
  

  

 

  

  

  

  1آفرینش جهان با کالم ایزدي
  قرآنی  اي انگاره بهشناسانه  رهیافتی متن

  بر اساس برخی مدارك یهودي، مسیحی و مانوي

محمد شکري فومشی
*

  

  چکیده
روی اعجازآمیز کالم ایـزدی در آفـرینش جھـان نی هحاضر پژوھشی در باب انگار همقال

 مختلفِ  ھای دینی کھن، که بخشی از آن پیش از ظھور اسالم در نظام هاین انگار. است

گر آفرینش است که در قرآن با عبارت  تبلور پیدا کرده، ھمان نیروی معجزهخاور نزدیک 

روی کیھـانِی بـا نیـ کتاب حنـوخمشخص در طور   بهو در آثار یھودی و » کن فیکون«

 همکاشـفمتون مسـیحی و بـه طـور خـاص . حرف الفبا نشان داده شده است ودو بیست
ایـن پـژوھش، کـه . دھند آن را در قالب عبارتی به نقل از عیسی مسیح نشان می یوحنا

برخـی  دھنده نشـانزمانی تنظـیم شـده،  درزمانی و ھم هه شیواش ب شناسانه رویکرد متن

ھای یھودی و مسیحی در ایـن  و اندیشه باورھای مانیر میان پیوندھای ساختارِی معنادا

این عبارت قرآنـی . در قرآن از سوی دیگر است» کن فیکون«عبارت باب از یک سو و 

 هاولیـ هھای پیشین نمونه ندارد، گرچه نمون طور قطع و یقین در نظام  به ھمین شکل به

یھودی، مسیحی و مـانوی بـازنموده آفرینشگری خداوند با کالم در ادبیات بابِلی،  هانگار

تردید به زبان فرھنگـی جھـانی بیـان  اّهللاٰ است و خداوند آن را بی قرآن کالم .شده است

ھـای  یـک از انگاره قـرآن ھیچ. کرده که در طول تاریْخ تجربـه و فھمیـده شـده اسـت

اش را با مفاھیمی نیاموخت که انسان صورتی از آن را در ذھن تـاریخی خـویش  تعلیمی

  .نحوی با آن آشنا نبوده است  داشته یا بهن
  

  .مانوی ،مسیحی ،یھودی ،بابِلی ،قرآن ،آفرینش جھان ،نیروی کالم: ها کلیدواژه
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  مقدمه

عناصر ھمسـان  . ای بدیھی است که میان ادیان االھی وجوهِ مشترک وجود دارد نکته

تنھـا ممکـن اسـت در     خاستگاه واحد ادیان باشند، نه هتوانند نشان که میدر ادیان االھی 

ای  ھای طبیعـیِ آمـوزه   غیراالھی نفوذ کنند، که از طریق دگردیسی ھای و کیش ھا اندیشه

غیراالھـی نیـز    جدیـد ھـای   در قالـب  ھـا نمایشگر استمرار سنن االھی و تکوین آن یحت

ھـای بنیـادین ادیـان     ھای مختلف که از پایه با اندیشه ھای ھمسان در کیش آموزه. باشند

. اند اند، از ھمان ابتدا خود را تعبیری جدید از دین االھی معرفی کرده ناھمگون ابراھیمی

سوم مـیالدی و در   هسد رودانِ میانآن را در  یمان کهھا مانویت است  یکی از این کیش

مندی از عناصری از ادیان زرتشتی، مسیحی، بـودایی و دیگـر    آغاز عصر ساسانی با بھره

مـونی و   خود را مفسر حقیقی کالم اَشـو زرتشـت، بـودا شـاکیَه    او . بنیان نھادھا  اندیشه

کـه   مند شود کوشید از ھمان عناصری بھره کرد و در این راه می عیسی مسیح معرفی می

 هرو کـه از ھمـان ریشـ    انـد، از آن  می نیز بازتاب یافتـه برخی از آنھا در سنن اسالبعدھا 

حاضـر اسـت، بـاور بـه      هحث مقالیکی از این عناصر که موضوع ب. واحد برآمده بودند

رسـد   است؛ باوری که به نظر می جھان و کائناتنیروی اعجازآمیز کالم ایزدی در خلق 

و آنگاه پس  هھای پیشین نشان داده شد برخی محورھای آن قبل از ظھور اسالم در سنت

  .شد ،مانند حروفیه ،ھای دیگر از اسالم خودْ عامل ظھور طریقت

  یقدیم هرفع دو شبه. 1

  هاي غیرابراهیمی عناصر همسان در ادیان ابراهیمی و کیش. 1. 1

ھمسان در مانویت و  ست برخی پژوھشگران به وجود عناصر ھمسان یا شبها ھا سال

ـ     این محققان اگرچـه پـژوھش   2.اند اسالم اشاره کرده مـوازین   هھـای خـویش را بـر پای

اند؛ ماننـد   دهکرھای بعدی ھموارتر  راه را برای بررسیاما  3اند، شناسانه استوار نکرده دین

در قـرآن و  » السـابقون «واقعـه در بـاب    هدر تحلیل سـور  )Tord Olsson( آنچه تُرد اُلسُن

 .Olsson, 1988: 273-282, esp( در مانویـت نوشـته اسـت   » برگزیدگان« هآن با طبق همقایس

 ،گبرائیـل  ،وی ماننـد میخائیـل  برخی پژوھشگران نیز کوشیدند فرشتگان مقرب مان .)275

اسرافیل و عزرائیل در یھودیت و مسیحیت و  ،جبرائیل ،روفائیل و سَرائیل را با میکائیل

ارز  یک از ایـن فرشـتگان ھـم    کاری ھیچ ند، حال آنکه کارکرد و خویشھاسالم تطبیق د
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نی یھودی، مسیحی و آنچه حدود چھار قرن پس از مـا  یھا آموزهنامشان در  کارکردِ ھم

  4.، نیستهدر اسالم متبلور شد

دخل و  ،فکری ۀسامانبایست در استفاده از آن  می یمان کهدر حقیقت، طبیعی است 

عنصر  با الفارق معدر قیاسی مانوی  یبنابراین، ضرورت ندارد عنصر. ف کرده باشدتصرّ

ملکـرد  ھا سـامانه و ع  نامش در ادیان ابراھیمی مطابقت کند، زیرا ھر یک از این نظام ھم

کارکرد ھمتایانشـان در   از داند که بای را برای ھر یک از این عناصر متصور شده خاصی

در . برخاسـته باشـند   ای یگانـه  هگی از سرچشـم ھم اگر یحتادیان پیشین متمایز باشد، 

کننـد کـه    راسـتی ھمـان نقشـی را ایفـا نمـی      واقع، به ھمان نسبت که عناصر مانوی بـه 

 اصـل در در ھمان زمان نیز  5یحیت و اسالم به عھده دارند،ھمتایانشان در یھودیت، مس

ایـن عناصـر بـا یکـدیگر فقـط قابـل        .کننـد  تطبیـق بنا بر آن نبوده که این عناصر با ھم 

  .اند، نه قابل تطبیق مقایسه

  ودو کتاب عهد عتیق؟ دو حرف الفبا به موازات بیستو آفرینش با بیست. 2. 1

است و  آثار غیررسمی آن ادبیات ءو جز یھودی ترین متون یکی از کھن کتاب یوبیل

ودو آفرینش در چندین روز  در اینجا، بیست. فصل دوم آن در واقع کتاب آفرینش است

یابد و  ، شمار شش به ھفت افزایش می۱۵: ۲ کتاب یوبیل اساس بر. برشمرده شده است

آفـرینش   هتـ روز ھفـتمِ ھف  هپیوندی ماھوی بین آفرینش اسرائیل و تقدس سبت به منزل

ودو عمل آفرینش تا روز ھفـتم کشـیده شـده     در حقیقت، در اینجا بیست. کند ایجاد می

