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Existential Aspect of Evil in the Works of Mani: Explanation and Evaluation
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Abstract
Since the old times, resolving and justifying the issue of "Evil" has been among humankind’s
perpetual and difficult questions in the path towards making sense of the universe. The
background and history of "Evil" in the literature and religion indicates its role in
humankind's worldview towards its Existential roots, and this is among the important reasons
why theological-philosophical traditions pay great attention to it. Philosophers and
theologians have always been aware that justifying Evil in terms of religious beliefs is a huge
task; therefore, their endeavors did not always lead to success. Justifying this issue has
sometimes lead to duality and polytheism and sometimes it has actually caused theoretical
conflicts. According to Mani - whose viewpoint is grounded in some Iranian ancient religious
and ceremonial traditions - evil (darkness) resides in the nature of terrestrial creatures. The
aforesaid religion claims it wants to discover the rules governing this Being which is
composed of Good and Evil and the procedure of liberation and purification from it. Mani’s
thoughts had an impact on some Iranian and non-Iranian ancient religions in India, Africa and
Middle East. For many years, Augustine believed that Mani’s religion offers the only
acceptable rational interpretation of how the world is formed, because, it properly explains the
source of Evil. Some scholars believe that Evil is an outcome of abulia and some other – like
philosophical and theological traditions of Islamic world – believe that Evil is an outcome of
lack of perfection and the absence of good; therefore, they think that Evil is devoid of any
originality. The crucial point in this essay is to explain the existential aspect of Evil according
to Mani; its real existence and its obvious opposition to good throughout the world; we also
want to pay attention to the reasons behind this duality which opens its way out of Mani's
works; as he claims, this duality will resolve and become unified in upper levels. If, regardless
of the origin that Mani considers for the reality of Evil, we consider Evil a living creature
unified with good, because of its being mixed with it, we will need a phenomenological
viewpoint towards Evil; from an existential perspective and not from the point of its privation;
however, to decide whether this image can withstand theoretical and rational criticism is
another point and we have tried to present some of this method's – which theoretically tries to
explain Evil cognitively - shortcomings briefly.
It should be said that the reason behind difficulties in explaining Evil throughout the history
of philosophy lies in assuming it an object we can gain knowledge of. The subject of Evil,
before being an issue related to theory and cognition as an individual object, appears in
natural life and people can experience it; thus, above all other things, it’s the general and
beforehand understanding of Evil’s various phenomenological possibilities from an existential
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point of view in the field of ontological experience which opens the way for cognitive
explanations, which also happens through the help of metaphors and allegories.
From a Kantian perspective it’s as if having no access to the essence and Noumenon of Evil
causes old and traditional efforts that try to justify the explanations about phenomenological
presence of Evil in a cognitive belief system, which, through relying on analogical abilities of
pure reason, on the one hand, results in assuming an origin for Evil, and on the other hand, the
way out of it and the only way to donate life a purpose will only happen through denying and
rejecting the current existence of Evil; a purpose which sums up as paving the way towards
death and the supernatural purpose in the afterlife. This is exactly the same thing Mani tries to
do through relying on the purpose of absolute good and how to join it in the course of
humankind’s religious and ethical life.
From an ontological and phenomenological perspective, Evil, with its permanent nonindependent presence, benefits from the ability to appear in different shapes in the context of
various possibilities of existence and is intertwined with life in a way that on the one hand,
because of having no access to it as an independent constant Being we are unable to explain
Evil cognitively prior to explaining its existential flow; on the other hand, because Evil
appears in different forms, we can only explain the way it is experienced in different
possibilities according to a cognitive system, only through relying on allegory or assuming
that Evil possesses an unknown essence, as purpose, - a purpose like what Kant explains in
his third criticism as teleological reflective verdict -.
Meanwhile, allegory plays an important role and it’s exactly what Kant uses in order to
explain the relationship between the unknowns’ Noumenon or essence and their appearance.
Different experiences of various appearances of Evil has attracted many intellectuals and
artists; however, according to this respect, this explanation, will be only accessible after
gaining a concise glimpse of Evil’s way of being and appearing, through an aesthetical and
teleological reflection and through relying on symbolic metaphors. Mani’s conscious or
unconscious efforts to integrate and consolidate his belief system and everything he knew of
Evil – according to the natural desire of human or Kantian intellect – results in assuming the
existence of an unknown essence behind the veil. An assumption without which, Mani’s basis
of aesthetical cognition of this “existence’s genuine issue” will not be organized. It’s exactly
because of this that Mani’s cognitive justification of fundamentals of his religion only
happens through allegorical tales and in the form of images.
Keywords: Mani’s religion, good and Evil, Khosravani (royal) wisdom, assuming Evil as
devoid of existence, ontology of Evil’s phenomenon.
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وجه وجودیِ« شرّ» در آثار مانی :تبیین و سنجش


مژگان خلیلی -حسین کلباسی اشتری
چکـیده

از گذشتة دور ،حل و توجیه مسئلة «شرّ» ازجمله پرسشهای همیشگی و دشوار بشر در مسیر فهم هستی بوده است .سابقه و دیرینةة ایة
مسئله در عرصه دی و نیز ادبیات ،نشانة نقش آن در جهانبینی بشر نسبت به ریشههای وجودیِ آن است و ای یکی از دالیل مهمِ توجةه
ویژة سنتهای کالمیفلسفی به ای مسئله است .فیلسوفان و متالهی آگاه بودهاند که توجیه شرّ در زمینة باور و اعتقاد دینةی کةاری اسةت
سترگ؛ بنابرای تالش آنان همواره موفقیتآمیز نبوده است .توجیه ای مسئله گاهی به ثنویت و چندخدایی انجامیده و گاهی نیز عمالً بةه
بروز تعارضات نظری منجر شده است .از دیدگاه مانی  -که برخاسته از برخی سنتهای که دینةی و آیینةی ایةران زمةی اسةت  -شةرّ
(تاریکی) ،داخل در سرشت موجودات زمینی و ای جهانی است .آیی مذکور مدعی است در پی تحقیق کشف قوانی حاکم بر ای هستیِ
مرکب از خیر و شرّ و روند رهایی و تطهیر از آن است .اندیشههای مانی در برخی مذاهبِ که ایرانی و غیرایرانی ،در پهنة هند و آفریقةا
و آسیای میانه تأثیر گذاشت .آگوستینوس سالها معتقد بود دی مانی تنها تفسیر عقالنی پذیرفتنی از نحوه شکلگیری جهةان اسةت؛ زیةرا
منشأ شرّ را به درستی تبیی کرده است .برخی شرّ را حاصل نقص و ضعف در اراده دانستهانةد و برخةی دیگةر  -ازجملةه در بسةیاری از
سنتهای فلسفی و کالمی عالم اسالم -شرّ را نتیجة فقدان کمال و غیبت خیر میدانند و برای آن اصالتی قائل نیستند .مسئله مهم در ایة
نوشتار ،تبیی وجه وجودی شرّ به طریقی است که در مذهب مانی تدارک شده است؛ نوعی حضور واقعی شةرّ و در عةی حةال ضةدیت
آشکارِ آن با خیر در پهنة گیتی و نیز توجه به علل ثنویتی که از درون آثار مانی راه به بیرون باز میکند و بنا بر ادعا ،در مراحلی بةاالتر بةه
وحدت و یگانگی میرسد .اگر صرفنظر از مبدایی که مانی برای واقعیت شرّ در نظةر گرفتةه اسةت ،آن را در اثةر درآمیتتگةی بةا خیةر،
متلوقی زنده و یگانه با خیر ببینیم ،نیازمند نگاهی پدیدارشناسانه به شرّ هستیم؛ آن هم از جنبه وجودی و نه از حیث عةدمیِ آن؛ امةا در
اینکه ای تصویر بتواند در برابر نقد عقلی و نظری تاب بیاورد یا خیر ،نکته دیگری اسةت کةه بةه اجمةال تةالش شةده اسةت برخةی از

کاستیهای ای شیوة نقد و بررسی – که به دنبال تبیی ِ شناختی شرّ در حوزة نظری است – ارائه شود.

واژههای کلیدی
آئی مانی ،خیر و شرّ ،حکمت خسروانی ،عدمیانگاشت شرّ ،هستیشناسیِ پدیدارِ شرّ.
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مقدمه

به پارهای جزئی از جهان بدون ارتباط آن بةا اجةزاد دیگةر

به نظر مةیرسةد مسةئلة وجودداشةت یةا نداشةت شةرّ از

می نگریم ،برخی چیزها را بد میدانیم؛ درحالیکةه وجةود

نتستی دغدغههایِ نظری بشر بوده و هست .شاید بتةوان

آنها برای برپةایی مجموعةه جهةان و کمةالِ آن ضةروری

گفت ازجمله ابتدایی تری باورهای دینی بشر ،تأمل و فهم

اسةةت (ورنةةر .)821 :5919 ،بنةةابرای رواقیةةون بةةا انکةةارِ

ریشه شناختی پدیده شرّ -یعنی همةان بالیةا و نامالیمةات

واقعیت خارجی شرّ ،آن را امر موهومی مةیپنداشةتند کةه

زندگی -بوده است؛ بهگونهایکه تقریباً تمامی ادیان الهی و

ناشی از ضعف اندیشه آدمی است .درواقة  ،ایة نةاتوانیِ

غیرالهی به طورمستقیم یا غیرمستقیم ،بود یا نبود خارجی و

انسانها در درک جزد جداییناپةذیر و ضةروری از کلیةت

عینی شرّ را توجیه کردهاند .سابقة که ِ ای مسئله ،یکی از

خیر است که باعث میشود امری را کةه در واقة نیسةت،

محوری تری مسائل مورد توجه فیلسوفان است .ازآنجاکةه

موجود بپندارند؛ زیرا بسیاری از چیزهةا کةه بةه نظةر شةرّ

برخی دی شناسان شرّ را جدیتةری چةالش علیةه ِوجةود

مةةیآیةةد ،ممک ة اسةةت درواق ة خیةةر باشةةند .معرفةةت و

خةةدا پنداشةةتهانةةد و حتةةی آن را پناهگةةاهی بةةرای الحةةاد

خودشناسیِ بیشتر ،ای امکةان را بةه وجةود مةی آورد کةه

دانسته اند (پترسون .)513 :5911 ،ای مسئله بهطور وسةی

انسانها از بسیاری از رنجهای غیرضروری  -که به اشةتباه

در معرض بحث و مناقشات الهیاتی ،کالمی و فلسفی قرار

آن را شةةرّ مةةیداننةةد  -اجتنةةاب کننةةد (Routledge,

گرفته است و میگیرد .در دنیای یونانیمةبب ،اپیکةوروس

 .)1998:p. 463 – 466اگوستینوس به مةدت نهةه سةال

از نتستی کسانی است که با تمسک به معضلی بهنام شرّ،

مانوی بود و طی ای دوران ،جهانشناسیِ ثنوی مانویان را

علیه وجود علت اولی ،برهان اقامه کرده است (واربرتةون،

تنها تفسیرِ عقالنی پذیرفتنی برای ساختار عالم می دانست؛

 .)15 :5935او در بیانِ خود موسوم به «برهان شةرّ» سةعی

اما کمکم پیامدهای تفسیر ثنوی از ریشه و بنیاد جهةان کةه

در نشاندادن تناقض منطقی میان دو قضیه «وجود خةدا» و

به «رد قدرت مطلق خداوند» و «پةذیرفت شةرّ بةه عنةوان

«وجود شرّ » دارد و میگوید برابر با اصةل عةدم تنةاقض،

جوهری عینی» میانجامید ،او را قان نکرد و درنهایةت بةه

تنها یکی از ای طرفی درست است و ازآنجاکه در وجود

دی مسیحیت گرویةد (ایلتةانی .)21 :5932،امةا بةه نظةر

شرّ ،شک وتردیدی نیست ،میتوان از صدق قضیه دوم بةه

میرسد نحوه مواجهه با ایة مسةئله درمشةرق زمةی – و

نادرستی قضیه نتسةت رسةید؛ بنةابرای خةدا نمةیتوانةد

بهویژه در سنت هةای کهة ایرانةی – بةا دیةدگاه و روش

وجود داشته باشد! (سلیمانیامیةری .)922 :5922 ،چنةدی

یونانیان در ای باب متفاوت بوده است .از دیةدگاه برخةی

از آن ،هیةوم بةا تمسةک و اسةتفاده از نتسةتی

از پژوهشگران ،عقیده به دو امر وجودی خیر و شرّ ،ریشه

قرن پة

صةةورت فلسةةفی برهةةان یةةا شةةبهة اپیکةةور سةةعی داشةةت

در آیی گاهانی در حکمت خسروانی ایران دارد .زردشت

وجودنداشت خةدا را اثبةات کنةد .رواقیةان کةه بةرخالف

میان وجود غیرمادی فکر یا اندیشةه (اَهومَنَنهةو) و وجةود

اپیکوروس خلقت جهةان را بةا اطمینةان بةه خةدا نسةبت

مادی و جسمانی (اَستوَنت) اشیاد ،تمایز قائل شد .طبیعةت

می دادند ،برای حل مسةئله شةرّ دو نظةر عمةده را مطةر

مینوی خیر ،حامی زندگی اسةت و مینةوی شةرّ ،بةهخةاطر

کردند :ازیکسو ،ارتباط متقابل اضداد را تأیید مةیکردنةد؛

ذات خود با آفةرینش زنةدگیِ مةادی ،بیگانةه و بةه ناچةار

به ای معنا که اضداد بةا تکیةه بةرهم و تةالش دو جانبةه،

ویرانکنندة آن است .مینوی ِخیةر ،منشةأ زنةدگی (گَةیَ) و

نگهدارِ یکدیگرند؛ بنابرای خطاست که «خیر» را بدون شرّ

مینةةوی ش ةرّ اصةةل و منشةةاد نازنةةدگی (اَجیةةایتی) اس ةت؛

طلب کنیم .ازسوی دیگر ،معتقد بودند که «بد» به ظاهر بةد

بنابرای  ،شرّ به طور طبیعی از خلقشةدن بةه شةکل مةادی

است و درحقیقت به کمالِ مجموعه کمک میکند .ما چون

ناتوان است .اهریم  ،بةرخالف اهةورامزدا ،وجةود مةادی
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ندارد و آفرینش شرّ به لحةا هسةتیشناسةی محةدود بةه

