل، آن گونه كه در مكتب ابن   

- موالنا بروز ندارد و مورد تاكيد او نيست ولي در برخي غزليات به تصويري از انسان برمي

چه در غزل فوق بيان بخش مندائي است؛ چنانخوريم كه يادآور مفهوم انسان كامل و نجات
ها ذكر شده است، تجليات و بروزات اين در غزل منسوب زير كه در برخي نسخه. شد

  :ت در قالب انبياء به صورتي پرشورتصوير شده استحقيق
  و  نـهـان   شــد دل  بــرد هـر لحظـه به شـكلي بـت عـيار بـرآمـد       

  ...هـر دم بـه لـبـاس دگـر آن يـار بـرآمـد       گــه  پــيـر  و جــوان  شــد
  ـــر جاز بـــهـــر  تــــفـگشت دمي چند بر اين روي زمين او       مـي

   تـســبـيـح كـنــان شــــدعـيـسـي شـد و بـر گـنـبـد دوار بـرآمد       
  خــود رفــت بــه كــشــتــيگـه نـوح شـد و كرد جهاني به دعا غرق       

    آتــش، گــل از آن شـــــد       ـشـت خـلـيـل و ز دل نار بـرآمدگـه گ
  هـــر قـــرن  كـه   ديــــدي      باهللا كه هـمو بـود كه مي آمد و مي رفت
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  ــد ـــان    شـــجـــهـداراي           بت آن شكل  عـرب وار  بــرآمـدتا عاق
  )384، 1340 :غني(                                                                              

اً با نظريه نبوت غنوصي مربوط انسان كامل و ظهور او را در ادوار دقيق گولدزيهر، نظريه
اي كه مواعظ هوميلين منسوب به قديس كليمانس از آن سخن گفته داند، همان انديشهمي

جز يك نبي صادق بيش وجود ندارد و او انساني است كه خداوند او را آفريده و به او «: است
. هاي متفاوتتها و صورگذرد با نامروح بخشيده است و از خالل جهان از همان آغاز مي

  )230، 1358 :نيكلسون(
گنوسيان وقتي تمام  به عقيده. شناسي مربوط استبخشي با فرجاممعموالً مباحث نجات

ذرات نوراني از بند ماده آزاد گشتند، هستي كيهاني كه فاقد ذرات نوراني است به پايان 
مطلق و يك جهان  خود كه عبارت بود از يك جهان نور خواهد آمد و جهان به شكل اوليه
بخش نيز با جمع آوري كامل اين ذرات نوراني، از نجات. ظلمت مطلق، تبديل ـ خواهد شد
. پيونددشود و به جايگاه اصلي خود، در پلروما ميرسالت كيهاني اش آزاد مي

)Jonas,1963:46( وقتي . اين معنا در عرفان نظري به خصوص در تفكر شيعي وجود دارد
ه بروز كامل حقيقت محمديه است، ظهور نمايد، دنيا به كمال خود خواهد خاتم الواليه ك

 .رسيد

  دعوت يا ندايي از ماوراء -8
شود آغاز مي» ندايي آسماني«يا » دعوت«گنوسي با يك  بخشي در انديشهروند نجات

نخستين تأثير اين بيداري، آگاهي از موقعيت . شودكسي كه اين ندا را بشنود بيدار مي
عيساي درخشان به آدم «. شوداست و بعضاً موجب بروز وحشت و دلتنگي مي خويش

معصوم رسيد، او را از خواب مرگ بيدار ساخت تا مگر بتواند از چنگ ديوان بسيار نجات 
آدم خود را آزمود و دانست چه كسي ... ديو اغواگر را از او راند... او را بيدار ساخت... يابد
- تكوين(» ...اش كوبيدزاري كرد، جامه اش را دريد، به سينه سپس فرياد كشيد و... است

-در متون مندايي مي )Jonas, 1963,86- 87(شناسي مانوي، تئودور باركناي، به نقل از 

  :خوانيم
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من رفتم و خود را در تاريكي ... مرا بپذير و مرا نجات بده اي نور االنوار، اكنون توبه«
براي كمك خواستن فرياد ... بگريزم و به جايگاه خود بازگردمازلي يافتم و قدرت ندارم از آن 

  )67-68:همان(» .كشيدم اما صدايم از عالم تاريكي بيرون نرفت
شود ولي بيدارسازي از دو طريق در عرفان اسالمي ندا و خطاب الهي متوجه همگان مي