 ودو نسـل بـه یعقـوب کشـیده شـد      است، ھمچنان که نسل رسـوالن از آدم تـا بیسـت   

)Doering, 1997: 181; Berger, 1981: 328-329( . عھد عتیق، ھیچ  جای  ھیچدر این زمینه، در

توجھی اسـت   در خور هبنابراین، نکت. این عھد وجود ندارد» کتابِدو  و بیست«ذکری از 

شود تا نشـان دھـد کـه ایـن اثـر بـه        دیده نمی توراتای در  ھیچ اشارهدر این زمینه که 

ودو  بـیش از بیسـت   راسـتی  به عھد عتیقشده است؛  تقسیم می) بخش(ودو کتاب  بیست

ودو  انجیـل تومـاس پنجـاه    ساسا وچھار و بر بیست ۴۵: ۱۴عزرا  اساس بر: کتاب دارد

ـ    با این حال، . کتاب  ربرخی منابع یھودی، بدون توجه به شمار واقعـی ایـن مجموعـه، ب

میـان یھودیـان تمـایلی    به عبارت دیگـر،  . بودن عھد عتیق تأکید دارند بخش ودو بیست

ھای عھد عتیق با شمار  که اصلی یھودی برای ارتباط شمار کتاب )و دارد(وجود داشته 
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 مھـم اینجـا   هاما نکت .)Cf. Katz, 1956: 191-217( ودو حرف الفبای عبری قائل شوند تبیس

، ھمچنان که گـاالگِر  بلکه ،آن مدارک در این زمینه آشکارا متأخرند هھمتنھا  نهست که ا

وجود ندارد که بیـانگر ارتبـاط میـان شـمار      ای واقع، ھیچ منبع یھودی در«متذکر شده، 

شمار واقعـیِ آثـار    چون اما ،)Gallagher, 2012: 87( »الفبا باشد و مقدّسکتاب ھای  بخش

دقیق معیّن نبود، بعـدھا برخـی آبـای کلیسـا، ھمچـون اُریگـن،       طور   بهکانونی یھودی 

احتمــال بـا شــمار الفبــای   بــهودو در نظــر بگیرنــد تـا   کوشـیدند شــمار آنھــا را بیسـت  

  .)Apud ibid.: 90( شد یگر تلقی م ودوگانه تطبیق کند که ھمواره معجزه بیست

  ن در قرآنونیروي کالم ایزدي؛ کن فیک. 2

نشان » کن فیکون«در قرآن آفریدگاری خداوند با نیروی کالم االھی با عبارت کوتاه 

خداوند و آفرینش ھر چیزی بـدون نیـاز بـه     هگر ارادیاناین عبارت نما. داده شده است

کن «. »شود باش، پس می«: فرماید د میاسباب در آنِ واحد است، در آن ھنگام که خداون

 :عمـران  آل 7؛۴۷ :عمـران  آل 6؛۳۵ :عمران آل: ھشت بار در قرآن به کار رفته است »فیکون

 در ایـن مقالـه، بـه    ۶۸.13 :و غـافر  12؛۱۱۷ :بقره 11؛۸۲ :یس 10؛۴۰ :نحل 9؛۷۳انعام  8؛۵۹

نیروی کالم  )concept؛ مفھوم( هکاررفت انگار هکوشیم به پیشین می ،جای تحلیل این آیات 

 )textological( شناسـانه  نظر افکنیم تا در این بررسـی مـتن   آفرینش نظام ھستیایزدی در 

در ادبیات ادیان ابراھیمی از یـک   صورتیچه  بهنشان دھیم که این مفھوم تا چه حدّ و 

ھای ابراھیمیِ ـ مانویت از سوی دیگر بـازنموده    و کیش غیرابراھیمی ـ اما با ریشه  ،سو

 ھـا  حروف در فراخوانی هھا که با ابزار سلسل کلمات و واج ،ھا سنت هدر ھم .شده است

 .قس( کنند خداوند را به فعل بدل می هاراد هشوند، نیروی بالقوّ از زبان جاری می ھادعا یا

  .)۲۰نوشت شماره  پی

  نیروي کیهانی الفبا در ادبیات یهودي و مسیحی. 3

  نویانمیان ما عبري کتاب حنوخِ .1. 3

ھـای او   رسد اندیشه رو به نظر نمی ف موسی و کیش یھودی بود و از اینمانی مخال

ھای  جماعت ،اما ممتاز ،با این حال، موقعیت ناشناخته. از ادبیات یھودی متأثر شده باشد

میالدی گویـای شـواھدی بـرخالف     ھای نخستین سده رودانِ میانیھودی و مسیحی در 
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با یھودیت آشنا بوده اسـت،   یمان کهدھد  آشکارا نشان میمتون مانوی . استاین فرض 

. بـوده اسـت   مسیحیت ه و از راهبا واسط به احتمال فراوان از این آشنایی بخشیاگرچه 

العاده مھمی در  نقش فوق) البته مسیحیتو صد(قیقات گئو ویدنگرن، یھودیت بر تح بنا

گذار  طریق منابع یھودیانِ بدعت از اگر تأثیراتش یبازی کرده است، حت ھای مانی یشهاند

 ,Widengren( بـوده باشـد   عقاید رسمی یھـودی  »در جھتی مخالفِ« یا گنوسیان یھودی

ر مجموعه د کتاب غوالنتردید وجود  ھای بارز چنین تأثیری بی یکی از نمونه. )11 :1965

ن اثر، در ای. شده بود یھودی برای او شناخته غوالنِکتاب  یقین به ١٤.است یمان خودآثار 

مجموعـه آثـار یھـودیِ     بوده که قطعاتی از آن در غوالنحقیقت، روایت حنوخیِ کتاب 

ای  شـده  یت شـناخته واقع. کشف شده است قُمران در ساحل بحرالمیت غیررسمی و در

از احترام خاصی برخوردار  یمان نزدتنھا در مقام یکی از پیامبران کھن  است که حنوخ نه

شاھدی است روشن بر این ) M625c )Henning, 1934: 27-35 همیان فارسی هکه قطع ١٥بوده،

)hwnwx(با کتاب حنوخ  یمان کهنکته 
 ۲۸-۲۹: ۱۳۷۵ ،ھنینگ :.نیز نک( نیز آشنا بوده است 16

در نوشـتن   یمـان  کهدھد  مانوی تورفان آشکارا نشان می همتنی مانوی از مجموع. )۳۲و 

کتـاب  کـه بایـد ھمـان     ،)dst-nbyg ʿy hwnwx( حنوخ هشتنب دستخویش از  کتاب غوالنِ

  :باشد، بھره برده است حنوخ

S I 0/120/I/r/6-11/: nwn ʾmdym ʾwm ʿyn dw txtg (ʾ)[wrd] kw pyš qwʾʾn 

phyp(wrs)[ym] <…> oo (š)[hm](y)zʾd gwpt kw p<h>ypwrs ds[t] (nbyg ʿy 

hwnwx) … 

. برخـوانم (...) الن را آوردم کـه پـیش غـو   ) لـوح (اکنون آمدم و این دو تختـه  

 :Durkin-Meisterernst, 2011( ...حُنُـوخ را   هنبشت برخوان دست: شھمیزاد گفت

31; See also Henning, 1934: 28.(  

ھای  در پژوھشی به خط سیر انتقال اندیشه) H.-J. Klimkeit( ھانس یوآخیم کلیمکایت

 کـه یه اشاره کـرده  مسیحی الخسائ یھودی از جماعت یھودیان قمران به جماعت یھودی

  17.ش در میان آنان زیستا وچھارسالگیِ زندگی تا بیست یمان

از روایت عبری این اثر مشھور ( کتاب حنوخفصلِ سیزدھمِ آنچه از  اساس باری، بر

ای صـورت پـذیرفت کـه     آفرینش ھر چیزی در لحظهدانیم،  می 18)کتاب سوم حنوخبه 

تابش بـر   الفبای کیھانی را با قلم شعلهکه حروف  خداوند نام آن را جاری ساخت، چنان
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-Odeberg, 1928: 34( نگاشت تا آسمان و زمین در خلقت آینـد  )Meṭaṭron(تارک متاترون 