است) .مطابق با دستنوشتههای یونانیِ مجموعه کل [،]8

وجود مینوی است .شرّ بهخودیِخود ،شید و ماده نیست؛

کودکی و نوجوانی مانی در میان التساییون گذشةته اسةت

بلکه میتواند وارد آن شود وآن را آلوده و پریشةان سةازد.

[( ]9زرشناس.)188-189 :5931 ،

با ای وصف ،جایگاه وجودی و عینی شرّ را در مت عةالم

آیی ِ مانی ،بر بنیان دو نیرویِ « نیکی یا روان :روشةنی»

خارج نمی پذیرد و به پذیرش وجه عدمی آن گرایش دارد

و « بدی یا ماده :تاریکی» استوار شةده اسةت؛ دو اصةل و

تبیی وجه وجودی شرّ در مذهب مانی مسئلة اصلی ایة

بُنی که؛ ازلی ،حادث و در تضةاد بةا هةمانةد؛ امةا همپایةه

نوشتار است؛ شکل خاصی از حضور واقعی آن و در عی

نیستند و نیکی بر بةدی برتةری دارد (همةان.)151-153 :

حال ضدیت آشکارش با خیر در هستیِ مادی و نیز توجه

ای دو براساس اسطورة آفرینش مةانوی ،در آغةاز از هةم

به علل ثنویتی کةه از درون آثةار مةانی راه بةه بیةرون بةاز

جدا هستند و در فرآیند نبرد دشواری که منجر به آفرینش

میکند و بنا بر ادعا ،در مراحلی باالتر به وحدت میرسةد.

انسان میشود ،به هم میآمیزند .ای دو بُة را دو درخةت

اگر شرّ  -صرف نظر از مبدایی که مانی بةرای واقعیةت آن

زندگی و مرگ هم نامیده اند (همةان 193 :و .)115اسةاس

در نظر گرفته  ، -در اثةر درآمیتتگةی بةا خیةر ،متلةوقی

نگاه مانی به هستی ،درهمتنیدهبودن خیر و شرّ است .بودن

زنةةده و یگانةةه بةةا خیةةر دیةةده شةةود ،نیازمنةةد نگةةاهی

ِشرّ در کنار خیر در فلسفهاو ،با جدایی کامل دو مبدأ خیةر

پدیدارشناسانه ،از جنبه وجودی و نه از حیث عدمیِ به آن

و شرّ تبیی میشود .او برای ظلمت ،هسةتی ِواقعةی قایةل

هستیم . .از ای منظر ،درخواهیم یافةت امکةانِ تبیةی شةرّ

است؛ همان چیزی که باعث میشود از دوگانگی انسان به

قبل از هرگونةه شةناخت نظةری ،منةوط بةه درک تصةویرِ

دوگانگی مبدأ منتقل شود و یا برعک  .و آنچه برای مانی

پدیةةداری آن در حةةوزة عقةةل عملةةی و تجربةةة هسةةتیِ

اهمیت زیةادی دارد ،نحةوة انفکةاک از ایة ظلمةت و راه

اگزیستنیال آن است.

تصةةفیهشةةدن از وجةةود ایةة عناصةةر ذاتةةی و سةةرانجام،
عوض شدن صورت و تبدیلشدن به عناصر پاک است .بةه

مبانی آیین مانوی و زمینههای پیدایشآن:

باور او ،تنها با آگاهی از ماهیت ای تاریکیها و دلیل خلق

در ابتدا برای درک بهتر مسئلة شرّ در بنیةان آیةی مةانوی،

آن ها در وجود ما و انجةام اعمةالی کةه دینةاوریِ عارفانةه
از مةرگ بةه سةرزمی

الزم است به اجمال مروری داشته باشیم بر زندگی مةانی

خاص مانی اسةت ،مةیتةوان پة

و آنچه منجر به شکلگیری مبانی آیی او شده است .مانی،

روشةةنایی  -کةةه امکةةان سةةکونت درآن ،بةةه مةةاهیتی

فیلسوف ،شاعر ،نویسنده ،پزشک ،نقاش و بنیانگةذار دیة

تغییرشکلیافته و پاک شده از ناخالصةی نیةاز دارد  -سةفر

مانوی در سال  853میالدی است .او در شمال بابل متولةد

کرد .خودآگاهی بر وجود شرّ ،بدون شک ما را بةه سةمت

شد و در ایرانِ دوران ساسانی زندگی میکرد .در آغاز قرن

تسلط بر قواعةدی سةوق میدهةد کةه خیةر را در رفتةار و

سوم میالدی ،میاندورود یةا بةی النهةری  ،مرکةز برخةورد

درون ،شکل مةیبتشةد و بةرعک  .بةا ایة فةرض ،بایةد

فرهن ة هةةا ،ادیةةان و فرقةةههةةای متتلةةف مةةذهبی بةةود.

موجةةودیتی کشةةفشةةدنی بةةرای شةرّ جسةةتوجةةو کةةرد.

فرهن هةای «ایرانةی» و «یونةانی» ،دو دیة «مسةیحی» و

درای باره از او نقل شده است:

«زردشتی» و فرقههای «غنوسی»[ ]5و «یهودی – مسیحی»

« نور ،عظیم اول اسةت ،نةه بةه عةدد و او خةدا و پادشةاه

مثل :التساییه ( .التساییوس در اصل یهةودی بةود کةه از

بهشتهای روشنی است و او راست پنج اندام :حلةم و علةم

ای دی جدا شد .او بتشی از انجیل را قبول نداشةته و از

و عقل و غیب و فطنت؛ و پنج اندام روحانی دیگةر دارد و آن

تورات و بتش های دیگر انجیل تفسیرهای خاصی داشةته

حب و ایمان و وفا و مودت و حکمت...و با اوسةت دو چیةز
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ازلی :یکی از آن دو ،جو و دیگری زمی است .اندامهای جةو

مییابند .انسةان نتسةتی بةه هةوش مةیآیةد و بةا فریةاد

پنج است :حلم و علم و عقل و غیب و فطنةت؛ و انةدامهةای

درخواست کمک میکند .مادرش بةا شةنیدن صةدای او از

زمی  ،نسیم و بةاد و نةور و آب و آذر اسةت .هسةتی ِدیگةر،

پادشاه روشنی کمک میخواهد و او ایزدان آفرینش دوم را

ظلمت است .اندامهای آن پنج است :نزم و حریق و سةموم و

به هستی فرا میخواند یا خلق میکند (همان).

سم و ظلمت» (مانی اب الندیم.)52 :5921 ،
دلیل ِبودن ما و خلق دنیا ای است که بهطور تصةادفی،
«تاریکی یا ابلی

قدیم» از وجود عالمِ نور ،آگاه میشود و

دورة آفرینشِ دوم:
در ای دوره ،بهترتیب ایزدهای «دوسةت روشةنیهةا» ،ایةزد /

زیبایی ِآن را میطلبد؛ درنتیجه ،میان نور و تاریکی ،جنة

معمار بزرگ خلق میشوند تةا پة

برپا می شود« .پادشاه روشنی یا پدرِ بزرگی» ایزدان مةانوی

زنده فراخوانده شود که پنج فرزند دارد .فرزندهای مهرایزد به

یا جلوه های متتلف خود را طی سه دوره ،یکبهیک برای

ترتیب :دهبةد /نگاهدارنةدة شةکوه ،مرزبةد /شةهریار افتتةار

با نیروهای تاریکی فرا میخوانةد « فراخوانةدن ،بةه

(پادشاه شرافت) ،ویسبد /الماسِ نور (آدم نورانی ،اداماس نور/

معنای خلقکردن بهکار میرود» ( زرشناس.) 118 :5931 ،

ایزد چهارپیکر) ،زندبد /شهریارِشکوه (ایةزد وادهةرام) ،مانبةد/

جن

نبرد و خلق ایزدان مانوی در سه مرحلة زمانی رخ داده
است که از مفاهیم بنیادی آیی مةانی اسةت و بةه همةی

اطل

از آنهةا مهرایةزد  /رو

(ایزد پرمانگ ) هستند ( همان.)118 :
مهرایزد با مادر زندگی همراه میشود و به مرز تةاریکی

علت مانویةت را «آمةوزة دو بُة و سةه دوره نامیةدهانةد».

می روند .مهرایزد ،انسان نتستی را به فریاد میخوانةد .او

«دورة نتستی » ،دورة جدایی دو ب روشةنی و تةاریکی و

هم پاسخ میدهد .ای فریاد و پاسخ ،هرکدام به یةک ایةزد

«دورة میانی» ،یعنی عصر کنونی دورة آمیتتگةی آن دو و

تبدیل می شوند؛ ایزد خروش /فریاد( ششمی فرزند مهةر

دورة پایانی که خواهد آمد ،دورة جةدایی در اثةر پیةروزی

ایزد) ،ایزدِ پاسخ (ششمی فرزند انسان نتستی ) (همةان:

روشنی بر تةاریکی و رهةایی رو از مةاده و برگشةت بةه

111و.)119-113

حالت نتستی است (همان.)115 :

به ای ترتیب ،انسةان نتسةتی بةه کمةک مهرایةزد بةه
بهشت برمیگردد؛ اما پنج پسرش در اسارت تاریکی بةاقی

دورة آفرینشِ اول:

میمانند .رهایی انسان نتستی  ،الگةویی بةرای آزادسةازی

پادشاه روشنی یا خیر ،مادر زندگی (مادر زندگان  /روح

آتی همة روانهای انسان است .مهرایزد ای بار به نیروهای

بزرگ) را فرا می خواند یا خلةق مةیکنةد .مةادر زنةدگی،

تاریکی حمله میکند و پیروز می شود؛ اما برای آزادکةردن

پسرش انسان نخستین (اورمزد بغ) را فةرا مةیخوانةد یةا

نورِ اسیر در مادة تاریک ،از جسمِ دیوان کشتهشده ،هشةت

خلق میکند .انسان نتستی با پنج پسرِ ایزدش کةه همةان

زمی و از پوستشان ده آسمان میسازد .مهرایةزد «رهبةرانِ

پنج عنصر نورانی اند« :فروهر /اثیر»« ،نسیم /باد» « ،آتةش»،

نیروهای تاریکی» با نام «شیاطی یا آرخ ها» را در آسمان

« آب» و «روشنی» و به منزلة سال های او هستند ،به نبرد

به بند میکشد .فرزندش دهبد از بةاال نگاهبةان ده آسةمان

اهریم میرود .ایةزد نفس زنده (نفس روشـنی) در ایة

است (همان).

