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چکیده
این  در  را  خود  دین  امتیاز  مانی،  است.  مانوی  دینی  نظام  در  مهم  و  حیاتی  بسیار  امری  مقدس،  متون  کتابت 
می دانست که تعالیم خود را مکتوب کرده است و سنت شفاهی را که میراث پیشینیان است برچیده. مانویان با 
کتابت آثارشان، به حیات فکری خود طی سده ها ادامه داده اند. مانی و اخالفش مواعظ، سروده ها و مزامیر را به 
ایغوری، قبطی و یونانی نگاشته اند که متون مکشوفه در  زبان های فارسی میانه، پهلوی اشکانی، سغدی، ترکی 
گاهانه نویسندگان، مترجمان و نگارگران  سده های اخیر، شاهد این مدعاست. متون ادبی مانوی گواه تالش های آ
مانوی در انتقال مفاهیم فلسفی، اساطیری و دینی در بین عموم مانویان هستند. یکی از این متن های شناخته شده، 
کفاالیای قبطی مکشوفه خطه کلیس است که شاگردان مانی جمع آوری و نگاشته اند. این متن قبطی متضمن 1۲۲ 
فصل است که هر فصل به پرسشی با موضوعات مختلف اختصاص یافته، پاسخ دهنده، روشنی بخش )فوستیر( 
یا همان مانی است که به پرسش ها دقیق و حساب شده پاسخ می دهد. متن قبطی کفاالیا متنی است که به اصول 
یونانی  کلمات  متن حاوی  این  توجه می شود.  مانوی،  متون  دیگر  از  مانی موشکافانه تر  اندیشه  فلسفی  مبانی  و 
فراوانی است که گاه می توان معادلی در ادبیات مانوی شرقی برایشان جست اما هستند واژگانی که هم وزنی در 
متون مانوی شرقی ندارند از این جمله باید به »نوس« اشاره کرد. واژه ای یونانی با پیشینه ای هومری. در این مقاله 
تالش بر این است که با واکاوی واژه نوس در ادبیات و آثار فیلسوفان و قدمای یونان باستان و مقایسه کارکرد و 
نقش آن در متن مانوی کفاالیا به این پرسش پاسخ داده شود که چرا در ترجمۀ فارسی کفاالیا )1395( واژه نوس 
به همان شکل یونانی نوس ثبت و ترجمه شده و برای آن  همتایی چون »عقل«، »منوهمند روشن« و »بهمن« 
انتخاب نشده است. پاسخ این پرسش پیچیدگی هایی را که در خصوص مفهوم و کارکرد نوس در کفاالیا وجود 

دارد نیز روشن خواهد کرد.   

واژههایکلیدی: نوس، کفاالیا، فلسفه پیشاسقراطی، عقل، منوهمند روشن.
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مقدمه
پنجم  و  چهارم  قرن  به  متعلق  مانوی-قبطی  آثار 
فیوم۲  واحه  مادی1،  مدینه  در  مکشوف  میالدی 
واحه  در  باستان(4  )کلیس  الخراب3  اسمنت  در 
پژوهش های  برای  را  راه  که  سال هاست  دخله5 
مکشوفه  آثار  است.  کرده  هموار  مانوی شناسی 
سروده ها،  مانوی،  مزامیر  شامل:  قطعه  هفت  در 
نامه ها، نقل قول هایی از کتاب انجیل زنده مانی، 
از  که  هستند  رسوالن  اعمال  کفاالیا،  بخش  دو 
»کفاالیا«،  مجموعه  سه  دستنوشته ها  این  میان 
»مزامیر« و »موعظه های مانوی«، از جایگاه ادبی 

و تاریخی ویژه ای برخوردارند. 
دو  در  و  نوبت  دو  در  برلین،  موزۀ  کفاالیای6 
جلد تصحیح و به زبان آلمانی ترجمه شد. جلد 
اول را هانس یاکوب پولوتسکی تا صفحۀ 10۲ و 
مابقی را الکساندر بولیگ ترجمه کرد که در سال 
1940 به چاپ رسید و هوگو ایبشر بر آن مقدمه ای 
نگاشت. سپس بولیگ، ترجمۀ جلد دوم کتاب که 
یعنی  پاپیروس،   ۲9۲ تا   ۲44 برگ های  شامل 
از جنگ  نیز بعد  ۲7 فصل دیگر کفاالیا است را 
جهانی دوم از سر گرفت و در سال 1966 به چاپ 
رساند. عالوه بر ترجمۀ آلمانی ، ترجمۀ دیگری از 
این اثر در سال 1995 توسط ایان گاردنر با عنوان 
انگلیسی  زبان  به   Kephalaia of the teacher
منتشر شد و ترجمه فارسی کفاالیا در سال 1395 
را انتشارات طهوری به چاپ رساند. این متن که 
از زبان سریانی به قبطی برگردانده شده دربردارندۀ 