35; Cf. also Lumpkin, 2009: 326-327(. گوید که متاترون بـه   ، بازمی۴۱، فصل کتاب حنوخ

آنچـه در   هآنِ واحد ھمنشان داد که با آن در » تخت شُکوه«ربّی ایشمائیل حروفی را بر 

 Odeberg 1928, II: 128-129;  Cf. also Sēpher Yəṣîrâh( اند، در وجـود آمدنـد   آسمان و زمین

(Sefer Yeẓirah) in Herrmann, 2008: 31 & 88-89(.19  

نیـروی  «اگرچـه   ،نخسـت : اما اینجا چند نکته برای پژوھش ما شایان توجـه اسـت  

ذکر شده، در  کتاب حنوخالفبا در آفرینش جھان در و نقش » کیھانیِ حروف الفبا و کالم

واقـع منظـور از آن   در اگر  یحت(این اثر ھیچ ذکر آشکاری از الفبای عبری نشده است 

 ،دوم. شـود  ، آنچنان که از آن در آثار یھـودی یـاد مـی   )عبری بوده باشد یحروف، الفبا

عمد از کنار  بهیھودی  ای کلیدی که علمای نکته ؛شمار این حروف در اینجا معیّن نشده

ایـن اثـر، بـا     اساس خرد، فھم، معرفت، حزم، فروتنی و راستی، بر ،و سوم. آن گذشتند

العاده مھم که در دیگر متـون یھـودی    ای فوق ند؛ نکتهآی می به وجودنیروی حروف الفبا 

ه بسیار ک ،اگر مانی با این نوشته یا منابع مربوط به آن آشنا بودهبنابراین، . شود دیده نمی

ای  قطع این سه نکته را مدّ نظر قرار داده باشد؛ نکتهطور  بهبایست  او می ،محتمل است

امـا  . او تأثیر گذاشته باشد هانجیل زندکتاب  کم دستتوانست در تألیفِ  احتمال می که به

به قبطی، در بخش مزامیر توماس، نیز وجود دارند کـه   زبور مانویعباراتی شبیه این در 

این متن مـانوی در   20.)۲۲-۵: ۲۰۳مزمور  :.نک(نیروی کیھانی کلمه و کالم ھستند  نشانگر

 ٢١.است و عناصر دیگر کیھان باب فراخوانی ابرھا و آتش و باد و کوه

  ودو حرف در باب بیست ممار مرقهاي از  رساله. 2. 3

 اما تاریخاست تر  یکی از مشھورترین مدارک یھودی که خود تحت تأثیر منابع کھن

؛ Memar Marqah, Tibat Marqah( ممار مرقـه نزدیک بوده،  مانی  یزندگتألیف آن به عصر 

زبان این اثر آرامیِ قـرن ششـمی اسـت بـا تحـولی در      . نام دارد )ای از شش کتاب مجموعه

کتـاب   .)Hjelm, 2000: 96( سامریِ متأخر که از تأثیرات زبان عربی قدیم نیز برکنار نماند

باور بر این بـود کـه اصـل    . ودو حرف الفبای عبری است بیست هربادر ممار مرقهششم 

نیـز   یمـان  شـاگردان احتمـال بـرای    گردد؛ کتابی که به این حروف به آغاز آفرینش برمی

، یعنی »حرف ۲۲رساله در باب « )Rosenthal, 1939: 142( در بخش نخستِ. ناشناخته نبود



 141/  يزدیجهان با کالم ا نشیآفر

ای سـوزان   وند خویشـتن را در بوتـه  ھنگامی که خدا«: خوانیم در ھمین کتاب ششم، می

 »آتش در برابر او نگاشته شـدند  هحرف را یافت که با زبان ۲۲آشکار کرد، ) موسی(بدو 

)Baneth, 1888: 54-55(، او «: خوانیم یا جای دیگر می)حرف را نگاشـت کـه    ۲۲) خداوند

بی در ایـن سـبک قـال    .)Ibid.: 50-51( »شـکل گرفـت   آنھـا  هکلمات تعلیمی بر پای) هھم(

  .)۴-۳ادامه مقاله، بخش .: نک( ادبیات مسیحی پیگیری شد

  ترین شواهد کهن. 3. 3

آفرینشگری کالم خداوند در آنِ واحد، نخستین بار در یھودیه یا یھودیت  هآیا اندیش

که متخصـص ادیـان شـرق باسـتان در      ،لکزایی. م دکترمطرح شد؟ تا پیش از دیدارم با 

رسـید آنچـه تـاکنون در بـاب قـدرت       به نظـر مـن مـی    دانشگاه ادیان و مذاھب است،

امــا او در . شــود دانــیم در ادبیــات یھــودی یافــت مــی آفرینشــگری کــالم ایــزدی مــی

تا آنجا کـه تـا امـروز بـر اسـاس       ،العاده کھن فوق وگویمان نشان داد که این سنتِ گفت

بـر اسـاس   . ارد، نیـز سـابقه د  یمان خود، یعنی در زادگاه رودان میاندر  ،دانیم مدارک می

بـا کـالم    ،ھـا  خدای بـزرگ بـابِلی   ،، مردوک۲۳-۲۶: ۴ هیکی از الواح میخی بابِلی، کتیب

بنـابراین، ایـن احتمـال     22.کنـد  آفریند و با ھمان کالم ھر چیزی را نابود مـی  خویش می

بحثمـان در دوران اسـارت یھودیـان در بابـل وارد      حـل راستی وجود دارد که تفکر م به

 مقدّسکالم رسد در مجموعه کارکردھای  نظر می  به. ت یھودی شده باشداندیشه و ادبیا

در  )-mantra( »مَنْتْـره «و  23اوسـتا در  )-mãθra(» مَنْثْـره «ھای ھندوایرانی، یعنـی   اندیشهدر 

  ٢٤.کند آن نقشی ایفا نمی» آفرینشگری«کاریِ  خویشکارکرد و ، )۶۰۰: ۱۳۸۶ھینلز، ( وداھا

  گا، آغاز و پایان هر چیزمش، از آلفا تا اُودو حرف آفرین بیست. 4. 3

 Περὶ τοῦ μυστηρίου τῶνیونـانی   هرسـال  ۲۰۰۷در سال  )Cordula Bandt( کوردوال باند

γραμμάτων »این اثر مسیحی که مؤلف آن  25.را منتشر کرده است» در باب اسرار حروف

ای که  نسخه .)’For MS. see Bandt, 2007: ‘Abbildungen( ای قِبطی دارد گمنام است، دیباچه

از ظھور اسالم،  پیش سدهششم میالدی، یعنی حدود یک  هسدباند آن را منتشر کرد، به 

مؤلـف در   .باشـد دھند که اصـل آن در فلسـطین نگاشـته شـده      تعلق دارد و احتمال می

تنھا با جزئیات به تفسیر نام و شکل حروف یونانی و عبـری و راز موجـود    اش نه رساله
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 pmuctyrionکوشـد نشـان دھـد کـه      پـردازد، کـه در سراسـر اثـرش مـی      می در آنھا

mpnoute etsoop hn nechai mpalvabyta »    اسرار خداونـد در حـروف الفبـا

رازھایی که بـا   ؛)ML (Mysteria Litterarum). Prooimion 3, in ibid.: 102-103( »)نھفته است(