دوره خلق میشةود کةه ترکیةبیافتةه از ایة پةنج عنصةر

مانبد بر زمی پنجم ایسةتاده اسةت و سةه زمةی دیگةر را

روشنی است .انسان نتستی بةه نبةرد اهةریم مةیرود و

رویِ شةةانههةةایش نگةةاه مةةیدارد .او همچنةةی از نورهةةای

شکست میخورد ( همان.)115-118 :

بلعیدهشده که هنوز به ماده نیامیتتهانةد ،خورشةید و مةاه و از

انسان نتستی  ،مغلوب و در اعمةاق تةاریکی ،بیهةوش

نور کمی آمیتتهشده به ماده ،ستارگان را میسازد .سةه چةرخ

رها میشود .دیوان ،پةنج پسةرش را مةی بلعنةد و آرامةش

آتش ،آب و باد را برای رهایی نورِ اسیر در مةاده مةیسةازد و

وجه وجودیِ« شرّ» در آثار مانی :تبیی و سنجش 89 /

زندبد پسر چهارمش را نگاهبان آنها میکند (همان).
«گوید مانی :و پادشاه جهانِ نور به فرشتهای دستور داد،
ای عالم را از آن اجزای درآمیتته ،برای رهایی آن اجزای
نور از اجزای ظلمت خلق کند و بسازد .پ

پ

هنگامی که ابلی

قدیم با انسان قةدیم در محاربةه

برآویتت ،از اجةزای پنجگانةة نةور بةه اجةزای پنجگانةة
ای نسیم ،ممزوج از آن است .پ

ظلمت درآمیتت .پ

او ،ده آسمان

هرچه در آن است ،از لةذت و تةروین نفة هةا و حیةات

و هشت زمی ساخت و فرشتهای را به آسمانها و دیگری

حیوان ،از نسةیم اسةت و آنچةه در آن اسةت از هةالک و

را به رف زمی ها مأمور کرد .برای هر آسمان ،دوازده باب

بیماری ،از دود است و حریق با آذر در آمیتت .پ

ایة

بةةا راهروهةةای بةةزرگ و وسةةی سةةاخت( »...مةةانی ابةة

آذر از آن است .پ

الندیم.)82- 85 :5921،

و فساد ،از حریق است و آنچه در آن است از پرتوافشةانی

آنچه در آن است از احراق و هةالک

و نورافشانی ،از آذر است .نور با ظلمت درآمیتةت .پة
دورة آفرینشِ سوم:

ای اجسام کثیف ،مانند زر و سةیم و ...از آن اسةت .پة

در ای زمان ،جهان ،بیجنبش و بیحیةات و خورشةید در

آنچه در آن است از صفا و حس و نظافةت و منفعةت ،از

آسمان ساک است .که پدر روشنی ،ایزدان منجی آفةرینش

نور است و آنچه در آن است از کثافت و تیرگی و غلظت

سوم را فرامیخوانةد؛ ایزد نریسه /پیامبرسـوم (مهرایةزد /

و قساوت ،از ظلمت است .سموم با بةاد درآمیتةت ،پة

ایزد روش شهر /مهربة  /ایةزد زینةاری  /ایةزد سةرزمی

ای باد از آن است .پة

روشنی) که خود مانی را تداعی میکنةد .ایةزد نریسةه نیةز

لذت ،از باد است و آنچه در آن اسةت از انةدوه و شةرّر و

دوشیزة روشنی را فرامیخواند (گاه چون دوازده دوشةیزه

ایة آب

آنچةه در آن اسةت از منفعةت و

ضرر ،از سموم است .نزم با آب در آمیتت .پ

ظاهر میشود) .ایزد ستون روشنی (یا ستون شکوه  /ایزد

از آن است .پ

کشوردار /سـروش اهـ ی /بامیسـتون) نیةز فراخوانةده

مالیمت برای نف ها ،از آب است و آنچه در آن اسةت از

میشود او گةذرگاه نورهةا یةا روانهةای آزادشةده در راه

غرقکردن و خفهکردن و هالککردن و سنگینی و فساد ،از

بهشتنو ،ازطریق گردونةههةای مةاه و خورشةیدی اسةت.

نزم است (مانی اب الندیم.)82 : 5921،

آنچةه در آن اسةت از صةفا و عةذوبت و

سپ  ،عیسای درخشان (ایزد خردیشهر) و بهمن بـزرگ

با قاعده و ترتیبِ خاصی ،پةنج عنصةر از خیةر بةا پةنج

(منوهمد /نوس روش  /تفکر بزرگ) فرا خوانده می شوند.

عنصر از شرّ (دو به دو) ،قابلیت درهمشدن دارند :نسةیم و

پنج اندامِ بهم بزرگ عبارت اند از :خرد ،ذهن ( تفکـر)،

دود ،آذر و حریق ،نور و ظلمت ،باد و سةموم ،نةزم وآب.

هوش ،اندیشه ،ادراک .او ایزد واپسین اسـ (.آخـرین

حاصل آن موجودی است با وجه خیر و شرّ توامةان .ایة

ایزد /ایزد ایستومن) (زرشناس111 :5931 ،و.)119-113

ترکیب و نظاممندیِ مشتص باید در فرآیندی نهایی از هم

با برهنه و ظاهرشدن دو ایزد نریسه و دوشیزة روشةنی

فروپاشد و ای فروپاشی ،قهراً برای طی دوره زمةانیِ الزم

در برابر آرخ های به بند کشیده شده در آسةمان ،نطفةه و

و پشت سر گذاشت مراحل جدایی ،نیازمند مکانی اسةت.

جنی آنها خارج می شود که حاوی نور است و گیاهان و

اینجاست که به عقیده مانی خلق جهان ِمادی الزم میشود:

از آن ،بام ایةزد

«...و در حول ای عالم ،خندقی ساخت تا ظلمتی که از

«بهشت نو یةا ائةون نةو» را  -کةه قبةل از پایةان جهةان و

نور تصفیه مةیشةود ،در آن افکنةده شةود و در پشةت آن

رستاخیز ،جایگاه ایزدان و پاره های نور رستگار شده است

خندق ،دیواری ساخت تا چیزی از آن ظلمت جداشةده از

حیوانات روی زمی به وجود میآیند .پ

خورشید ،نوری را که بةه شةیاطی

 -میآفریند و بهشةت جةاودانی را از آشةوب دوران نبةرد

نور ،بیرون نریزد ...پ

محفو میدارد (همان.)111:

گرما درآمیتته است و ماه ،نوری را که بةه شةیاطی سةرما
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متلوط شده است ،تصفیه می کند ...پة

پیوسةته کةار او

ظلمتطلب ...به فکر جن

میافتد .پ

سپاهیان نور بةه او از

چنی است تا اینکه از نور ،چیزی در ظلمت بسةته بمانةد

اطراف فشار میآورند و او به قبر آمادهشده بازمیگةردد .پة

که خورشید و ماه نتوانند آن را تصفیه کنند ( »...مانی ابة

با صترهای که به اندازة دنیاست ،آن قبةر ،پوشةیده مةیشةود.

الندیم.)82-85 :5921 ،

فرقه ماسیه از مانویان پنداشتهاند که چیزی از نةور در ظلمةت

در پاسخ به جنبش جهان و در تالش برای گةردآوری

باقی میماند» (مانی اب الندیم ،5921،ص.)82-85

دوبارة نور و ادامة جذب عناصةر روشةنی ،اهةریم  -کةه

به دنبال همی تعرضِ ظلمت ،پیةدایش نسةل انسةان و

تجسةةمی از حةةرص ،آز و شةةهوت اسةةت  -آدم و حةةوا

نیز موجودات دیگر با انتشار شرّ در دل خیر و بةا اسةارت

(گهمرد و مردیانةه) را بةه وجةود مةیآورد کةه هةم ،رو

خوبی در درون بدی آغةاز شةده اسةت و قةرار اسةت تةا

تاریکی ( با صفات آز ،شةهوت ،رشةک و نفةرت) و هةم

رهاییِ کامل نورها از درون تةاریکی ،بسةاط جهةان مةادی

رو روشةة در کالبدشةةان زنةةدانی اسةةت .صةةفات رو

برقرار باشد .درادامة درک ایة موقعیةت ،روی گردانةی از

تاریکی و در رأس آنها زاد و ولد ،نةژاد انسةان و در پةی

ازدواج توصیه شده اسةت؛ بةا ایة توجیةه کةه ،توالةد بةه

آن ،اسارت نور در زندان جسةم را نسةل بةه نسةل منتقةل

اسارت طوالنیترِ خوبی در درون بدی منجر میشود و در

میکند .انسان میتوانةد بةا تةالش و آگةاهیبتشةی بةرای

کانون ریاضت شتص مةانی و برگزیةدگان طبقةه خةاص

اخالق نیک و تقوا ،بةه آزادی نةور کمةک کنةد .هةدف از

آیی او قرار میگیرد .البتةه طبقةه نیوشةایان ،همةان مةردم

فرستادن پیامبران نیز رساندن دانش و آگةاهی بةه فرزنةدان

عادیِ پیرو آیی مانیاند که مةیتواننةد چنةی ریاضةتی را

آدم برای رهایی است (زرشناس.)111 -111 :5931 ،

تحمل نکنند؛ فقط در ای صورت نمیتوانند پ

از مةرگ

با ظهور مةانی ،عناصةر روشةنایی از زنةدان مةاده جةدا

مستقیماً به بهشت روشنی بروند؛ و به آمدنها و رفت های

می شوند و جدایی ِکامل وقتی است که نبرد بةزرگ اتفةاق

زیادی در چرخةه هسةتی بةرای تطهیة ِر کامةل نیةاز دارنةد

بیفتد؛ وقتی که پارههای نور به بهشت میرونةد و حةامالن

(همان).

تاریکی ساقط میشوند .در ای زمان ،عیسةی ،داور دادگةر

بنا بر اسطورة آفرینش مانوی ،بهشةت یةا جهةانِ ازلةیِ

برای بار دوم ظهور میکند تا روانها را داوری کند .بعد از

روشنی ،فقط از جنوب به سرزمی تةاریکی محةدود شةده

آن ،ایزدان نگهدارندة زمی و آسةمان آنهةا را رهةا کننةد.

است؛ درحالیکه از سمت شمال ،شةرق و غةرب گسةترده

زمی در آسمان میآویزد و آتشةی بةزرگ بةه مةدت 5132

است« .پدر بزرگی» یا «پدر نتستی » یا «بة راسةتیگر» یةا

سال زبانةه خواهةد کشةید تةا همةة نورهةا پةاالیش شةوند.

«زوران یا خدای خیر» شهریار ای سرزمی است .او بةیش

باقیماندة ذرات نور آزادشده به شکل ایزد واپسی به بهشةت

از آنکه شتص باشد ،چون وجودی کلی و انتزاعةی عمةل

نو صعود میکننةد .بهشةت نةو بةه بهشةت اصةلی خواهةد

میکنةد ،دیهةیم دوازده الیةهای از نةور داشةته اسةت و بةا

عظیمةی درِ

دوازده پسر نورانیاش یةا دوازده ایةزد برتةر احاطةه شةده

پیوست .شرّ یا تاریکی زندانی میشود و سةن

زندان را برای همیشه خواهد بست ( همان.)111 :
«..پ

است .او دارای پنج عنصر نورانی « فروهر /اثیر»« ،نسةیم/

در ای هنگام ...باال و پایی درهةم مةی آمیةزد و

بةةاد» « ،آتةةش» « ،آب» و « روشةةنی» اسةةت کةةه هرکةةدام

پیوسته شعله ور است تا هرچةه

بهترتیب با مقولههای «خرد»« ،ذه » « ،هوش» « ،تفکر» و

نور درآن هاست ،آزاد شود .گوید مةانی :آن آتةشسةوزی،

« ادراک» مرتبطاند .در بهشت روشنی ،ائون های ()Aeon

هةةزار و چهارصةةد و شصةةت و هشةةت (سةةال) بةةهدرازا

بیشمار زندگی میکنند و نیةز ایزدبةانویی (رو القةدس/

مةةیکشةةد .هرگةةاه ای ة تةةدبیر تمةةام شةةود ،همامةةة رو

رو بزرگ) که به نظر میرسد همسر خدای بزرگ اسةت

آتشی زبانه میکشد ...پ
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(زرشناس.)112 :5931 ،
سرزمی تاریکی یةا دوزخ ،دارای پةنج طبقةه از جةن

اهمیت آراد مانی در ای زمینه از آنجا ناشی میشود که در
آیی او «حساسیتی حاد و ب

فراگیر نسبت به شرّ و رنةج

پنج عنصر تاریکی است که عبارتند از :نزم ،حریق ،سموم،

و بةیعةدالتی وجةود دارد کةةه هسةتیِ آمیتتةه از نةةور و

سم و ظلمت « .نزم :بتاری است که در ایام زمستان پدید

ظلمت را تیره و تار میکنند» (نیولی .)22: 5932،بنابرای ،

میآید و مالصق زمةی  ،بةاد و هةوا را تاریةک مةیسةازد»

در آموزة مانوی ،شرّ ،موجودیت و هویت بیرونةی و بقةای

(برهان قاط ) .شاهزادة ای سرزمی  ،تاریکی یا شرّ اسةت

خود را در تستیر خیر و تقابل دائمی با آن در نوی هسةتی

و ظاهر آمیتتهای از پنج گونة اهریمنی (دیو ،شیر ،عقةاب،

مادی ،به دست میآورد که تنها راه گریز از آن ،خودآگاهی

ماهی و اژدها) دارد .او فرمانروای ساکنان دوزخ و تجسةم

به ای موقعیت متعةارضِ همیشةگی اسةت کةه همةراه بةا

ماده است .قلمرو او منب آشوب همیشگی است و به پةنج

تالش برای رهایی از ای دوگانگی و گریز از ایة جهةانِ

غار تقسیم می شود کةه پةنج نةوی دیةو یةا اهةریم دوپةا،

مادی و رو به سوی مرگداشت به دست میآید.