  :گيردصورت مي
     باحث عمومي نبوتلزوم وكيفيت اين دعوت، به م: ـ دعوت همگاني توسط انبيا1
پيامبر . پيوندد كه بخش وسيعي از كالم و ادب اسالمي را به خود اختصاص داده استمي

مردم از  رساند و همهها مياي است كه مستقيماً سخن خداوند را به گوش انسانواسطه
  .شنوندطريق او، نداي آسماني را مي

با ندايي ) خواص(اء، افراد برگزيده عالوه بر دعوت انبي: ـ دعوت الهي از برگزيدگان2
اين قبيل . شوندشود، فرا خوانده ميدروني و يا رويدادي كه موجب تحول و تنبه آنان مي

ابراهيم ادهم، بشر : ها به فراواني در كتب تذكره، در احواالت عرفاي بزرگ مانندرويداد
. مذكور است) و با شمسشگفت ا آشنايي و رابطه(ر و خود موالنا حافي، فضيل عياض، عطا

  :گويدمولوي اين ندا را به سماع آسماني تشبيه كرده و مي
  ها ويران كـنيمعشق را از نعره خانهما طبل        آمد رسولي از چمن، كين طـفل را پنهان مزن

                                                                                                 )3/14467(  
   افشان كنيمجانم فـداي عـاشقان، امروز جان  سماع آسمان، خـيزيد اي ديـوانگانبشنو 

                                                                                                )3 /14468(  
 :شودز غير او روي گردان ميسازد و ارسد، او را بيدار مياين بانگ چون به گوش جان مي

  خطاب لطف چو شكّر به جان رسد كه تعال  ه بر نپرد جان چو از جـناب جاللچگون
                                                                                                )3/14297(   

  رسد ز بحر زالل  چو بانگ موج به گوشش  در آب چون نجهد زود ماهي از خشكي
                                                                                                )3/14298(  

  
  چـو بشنود خـبر ارجـعي ز طـبل دوال؟  صـيد نپرد به سـوي سـلطان بـازچـرا ز 

                                                                                                )3/14300(   
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  نتيجه
شناسي مندائي، اي با الهيات و هستيهاي اساسي و ريشه، تفاوتنگرش موالنا در غزليات
محبوب ازلي و  او هستي را يكپارچه، آفريده. خداوند با عالم، دارد به خصوص در باب رابطه

و دوست داشتني است؛ با اين حال، در بسياري بيند ولذا برايش هدفمند تحت امر او مي
فرا مادي براي روح انساني، هبوط و زنداني  وجود يك وطن و خاستگاه اوليه: هموارد از جمل

بخشي جهت گشتگي وغربت روح، لزوم فرآيند نجات، گم)جسم(متكاثف  شدن او در ماده
همانندي ... ك تعلقات، و نجات، اشراق و وصول به حق، نكوهش جهان مادي و توصيه به تر

اي اي بودن، داراي صبغهها و تصاوير مندائي دارد كه با وجود اسطورهشگفتي با انديشه
  .باشندعرفاني مي

قابل ذكر است تجارب عرفاني در اديان مختلف به دليل يكي بودن ماهيت انسان و 
ها به و اين مشابهت آوردطبيعت تعقل و ذوق و احساس او، غالبا نتايج مشابهي به بار مي

هاي عرفاني بر يكديگر كافي نيست و بايد داليل تنهايي براي اثبات تأثيرات و تأثّرات انديشه
دو گانگي جسم : هاي قرآني تصوير انسان، ازجملهدر اين مقاله ريشه. مستندتري ارائه شود

   ا را ارائه وروح و هبوط او بر زمين ذكر شده است كه منشا اصلي تفكرات عرفاني موالن
مرد (كند ولي در مورد برخي تصاوير مثل انسان كامل، كه با تصوير نجات بخش منداييمي

- مي    قرآني نيز ندارد، اين تاثيرات قابل قبول به نظر بسيار همانند است كه ريشه) غريب

مصري گنوسي از جمله تفكر مندائي از طريق آراي  - از قرن دوم هجري مكتب سوري.  رسد
و چون نسبت به ساير فرق گنوسي، به روح يكتاپرستي  .مس در بين مسلمانان راه يافتهر

اسالمي نزديكتر بود و مانند مانويت به عنوان يك دين مطرح نبود، تاثيرگذاري بيشتري 
  .توانست داشته باشد كه قابل بررسي استمي
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