مـن آلفـا و اُمگـا    « je anok alva auw w: شـود  مـی عیسی مسیح آغاز  هاین جمل

 je anok aiswpe Énalvaو ؛ )ML. Prooimion 102.15-16. Ibid. 102-103( »ھسـتم 

auw Éw »من آلفا و اُمگا شدم« )ML. Prooimion 102.17. Ibid.(رسـاله، خـود    هنویسـند  ٢٦

مسیح به یوحنا نوشته که از  هو توصی یوحنا همکاشفگوید که او اثرش را تحت تأثیر  می

 :ML 2( »گـنج موجـود در حـروف   « παρὼν θησαυρὸς τῶν γραμμάτωνخواست بکوشداو 

108.6. Ibid( ، یعنیpmuctyrion mpnoute »۱ مکاشفهدر . ، را بشناسد»اسرار خداوند :

: ۱۳: ۲۲ مکاشـفه نیز باری دیگـر در  . »من آلفا و اُمگا ھستم، آغاز و پایان«: خوانیم می ۸

  .»و پایان، اول و آخرمن آلفا و اُمگا ھستم، آغاز «

 رسـاله ھـای دیگـر ایـن     درک صحیح بافتِ این عبارات نگاھی بـه بخـش   به منظور

  :اندازیم می

ML 3: 108.21-22: Εἰκοσιδύο δὲ εἰσὶ τῶν γράμματα κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν κβ  ́

ἔργων, ὧν ὁ θεὸς ἐν πάσῃ τῇ κτίσει ἐποίησεν· 

 هثـري اسـت کـه خداونـد در همـ     ا 22ودو حرف در تطابق با شـمار   اما بیست

 :Bandt, 2007: 108-109. Similar sentences in ML 3( خلقـت آفریـده اسـت   

108.23; ML 3: 108.24-110.10; ML 3: 110.15-16; in ibid.: 110-111. See also 

Dornseiff, 1925: 73.(  

Περὶ τῶν κβ(» که مسـیح بـه انجـام رسـانده     کاری ۲۲«به  رسالهدر پی این جمله،   ́

ἔργων, ὧν ὁ Xριστὸς εἰργάσατο( کند اشاره می )ML 3: 110.19-112.13(.  

ML 3.4: 112.14-15: Τούτων τῶν κβ  ́τοῦ χριστοῦ πραγμάτων εἰσὶ τύπος τὰ κβ  ́

ἔργα τῆς κτίσεως, ἃ ἐποίησεν ὁ θεός· ὁμοίως καὶ τὰ κβ  ́γράμματα ὡς 

προεῖπον τῆς ἀλφαβήτου· 

اند که خداوند آفرید، درست ھماننـد   اثر خلقت ۲۲اعمال مسیح،  ۲۲ین ا هنمون

  ).Bandt, 2007: 112-113( اش گفتم حرف الفبا که درباره ۲۲
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اعمال مسیح عبارتی ھمسان در یکـی از   هب راجع ودو بیستجانب، شمار  به نظر این

اره در ادبیـات  نفـوذ ایـن انگـ    هدارد؛ متنی که نشان S1 هھای مانوی تورفان با شناس متن

دانـد، فقـط در ایـن مـتن تأییـد       قلـم مـی    این  ایرانی مانوی است و، تا آنجا که صاحب

  :شود می

S1/v/11-13/ * yyšwʿyg * | ʾbr wyst ʾwd dw kʾrcʾr ʿyg [3-5] | ʾmdyšnyẖ ʿyg 

yyšwʿ zyn(dk)[r] (Salemann, 1904: 6. re-edited here) 

 آمـدنِِ ) یـک واژه مفقـود  ... (ودو کـارزارِ   بیست ةدربار): عیسی(در باب یشوع 

  Ibid.(.27( ]گر[زنده یشوعِ

عھـد  ماننـد  از مدارک مسـیحی ھسـتند،   تر  کھن ی کهتوان تصور کرد منابع باری، می

تـأثیر   در بـاب اسـرار حـروف    مسـیحیِ دھی به متن  در شکل ،و آثار مربوط به آن عتیق

بـا ایـن حـال، نبایـد از تـأثیر      . بـوده اسـت  احتمال مانی با این منابع آشنا  اند و به گذشته

ای  اثری مکاشفه کتاب حنوخھمانند در این زمینه، که  ھای مانی یشهاندبر  یوحنا همکاشف

 بارهدراحتمال  به مقایسهاین  .، غافل شدشناسی مرتبط است و ھمانند آن با ستاره 28است

نیـز صـادق    مـانی،  ، گنوستیگ معـروف پـیش از  )بردیصان(دیصان  ھای ابن اندیشه تأثیر

شـناس   ھـم سـتاره   29شدت تحت تأثیر او قرار داشـت،  به یمان کهدیصان  زیرا ابن .است

 Ephrem, Hymns 51.13, apud Skjærvø, 1988: 781. See also( شـناس  و ھـم یـزدان   30بـود 

McGukin, 2004: 44b(.   یھـودی کـه در واقـع مـدراشِ      ممـار مـدراشِ  نفوذ کتاب ششـم

بخش زیر  در .شده بود شناخته ی مانیبرااحتمال  ی عبری است، بهحرف الفباودو  بیست

  .مانوی بپردازیم هکالم ایزدی در اندیش هکوشیم بیشتر به تحلیل انگار می

  آفریده در ایزدستان مانوي باشندگانِ واژه. 4

  )شده با کالم آفریده( آفریده واژه. 1. 4

پارتی .: قس( استکیھان خلق  که عاملی برای» نیروی کیھانی حروف و کالم« هاندیش

 Durkin-Meisterernst & Morano, 2010: 10-13; after) (»کلمـه ازلـی  « wažan hasēnagمـانویِ  

Waldschmidt & Lentz, 1926: 85ff. & Morano, 1982: 10ff(  آشکارا در متون مانویِ تورفـان ،

که بـه زبـان فارسـی    این متن . است M7984بلند  هیکی از این متون، قطع. شود تأیید می
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در اینجا روح . پردازد می و ظھور تجلیات خداوندآفرینش کیھان  همیانه است، به اسطور

بزرگـی   ھمراهِ بغان و ایزدان دیگر نـزد پـدرِ    جھان است، به هکه سازند) مھر ایزد(زنده 

 ،)ایـزد  نریسـه (سـوم   هکند فرسـتاد  رود و از او درخواست می می) خداوند متعال مانوی(

  :خواند را فرا ،ی دیگر از تجلیات خویشیک

M7984/II/r/ii/21-34/-/v/i/1-5/: ʾwd myhryzd ʾwd srygrqyrb qyrdgʾr ʾwl ʾw 

whyštʾw ʾhrʾpt hynd 


 ʾwd ʾbʾg ʾwhrmyzdby ʾwd rwšnʾn xwʾryst 


 ʾwd 

nwgšhrʾpwr yzd hndymʾn ʾwy whyštʾw šhryʾr dstkš ʿystʾd hynd 


ʾwšʾʾn 

ngwcyd ʾwd zwwpr nmʾc bwrd ʾwšʾn ʾwẖ gw(p)t kw nmbrwm tw xwdyʾ ky 

pd xwyš wrz ʾwd hwwʾc31 ʾmʾẖ ʾpwryd hwm 


 (Mir. Man. i, 7[179]; Reader 

63, text y: 8; Hutter, 1992: 30-31 § 155-173) 

و مھر ایزد و سریگرکرب کردگار به بھشـت فـراز شـدند و بـا اُھرمـزد بـغ و       

] خداونـد [= بھشت  شھرآفور ایزد در پیشگاه آن شھریارِ گدوست روشنان و نو

: سینه ایستادند؛ او را تعظیم کردند و ژرف نماز بردنـد؛ و چنـین گفتنـد    به دست

 هبـا کلمـ  : یـا [و کـالم نیـکِ   ) معجـره (ج رْخدا که بـا وَ  یا بریم بر تو نماز می

  )..Ibid( خویش ما را آفریدی ]گر معجزه

  :ور بَرکونای در این باب نقل کرده استمقایسه کنید با آنچه تئود

بزرگی  پس مادر زندگی و انسان قدیم و روح زنده به نیایش ایستادند و به پدرِ

) یعنـی (، »فراخـوانی سـوم  «ھا گوش فرا داد و  بزرگی بدان استغاثه بردند و پدرِ

  .)qerā( )Apud Jackson, 1932: 240(خواند  را فرا) نریسه ایزد] (سوم[ هفرستاد

  :شود خوانده می سوم فرا هزیر فرستاد هفارسی میان هر قطعد

M7984/II/v/ii/11-14/ ps hʾn whyštʾw šhryʾr pd xwyyš wrc ʾwd hwwʾc ʾpwryd 

yzd sẖ (Mir. Man. i, 8[180]; Reader 64, text y: 10; Hutter, 1992: 38 § 213-

216). 