چهارپا ،پروازگر ،شناگر و خزنده در ای غارهای پنجگانةه
زندگی میکنند (همان.)115 :

معروفترین تقسیمات مربوط به شرّ:

«گنوس یا دانةشِ» مةانوی ،معرفتةی بةاطنی اسةت کةه

درفلسفه و کالم اسالمی نیز فصول درخور توجهی مسةئله

چگونگی برگرداندن روان اسةیر در زنةدان مةاده در دوران

شر را تبیی و توجیه کردهانةد و هةمزمةان در ایة زمینةه،

آمیزش کنونی را به سرچشمة اصیل خود ،آموزش میدهد

دیدگاه های ثنوی و دهری ،نقد و سنجش جدی شةدهانةد.

(همان :ص .)151-153بنابرای اساس ای آیی بةر مةژدة

نتستی بحث ،تعریف و تقسةیم شةرّ اسةت .فیلسةوفان و

نجات و رسةتگاری شةکل مةی گیةرد و هةدف غةایی آن،

متکلمان اسالمی و بعضاً غربةی بةا توجةه بةه مةالکهةای

برانگیتت آرزوی ای رستگاری در انسةان اسةت (همةان:

گوناگون ،تقسیمبندی های متتلفی از شرّ ارائه کردهاند .در

.)112

ای میان ،شرور طبیعی و اخالقی محل اختالف نظر اسةت

به اعتقاد مانویان ،ب شةرّ یةا تةاریکی از میةان نرفتنةی

و درمورد آن ،بیشتر از سایر اقسام بحث شةده اسةت؛ امةا

است؛ بنابرای آیندة پیروان مانی رهایی و نجات از تمةامی

به هرحال ،تمامی انوای شرور میتوانند بةه نحةوی بةا هةم

بدبتتی های ای جهانی و اقامت دائةم در دنیةای روشةنی

تداخل داشته باشةند(مطهةری .)833 :5911 ،از زمةره ایة

است؛ اما سرنوشت محتوم توانگرانِ ای جهةان ،رفةت بةه

تقسةةیمات مةةیتةةوان بةةه شةرّ اخالقةةی ،شةرّ طبیعةةی ،شةرّ

قلمرو تاریکی اسةت .تتطئةة نهادهةای اجتمةاعی و همةة

اجتمةةاعی ،ش ةرّ عةةاطفی (رضةةایی513 :5922،و ،)19ش ةرّ

چیزهای پیرامون ،بةه شةکل نةوعی اعتةراض اجتمةاعی و

مرکب (عقةل و اعتقةاد دینةی ،)512 :شةرّ متةافیزیکی یةا

به مثابه سالحی عقیدتی علیه شرّ ،جزد جدانشةدنیِ آمةوزة

فلسفی ،شرّ ادراکةی (اسةفار ،ج  )38-39 :1اشةاره کةرد.

مانوی بود و سبب جذب تةودههةای تحةت سةتم جوامة

روش است که ای تقسیمات و مانند ای ها بةر اعتبةارات

متتلف آن دوره میشد (همان).

متتلفی استوار است که امکةان تکثیةر و انةدراج آنهةا در

واقعیتای است که هر پاستی به معضل شرّ ،هةمزمةان

یکدیگر منتفةی نیسةت؛ امةا مهةمتةر از بیةان تقسةیمات و

نقدی جدی را درون خود پرورده اسةت؛ تاآنجاکةه عمةوم

فروعات شرّ ،تبیی عقالنی و موجةه آن اسةت کةه لزومةاً

تبیی های مرتبط با ای مسةئله ،کةافی نیسةتند و شکسةت

نشةةاندهنةةدة نگةةاه شةةناختشناسةةانة مسةةبوق بةةه نگةةاه

خورده اند و ماهیت شرّور -اعم ازآنکه موجةود باشةند یةا

هستیشناسانه مکاتةب در ایة بةاب اسةت .از تبیةی شةرّ

نباشند  -چالشی عمیق در رو و هستی ما ایجاد میکنند.

براساس «عدل الهیِ مبتنی بر انسانسازی»« ،لزوم پةرورشِ
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رو و بروز فضیلتهای اخالقی» یا «سرشت و ضةرورت

حقایق ازلی و ابدی را یکی از جلوههای خدا بةه حسةاب

قوانی طبیعی وشکوفا شدن اسةتعدادها»« ،نظریةة بهتةری

می آوردند؛ بنا بر ای رأی ،نمیتةوان تةاریکی را جلةوهای

جهان ممک ِ الیب نیت »« ،نسبیبودن شرّ»« ،شرّ ظاهری و

ازخدا بهشمار آورد؛ اما اگر بتوان با دکارت همعقیةده شةد

خیر واقعی»« ،تالزم میان خیر و شرّ» و «شرّ الزمة وجود و

و حقایق ازلی و ابدی را تاب ِ خدا و متلوق قدرت مطلقة

درک خیر» گرفته تا «نظریةة همةاهنگی نهةایی یةا راهحةل

او دانست ،شاید بتوان گفت هر حقیقتی در عالم ،متلةوق

زیبایی شناسانه» یا « دفای مبتنی بر اختیار» که براسةاس آن،

اوست؛ زیرا درغیةر ایة صةورت ،بنةا بةه قةول دکةارت،

شرّ دلیلی اساسةی بةرای اختیةار و انتتةابِ انسةان اسةت،

خداوند باید تاب احکام تبةدل ناپةذیر سرنوشةت پنداشةته

تالش ها برای توجیه نظةری ِمقةدم بةر درک آن در حةوزة

شود و البته از نظر او ،ای حقةایق ازلةی و ابةدی ،خلقتةی

عملی است .در الهیات پویشی هم ،خدا جزئی کامالً اساسی

بیحکمت و از سةر تحکةم نیسةت (ژان وال– 1 :5911 ،

از خود جهان است که نه قادر است سةاختار بنیةادی آن را

( .)183آستی ) فارر ،نویسندة کتاب متناهی و غیرمتناهی و

دگرگون کند و نه مسةتقیماً در جزییةات مسةتمرآن دخالةت

الهیدان ،معتقد بود استداللِ « به خدا معتقدم؛ زیةرا جهةان

میکند ،بنابرای الزم نیست برای مجازشمردن شرّ ،به توجیه

خیلی بد است» همانقدر درست است که اسةتداللِ « مة

عمةل خةةدا بپةردازیم .برخةةی ایة الهیةات را «دعةةوتی بةةه

بةةه خةةدا معتقةةدم؛ زیةةرا جهةةان خیلةةی خةةوب اسةةت» و

جانبداری از خدا در مبةارزه بةیپایةان علیةه شةرور جهةانی

آنتونیکنی در کتاب ایمان چیست؟ بةا تأییةد و ارجةای بةه

توصیف کردهاند که مقهورناشدنی هستند؛ همان طور کةه در

ای نظر فارر می نویسد :هرچند فارر بةا دقةت کةافی ایة

آیی مانی و زرتشتی دیةده مةیشةود» (جةان هیةک:5932 ،

بصیرت خود را دنبال نکرد که استداللهای له وجود خةدا

) 582؛ در ای نگرش نیز ،بةه مطلةق انگاشةت وجةود شةرّ

با تقسیمی در درون عالم متناهی شروی میشةود و نیةز در

میرسیم که بیشتر از عدم تواناییبرای تبیی وجةود آن ،خبةر

عالم نامتناهی از ای تقسیم فراتر میروند تا ای رونةد بةه

میدهد تا پاستی به مسئله.

خدایی بینجامد که همانقدر منب خیر است که منبة شةرّ؛

درمجموی ،به نظر میرسد اگر برای شةرّ بةا توسةل بةه

و خدایی که ای استدالل کةالم عقلةی بةه او مةیانجامةد،

حوزة نظر ،تبیی ِ شناختشناسانة مقدم بر وجود پدیةداری

خیراعلی نیست؛ موجودی است ورای خیر و شرّ» ( کنةی،

آن ،در نظةةر بگیةةریم ،تةةوجیهی قابةةل قبةةولتةةر از انکةةار و

.)551-52 :5922

عدمیانگاشت ِ آن به دست نمیآوریم ..اما ازآنجا که؛ شرّ با

در دوگانگیِ فراروندة حاصةل از آثةار مةانی ،شةرّ یةا

جریان طبیعی زندگی انسانی  -که بنا به اقتضای طبیعةتش

نیستی نیمه مقابلِ هستی و همنشی ازلیابدیِ آن است؛ اما

از ریشه ی هستیِ خیر و شرّ میپرسد  -آمیتته است و در

در گوهر و جوهر کامالً مغایر بةا آن اسةت .در رویةاروییِ

سیر طبیعی ای هستی ،پدیدارمیشود ،مسئلهای مربوط بةه

جدل آمیز ای دو هم نشی « ،خیر» ،وقتی بر « شةرّ» مسةلط

حوزه ی تجربة عملیِ زندگی است .بةرای اسةاس ،معضةلِ

میشود که از ریشة وجودیاش آگاه شود و «شةرّ» ،وقتةی

شرّ موضوعی عملی و اخالقی است که مقةدم بةر توجیةه

بر «خیر» مسلط میشود که «خیر» در خةواب نگةاه داشةته

آن ،در سیسةةتمی از باورهةةا یةةا نظةةامی نظةةری ،بةةه تبیةةی

شود و به عبارت دیگر ،مستور بماند .به تعبیر روانشناسانة

وجودشناسانه و پدیداری نیاز دارد.

آن ،همهچیز بستگی به ای دارد که «خیر» هوشیار باشد یةا
ناهشیار .برای هشیار نگاهداشت آن به بینشی نیاز است کةه

فلسفة رهاییِ مانی و ریشة هستیشناسانة شرّ:

شکل مانویِ آن ،عارفانه و مبتنی بر نةوعی تجربةة درونةی

درمیان متةالهی مسةیحی ،تومةاس آکوئینةاس و اگوسةتی

منجر به خودآگاهی است .در آموزة مانی ،شرور یةا ظةالم
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کسی است که قدرت را به دست بتشِ تاریةک سةپرده و

تیره بدن آلةوده شةده اسةت» (ناصةن نةاطق.)13 :5911 ،

نیمة روش را به گودال فراموشی انداخته است .اینجاست

شهرستانی میگوید« :زرتشت  ...نور و ظلمت را دو اصةل

که آگاهی دادن بةه دیگةران بةرای او مسةئولیت مةیشةود؛

متضاد میداند .ای هر دو را مبدأ موجودات عالم میدانةد؛

تاآنجاکه گویی به دنبال سةازماندادنِ پشةتوانهای شةناختیِ

ولی گوید خدا خالق نور و ظلمت است .نةور بةر ظلمةت

برای تبیی آن؛ موخر بر ای تجربهی عملی است.بةه نظةر

غالب آمد و خیر بر شرّ» (همان.)583 :

میرسد همانطور که نیولی میگوید ،نتوان آیی مانی را -
شاید به دلیل همی تالش او برای تبیی ِ مبانی و اجزای آن

پیامدِ عدمیانگاشتن ِشرّ:

در یةةک سیسةةتم منسةةجم  -بةةا نةةوعی تحلیةةل عناصةةر

«کریسةةتوفر اسةةتید» در نقةةد دیةةدگاه عةةدمیانگاشةةت ِ شةرّ

آن ،به مجموعهای از تأثیرات گونةاگون یةا تنهةا

میگوید :منشأ یک قدرت واقعاً شةرّ ،بةه انحةرافکشةیدن

به یکی از فرقه هةای متعةدد غنوسةی آن زمةان تنةزل داد؛

خصلتهای نیک و قراردادن آنها در طر هایی است کةه

نیولی معتقد است ای دی را بایةد دسةتگاه دینةی اصةیلی

مترب نیکی اند .ای دیدگاه آگوستی  ،که شرّ امةر عةدمی

شمرد که تفکری منسجم و یکدسةت ،پشةتوانة آن اسةت»