وام واژه هایی از زبان یونانی است.
از  یکی  به  می توان  وام واژه ها  این  میان  از   

1. Medinet Madi
2. Fayium Oasis
3. Ismant el�Kharab
4. ancient Kellis
5. Dakhleh Oasis
6. Kephalaia
7. (Collective) intelligence
8. mind

یعنی  کفاالیا  واژگان  بسامدترین  پر  و  مهم ترین 
کفاالیا  فارسی  ترجمه  در  کرد.  اشاره  نوس7 
متن  در  مندرج  یونانی  واژگان  از  بسیاری  برای 
اشکانی  پهلوی  یا  میانه  فارسی  از  معادل هایی 
به  نوس  واژه  همواره  اما  است،  شده  جایگزین 
همان صورت یونانی در ترجمه فارسی به کار برده 
شده است. در این نوشتار به اجمال به این موضوع 
خواهیم پرداخت که چرا این واژه بنا به قول گاردنر 
به  زوندرمان  استدالل  براساس  یا  و  »عقل۸«  به 
نشده  برگردانده  »بهمن«  یا  و  روشن«  »منوهمند 
درباره  پیشتر مطالعه جامعی  اینکه  به  نظر  است. 
واژه نوس، کاربرد ، معنا و بسامد آن در مقاالتی 
پیرامون مانویت انجام نشده، این مقاله ضمن آنکه 
یاری  مانوی  قبطی  متون  واژه شناسی  به  می تواند 
خویشکاری  پیشینه،  از  بهتری  شناخت  رساند، 
و مفهوم آن به ما بخشد و  این پرسش اساسی را 
در  نوس  برای  معادلی  می توان  آیا  که  دهد  پاسخ 
متون مانوی شرقی جست. در مقاله پیش رو برای 
ریشه شناسی  شده،  مطرح  پرسش های  به  پاسخ 
بررسی خواهد  یونانی  ادبیات  براساس  نوس  واژه 
باستانی  ادبیات  در  واژه  این  کارکرد  و  نقش  شد، 
قرون  داستان سرای  و  آثار هومر شاعر  در  و  یونان 
هفتم یا هشتم پ م مطرح و دیدگاه آناکساگوراس، 
در  فلوطین  ارسطو،  افالطون،  الئایی،  مکتب 
خصوص نوس بازگو خواهد شد. این دیدگاه ها ما 
را در این امر یاری می رساند که مانی و اخالفش تا 
چه حد نظام کیهان شناسی خود را براساس سنت 
این  آبشخور  که  مسئله  این  )سوای  یونان  فلسفی 

نظام فکری از کجاست( برپا ساخته اند. 
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واژهشناسیکلمهنوسدرمنطقیونانی
یا   (noûs)  νοῦς باستان  یـونانی  از  نـوس  واژه 
بر  فلسفی،  متون  در  که  است   νόος (nóos)
احساسی(  چه  و  عقالنی  بعد  )چه  ذهن  و  عقل 
داللت دارد. از میان بسیاری از ریشه شناسی های 
این  برای کلمه »noos«، محتمل ترین  پیشنهادی 
است که از ریشه *smu در معنای بوییدن برآمده 
و  بینایی  چون  کلی تری  و  جامع تر  حواس  از  و 
این  اگر  حتی  اما  است،  تشخیص  قابل  المسه 
فعالیت  که  است  آشکار  شود،  رد  ریشه شناسی 
دارد.1  حسی  ادراک  با  تنگاتنگی  ارتباط  نوس 
دارد  وجود  قسمت هایی  هومری  اشعار  در  زیرا 
معنی  به  به سادگی   noeo فعل  می رسد  به نظر  که 
خود  چشمان  با  وقتی  »هکتور،  است.  »دیدن« 
)انوئسن( را دید که پسر عمویش در غباری افتاده 
است که تروجان ها و لیکیاها را فرامی خواند.« در 
موارد دیگر noeo به نظر می رسد که شکل خاصی 
بینایی  از  احساس،  و  عقل  بین  جایی  ادراک،  از 
دیگر  از  .)Warden, 1971: 3�14( باشد  نافذتر 
سو، از منظر هومر نوس مرتبط با توانایی تشخیص 
معین  موقعیت  یک  در  عمل  یا  شی  یک  اهمیت 
دنیای  در  آغاز  همان  از  نوس،  درواقع،  است. 
معتقد  هومر  است.  شده  گنجانده  واقعی  متناهی 
و  شرایط  شخصیت،  براساس  هرکس  نوس  بود، 
ذهنیتی که دارد با فرد دیگر متفاوت است و برای 
تمیز  قدرت  نوس  است،  منحصربه فرد  فردی  هر 
»نقشه«  یک  نوس  است.  اشتباهات  و  خطاها 
برای مواجهه با خطر است زیرا بوی خطر را حس 