 ةبـا کلمـ  (ج و کالم نیک رْبا وَ] بزرگی؛ خداوند پدرِ[= بھشت  پس آن شھریارِ

.)Mir. Man. i, 180; GSR 228, as text c( خواند خویش سه ایزد فرا) آمیز معجزه
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  :ھویدگمانای از متن پارتی  ھمچنین مقایسه کنید با قطعه

Huy.VIc/10a-b/: (ʾw)[d p]d rwmb wʾcʾfryd 


dyz ʾbr hw [lacuna] | (b)wrz ʾwd 

qlʾn 


 cy ʾrgʾw p(ʾ)[dyxšʾn] (Boyce, 1954: 102. Cf. M 324/R/15-16/: wʾcʾfryd 

hy tw | xwdʾy pd ʾpryn ʿy yzdʾn ). 

بُـرز  ) ؟... (دژی بر آن ] آفریند که با کالم اندرش می[= » آفریده واژه«و با دھانِ 

  Ibid.: 103(. 32( ]بساخت[ارجمند ] دشاھیِ[و کالنِ پا

مسـیحی   یھـودی  هه بـه ایـن انگـار   دھد مانویت در مقام دینی ک شواھد باال نشان می

خداوند » کالم«و » صدا«استمرار بخشید، بر آن بود که آفرینش ایزدان و جھان مینوی با 

اما ذکر ایـن   ٣٣.دشو ه سراسر تجلی خداوند محسوب میصورت گرفته است؛ جھانی ک

ه این کند ک تورفان آشکارا تأیید میایرانیِ بازیافته از متون مانویِ نکته ضروری است که 

ای  ؛ نکتـه رفته است انگاره ھرگز برای آفرینش جھان مادی به دست اھریمن به کار نمی

ھای کھن ایرانی خویش نیز نیـک   دھد مانی در پردازش این انگاره از سنت که نشان می

  .بھره برده بوده است

  الف نخستین و تاء فرجامین. 2. 4

زار خلق جھان است، بکه ا» کالمنیروی کیھانی حروف الفبا و «یھودی  هباری، انگار

: خـوانیم  مـی  )۳-۱: ۱( انجیل یوحناکه در آغاز فصل یکم  در عھد جدید نفوذ کرد؛ چنان

او ھمـواره  . وجود داشت و نزد خـدا بـود   کلمهدر ازل، پیش از آنکه چیزی پدید آید، «

 او آفریده شده و چیزی نیست کـه  هوسیل  ھر چه ھست به. ستا زنده بوده و خود خدا

آشکارا ھمان مسیح تلقی شده » خدا هکلم« ،)۱۴: ۱(در ھمین بند  .»آن را او نیافریده باشد

: ۲۲مکاشـفه  ( دیگر بازنموده شـده اسـت   ای یوهشبه  34یوحنا همکاشفاست؛ چیزی که در 

 .:نـک نیـز  ( »آلفا و اُمگا ھستم، آغاز و پایان، نخستین و فرجـامین ) یعنی مسیح(من «): ۱۳

کتـب عھـد جدیـد فقـط در      هاین عبارت کـه در میـان ھمـ    ).۱۷: ۱و  ۱۱ :۱یوحنا  همکاشف

  کـه بـه   ،M173 همانویِ تورفان با شناسـ  هاحتمال در قطع شود، به دیده می یوحنا همکاشف

بازتاب پیدا کـرده   ،دھد شکل می» بزرگی پدرِ«به سرودی پارتی برای  M94 هھمراهِ قطع

  :است

M 173/v/2a-2b/ ʾʾlyf nxwyn tw xwdʾy35 


 
ʾwd tʾ ʿstwmyn | pd tw ʾngd 


ʾwd 
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bwd ʿspwr tw kʾm kyrbg (ABC 439, § 24a-b). 

آرزوی کـار  (ات  بـا تـو کـامِ کرفـه    . تو، ای خدا، الف نخستین و تاء فرجامینی

  .)Ibid.; GSR 32, §5( آکنده و کامل شد) نیکت

بھره  یوحنا هاشفمکو مانویان از  یمان کهاحتمال گویای این واقعیت است  متن باال به

ودو  وجـود نیـروی کیھـانی در بیسـت     هبخشیدن به انگـار  تنھا در اھمیت اند و نه برده می

اند، که در پردازش عبـارت   آگاه بوده) مزبور نھان است هشمارشان در جمل(حرف الفبا 

ممکن اسـت ایـن   . اند مسیحی پیروی کرده )architype( الگوی نیز از کھن» از آلفا تا اُمگا«

شناختیِ مانوی نیز بازتاب پیدا کرده باشـد،   الگوھای فرشته شناسانه در کھن یکرد دینرو

گـرِ   معجـزه را حـرف  » حـرف کـاف  «احتمـال   در جایی که مانویان ھمچون یھودیان بـه 

غویِ نام یکی از فرشـتگان گمنـام   لال بررسی فقه هاین تحلیل بر پای. پنداشتند آفرینش می

Durkin-( نـام دارد  )}ynwsṭqp ,kʾftynws}br( »فتینوساکـ )بَر(« این فرشته. مانوی قرار دارد

Meisterernst, 2004: 110b( مانوی  هکه از او در قطعM6230/v/12/ یاد شده است )See also 

M13/I/r/3/( )یاکوب«ھمراهِ نام   به «yʾkwb       که در ادبیـات مـانوی نـام یکـی از فرشـتگان

ـ . )Reck, 2004: 139( )مقرب اسـت  در یادداشـتی کـه بـرای    ) W. Fauth(گ فَئـوث  ولفگان

 ،)Qafus(» کـاف ) حرف( هفرشت«کفتینوس را / کافتینوسنوشته،  یوآخیم کلیمکایت ھانس

در یـک مـتن جـادویی     (Kaftenāēl)بیند و آن را با کَفتِنائیل  گرِ آفرینش، می حرف معجزه

» کاف«به اعجاز دو حرف  او در اینجا). Klimkeit, 1998: 208 note 4( کند حبشی مقایسه می

  .).Ibid( کند در آفرینش جھان از منظر اسالم نیز اشاره می» نون«و 

، مطابق یل مانیانجدھد که  ھای مانوی و ھم آثار غیرمانوی نشان می ھم نوشتهباری، 

: ؛ یونـانی mēmrē: سـریانی (ودو بـاب   مانوی، به بیسـت / ودو حرف الفبای سریانی با بیست

λόγοι( )Böhlig, 1980: 45 & Anm. 134(،  ودو کتـاب، تقسـیم    یا به عبارت دیگر، به بیسـت

 ;Asmussen, 1987: 31b. Cf. Panárion 13.3-4: 232-233; Kessler, 1889: 206( شـده بـود  

Epiphanius of Salamis, 1994, Panarion, ed. and trnsl. by F. Williams: 232-233. German trnsl. 

by Kessler, 1889: 206( .هفارسی میان هقطع S1 پترزبـورگ، بـا ذکـر نـام      سـن  هاز مجموع

  :کند نخستین و آخرین فصل این اثر، آشکارا به این واقعیت اشاره می

S1/v/4-6/: (4)ʾwnglywn ʿy ʾrβ ncyhyd (5)ʾwnglywn ʿy tww36 ncyhyd 
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(6)ʾwnglywn ʿy wyst ẅ dw wdymwštyhʾn (Salemann, 1904: 4-5, and Tafel; 

MSt 32; Henning, 1945: 155 and n. 3; Reader 186, text dq: 2). 