است و باید خودش محو شود ،رضایتبتش نیست .شةرّ،

(گراردو نیولی 22 :5922 ،و.)21

بیشتر شبیه آتش است و تاجاییکه خیةری بةرای بلعیةدن

نامتجان

آنچه از درون آثار مانی راه به بیرون باز میکند ،ثنویتی

وجود دارد ،برای قةدرت تتریةب آن محةدودیتی وجةود

است که در مراحلی باالتر به وحةدت مةیرسةد .بةهجةای

ندارد .تلقیِ عدمی انگاشت ِ شرّ تنها جنبة منفی ایة نظریةه

اینکه ذات تاریکیِ مقابل ای روشةنی ،آشةفته و بةی در و

است کةه خیةر را بةا وجةود ،یکةی مةیگیةرد (فلسةفه در

پیکر باشد ،درست مطابق با منطةق وجةود خیةرِ مقةابلش،

مسیحیت باستان.)912-5 :5921 ،

اندامهایی برای ترکیب متقابةل دارد و جةز از راه ورود بةه

طرفةةداری از نظریةةه عةةدمیبةةودن ش ةرّ ،اذهةةان را بةةه

هستیِ روشنی ،امکان آفریدهشدن ندارد« .حقیقت» همهجةا

یکیگرفت ِ وجود با خیر و خدای یگانةه سةوق مةیدهةد؛

در مرکز آثار هنةریِ مةانی ،یگانةه و بةیهمتةا خودنمةایی

همانطور که آگوستی را به مسةاویگةرفت ِ ذات خةدا بةا

میکند« .حقیقت» به اشکال گوناگون بیةان مةی شةود و بةا

خیرِ اعلی سوق داد و کمکم به جایی رساند که منشأ همةه

فرهن های دور مطابقةت دارد و بةه قالةبهةای متتلةف

شرور ،حتةی شة ّر طبیعةی را ،بةا واسةطه ،بةه اراده و شة ّر

ریتته می شود؛ اما به ماهیت اصلی آن هیچ خدشهای وارد

اخالقیِ انسان نسبت دهد؛ زیرا آگوستی درنهایت ،بنةا بةه

نمی شود و در ذات واقعی خود ،متکثر و حتی دوگانه هةم

مفهوم مانوی آن ،خیر را با زیبایی و روشنی یکی میگیةرد

نیست .جهت در همةهجةا بةه سةمت یگةانگی اسةت ،نةه

و برای حل معضلِ شرّبودن ماده ،به معنایی که افلوطی به

دوگانگی .آنچه انسان را به آن فةرا مةیخوانةد ،رهةایی از

کار برده بود ،شرّ یا عدمیبودن را از عناصر مادی میگیةرد

دوگانگی و قبولِ یگانگی و معرفت به آن است و از طرف

و آن را یکسره به امکان و اراده و انتتةاب انسةان نسةبت

دیگر« ،تاریکی» مسئولِ رنج تحمیل شده بر بشر است؛ امةا

میدهد تا به مادهای کةه متلةوق خداسةت بةه دیةده شةرّ

خواهانِ زیبایی! و به تعبیری ،خواهانِ موجودشدن و طالبِ

نگریسته نشود .از نظر افلةوطی  ،وجةود ،نیکوسةت؛ پة

نور است و آنگونه که موفق به ترکیب بةا نةور مةیشةود،

آنچه ضد اوست ،یعنی عدم و بد اسةت؛ پة

حادث است ،نه قدیم « .به اعتقاد او ،خدا و روان ،هةر دو،

است و اصلِشرّ؛ اما چون آگوسةتی نمةیتوانسةت وجةود

از یک اصل هستند و رو یةا روان ،بتشةی از خداسةت؛

خیر خداوند را با آفرینشِ مادة بد توجیه کند ،به ای قائةل

یعنی جزئی از خدا به زمی آمده و با جسم و ماده و کالبد

شد که حتی اگر ماده ،تنها صورت مبةدئی بةرای امکةان و

مةاده عةدم

 /82الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال هفتم ،شماره شانزدهم ،پاییز و زمستان 5931

عدم تعی تصور شود ،نمیتواند بةد انگاشةته شةود (اتةی

میشود به شةیوه مةانوی ،از راه نسةبتدادن دوگةانگی بةه

ژیلسون .)523: 5912،ماده ،نیکوست چون کار خداسةت؛

خدا ،معمای شرّ را حل کند؛ گرچه از ای اتهام بیزار است

پ

در همی جا مانویان بةه خطةا رفتةهانةد و چةون کةار

(آنتونیو مورنو.)525 -533 :5913،

ِخداست نیکوست؛ همی جا هةم افلةوطی بةه خطةا رفتةه

آگوستی نیةز چةون زیبةایی را بةه منبة الهةی وابسةته

چون وجود او خیةر اعلةی و ضةد او ،الوجةود

می بیند ،ناچار است برای خیردیةدن تمةام هسةتی ،شةرّ را

است ،می توان گفت همة طبیعت ،نیکةو و کةار خداسةت.

نادیده بگیرد .از نظر او ،زیبایی یک ابژه اسةت و موقعیةت

مسةةیحیان و بسةةیاری از ادیةةان بةةا اتکةةا بةةر همةةی اصةةل

وجةةودی آن وابسةةته بةةه الوهیةةت اسةةت و در یکةةی از

می گویند :هر شرّ بالذاتی ،امةری عةدمی و عرضةی اسةت

مشهورتری عبارات کتاب اعترافات ،خدا را زیبایی اصةیل

(همان.)523 :

و اولیه و به معنای استعالیی و مفهةوم وجودشناسةانه معرفةی

است .پ

همی نحوه تفکر ،آگوستی را به ای نتیجه رسةاند کةه

مةةیکنةةد (. (Richard, Viladesau, 1999: p. 106

جسم ،رو را به گناه وا نمةیدارد؛ بلکةه رو اسةت کةه

طبیعی است که با چنی نگاهی یا باید شرّ را عدم بشةمارد یةا

جسم را به گناه میکشد (همان)532 :؛ چون انسان با گنةاه

آن را از جلوهها یا صفات الهی بداند .پیامد عدمیانگاشت شرّ

نتستی اختیارِ خود را بد به کار برد .انسان با ای کار ،شرّ

برای او به لحاظی ،به انکار وجةود خةتم مةیشةود کةه شةاید

را در ای عالم دخیل کرد؛ زیرا بةا ایة عمةل ِخةالف او،

توجیةةه عقالنةةی آن ،بةةدون کمةةک و دسةةتگیری از دیةة و

نظام الهی غیرمنتظم شد و چون انسان در سلسةله مراتةب

درنهایت به روش تعبدی ،امکانپذیر نباشد.

روحانی مرتبة سفلی را بةر مرتبةة علیةا رجحةان بتشةید،
جسمی را نیز که زنده به جان او بود ،پریشان کرد و تعادل

وجه وجودی شرّ در فلسفة مانی:

دقیق عناصر وجود طبیعی او برهم خورد (همان.)531-3 :

مطابقِ آیی ِمانی ،رو با ارادهای که تحةت فرمةانِ بتةش

آگوستی با تکیه بر آیات کتاب مقدس ،حتةی مةرگ را

تاریک قرارگرفته است بةا بةی میلةی گنةاه مةیکنةد .فقةط

نیز از آثار اصلیِ گناه آدم میشمارد و چةون بةر ایة مبنةا

بیداری ،معرفت و خودآگاهی است کةه او را بةه طبیعةتش

همه چیز را در خلقت ،خیر میبیند ،نمیتوانةد شةرّ را بةه

برمیگرداند .پ

برای رهایی ،نیةاز بةه یةک هوشةیاری و

ذات انسان هم نسبت دهد .او ای آثار را که همه فرزنةدان

بیةةداریِ قةةوی  -خودآگةةاهی درونةةی عمیةةق  -دارد.

آدم با آنها زاده میشوند ،کیفرِ گناه آدم میشمرد که نتیجه

بیدارشةةدن ،رو را مقةةاوم و در برابةةر ش ةرّ ،بةةا اسةةتقامت

ارادة شرّی است که انسان اولیةه در بةدو خلقةت مرتکةب

مةةیکنةةد و فراموشةةی و در خةةوابمانةةدن ،درنهایةةت او را

شد .به نظر او ،ذه یا غیرمستقیم از تةأثیر گنةاه بةر اراده،

تسلیم دوزخ میکند و از پای درمةیآورد ( (Lockhart,

متأثر شده است یا گناه بر خود عقل شهودی ،مستقیماً اثةر

.2006: p. 5,6

گذاشته است ( زهرا پورسینا998 :5921 ،و.)521

دکتةةر ارویةة د .یةةالوم ،روانتحلیةةلگةةر معاصةةر ،بةةا

به نظر یون  ،یکی از ویژگیهای آشکارِ شرّ ای اسةت

خوشفکریِ ویژهای در سراسر کتةاب خوانةدنیاش ،روان

که هستی ،منفی و سایه نیست و همچنی یکسةانشةمردن

درمانی اگزیستانسیال ،تعامل متعارض و کشمکش نیروهةا،

خیر با هستی خطاست .اگرچةه خیةر و شةرّ از هةم منةتج

انگیزهها و ترسهای درونی کامالً متفاوتی را بةرای انسةان

نمی شوند ،اما واقعیت بیرونی به ما نشان مةیدهةد کةه در

بنا به هستیِ اگزیستانسیالش معرفی میکند .چهار دلواپسیِ

آنچه بد است؛ غالباً چیزی خوب وجود دارد و بةهنحةوی

غایی که او از عمق وجود انسان ،بیرون میکشةد عبارتنةد

ناچار

از :مرگ ،آزادی ،تنهایی و پوچی .رویارویی فرد با هریةک

مرموز ،گاهی بد ،خوب است؛ ولی درنهایت ،یون

وجه وجودیِ« شرّ» در آثار مانی :تبیی و سنجش 83 /

از ایةة حقةةایق زنةةدگی ،درونمایةةة تعةةارض پویةةای

ازطریقِ هنرش ،آزادی به دست میآورد و خود را آشةکار

اگزیستانسةةةیال را مةةةیسةةةازد .مةةةرگ ،واضةةةنتةةةری و

میکند .زبانِ نمادینش ،شکل هةای متتلفةی دارد؛ امةا هةر

درکشدنیتری دلواپسی غةایی اسةت؛ حقیقةت هولنةاکی

تصویری که می دهد ،فقط نمةادی دیگةر از یةک حقیقةت

است که انسان با وحشت به آن پاسةخ مةیدهةد .تعةارض

ثابت است .ای تواناییِ بُ ِ «روشنی» -یا بُ ِ ایزدی -را بُ ِ

اگزیستانسیال اصلی ،تنشی اسةت کةه در میةان آگةاهی از

همةةزادش -یعنةةی «ت ةاریکیِ» عقةةیم -برخةةوردار نیسةةت؛

اجتنابناپذیری مرگ و آرزوی ادامة زنةدگی وجةود دارد.

بنابرای ابزار هنری الزم برای مقابله با روشةنائی را نةدارد.

آزادی ،دلواپسی غایی دیگری است که کمتةر درکشةدنی

اگر تاریکی در همهجا روشنی را اسیر و پنهةان نگةاه دارد،

است؛ فرد در میةان دو قطةبِ مسةئولیت کامةل واحسةاس

دراینجةةا ذات تةةاریکش بةةه دلیةلِ حضةةورِ آزاد شةةدة ذات

آزادی نسبت به همهچیةز دچةار تةنش مةیشةود .تنهةاییِ

روش  ،افشا میشود (همان.)811 :

اگزیستانسیال میگوید هرچقدر انسانهةا بةه هةم نزدیةک

ای آزادی یادآورِ نظر کانت درباره هنرِخلةق ِهمةراه بةا

شوند ،باز همیشه فاصلهای هست .هریک از انسان ها تنهةا

آزادی است .از نظر کانت ،هنرمند یةا فةرد دارای توانةاییِ

پا به هستی پا میگذارند و تنها آن را ترک میکننةد .پةوچی،

ژنی «کسی است که استعداد دارد توانةایی هةای شناسةایی

در ارتباط با معنای کلی زندگی است .اگر هدفی مقةدر و از

خود را آزادانه بهکار بگیرد .حاصل کةارِ او ،نمونةه اسةت؛

هریک از ما بایةد معنةای

برای پیرویِژنی دیگر؛ یعنی کسی که اثر اخیر میتواند او را

خةةویش را در زنةةدگی بسةةازیم! ایةة تعةةارضِ پویةةای

برانگیزاند تا با نیةروی آفریننةدگی خةود قاعةدهای نةو بةه

اگزیستانسیال ،ریشه در معمای متلةوقی در جسةتوجةوی

وجود بیاورد" .خود ژنی" نمیتواند چگونگی پدیدآوردن

معنا دارد که به درون جهان ِخالی از معنا افکنده شده اسةت.