می کند. 
هانا آرنت دربارۀ اصطالح شناسی فلسفی این 
واژه می نویسد: »معادل کلمه یونانی نوس نزد ما، 
بر  mens، دال  یونانی  از کلمه  mind، برگرفته  یا 
rea� در زبان آلمانی یا واژه Gemūt  چیزی نظیر

1. ارسطو به صراحت aesthesis of phronesis را نوس می نامد و حال آنکه هومر نیز ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی میان 
نوس و aisthēsis قائل است. 

son است. من در اینجا فقط به دومی می پردازم. 
ratio است  از کلمه التین  reason مأخود  کلمه 
محاسبه  »تعقل/   reor فعل  از  برگرفته  خود  که 
می کنم« یا ratus sum »تعقل/ محاسبه کرده ام« 
محتوای  التین،  ترجمه  )بااین وصف(  است. 
استعارِی کامال متفاوتی دارد که به لوگوس بسیار 
نزدیک تر است تا به نوس« )آرنت، 1399: 15۸(.

به  هومر  از  اصطالح  این  می نویسد:  او   
نوس شامل  و در شعر هومر،  عاریت گرفته شده 
خاص  ذهنیت  نام  نیز  و  است  ذهنی  قوای  همه 
با هستی است  یک شخص است، نوس، متناظر 
این اصطالح، هنگامی  و   )۲05 )آرنت، 1399: 
که پارمندیس می گوید: »هستی و اندیشیدن یکی 
 همان چیزی را می گوید 

ً
است« پیشاپیش تلویحا

آدمی  در  گفتند:  به تصریح  ارسطو  و  افالطون  که 
 با آنچه الهی است متناظر 

ً
چیزی هست که دقیقا

است زیرا او را قادر می سازد، در جوار آنچه الهی 
است به سر برد. همین الوهیت است که موجب 
می شود اندیشیدن و هستی یک چیز باشند. آدمی با 
استفاده از نوس خویش و همه چیزهای فسادپذیر، 
آن هم در ذهن خویش، به آنچه الهی است تشبه 
آن  تحت الفظی  معنی  به  تشبه  این  و  می جوید 
زیرا درست همان طورکه هستی خداست،  است. 
نوس به گفته ارسطو: »خدا)یی( در وجود ماست« 
خدایی  از  جز  این  واجد  میرا  حیات  »هرگونه  و 
است.« افالطون می گفت: به نظر همه حکما نوس 
پادشاه آسمان و زمین است، بنابراین باالتر از کل 
از  هستی  مرتبه  همان طورکه  درست  است،  عالم 
آن  بر  فیلسوف  باالتر است. پس  هر چیز دیگری 
شده است که خطر کند و به آن سوی »دروازه های 
جهان  سوی  آن  به  )پارمندیس(  شب«  و  روز 
خدا  دوست  او(،»باید  )پس  کند  سفر  میرندگان 
که  مقدر شود  روزگاری  روزی  اگر  و  نامیده شود 
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آدمی از نامیرندگی نصیب برد این نامیرندگی باید 
نصیب او شود«  و راه رسیدن به این نامیرندگی نو، 
سکنی گزیدن در جوار چیزهای جاودانه بود  و آن 
قوه تازه ای که چنین چیزی را ممکن می کرد نوس 

نام گرفت )آرنت، 1399: ۲04(.
ذهنی- امری  نوس  اینجا  در  می رسد  به نظر   

آن  به  اندیشیدن  و  هستی  دیدن  با  که  است  الهی 
تحقق  درواقع  می کند.  آسان  را  نامیرایی  مسیر 
نامیرایی، هستی شناسی با ابزار الهی نوس ممکن 