تـاء انجیـل را   ) فصـلِ (آمـوزد؛   الـفِ انجیـل را مـی   ) فصـلِ (} یعنی مانی{)او(

  .)GSR 152; Klimkeit, 1998: 206( آسا معجزه) چیز(ودو  آموزد؛ انجیل بیست می

ایـن  . شـده اسـت   نی آغاز نمیبا چنین عنوا یمان آثاریک از  دانیم، ھیچ تا آنجا که می

که به زبان و خط  مواعظ مانوی اساس بر. شود شاھد در دیگر متون مانوی نیز تأیید می

خویش را با ذکر نخستین و آخرین حـرف الفبـای    انجیلفصول  هھمقبطی است، مانی 

  :شمرد قبطی برمی

. . . pana[ Ne~u[aggelion jN N]a sa w . . .  

  .آلفا تا اُمگا] زا[بزرگ من ] ـجیل[انـ 

(The Manichaean homilies 94:18-19; cf. Pedersen, 2006: 94; Polotsky, 1934: 

94) 

الھامات و رازھای نھفته در  هشد یا ھم اراده می انجیلاز این عبارت یا تمامی فصول 

  .زمان ھر دو آن، یا ھم

  گیري نتیجهفرجام سخن و . 5

ای از آن در این مقالـه بررسـی    ی که نمونهرشناسانه در باب عناص ھای دین پژوھش

 )context( ای درستی نتیجـه خواھـد داد کـه در زمینـه     به یھنگام فقط شد، به اعتقاد من،

قـرار   )iconographic(شناسـانه   ھمراهِ تحقیقـات نشـانه    شناسانه و در صورت لزوم به متن

چنـان در ھـم تنیـده     ھای وابسـته  در حقیقت، عناصری از ادیان ابراھیمی و کیش. گیرد

مشـخص  طور   به، و سانهمأخذشنا یاند که کار تفکیک و تحلیل آنھا جز در فرآیند شده

تـرین   ھایی یا باید ابتدا بـه کھـن   در چنین بررسی. پذیر نیست بازبینی طولیِ منابع، امکان

ی ھـا  دید و سبک همتونی پرداخت که این انگاره در آنھا بروز پیدا کرده و آنگاه به زوای

خـاص خـویش را پدیـد     هالگـو انگـار   ھایی رسـید کـه از آن کھـن    بالغی ادیان و نحله
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 ،مدارک طولیِ در جھت مخالف حرکت کرد و به جای ابتدای خطِ برعکساند؛ یا  آورده

  .آغاز کرد ،یعنی قرآن ،حرکت را از پایان آن ،که در این مقوله ھمانا ادبیات یھودی است

آفریـدگار در   مقـدّس مستقیم به تأثیر کالم  هین اشارنخست در این پژوھش دیدیم که

بازتاب پیدا کرده است، نه در ادبیات یھودی ) رودان میان(ھای بابِلی  خلق جھان در کتیبه

خلق جھان با کـالم خداونـد ھـم در     هانگار. اند که برخی پژوھشگران بر آن تأکید کرده

بر اساس مـدارک،  . رسمی آنیرھای غ شاھد دارد و ھم در نوشتهادبیات رسمیِ یھودی 

و مطـابق بـا    37ودو باب تقسیم شده، که به بیست عھد جدیدـ تنھا کتاب   یوحنا همکاشف

ست که ھم جھان مینوی و ا ودو حرف الفبا در باب بیست کتاب حنوخعبارت مشابه در 

از . نقـش ایفـا کـرده اسـت     یمـان  نـزد ھم جھان مادی را آفرید ـ به احتمال بسیار قوی  

من آلفا و اُمگا «که  ۱۳: ۲۲ همکاشفدر رسد این بیان عیسی  ست که به نظر میا رو ھمین

الـف  «در قالـب عبـارت    ،در یکـی از مـدارک مـانوی    »ھستم، آغاز و پایان، اول و آخر

  .استبازتاب پیدا کرده  ،)در خطاب به خداوند متعال مانوی(» نخستین و تاء فرجامین

که آفرینش ایزدان و جھان مینـوی در مانویـت،   دھد  مدارک مانوی آشکارا نشان می

 هدر واقع، اندیش. ه استشد انجام می» سخن«و » کلمه«مسیحی، با  یھودی هھمچون نمون

آشکارا در آن دسته از متون مانوی تورفـان تأییـد   » نیروی آفرینشگر کالم خدای تعالی«

م نشـان دھـیم عـدد    در اینجا کوشـیدی . پردازند آفرینش کیھان می هشود که به اسطور می

در یکی از متون  ،مرتبط با اعمال مسیح و مذکور در متن یونانی اسرار حروف ودو بیست

تقسـیم  دھد که اصل و خاستگاه  تحقیق حاضر نشان می .مانوی تورفان نیز ھمسان دارد

 ،یمـان  خـود ، یعنـی در زادگـاه   فصـل را بایـد در خـود بابِـل    ودو  بیستبه  یل مانیانج

بندی انجیل، از ھر جا که آمده باشد، چنـان نظـر    گرچه این نوع تقسیموجو کرد،  جست

 شھر خدا کتاب مشھورش ترین دشمن مانویت، آگوستین قدیس، را جلب کرد که بزرگ

)De Civitate Dei, Augustine, 1998 ( باب تنظـیم کـرد تـا ھمتـا و     ودو  بیست دررا آگاھانه

 Ein bewusstes Gegenstück’: Böhlig, 1980: 45 (for reference, see‘( رقیب انجیل مانوی باشد

ibid.: 312, n. 134).(  

زمانیِ متـون یھـودی و مسـیحی و مـانوی نمایشـگر پیرنـگ        ررسی درزمانی و ھمب

این عبارت . بروز پیدا کرده است» کن فیکون«الگویی ھستند که در قرآن با عبارت  کھن

ـ ھا طور قطع و یقین در نظام  به ھمین شکل به  هاولیـ  هی پیشین نمونه ندارد، گرچه نمون
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نیروی آفرینشگر کلمـه و  « همسیحی و مانوی با انگار ،یھودی رودانی، میان آن در ادبیات

تردید به زبان  اهللا است و خداوند آن را بی قرآن کالم .بازنموده شده است» کالم خداوند

بـه عبـارت   . ده اسـت فرھنگی جھانی بیان کرده که در طول تاریخْ تجربه و فھمیـده شـ  

اش را با مفاھیمی نیاموخت که انسان صورتی  ھای تعلیمی یک از انگاره دیگر، قرآن ھیچ

که بـه   نحوی با آن آشنا نبوده است، چنان  از آن را در ذھن تاریخی خویش نداشته یا به

رنگ مناسب خویش ظـاھر شـده    زمینه و پی رسد ھیچ مفھوم ژرفی بدون پیش نظر نمی

  .شد آمد و نه چیزی درک می غیر نه چیزی در بیان میباشد؛ وال

*   *   *  

  شناسی ها و کتاب نوشت کوته
ABC                      Boyce, 1952 

BBB                      Henning, 1937 

DMMPP     Durkin-Meisterernst, 2004 
GSR                      Klimkeit, 1993 

Mir. Man. i-iii      Andreas & Henning, 1932-1934 
MSt                      Salemann, 1908 