اثر خود را بهطور علمی توضین دهد .قاعةدههةای هنةر را

موقعیت ِاضطرابآلود انسةان ،در حةالی در ایة کشةمکش

باید با "نگریست ِ" اثرهةای هنةری بةه دسةت آورد .ایةدة

درونی با چهار دلهرة ریشهای خالصه مةیشةود کةه او ایة

"زیبةةا" (بةةه تعبیةةر مةةانوی آن :بة ِروشةةنایی) برانگیزنةةده

جنبههای منفی را به سرکوبی و انکار کشانده است؛ بنةابرای

اندیشههای بسیار است؛ بدونآنکه در هیچ اندیشةه معةی ،

رمز بیداری و خودآگاهی امروزی و معاصر انسان در آموزه

یعنی در هیچ مفهوم (خاصی) بگنجد» (نقیةب زاده:5913 ،

مانوی جابهجا و معکوس مةیشةود؛ بیةداری و خودآگةاهیِ

 .)912 -918خاصیت پویا و دیالکتیکوارِ تصاویرِ مةانوی،

بتشِ تاریک و نه روش ! ()51-13 :5935

ویژگیِ خاص هنری است که پیروانش با نگةاهکةردن فةرا

پیش تعیی شده وجود ندارد ،پ

میگیرند؛ چیزی فراتر از قصد آگاه و جهانبینی ِمانی .ایة
هنرِ دیالکتیکی مانوی:

خاصیت دیالکتیکیِ هستی ،بةه اندیشةه نهفتةه در آثةار او،

همراهیِ کالمِ مانی با هنرش به جهانبینی او ابعادی دیگةر

دوگانگی فلسفیای فراتر از دوگانگیِ سادهانگارانةة فةرضِ

مةةیبتشةةد .ازآنجاکةةه نگةةارهپةةردازی بةةرای او «فقةةط بةةه

دو مبدأ می بتشد .برخی از مستشةرقان و ازجملةه نیةولی

تصویرکشیدنِ حقیقت نیست؛ بلکه وسةیلهای اسةت بةرای

معتقدند ویژگی بةارز تجةدد دینةیِ زرتشةتی ،یکتاپرسةتی

تفکر در باب حقیقت» ( کلیمکایةت .)815 :5921 ،تفسةیر

است .ای یکتاپرستی با ثنویت مانوی پیوند نزدیکةی دارد.

آنچه از درون هنر او نمایان میشود «آینةهای اسةت بةرای

«ماهیت ای ثنویت کةه مینةوی خیةر (سةپنته مینیةو) را در

رو که فرمان مییابد و نهایتاً بُنةی ایةزدی دارد» (همةان).

مقابل مینوی شرّ (انگره مینو) مةیگةذارد ،اساسةاً اخالقةی

ای بُ ِ ایزدی خالق است و می تواند آنچةه را در کةالم و

است .ای ثنویت گاهانی ثمره اندیشه ای فلسفی و اخالقةی

نهایت ست نمیگنجد ،افشا کند .بُ ایزدیِ دربند جسةم،

اسةةت» (نیةةولی .)13 :5932 ،بنةةابرای  ،وجةةه وجةةودیِ
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اگزیستنسیالِ شرّ در مذهب مانی ،به نوعی حضةور واقعةی

کایت .)812 :5921 ،تجربة آشکار بشر ،حضورِ همیشةگیِ

و پدیدارشدنِ آن در تقابل آشکار با خیر مةیانجامةد؛ ایة

بدی درون خوبی ،زشت درون زیبا ،سةالمت و اسةتقامت

دوگانگی از درون آثار و بط آیةی او راه بةه بیةرون بةاز

درون بیماری و ضعف ،غبطةه درون حسةد ،خشةم در دلِ

میکند و در مرحلهای ورای جهةانِ مةادی ،بةه وحةدت و

مهربانی و ...است طلبِ بی نهایت در دل نهایت؛ چیزی که

یگانگی با روشنیِ مطلق میرسد.

به اندازه پرسش بزرگ از دلیل هستی و مةرگ ،مةیتوانةد

دیالکتیکی که قلب تصاویر دیداری و دی مةانی را بةه

تأملبرانگیز باشد .همی جةا اسةت کةه بةه اعتقةاد برخةی،

طپش و اضطراب میاندازد ،حضورِ هةمزمةانِ دو اندیشةه،

مانویگری زاییدة دلهرهای مةیشةود کةه وضة انسةان در

دو زبان ،دو گونه خواندن ،دو گونه دیدن و دو معنا داشت

جهان دارد و انسان اندیشةمند درک مةیکنةد رو انسةان،

 -یکی ظاهری و خودآگاه و دیگری پنهان و ناخودآگةاه -

اسیر جسم و جسم ،اسیر جهانی است که همة پدیدارهای

است .در یک لحظه ،یکی زیر حجاب مةی رود و دیگةری

آن با بدی آمیتتةه شةده اسةت و پیوسةته آن را تهدیةد و

چهره نشان میدهد و برعک  .یک لحظةه وضة اسةت و

آلودهاش می کنةد و بةا ایة همةه ،انسةان دنبةال رهةایش

لحظةةه دیگةةر وض ة مقابةةل و در اشةةارهای کوتةةاه ،وض ة

میگردد» (ناصن ناطق.)11 :5911 ،

مجةةامعی ورای هةةر دو .ای ة طةةرف بةةا طةةرف دیگةةر بةةه
گفت وگو می نشینند .نمادهای مهةمِ آثةار او ماننةد دریةا و

حاصل سخن:

کشتی ،درخت زندگی و درخت مرگ ،سکان دار و کشتی،

دوگانة نور و ظلم

غواص و دریا ،مروارید و بازرگان ،دزدان و دریةا ،فرآینةد

امروزه ،بسیاری از تحلیلهای روانشناسانه و عةدة زیةادی

رسةةتگاری و فرآینةةد عةةذاب و گةةنج و دریةةا ،دو طةةرف

از آثار هنری به دنبال راهی بةرای آگةاه نگةاهداشةت ِ فةرد

گفتوگو را میسازند .در واق ای کشمکش میان «نسةیم

نسبت به جنبههای شرِ وضعیت و موقعیةتاش در هسةتی

و دود» و «تروین یا بیماریِ» حاصةل از آن دو ،کشةمکش

هستند؛ درحالیکه ،راه و رسم مانویگری و «هنر در آیةی

میان «حریق و آذر» و «هالک یا نور افشانی» ِحاصةل از آن

او» راهی برای بیدار نگاه داشت جنبههای خیةر و روشةنیِ

دو ،کشمکش میان «نور و ظلمةت» و«حُسة یةا تیرگةی و

موقعیت انسان بوده است .مانی با هنر خود به دنبال راهةی

قساوت»ِ حاصةةل از آن دو ،کشةةةمکش میةان «سةموم و

برای درمان حاصل از سرکوبی و انکةار خیةر توسةط شةرّ

باد» و «لذت یا شرّر و ضرر» حاصل از آن دو ،کشةمکش

است« .ایزدان نجاتبتش مثل عیسی و مةانی بةا پزشةکان

میان «نزم و آب» و «صفا و مالیمت یا غرق و خفهکةردن»

ماهر مقایسه شدهاند» (کلةیم کایةت« .)833 :5921 ،مةانی،

حاصل از آن ،که در اساس شکلگیری ای جهانِ مرکةب

شصت سال با مهارت آموزش می دهد و بعد از او ،پیروان

و منتظم از خیر و شةرّ ،سرشةته شةدهانةد؛ گفةتوگةو و

و مبلّغان ایشةان بةا هنةر مةانوی در کةار درمةان و نجةات

همنشینیِ دیالکتیةکوارِ ریشةههةای هسةتی ِشةرّ اسةت در

رو انةةد» (همةةان) .در نگةةاه مةةانی ،درمةةان وقتةةی حاصةةل

درون خیر .در ای دوگانگیها و برابرِ هم نهادنها ،تجربةة

مةةیشةةود کةةه از زنةةدانیبةةودن روشةةنی در درونِ تةةاریکی

چیزی برحسب چیزی دیگر اتفةاق مةیافتةد و چیةزی در

وجودمةان آگةاه شةةویم و در نگةاه روانشناسةانهی یةةالوم،

فراسوی آنچه شتص را به گفت وا داشته اسةت ،خوانةده

درمان وقتی انجام میشود که از تاریکیِ دربنةد روشةناییِ

میشود« .تصویرها درخةور تغییةر و تبةدیلانةد و کةارکرد

وجودمان ،آگاه شویم .به عبارت دیگر از نظر یالوم ،درمان

اصلی آن ها ،اشاره به یةک مفهةوم ِخةاص معنةوی اسةت.

در آگةةاهی بةةه عمةةق وجةةود تاریةةکمةةان اسةةت و در

حقیقتشان نسةبی نیسةت ،فقةط ِتفسةیرپذیر اسةت» (کلةیم

جست وجو و تأمل در بتةشِ تاریةک هسةتیمةان ،نةه در

یا فراموشیِ هستیشناسانه؟
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بتشةةةی کةةةه از پةةةیش روشةةة اسةةةت! بةةةه تعبیةةةری
اگزیستنسیالیستی؛ امروزه آگاهی و اعتراف بةه وجةود ایة

دینی انسانی انجام دهد.
شةةرّ از دیةةدگاه هسةةتیشةةناختی و پدیدارشناسةةانه،

ی انسةا ِن
ش شة ِر هسةتی ،بةه زنةدگ ِ
بتش تاریةک یةا بتة ِ

باحضةةوری غیرمسةةتقل و دائمةةی ،امکةةان پدیدارشةةدن بةةه

پرتاب شده در جریان هستی ،معنا و جهت میدهةد .مةانی

شکل های متتلف را در بافت مسةیر احتمةالهةای متنةویِ

در حوزة تجربة عملی زندگی با بةدیهی انگاشةت ِ حضةور

هستی دارد و در آن تنیده شده است؛ بهطوریکةه از یةک

دائم ةیِ ش ةرّ و نشةةاندادنِ مصةةادیق آن ،بةةه دنبةةال تبیةةی

طرف ،به دلیل دسترسینداشت به آن بهعنوان یک موجةود

معرفتشناسانة ریشه های وجود ایة مصةادیق اسةت کةه

مستقلِ ثابت ،امکان تبیی شناختی آن مقدم بر تبیةی سةیالِ

هرچند به ثنویت شناختی و فةرضِ وجةود دو مبةدأ خةتم

وجةةودیاش نیسةةت؛ و از طةةرف دیگةةر ،بةةه دلیةةل همةةی

می شةود ،امةا درنهایةت ،غایةت زنةدگی را در یگةانگی و

نحوهها و شکل های پدیداری متنوی ،تبیی نحوة تجربة آن

رهایی از شرِ ایة «نةویبةودن» و ایة «شةکل از هسةتی»

در امکانهای متتلف و در یک نظام شناختی  ،تنها به مدد

می داند و فرضِ غایت خیرِمطلق و یگانهشدن با مبدأ است

تمثیل و با فرض وجود ذاتی ناشناخته ،به عنوان غایةت- ،

که به نظامِ باورهای او جهت و معنا میبتشد.

غایتی نظیر آنچه کانت در نقد سوم با عنوان حکةم تةأملیِ
غایتشناسانه بیان میکند -ممک میشود.
در ای میان« ،تمثیل» نقش مهمی دارد و همان چیزی

نقد و سنجش:
علت دشواری هةای تبیةی مسةئلة شةرّ در تةاریخ اندیشةة

اسةةت کةةه کانةةت بةةرای بیةةان رابطةةة میةةان ِنةةوم یةةا ذات

فلسفی ،تلقیکردنِ آن بةهعنةوان یةک ابةژة قابةل شةناخت

ناشناخته ها با پدیدارهای شان پیشنهاد میکند .تجربةه هةای

است .موضوعشرّ قبل از اینکه مسئلهای مربوط بةه حةوزة

متتلف از پدیةدارهای متنةوی شةرّ ،متفکةران و هنرمنةدان

نظری و شناختی بهعنوان یک ابژة مستقل باشد ،در زندگی

بسیاری را در تةاریخ اندیشةه بةه تبیةی خةود ،فراخوانةده

طبیعی و به تجربة عملی انسان پدیةدار مةیشةود و مقةدم

است؛ اما در ایة منظةر ،ایة تبیةی  ،گةویی تنهةا بعةد از

برهمةةه چیةةز ،ابتةةدا درک کلةةی و پیشةةاپیشِ امکةةانهةةای

دریافت اجمالیِ نحوة بودنهای آن ،با تأملی زیباشناسانه و

پدیةةداریِ متنةةوی آن بةةه لحةةا وجودی،درحةةوزة تجربةةة

غایةةتشناسةةانه و بةةا اتکةةاد بةةه اسةةتعارههةةای نمةةادی

هستی شناسانه است که راه را برای تبیی ِ شناختی،آن هم با

دسترسپذیر است .تالش آگاهانه و ناآگاهانةة مةانی بةرای

تکیه بر تمثیل و استعاره ،باز میکند.