می شود. 
که  نوس  بر  آرنت  تفسیر  و  هومر  از 
تاریخ  در  مسائل  پیچیدهترین  از  یکی  بگذریم، 
آموزه  در  نوس  مفهوم  به  مربوط  باستان  فلسفه 
است.  پیشاسقراطی(  )فیلسوف  آناکساگوراس1 
خوشبختانه بارها افالطون و ارسطو درباره فلسفه 
او به بحث پرداخته اند و این مجادالت فلسفی به 
گاهی بیشتر ما در خصوص دیدگاه او درباره نوس  آ
محققانی  از  یکی  فون فریتز2  است.  شده  منجر 
آثار  است که زمان زیادی را به شناخت نوس در 
مقاله  سه  او  است.  کرده  صرف  آناکساگوراس 
داده  اختصاص  موضوع  این  به  خاص  به طور  را 
 )Von  Fritz, 1943: 79�93( اول  مقاله  است: 
دربارۀ معنی کلمه نوس در شعر اولیه؛ مقاله دوم 
نوس  دربارۀ   )Von Fritz, 1945, 40: 223�242(
در فلسفه پیشاسقراطی به استثناء آناکساگوراس و 
سومین مقاله )VonFritz ,1945; 41: 12�34( دربارۀ 
بنابراین،  آناکساگوراس.  فلسفه  در  نوس  مفهوم 
برای تحلیل این کلمه، نمی توان از بررسی نظرات 

فون فریتز غافل شد.
 او بر این باور است که موضع آناکساگوراس 
برای  است.  متفاوت  بسیار  نویسندگان  سایر  با 
نظم دهندۀ  یک  نوس  سقراط،  از  پیش  فیلسوفان 
 .(Von Fritz, 1971: 577) مخصوص انسان است

1. Ἀναξαγόρας 
2. VonFritz

نوس همان چیزی است که به انسان اجازه می دهد 
ظاهر  به  محدود  فقط  که  باشد  داشته  دانشی 
نمی شود، بلکه به کنه هر چیز راه می یابد و فلسفه 
دموکریتوس، در کنار فلسفه پیشاسقراطی، از این 
حیث، قابل توجه است. اما آناکساگوراس از نوس 
به قول فون فریتز به روشی بسیار متفاوت استفاده 
کرده است. او معتقد بود، این یک اصل است که 
نه تنها جهان را سامان می دهد، بلکه نسبت به آن 
وقوف دارد. عالوه براین، بر آینده جهان نیز اشراف 
آناکساگوراس   .(Von Fritz, 1971: 581) دارد 
کوشید تا کل جهان را برحسب عناصر بنیادین آن 
یعنی اسپرماتا )که ماده ای است که همه چیز از آن 
شکل می گیرد( و علت غایی، یعنی نوس، توضیح 

دهد.
ارسطو   ، افالطون  که  کرد  فراموش  نباید  اما   
و فلوطین در این مورد اختالف نظر داشته اند. در 
است.  نهایی  واقعیت  نوس  آناکساگوراس  دنیای 
و  جهان  منشأ  بلکه  نیست،  ما  پایان  نقطه  نوس 
خود ماست. آن چیزی است که زندگی می بخشد 
هر چیزی  می دهد  امکان  انسان  به  درعین حال  و 
می توانیم  ما  که  است  چیزی  تمام  این  بداند.  را 
توسط  نوس  دربارۀ  آناکساگوراس  آموزه  ارائه  از 
سیمپلیسیوس  کنیم.  استنباط  ارسطو  و  افالطون 
که  دید  می توان  آن  در  که  می کند  ذکر  را  بخشی 
دارد  اشراف  چیز  همه  بر  است،  نامتناهی  نوس 
می شناسد:  را  آینده  زمان  و حتی  و گذشته، حال 
چیز  هیچ  به  آمیخته  است،  نامتناهی  نوس 
و  سبک ترین  بود،  خواهد  و  هست  بوده،  نیست. 
خالص ترین چیزهاست و درک کاملی از همه چیز 
دارد و بیشترین قدرت را دارد و نوس همه چیز را 
حیات  آنچه  هر  کوچک،  و  بزرگ  می کند،  کنترل 
دارد و هر آنچه حیاتی در آینده خواهد داشت -و 
حتی او شامل حال درگذشتگان نیز می شود- نوس 



73پژوهشنامۀ ایران باستان

 Silvestre, 2021:( می بخشد  انتظام  را  چیز  همه 
چیزهاست  بهترین  و  پاک ترین  نوس   .)248�254
و  دارد  را  قدرت  بزرگ ترین  عالم.  چیز  همه  بر 
که  را  و کوچک تری  بزرگ تر  همه چیزهای  کنترل 
حیات دارند، در دست اوست.« ما مطمئن نیستیم 
چیزی  آن  تمام   