Reader      Boyce, 1975 

    ها نوشت پی
در باب اعجاز حروف در ادبیات یونانی مسیحی و دکتر ) فرھنگستان علوم برلین(دکتر کوردوال باند  .1

ھـای کـالم آفرینشـگر در ادبیـات      در مبحـث ریشـه  ) دانشگاه ادیان و مذاھب، قـم (زایی  مھدی لک

اگـر  نیـز  . ھای جدیدی به رویم گشـودند  ند و پنجرهرودانی و پیشایھودی به یاری نویسنده آمد میان

شـد کـه    ویرایش خوب خانم زینب صالحی نبود این مقاله چنان از سھویات نگارشی پیراسـته نمـی  

کند  ھای بیکرانش را تقدیم این دوستان دانشمند می نویسنده سپاس. شایسته مخاطبان فرھیخته است

  .ھیچ کوششی دریغ نورزیدند که مھربانانه در ارتقای کیفیت این مقاله از

 .عناصر اسالمی با عناصر یھودی و مسیحی نخواھیم پرداخت هه مقایسبدر اینجا ما  .2

 ..Reynolds, 2008: 70ff.; 109ff.; 141ff.; 223ff: نمونه، در از باب؛ جدید در تحقیقات یحت .3

ودی، کـه جـای آن در فھرسـت    دھد رَفائیل یھـ  درستی نشان می به) به بعد ۱۳۲: ۱۳۹۴(زاده  حسینی .4

 .فرشتگان مقرب اسالمی خالی است، ھمان اسرافیل در سنت اسالمی نیست

کاری فرشتگان مقرب در ادیـان ابراھیمـی    خویشناھمسانیِ در پژوھشی مفصل به ) ۱۳۹۴(محسنی  .5

  .۱۳۹۷شکری فومشی، .: نکدر باب فرشتگان مانوی، . پرداخته است
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خدا را نسزد که فرزندی  ؛یتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَی أَمْرًا فَإِنَّمَا یقُولُ لَهُ کنْ فَیکونُمَا کانَ لِلَّهِ أَنْ « .6

درنـگ   موجود شو، پس بی: گوید قدر به آن می  برگیرد؛ منزه است او؛ چون کاری را اراده کند ھمین

 .»شود موجود می

لَمْ یمْسَسْنِی بَشَرٌ قَالَ کذَلِک اللَّهُ یخْلُقُ مَا یشَاءُ إِذَا قَضَی أَمْـرًا فَإِنَّمَـا    وَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّی یکونُ لِی وَلَدٌ« .7

چگونه مرا فرزندی خواھد بود با آنکه بشـری بـه مـن    ! پروردگارا: گفت] مریم[ ؛یقُولُ لَهُ کنْ فَیکونُ

آفریند؛ چون به کـاری   پروردگار خدا، ھر چه بخواھد می] کار[چنین است : دست نزده است؟ گفت

 .»دشو باش، پس می: گوید فرمان دھد فقط به آن می

در واقع مَثَل عیسی نزد خدا ؛ إِنَّ مَثَلَ عِیسَی عِنْدَ اللَّهِ کمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ کنْ فَیکونُ« .8

 .»باش، پس وجود یافت: گفتاو را از خاک آفرید؛ سپس بدو ] که[آدم است ] خلقت[ھمچون مثل 

ھا و  و او کسی است که آسمان؛ یوْمَ یقُولُ کنْ فَیکونُ ھُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ وَ« .9

 .»درنگ موجود شود باش، بی: گوید گاه که می زمین را به حق آفرید و ھر

قـدر بـه آن     ما وقتی چیزی را اراده کنـیم ھمـین  ؛ اهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ کنْ فَیکونُإِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَیءٍ إِذَا أَرَدْنَ« .10

 .»شود درنگ موجود می باش، بی: گوییم می

چون به چیـزی اراده فرمایـد کـارش ایـن بـس کـه       ؛ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیئًا أَنْ یقُولَ لَهُ کنْ فَیکونُ« .11

 .»شود موجود می] درنگ یب[باش، پس : گوید می

ھـا و   آسـمان  هپدیدآورنـد ] او[؛ إِذَا قَضَی أَمْرًا فَإِنَّمَا یقُولُ لَهُ کنْ فَیکونُ بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ« .12

] درنـگ موجـود   بـی [باش، پـس  ] موجود: [گوید و چون به کاری اراده فرماید فقط می] است[زمین 

 .»شود می

او ھمان کسـی اسـت کـه زنـده      ؛یمِیتُ فَإِذَا قَضَی أَمْرًا فَإِنَّمَا یقُولُ لَهُ کنْ فَیکونُ ھُوَ الَّذِی یحْیی وَ« .13

درنـگ موجـود    بـی بـاش،  : گویـد  قدر به آن می  میراند و چون به کاری حکم کند ھمین کند و می می

 .»شود می

14. See Henning, 1943: 52-74; W. Sundermann, “Ein weiteres Fragment aus Manis Gigantenbuch“, 

Orientalia J. Duchesne-Guillemin emerito oblata, Leiden, 1984, pp. 491-505; P. O. Skjærvø, “Iranian 

Epic and the Manichaean Book of Giants”, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 48, 

1995: 187-223; Wilkens, 2000: 133-176 & 2011: 63-85; Morano, 2011: 101-111. 

 .DMMPP 194a :.در ادبیات مانوی، نک) hwnwx(برای ارجاعات حنوخ  .١٥

16. hwnwx » در مـدارک تورفـان   » حنـوخ)DMMPP 194a(  بسـنجید بـا ، :nwkḥ    ،در اسـناد قمـرانQG8 

4QEnGia 8) منتشرشده در :Reeves, 1992: 59(.  

  .Klimkeit, 1980: 367-377 .:نکبرای نتایج تحقیقات او،  .17

 .۵۶-۲۱: ۱۳۷۸، »رازھای حنوخکتاب « ، درکتاب یکم حنوخ :.قس .18

 خـدا  و«(آمـده   ۳: ۱کالم خالق در یھودیت رسمی نیز، مانند آنچه در فصل آغازین سفر پیـدایش   .19

دھد و نتیجه در تطابق کامل  او حکم می. ، قادر مطلق است)»شد ییروشنا و شود ییروشنا که گفت

به عبارت دیگر، . »او امر فرمود و عالم ھستی به وجود آمد«، ۳۳: ۹فرمان او است یا به قول مزامیر  با

بـرای مطالعـه کامـل    . دھد آفریند که حاکم به زیردست خویش فرمان می خداوند به ھمان آسانی می  
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 ).۲۲۳-۲۲۲: ۱۳۹۳مکاری، : به نقل از( Durr, 1938.: در عھد عتیق نکثیر سخن االھی أت

 .۱۹۶-۱۹۵: ۱۳۸۸آلبری، .: ، نکزبور مانویبرای ترجمه فارسیِ این بخش از  .20

در » خواندن) فرا(« twhmeدرستی فعل قبطیِ  مترجمان آلمانی این اثر، اشمیت و پولوتْسْکی، به .٢١

i, bar Kōna: در اثر تئودور بَرکونـای  qrytʾ و نیز( »خواندن) فرا(«) qrʾ( ���این مزمور را با سریانیِ 

 ,Flügel: نـدیم  ابـن  الفھرسـتِ در (» دعـا «عربیِ و ھمچنین ) .Jackson, 1932: 224ff؛ به نقل از 15 ,314

 .)Polotsky&  Schmidt, 1933:  [64]63 &[66]65.: نک( اند مقایسه کرده )5 ,65 :1869

اختیـار  زایـی بـرای در    با سپاس فراوان از دکتر مھدی لـک . ۱۱۶: ۱۳۹۳ترجمه فارسی از مکاری،  .22

 .نھادن این اثر مھم

  .MacKenzie, 1971: 54: ھر دو شاھد اوستایی و پھلوی از). mānsar(در ادبیات پھلوی » مانسر«نیز  .23