انسةةجام و تمامیةةتبتشةةیدن بةةه نظةةام آیینةةی و مجموعةةة

از منظری کةانتی ،گةویی دسترسةینداشةت بةه ذات و

شناخت هایش از شرّ  -بنا به همان میل طبیعی عقل بشری

نوم ِ شرّ باعث تالش های تةوجیهیِ سةنتی و کهة بةرای

یا کانتی  -به فةرض وجةود ذات ناشةناختهای پة ِ پةرده

تبیی حضورِ پدیداریِ آن در یک نظامِ بةاوری و شةناختی

می انجامد .فرضی که اگر نباشد ،بنای شناختیِ هنریِ او ،از

می شود که با تکیه بر تواناییهای قیاسیِ عقةل محةض ،از

ای «مسئلة اصیل هستی» سامان پیدا نمةیکنةد .بةه همةی

یک طرف ،به فرضِ مبةدأ و بُنةی مطلةق بةرای آن منتهةی

طریق است کةه توجیةهشةناختیِ مبةانی آیةی او بةه مةدد

میشود و از طرف دیگر ،راه رهایی و غایةتبتشةیدن بةه

قصههای تمثیلی و در قالبهای تصویری عرضه میشةود.

زندگی در انکار و رد هستیِ فعلیِ آن به دست میآید؛ در

تصویر موقعیت ازلی خیر و شةرّ کةه مةانی دربةارة دوران

از آن.

جدایی اولیه ،بدان معتقدست ،همةان فةرض وجةود مبةدأ

همان چیزی که مانی سعی دارد با تکیه بر غایت خیرمطلق

الزمی است که ای بنای شناخت عملی ،تمثیلوار باید بةر

و راه و رسمِ پیوست بةه آن در جریةان هسةتیِ اخالقةی و

آن بنا شود .نور در باالست و تاریکی پایی  ،مثل اقیانوسی

رو به سویِ مةرگ داشةت و غایةت مةاوراییِ پة
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که برحسب اتفاق و نه از سرِ آگاهی از وجود نور ،بنةا بةه

و قدرت اختیارش ،از شرّ جدا شود و از طةرف دیگةر ،بةا

طبیعت پریشان و نه از سر اختیار ،رو یا نور را به سمت

خواهش شرّ در بط وجود ،میتواند مدام جدایی نهایی را

خود میکشد و می بلعد و تا چند صباحی ،طبیعت ناآرام و

به تعویق بیندازد و اما کار طبیعی آتةشِ عظیمةی کةه قةرار

ناموجود پراکنده اش ،با موجودیتیافت آرام شود؛ اما نةور

است به آمیزش خیر و شرّ پایان دهد ،پاالیش نهایی است؛

بنا به ذات آگاه هستیِ خود از شرّ آگاه است و برای راندن

بنابرای  ،همة انسانها میتوانند به رستگاری نهایی امیدوار

آن ،دست به آفرینشِ از سرِ علةم و اراده مةیزنةد .سةال

باشند .نجاتی که قبةل از پیةدایش ایة جهةان ،مطةابق بةا

ماهوی نور ،آفرینش و انسجامبتشیدن اسةت و ذات شةرّ،

تقدیر ،برای آنها رقم زده شده است .بنابرای بنیانِ فلسفة

پریشانی و ازهمپاشیدن .خیر مطابق با ماهیةت ذاتةی خةود

آفرینش مانوی ،آموزش حکمتی باطنی است که راه رهایی

تواناییِ تتریب و شرّ بنا به ذات ویرانگرِ خود تةوان خلةق

از رنجِ هستی یافت یا آفریدهشدنی را میآموزد که به شةرّ،

ندارد .شرّ بهخودیخود ،موجود نیسةت؛ بلکةه فقةط یةک

موجودیت می بتشةد و بةا جبةر و تقةدیری کةه در بطة

تجسم متضاد و یکبةهیةک در تقابةل بةاوجود انةدامهةای

نگرش خود دارد ،می تواند خیل عظیمی از انسانها ،حتةی

روشنیاست و همراه با آن هستی یافته است .از یک طرف،

پیروان خودش را (به جز طبقة اندک خاصی که مثل خةود

طبیعت شرّ ،تالطم است .به آنچةه انجةام مةی دهةد ،علةم

مانی متحمل ریاضت زیادی میشدند) به سةمت زنةدگی

ندارد .کورکورانه به سمت روشنی ،کشیده میشود یا آن را

عادی و تالش برای حفظ انتشار شرّ در خیر سوق دهد!

به سوی خود میکشد .از طرف دیگر ،ایزدانِ خیر یةا نةور

برای اساس ،مسئله «اسارت و سةرکوب» اسةت .درد

به دسةتور خةدای زروان ،انسةان و زمةی و آسةمان را در

هستی شناسانة انسان با تجربه عمیق ای دیالکتیک دوگانةة

جهت ای تمایل ذاتیِ شرّ ،هرچند با هدف پةاالیش از آن،

درونش و با فهم برآمده از درک فرآیند دیالکتیکوار خیةر

می آفرینند .ذات شرّ ازبی رفتنی نیست؛ چون وجةود نةور،

به شرّ و شرّ به خیر نمایان میشود .راه چاره را میتوان در

ازلی و ابدی است .تا نةور هسةت ،در مقابةلِ آن ،کششةی

آگاهی به حضور مساوی رویاروییِ ای دو جست؛ آگاهی

دائمی ازطرف تاریکی برای به سمت آن رفت و درنتیجةه بةه

از وجود بحران و جسةتوجةوی راهةی هنرمندانةه بةرای

هسةتی درآمةدن هسةةت؛ بنةابرای  ،شةرّ ،بةةدون خیةر ،امکةةانِ

مواجهه هسةتیشناسةانه بةا ایة اضةطراب عمیةق درونةیِ

موجودشدن ندارد .به نوعی ،همی برتری و تقدم ذاتةی خیةر

حاصل از آن .برخی آموزههای روانشناسی تأکید میکننةد

بر شرّ ،راه به یگانگیِ «وجودی» باز میکنةد کةه ورای خیةر و

هیچ کدام را نباید به نف دیگری سةرکوب کةرد؛ چةون در

شرّو آفرینندة هر دو است .انسةانی کةه محصةول ایة خلةق

ای صورت ،طبیعت انسانی انسان یةا بایةد خةدا شةود یةا

است ،به دلیل منشأ پلید به تاریکی و نادانی تمایةل همیشةگی

شیطان! ضحاک را به جای اینکه بکهشةند ،در کةوه دماونةد

دارد و بهخاطرداشت رو روشةنی ،صةاحب اختیةار و علةم

زندانی میکنند و به کةالمِ مةانی در فةرشگةرد یةا همةان

است؛ همچنی میتواند خیر را برگزینةد و بةا پةایبنةدی بةه

قیامت ،دیو تاریکی را درون چاهی بزرگ زندانی خواهنةد

اصول اخالقی به مقابله با شرّ برود و نیز مةیتوانةد در جهةت

کرد و بنا به عقیدة برخی فرقههای مةانوی ،چیةزی از نةور

پایداریِ «موجودیتیافت شرّ» قدم بردارد.

در درون شرّ باقی خواهد ماند و بنابرای شةاید بازگشةت

هرچند جدایی نهایی حتمی است ،اما تا زمانیکه انسان

دوباره به خلق .آنچه در کهنه اندیشه و زبان تصویری مانی

به انتشار شرّ در خیر ،بنا بةه ذات متلةوقِ مةرکّبش ،ادامةه

خودنشانی می کند موجودیتی تنزل یافته اسةت! موجةودی

دهد ،فقط باید صبر کرد .ازطرفی ،امکان دخالت انسان در

که با بهرة همزمان از زیباییِ نورانیت و میل ِویرانکنندة بُ ِ

ای سرنوشت نیست .درنهایت ،قرار است خیر ،بنا به علةم

شرّش به موجودیةتیةافت  ،لبةة پرتگةاه ایسةتاده اسةت و
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«اخالقِ» مبتنی بر آگاهی و اراده ،تنها راه رهایی او از ایة

پیوند میخورد.

موقعیت اعالم شده است« .بودن یا نبودن» ،مسةئله اصةلیِ

حالتی از خودآگاهی که هرچند نمیتواند جدا از نسبت

ای «موجودیت نیمه تاریک» اسةت ،نةه مسةئله روشةنایی!

با شرّ و مناسبات همراهشده با خیر عمةل کنةد؛ امةا سةعی

«هستیِ هبوطیافته» یا نازل شةدهای کةه کشةمکش مةداوم

می کند ای نسبت را جهت بدهد و بةه دنبةال راه نجةاتی،
برای دیگران باشد و ای «جهةت»

هستیِ سیال آن ،هم خیر را می طلبد و هم شرّ را؛ نةه ایة

ابتدا برای خود و سپ

است ،نه آن؛ هرچه هست"«نمی توانةد» در ایة موقعیةت

چیزی جز برخورد آگاهانة دائمةی ،منتقدانةه و فعاالنةه بةا

وجودی به معنای واقعی «زیبا یا نور یا خیر مطلق» باشةد؛

مناسبات شةرّ در خیةر و خیةر در شةرّ نیسةت کةه در هةر

اما «می تواند» به دلیل ِهمی موقعیةت نةازل وجةودی بةه

موقعیت ،دوره و بستر فرهنگی ،راه و رسم خاص خةود را

معنای واقعی به «شةرّ» موجودیةت ببتشةد .ایة موجةود،

میطلبد .نمونةه ای از راه و رسةم ایة رهةایی ،مطةابق بةا

مستعد خیرشدن است؛ اما خیر نیسةت .مةیتوانةد طةوری

آموزههای کهنی نظیر آیی مانی که ریشه در اسةطورههةای

رفتةار کنةةد کةه بةةه شةرّ ،تعةةی کامةل ببتشةةد؛ امةا بةةرای

رازآلود دارد ،گاه به رویگردانی از دنیا میانجامد و مطةابق

تعی بتشیدن به خیر مطلق ،باید از درجه نازل وجودی که

نمونهای از آموزههای مدرن ،نظیر پیشنهاد یالوم ،در نةوعی

در موقعیت فعلی دارد به مرتبةه بةاالتر و بةه مةدد سةلوک

روان درمانی اگزیستنسیال ،به پذیرش ای دنیةا بةا حضةور

اخالقی صعود کند .یگانگی با خیر مطلق ،تنها موقعیتی اسةت

قطعی شرّ و آگاهی به ای اضطراب دائم ختم میشود.

که میتوان او را «زیبا یا خیر مطلق» نامید؛ هرچنةد او ،بةه هةر

به نظر میرسد بدون کمکگرفت از قصههةای تمثیلةیِ

دو سو گرایشِ دیری دارد .شةرّ بةرای او ،بةهطورپیوسةته ،در

اسةةرارآمیز بةةرای توجیةةه تجربةةة وجةةود شةرّ ،راهةةی جةةز

حوزة پدیداری با حضوری جبری و گریزناپةذیر ،خةود را در

جایگزینی نستة درمانِ روان شناسی باقی نماند که بةالطب

امکةةانهةةای متتلةةف طبیعةةی و انتتةةابهةةای انسةةانی تعةةی

خود او نیز گرفتار ای موقعیت دشوار اسةت .نسةتههةای

میبتشد و پدیدار میکند .انسان فقط با خودآگةاهی بةه ایة

مدرن به دنبال پیشةنهاد راهةی بةرای نحةوة پةذیرش ایة

موقعیت ،رها نمیشود؛ بلکه باید درعمل ،رفتارش را در سایة

اضطراب همیشگی اند و در بهتری حالت ،قصد دارنةد راه

قانونی اخالقی و مبارزهای دائمی ،شکل بدهةد؛ و الزم اسةت

تمری تکنیک هایی عملی برای مواجهة سازگارانه ،تسةلیم

که ای عمل اخالقی ،برخالف میل طبیعیِ ویرانگةرِ شةرّبرای

و کنارآمدن با شرّهای اصیل هستی را بدون اعتقاد و بةاور

تعی ِ وجودی و پدیدارشدن سیال در موقعیتهةای متتلةف،

به قصههای ازلی و ابدیِ پیدایش و امید به جهةانی دیگةر،

باشد؛ که چنی تالش اخالقی به نوعی رهاییِ دشوارِ مسةاوی

بیاموزنةةد .اینکةةه آیةةا جهةةان عةةاری از تمثیةةل و بةةاور و

با مرگ میانجامد.