ً
واقعا آناکساگوراس  نوس  آیا  که 

یا  می دهد  نسبت  آن  به  سیمپلیسیوس  که  است 
سیمپلیسیوس،  که  ندارد  وجود  تردیدی  اما  خیر، 
آناکساگوراس،  دیگر  مفسر  هر  و  افالطون  مانند 
فلسفه  در  نهایی  غایت  نوس  که  است  موافق 
نوس  می رسد،  به نظر  است.  آناکساگوراس 
آناکساگوراس را می توان نیرویی توصیف کرد که از 
درون همه چیز سرچشمه می گیرد، که به یک باره 
خود را آزاد می سازد و جنبشی را به وجود می آورد 
و  و درعین حال مجموع  از هم گسیخته، جدا  که 
این  اصلی  مشخصه  درواقع  است.  انتظام بخش 
درک  آناکساگوراس،  دیدگاه   از  عقالنی  نیروی 
و  جاندار  گرفتن  قرار  همان  درک  کارکرد  و  است 
بی جان در جای مناسب خود و در ارتباط معنی دار 
.(Von Fritz, 1943, 38: 79�93) با یکدیگر است

به  که  است  نامی  نوس،  الئایی1  مکتب  در 
قلب  به  واسطه  بی  که  می شود  اطالق  قدرتی 
حقیقت راه می یابد. اینجاست که دریافت افالطون 
از حکمت عملی به منصه ظهور می رسد. هرچند 
ارتباطش  عملی  حکمت  هم  اخالقیات  در  حتی 
که  نقشی  عالوه براین  می کند.  حفظ  نوس  با  را 

از  الئایی  مکتب  پیشاسقراطی بود.  فلسفی  تأثیرگذارترین مکاتب  و  مهم ترین  از  یکی   )Eleatics(  الئایی مکتب   .1
ثمربخش ترین فلسفه های باستان برای علم و ریاضّیات بود.

2. ἀρετή , arêtē
3. Ancient Greek: φρόνησῐς, romanized: phrónēsis
4. in Greek, epieikeia, in Latin aequitas, in English equity
5. Sagnome
6. Epistēmē؛ Ancient Greek: ἐπιστήμη, epistēmē, ‘science’ or ‘knowledge’; French: épistémè
Sophia .7 سوفیا ترکیبی از nous، در مفهوم توانایی تشخیص واقعیت، و epistēmē، نوعی دانش قابل آموزش است که 

گاهی با علم یا حتی فناوری یکی دانسته می شود.
8. Engberg�Pedersen’
9. From Latin epagōgē, Ancient Greek ἐπᾰγωγή (epagōgḗ, “a bringing in”) a syllogism 

پروبال  عملِی  حکمت  در  خود  خودی  به  نوس 
 )NE VI( ارسطو،  نیکوماخوس  اخالق  در  یافته 
ایفا می کند، اگر نگوییم در هم ادغام شده، پیوند 
تنگاتنگی باهم دارد )ارسطو، 1390: ۲05(. اما 
چنانچه بخواهیم درک عمیق تری نسبت به مفهوم 
باشیم وجوب شناخت سه  داشته  حکمت عملی 
قوه اصلی الزم است، آرته )فضیلت، تعالی در هر 
چیز(2، نوس، فرونسیس )تدبیر، حکمت عملی، 
گسترده  به طور  که  مفاهیمی  عملی(3،  فضیلت 
ساختار پیچیده داخلی حکمت عملی را تشکیل 
می دهند و سه مفهوم دیگر کمتر شناخته شده اما 
تأثیرگذار این ساختار را )قوه ادراک، درک(؛ اپیکیا 
)انصاف(4؛ ساگنومه )بخشش( 5تشکیل می دهد 
ایفا  عملی  عملکرد حکمت  در  اساسی  نقش  که 
همراه  عملِی  حکمت  ارسطو  همچنین  می کنند. 
6؛  مهارت(  یا  )دانش  اپستیمه  علمی،  دانش  با 
را،  بصیرت(  یا  )بینش  نوس  7؛  )حکمت(  سوفیا 
حقیقت  کشف  برای  روح  که  می داند  مسیرهایی 