برای اطالعات بیشـتر در زمینـه نقـش و    . طامه برای اشاره به این نکته. م دکتربا سپاس بیکران از  .٢٤

جادوی سخن در اساطیر «.: ، نک)منثره(زرتشتی و ) منتره(کارکردھای کالم مقدس در ادبیات ھندی 

که بـه   شکند گمانیگ وزارشایان ذکر است که کتاب پھلوی . ۳۸۳-۳۷۱: ۱۳۸۶آموزگار، : ، در»ایران

پردازد، تألیف قرن  می عھد عتیقدر » قدرت کالم ایزدی در خلق جھان و کائنات«ردّ اندیشه یھودی 

 ,aštum daragفرح، نویسنده این اثر، در بخش  که مردانھنگامی . سوم ھجری و بنابراین متأخر است

: ادونای گفت«: !ādōn guft kū [69] bād rōšnīh ud bād [68]( ۳: ۱قولی از سفر پیدایش  با نقل 68-69 :13

احتمال قصد داشـته غیرمسـتقیم و    پردازد، به به انتقاد از این آموزه یھودی می) »!روشنایی باشد و شد

 . در قرآن نیز بپردازد» کن فیکون«مسلمانان جلب شود، به انتقاد از  بدون اینکه نظر

باند که از سر مھربانی متن کامل این رساله را در اختیار صـاحب ایـن   . با سپاس بیکران از دکتر ک .25

 .ادنھقلم 

 ).ML 2.17. Ibid. 108-109(» مگا ھستممن آلفا و اُ« Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ωنیز به یونانی . ٢٦

): Synaxeis(بر اساس متن قبطی سینکسیس  یمان  نھم انجیل زنده) logos(مقایسه کنید با تیتر فصل . ٢٧

etan=h ~e~tb~e ~t[~ine~I ==nÏ(» در باب فرازآمدن عیسی مسیح« =y=c p~=j~=r~=c( منتشرشـده در ، :

Mirecki, 1994: 206 .برای تحلیل آن، نک.: Shokri-Foumeshi, 2015: 201 ff.  

مقایسه  )کرتیر( درستی با مکاشفات ایرانیِ زرتشت، ویشتاسب و کردیر ممکن است این موضوع به .28

 .شود

ای گذشـت کـه    مـانی از دروازه «: گویـد  ی مـی مـان  بـر افرایم سوری در باب تأثیر شدید بردیصـان   .29

  .:نک. »بردیصان آن را گشوده بود

Ephrem Syrus, Prose Refutations I, apud Green, 1992: 89; Ephrem, C. haer. ad Hypat., I, p. 122, 26-31, 

apud Lieu, 1992: 59 and n. 142. 

 .ارنست که توجه صاحب این قلم را بدین نکته جلب کرد مَیستر  با سپاس بیکران از دورکین .30

31. Cf. M 39/R/I/16-17/ in Mir. Man. iii, text m 16-17 (p. 39 [884]); Reader 118, text bk: 1: zʾd ʾyy pṭ 

wrc, and not pd wrc ʾwd hwwʾc. 

بـه لطـف پـژوھش گرشـویچ     ). zʾdn(شـوند   مـی » زاده«متن باال، ایزدان مـانوی ھمچنـین    اساس بر

)Gershevitch, 1955: 479, esp. 487-488 (هاطالعات بسیار خوبی در باب انگار wʾc  ـ » واژه«ی ابا دو معن  
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 .در اختیار داریم» روح«و 

  :ه زیرنیز بنگرید به متن فارسی میان. با اصالحاتی مختصر در ویرایش متن. ٣٢

 M 43/r/5/: zywʾy ʾw jʾydʾn   ... nyrwgʾwynd yzd wʾcʾfryd  

  .»!ای با کالم خدا آفریده شده) ای که... ( جاودانه زی«

Klimkeit in GSR 158. Cf. HR ii, 78; MSt 12; Reader 194, text dw: 1. See also BBB 21; Reader 155, text 

cu: 15; GSR 135; Henning, BBB 21; HR ii, 49; MSt 2; Reader 160, text cv: 5; GSR 147; Colditz, 2000: 78. 

شاھد در ( /M7/V/ii/17-18پارتی  هدر قطع» )ازلی یا کالم(قدیم  هواژ« wcn hsyngبه اعتقاد اینجانب  .٣٣

(Mir. Man. iii, 27[872], text g:12[105-106]; Reader 108, text ay: 1       و مـتن مـذکور در بـاال بـه ایـن

 .اصطالح اشاره دارد

و دیگـری   انجیـل یوحنـا  یکـی  : است که ھر دو به آثار یوحنـا مربـوط اسـت    اقابل توجه و پرمعن .34

 .یوحنا همکاشف

35. Cf. also M 28/II/V/ii/34-35/ in: Mir. Man. ii, 318; Reader 125, text bu:3; GSR 66, §5.3. 

 .آخرین حرف از الفبای سریانی و نام آخرین فصل این کتاب .٣٦

و ھر چه . من الف و یا ھستم؛ من ابتدا و انتھا ھستم:] گفت عیسی به یوحنا می[«قول که  با این نقل .37

 .ودب میشده   شناخته  ی مانیبایست برا این اثر می). ۱۳: ۱مکاشفه (» بینی در کتابی بنویس می

  منابع

  .۵۶-۲۱، ص۲ش ،آسمان ھفت: درتوفیقی، حسین : ترجمه ).۱۳۷۸( »کتاب رازھای خنوخ«

 :پـور، تھـران   اسـماعیل ابوالقاسـم  : ه، ترجمـ زبور مانوی .)۱۳۸۸) (مترجم متن قبطی. (س. ر. آلبری، چ

  .اسطوره

  .معین :، تھران)مجموعه مقاالت( زبان، فرھنگ و اسطوره .)۱۳۸۶(آموزگار، ژاله 

طالعـات  م: در، »، مسیحی و اسـالمی یرفائیل فرشته در روایات یھود« .)۱۳۹۴(زاده، عبدالمجید  حسینی

  .۱۳۸-۱۱۹، ص۹۵، ش۴۷، سعلوم قرآن و حدیث :اسالمی

پرتوی نـو بـر    :کُش در تورفان جادوستیز و فرستادگان غولفرشتگان « .)۱۳۹۷(شکری فومشی، محمد 

 :، تھـران »بـرلین  هشناسی مانوی بـر اسـاس متـون نیایشـی و جـادویی محفـوظ در مجموعـ        فرشته

  ).زیر چاپ( فرھنگستان هنام هضمیم، فرھنگستان زبان و ادب فارسی

زاده،  الیاس عارف: استاد راھنما، »نت مسیحیان در دیاجایگاه و کارکرد فرشتگ« .)۱۳۹۴(محسنی، زھرا 

 دانشگاه ادیان و مذاھب، :قم ادیان ابراھیمی،کارشناسی ارشد  هنام پایانعلی شھبازی، : استاد مشاور

  .دانشکده ادیان

ھمراهِ   الکساندر ھَیدل، به ه، نوشتThe Babylonian Genesisکتاب  هترجم .)۱۳۹۳(مکاری، محسن 

کارشناسـی   هنامـ  پایـان حسین سلیمانی، : زایی، استاد مشاور مھدی لک: د راھنمااستاتحلیلی،  همقدم

  .دانشکده ادیان ،دانشگاه ادیان و مذاھب: قمادیان ابراھیمی،  ارشد

، ۲، سفرھنگسـتان  هنامـ : در، کیکاوس جھانداری :ه، ترجم»مانوی هنام اخنوخ« .)۱۳۷۵. (ب. ، وھنینگ
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  .۳۵-۲۵، ص۱ش

مرکـز مطالعـات و   : پاشایی، چاپ دوم، قـم . ع: ، سرویراستارفرھنگ ادیان جھان .)۱۳۸۶. (ر. ھینلز، ج
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