راززدایی شده ،قدرت و جرأت غلبه بر ای بحران عمیق را

مطابق با ای نگاه اگزیستنسیالیستی ،انسان در میانة خیر

به انسانِ مدرنشده میبتشد یا نه ،قصة دیگری است.

و شرّ و معادالت و مناسبات حاکم بر آن ،پرتاب شده و به

دیالکتیک سقراطیِ افالطون را به یاد بیاوریم .افالطةون

شکلی درون ای مناسبات امتزاجیافته از هر دو قطب،جای

در رسالة هیپیاس میگوید :چیزهای زیبا بهخاطر یک چیةزِ

گرفته که در حالت طبیعی و معمول ،نمیتواند خود را بةه

زیبایِ دیگر ،زیبا هستند .آنچه چیزی را زیبا میکند ،خةود

موقعیتی جداافتاده از ای مناسبات بکشاند .کنش و نگرش

زیباست .هیپیاس درپاسخ پرسش های سقراط ،مجموعه ای

ما هم با همان مناسبات جبری تعیی و تحدیةد مةیشةود.

از چیزها و موقعیتها را برمیشمارد که زیبةا هسةتند؛ امةا

ای جاست که اراده و انتتاب آزاد ما ،با نوعی خرقِ عادت

سقراط مرتب به ای پرسش برمیگردد که چةه چیةزی در

و برخورد خودآگاهانةة غیرمعمةولِ فلسةفی و حیةرت زده

زیبا هست که آن را زیبا میکند یا چه چیزی با زیبةاییاش
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آن را زیبا میکند ،و خودش شروی میکند به تعریف زیبةایی؛

)ne-mani-codex-parchment

اما تعریفهای خودش را هم رد میکنةد و بةاالخره در پایةان

 -9پدرِ مانی بةه اجابةت خواسةتة هةاتفی در بتکةدهای در

نتیجه میگیرد مجادله بر سر ماهیت زیبا برای او سودمند بوده

تیسفون به یکی از فرقههای مغتسةلة میةانرودان پیوسةت.

است؛ چون تازه به معنی ای جمله پی برده اسةت کةه« :زیبةا

ای هاتف او را از خوردن گوشةت و شةراب و معاشةرت

دشوار است!» (افالطون :5911 ،رسالة هیپیاس) .بةه تبعیةت از

با زنان نهیکرده بود .وقتی مةانی چهارسةاله شةد ،او را از

سةةقراط افالطةةونی ،مةةا نیةةز مةةیتةةوانیم ای ة پرسةةش را در

مادرش گرفت و برای زندگی میان فرقة مغتسةله بةا خةود

دیالکتیکی درونی و گفتوگویی ابدی با دیگران مطر کنةیم

برد .مانی تا بیستوچهارسالگی بی آنهةا زنةدگی کةرد و

که چه چیزی در شرّ هست که آن را شرّ میکند یا چه چیةزی

به ترک عالیق دنیوی ان

گرفت .او مدعی بةود کةه پیةام

با شرّبودنش؛ شرّبودن را تعی میبتشد؟

پیةامبری خةةود را در دو نوبةت دوازدهسةةالگی و بیسةةت و
چهارسالگی از همزاد مینویاش «توم» دریافت کرده است.
جفةةت آسةةمانیِ پیةةامبر مبعةةوث را همةةزاد مةةینامنةةد و او

پینوش ها
 -5غنوسی یةا گنوسةی ( )gnosisعنةوان مجموعةهای از

ازطریق نزول نف

ادیةةان و آیةةی هةةای دینةةی عهةةد باسةةتان اسةةت کةةه در

مانی بهواسطة همزاد ،خودش را با فارقلیط یکةی دانسةت؛

بی النهری  ،فلسةطی  ،سةوریه و مصةر رواج داشةتهانةد و

همان فارقلیطی که حضرت مسین ظهورش را اعالم کةرده

محور آمةوزه هةای آن ،تکیةه بةر نةوعی شةناخت بةاطنی،

بود؛ بنابرای بی خود و نف

و یا درواقة  ،میةان مةانی و

روحانی و فوق طبیعیِ نجات بتةش بةوده اسةت .هرچنةد

همةةزاد رابطةةهای بنیةةادی وجةةود دارد (زرشةةناس:5931 ،

از ظهةةور مسةةیحیت و مضةةمونِ منجةةی

 .)182-183دورة زندگیِ شصةتسةالة مةانی مصةادف بةا

آسمانی ،چهرة خاص خود را پیدا کردند ،اما ریشةة آنهةا

دورههای پادشاهی اردوان اشکانی ،اردشیر بابکةان ،شةاپور

به دوران قبل از مسیحیت برمةیگةردد (زرشةناس:5931 ،

یکم ،هرمزد یکم و بهرام یکم بود .در دورة اردشیر بابکةان

 .)151 -153آیی مانویت که ازجمله آیةی هةای غنوسةیِ

به او وحی رسید .دوران شاپور یکم دعوت خود را اعةالم

باستانی محسوب مةی شةود ،آمیتتةه ای از ادیةان متتلةف

کرد .در دورة هرمزد یکةم از حرمةت و آزادی برخةوردار

مسیحیت غنوسی سةوریه و بةی النهةری  ،عقایةد قةدیمی

شد و در زمان پادشاهی بهةرام یکةم ساسةانی کشةته شةد

بابلی ،فلسفة هلنی ،عقاید ایرانی زردشةتی و غیرزردشةتی،

(همان .)183 :مانی ابتدا پیةام خةود را بةر پةدر و بزرگةان

زورانةةی و آیةةی بةةودایی بةةوده اسةةت کةةه بةةا نبةةو مةةانی

خاندانش آشکار کرد و سپ

به همةراه پةدر و دو مریةد،

به صورت دینی مستقل درآمده و جهان شمول شةده اسةت

برای تبلی و انتشار دینش از بابةل بةه سةند و از آنجةا بةه

(همان.)193 :

پارس رفت و گویا به میانجیگةریِ پیةروز ،بةرادر شةاپور،

 -2نستههای خطی مانوی کل (Codex Manichaicus

موفق به دیدار شاه شد و کتابی به نام او (شاپورگان) و بةه

) Coloniensisمجموعهای از نستههای خطةی مةانوی

زبان فارسیمیانةه بةرایش بةرد و اجةازه یافةت در سراسةر

نوشتهشده بر روی پاپیروس است .قدمت ای مجموعه یةه

قلمرو شاهنشاهی به تبلی دیة بپةردازد .مةانی حتةی جةز

قرن پنجم میالدی برمیگردد که در سةال  5333در مصةر

ملتزمان شاپور در سفرهای جنگةی ،ازجملةه جنة

علیةه

یافت شده است .موضوی ای نستهها زندگی و آموزههای

امپراتور والری بوده است .عالوهبرای  ،مةانی طبابةت هةم

مةةانیاسةةت کةةه بةةه زبةةان یونةةانی نوشةةته شةةدهانةةد:

می کرده است .زمانی که مانی در مدای ساک بود ،مبلغةان

http://www.iranicaonline.org/articles/colog

خود را به مصر ،ابرشهر (نیشابور امروزی) ،مشرق دجله و

غنوسةةیهةةا پ ة

آسمانی به پیامبری برگزیده مةیشةود.
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سرزمی های دیگر فرستاد .مبلغان مانوی بسیار پرحةرارت

بر آرای آگوستین ودیس ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنة

بودند و یکی از مشهورتری ِ آنها «آمو» نام داشت کةه بةه

اسالمی.

نیشابور و و مرو رفت و بسیاری را به آیی مانی مشرف و

 -1رشاد ،علیاکبر ،)5921( ،دانشنامه امامعلی(ع) ،تهران:

کلیسای مانوی را در کوشةان برقةرار کةرد (همةان-198 :

نش ةر «سةةازمان انتشةةارات پژوهشةةگاه فرهن ة

و اندیشةةه

 .)192دی مانی بهسةرعت در نةواحی شةرقی و مدیترانةة

اسالمی».

مرکزی تا سوریه فلسطی و شمال عربستان گسترش یافت

 -2رضایی ،مهی  ،)5922( ،تئودیسه و عدل الهی ،تهران:

و در مصر ،خصوصاً در مراحل اولیه ،قدرتمنةد بةود و تةا

دفتر پژوهش و نشرسهروردی.

شمال آفریقا ،ارمنستان و آسیای صغیر و داخل امپراتةوری

 -3ژیلسون ،اتةی  ،)5912( ،روح فلسفة وـرون وسـطی،

روم رواج پیدا کرد( .همان .)198 :مانی پة

از پادشةاهی

هرمزد یکم نیز اجازة فعالیتهای مذهب را داشت و هرمز
یکم را شاه نیک می نامید؛ اما بعد از یکسال و نةیم ،بهةرام
یکم به پادشاهی رسید و مانی به دعوت او به دربةار آمةد.
روز بعد متهم و محکوم شد و در پایان محاکمة شتابزده به
شاه گفت :با او هرچه میخواهد میتواند بکند؛ اما شةاهان
قبلی با او مهربان بودهاند؛ اما شاه دستور داد مانی را زنجیر
کنند و به زندان بیندازند .مةانی  83روز پة

از آن کشةته

شد (همان.)199-191 :

 -52سةةةةلیمانی امیةةةةری ،عسةةةةکری ،)5922( ،نقــــد
برهانناپذیری وجود خدا ،قم :بوستان کتاب.
 -55صدرالمتألهی  ،)5912( ،اسفار اربعه ،ترجمه محمةد
خواجوی ،ج ،1تهران :انتشارات مولی.
 -58کلیم کایت ،هان  -یواخیم ،)5921( ،هنـر مـانوی،
ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور ،تهران :نشر اسطوره.
 -59کنی ،آنتونی ،)5922( ،ایمان چیس ؟جستارهایی در
باب فلسفة دین ،ترجمةه پویةا اعظةم ،تهةران :انتشةارات
هرم .

منابع
 -5اب الندیم ،)5921( ،مانی ،ترجمةه فرهةاد ابوالقاسةمی،
تهران :انتشارات طهوری.
 -8اسةةتید ،کریسةةتوفر ،)5921( ،فلســفه در مســی ی
باستان ،عبدالرحیم سةلیمانی اردسةتانی ،قةم :مطالعةات و
تحقیقات ادیان.
 -9افالطةةةون ،)5911( ،دورة آثـــار ،رضةةةا کاویةةةانی و
محمدحس لطفی ،تهران :خوارزمی.
 -1ایلتةانی ،محمةد ،)5932( ،تـاریخ فلسـفه در وــرون
وسطی و رنسانس ،تهران :سمت.
 -1پترسون ،مایکل [و دیگران] ،)5911( ،عقـل و اعتقـاد
دینی ،ترجمه :احمد نراقی و ابراهیم سلطانی ،تهران :طر
نو.
 -3پورسینا ،زهرا ،)5921( ،تأثیر گناه بر معرف

ترجمه ی ،داوودی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.

با تکیـه

 -51مطهةةری ،مرتضةةی ،)5915( ،مجموعــه آثــار ،ج ،1
تهران :انتشارات صدرا.
 -51مورنو ،آنتونیو ،)5913( ،یونگ و خـدایان و انسـان
مدرن ،ترجمه :داریوش مهرجویی ،تهران :نشر مرکز.
 -53مزداپةةور ،کتةةایون و همکةةاران ،)5931( ،ادیــان و
مــذاهد در ایــران باســتان ،فرگةةرد سةةوم :دکتةةر زهةةره
زرشناس ،تهران :انتشارات سمت.
 -51ناطق ،ناصن ،)5911( ،ب ثی دربارة زندگی مـانی و
پیام او ،تهران :امیرکبیر.
 -52نقیب زاده ،میرعبدالحسةی  ،)5911( ،فلسـفه کانـ
(بیداری از خواب دگماتیسم) ،تهران :آگاه.
 -53نیولی ،گراردو ،)5922( ،از زردش
آرزو طالقانی ،تهران :نشر ماهی.

تا مانی ،ترجمه

 /93الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال هفتم ،شماره شانزدهم ،پاییز و زمستان 5931

 -82واربرتون ،نایجل ،)5935( ،الفبـای فلسـفه ،ترجمةه
مسعود علیا ،تهران :ققنوس.
 -85وال ،ژان ،)5911( ،ب ث در مابعدالطبیعـه ،ترجمةه
یحیی مهدوی ،تهران :انتشارات خوارزمی.
 -88ورنر ،شارل ،)5919( ،حکم

یونان ،ترجمه :بةزرگ

نادرزاد ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 -89هیک ،جةان ،)5932( ،فلسـفة دیـن ،ترجمةه بهةزاد
سالکی ،تهران :انتشارات بی المللی هدی.
 -81یالوم ،اروی  ،)5935( ،روان درمانی اگزیستانسـیال،
ترجمه سپیده حبیب ،تهران :نشر نی.
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