باید آن را طی کند. 
میان  ارتباط  طبیعِت  بر  تمرکز  با  سو،  دگر  از 
منطق و نوس، تحقیقات اخیر بر ماهیت اپیستمۀ 
ارسطویی اهمیت زیادی به علِم توجه به جزییات 
قیاس  پدرسون8  انگبرگ  تاآنجاکه  است.  داده 
به  رسیدن  برای  جزیی  امر  به  توجه  را   9 منطقی 
اینجا بصیرتی که  در  تعبیر می کند.  استنتاج کلی 
داده  ارسطویی  نوس  به  پدرسون  انگبرگ  توسط 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_language
https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Romanization_of_Ancient_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Science
https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge
https://en.wikipedia.org/wiki/Latin
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek
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حقیقت  دیدن  برای  خطاناپذیر  توانایی  می شود، 
مطلق نیست بلکه به مثابه »ظرفیت و توانایی درک 
حسی  ادراک  از  فراتر  که  کلی  امری  یا  حقیقت 
است و ممکن است در ذهن حاضر شود« در نظر 
میزان  که  است  معتقد  او همچنین  گرفته می شود. 
نیاز  اندازه  به  قیاس،  و  نوس  به  اپیستما  وابستگی 
 Christopher,( حکمت عملی به این دو قوه باشد

.)2004: 124� 137
سراسر  در  که  است  حضوری  نوس  درواقع 
حواس می چرخد و میل شناخت هستی را در هسته 
 Christopher,( می کند  بیدار  فرد  هر  وجودی 
و  اپیستیمه  عملی،  حکمت  با  و   .)2004: 156�7
تمام قوایی که به آنها اشاره شد در ارتباطی تنگاتنگ 
است و نفسی که واجد نوس است به سبب داشتن 
معقوالت  ادراک  در  خاصی  توانایی  و  حالت  آن، 
دارد. نوس به عنوان ملکه معرفتی نفس سه کارکرد 
اصول  فهم  و  درک  نه تنها   )1 دارد:  ویژه  معرفتی 
دیگر  اولیات  و  تناقض  اصل عدم  مانند  نخستین، 
که تمامیت هر دانش علمی-برهانی بر آنها متکی 
است و کارکرد معرفتی نوس است، بلکه ۲( درک 
و  است؛  نوس  معرفتی  عملکرد  نیز  کلی  مفاهیم 
عالوه برآن 3( نوس پایان بخش فرآیند استقراء است 
و نفسی که فاقد نوس است از این سه ویژگی بی بهره 
است )قوام صفری، 139۲: ۲9-46(. چنانچه از 
است  الهی  قوه  یک  اینجا  به  تا  نوس  نظر گذشت 
که وظایف و خویشکاری های گسترده ای بر عهده 
قلمداد  خدا  خود  گاهی  که  الهی  امری  اوست. 
می شود و در مرتبه ای عاملی در جهت جاودانگی 
است. از انسانی به انسانی متفاوت و پادشاه زمین 
و آسمان است و بر هر آنچه در عالم است اشراف 

دارد.
 فلوطین )حدود ۲05 تا ۲70 میالدی( دیگر 
متفکر یونانی است که به این مفهوم به نحوی جامع 

1. بنا به تعبیر مصطفی ملکیان نوس در اینجا همان »عقل اول« است )ملکیان، 1377(.
۲. این توضیح، وجود ُبعد مادی و معنوی نوس در فلسفه مانی را که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، روشن می سازد.

گاهی از این دیدگاه پیچیدگی ارتباط نوس با نفس در متن کفاالیا را روشن می کند. 3. آ

اختصاص  نوس  به  رفیع  جایگاهی  و  افکنده  نظر 
مبداء  فلوطین:  کیهانشناسی  براساس  است.  داده 
محل  و  موجودات  منشاء  که  است  احد  نخست، 
صدور است. از احد که ذاتی است یگانه و فیاض، 
از  بی واسطه  چون  نوس  می شود.  صادر  نوس1 
اما چون  او  به  است  نزدیک ترین  احد صادر شده 
ثنویت  عقل هم عاقل است و هم معقول و دچار 
سرمدی  اما  نمی گیرد  قرار  احد  مرتبه  در  است 
هم  با  را  چیزها  همه  نوس  است،  ابدی  ازلی،  و 
همه  بلکه  آینده.  نه  و  دارد  گذشته  نه  می شناسد. 
چیز را در یک حاِل حاضر سرمدی می بیند. عقل 
صادر  نفس  نوس،  از  کامل  و  است  تقسیم ناپذیر 
می شود و نفس رابطی است میان عالم نامحسوس 
به  گرایش  هم  نوس  بنابراین  محسوس.  عالم  و 
دیگر،  تعبیر  به  نفسانی  عالم  هم  و  دارد  باال  عالم 
و  و عالم محسوس  بین عالم معقول  نفس واسطه 
این  از  با عالم معقول در تالقی است؛ زیرا صادر 
تا  بازمی گردد  آن  سوی  به  پیوسته  و  است  عالم 
نیز  محسوس  جهان  با  کند.  تأمل  آن  در  جاودانه 
دهد.  و سازمان  سامان  بدین جهان  تا  دارد  تالقی 
او پدیدآورنده همه چیزهای زنده است. خورشید، 
ماه، ستارگان و تمام جهاِن پیدا از نفس ساخته شده 
است.2 فلوطین برخالف افالطون به سه نفس قائل 
بود، نفس عالی که به نوس نزدیک تر است و هیچ 
تماس مستقیمی با عالم مادی ندارد. نفس دانی که 
خود طبیعت است و نفس فردی انسانی که شامل 
دو عنصر است،  عنصر عالی تر که متعلق به قلمرو 
نوس است. عنصر فروتر که مستقیم به بدن مرتبط 
 3.)40-3۸  :1377 )ملکیان،  است  متصل  و 
تعبیر  اول«  »خیر  به  را  نوس  همچنین  فلوطین 
به مرحله ای اشاره دارد که نفس و نوس  می کند و 
متحد می شوند و سالک به فکر شهودی یا رؤیت 

عقلی دست می یابد. 
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در  سو  دو  از  نوس  دربارۀ  فلوطین  دیدگاه 
سویۀ  است.  توجه  خور  در  مانوی  مطالعات 
اسکندریه  مکتب  پرورش یافتۀ  فلوطین  نخست، 
سال های  حدود  در  شده  متولد  مانِی  با  و  است 
فکری  و  زمانی  قرابت  میالدی   ۲74 تا   ۲16
زیادی دارد. از سوی دیگر، نوس در کیهان شناسی 
فلوطین از جایگاه واال و ویژه ای همچون نوس در 
کیهان شناسی مانوی برخوردار است و این فرضیه 
گاهی و  را قوی تر می سازد که مانی و اخالفش با آ
اشراف بر دیدگاه فلسفی قدما )یونانی و ایرانی( از 
استفاده کرده اند.  واژه نوس در متن قبطی کفاالیا 
گاهی  آ بیانگر  می خوانیم  مطالب  ادامه  در  آنچه 
فلسفی  مفهوم  این  به  نسبت  اخالفش  و  مانی 
است. آنان، هوشمندانه از این اصطالح بهره برده 

اند. بخش پیش رو تأییدی است بر این ادعا. 

کارکردومفهومواژهنوسدرکفاالیا
نوس روشن یکی از ایزدان نجات بخش مانوی و 
مفسران  است.  رستگاری  مفهوم  تجسم  و  تجلی 
و پژوهشگران مانوی آن را معادل اندیشه روشن؛ 
خرد روشن؛ ذهن روشن در مانویت شرقی ؛ دل 
متون  روشن  منوهمند  یا  روشن  ادراک  روشن، 
پهلوی اشکانی و بهمن بزرگ در متون فارسی میانه 
دانسته اند. مری بویس، منوهمند روشن یا بهمن 
از  آفرینش سوم دانسته است و  ایزدان  از  بزرگ را 
اندام روح زنده در پهلوی اشکانی و سغدی  پنج 
بدین ترتیب  می کند،  متعالی شان  روشن  نوس  که 
یاد کرده: شکوه/ فر: پهلوی اشکانی bᾱm سغدی 
 ،manohmed ؛ ذهن/ فکر: پهلوی اشکانیfarn
؛  »دانش«    naž یا  / حافظه  šyᾱ؛ ذهن  سغدی: 
سغدی   ،ūš اشکانی  پهلوی  هوشیاری:  هوش/ 
اشکانی  پهلوی  اندیشه:  )mᾱn parmᾱtē)؛ 
andēšišn، سغدی )śmᾱrᾱ k)؛ تفکر/ ادراک: 
 patβēδ سغدی    ،parmᾱnag اشکانی  پهلوی 

1. Νούς

»ادراک« )قریب، 1375: 1۲(.
مفهوم  زوندرمان  نوس،  واژه  ترجمۀ  در 
برده  به کار  را  رستگاری  اهداکننده  یا  و  بخشنده 
است. به عقیده او، کاربرد اصطالح نوس روشنی 
در  آرا  اختالف  بروز  موجب  مفهوم،  چند  برای 
نوس روشن  و  مانوی شده است  ایزد  این  هویت 
ائون  پنج  هم  می تواند  قبطی  و  یونانی  متون  در 
پیرامون پدر بزرگی در بهشت نور و هم نماد پنج 
پسر روح زنده باشد. همچنین نوس در بیشتر متون 
قبطی و یونانی نام نخستین اندام روح است. تعبیر 
پولوتسکی از نوس روشن به عنوان پسر دوم عیسی 
ویدن گرن  را  قدیسان  و  فرستادگان  همه  پدر  و 
پذیرفته است. ویدن گرن او را سرشت فعال عیسی 
و رقیب فرستاده سوم می داند )قریب، 1375: 9(. 
آن  از  فراتر  مفهومی  نوس  به نظر می رسد  بنابراین 
بزرگ  یا بهمن  و  به منوهمند روشن  دارد که فقط 

اطالق شود.
قبطی  میراث  سر  بر  اینجا  در  ما  سخن  اما 
مانی، کفاالیا است. کفاالیا با دیدی جزئی نگر و 
دقیق این واژه را تفسیر و معرفی می کند که بسیار 
فراتر از مفاهیم و کارکردهایی است که زوندرمان 
میان  تفکیک  می دارند.  منظور  برایش  دیگران  و 
نوس در مقام ایزد و نوس همچون قوهای عقالنی 

در متن کفاالیا، امری ضروری است. 
گرفتن  نظر  در  )با  نخستین بار  نوس  واژه 
در  است(  شده  حادث  متن  در  که  افتادگی هایی 
در  رود.  می  کار  به  پرسش(  )دومین  دوم  فصل 
از  آن  در  که  درخت«  »تمثیل  عنوان  با  خطابه ای 
در  است،  ساکن  که  است  پدر  »نوس1،  سویی: 
]بزرگی؟ که کامل است؟[ در ائون روشنایی« و از 
دگر سو، نوس بخشی از پنج اندام درخت شر نیز 
هست: ]درخِت[ شر پنج اندام دارد، که عبارت اند 
از: ادراک، تدبیر، هوش، فکر، ]نوس[«. به نوس 
و  است  نشده  متصف  صفتی  هیچ  فصل  این  در 
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نوس به عنوان بخشی از قوای عقالنی که می تواند 
خیر یا شر باشد، در نظر گرفته شده است )کفاالیا، 

.)۲3-16 :1395
»درباره  عنوان  با  کفاالیا  فصل  هفتمین  در 
پنج پدر«، نوس روشنایی، فراخوانده شده عیسی 
این  در  است.  مانوی  کیهان شناسی  در  درخشان 
به شرح  فصل، نوس روشنایی و خویشکاری اش 
زیر است: »نوس روشنایی که برمی گزیند تمامی 
دین ها1 را. او نیز فرا خواَند سه نیرو را مطابِق الگوی 
است،  روشنایی  رسول  نیرو،  نخستین  عیسی. 
لباس(  )به  درآید  و  می آید  خویش  زماِن  در  که 
براساس  می یابد  سروری  و  بشر  گوشتی  امت 
عدالت - دومین، توم )قرین( است، که می آید به 
حال  می کند،  ظاهر  او  بر  را  خود  و  رسول  سوی 
آنکه َهمدمش می شود و او را در هر جا همراهی 
در  زمانی  هر  در  می رساند  او کمک  به  و  می کند 
نورانی است.  و خطری. سومین کالبد-  تنگنا  هر 
همان که برگزیدگان و نیوشایان بر می گزینند، آنگاه 
که ترِک جهان می گویند.« با درود، دسِت راست، 
بوسه، تهییت و دست گذاری، دین را بر می گزینند 
وارد  روشنایی  نوِس  بر  نیک  نشانه های  این  با  و 
سالم  و  می شوند  کاملی  انسان های  و  می شوند 
)کفاالیا،  را  حقیقت  ایزد  می ستایند  و  می دهند 

.)46-34 :1395
است،  روشنایی  یازدهم:»نوِس  فصل  در 
شدگان  متفرق  گردآورندة  خفتگان،  بیدارگِر  که 

است.« )کفاالیا، 1395: 44-43( 
پنج  زمرۀ  در  روشنایی  نوس  سیزده  فصل  در 
 :1395 )کفاالیا،  می گیرد.  قرار  ُمحیی  منجِی 

 )60-5۸
دین  روشنایی،  نوس  خانه  بیستم،  فصل  در 
-63  :1395 )کفاالیا،  است  مقدس  )کلیسای( 

.)64
خیل  در  نوس  هشتم،  و  بیست  فصل  در 
دوازده داور پدر است که او یازدهمین شان است: 

1. Kirchen

]که[  است،  روشنی  نوس-  داور،  »یازدهمین 
را  مقدس  دین  و  دنیا  در  می شود  ظاهر  و  می آید 
]برمی گزیند[ و آشکار می کند ... و روشنی را از 
]تاریکی[ جدا می کند ]و حقیقت را جدا می کند 

از[ گناه« )کفاالیا ، 1395: ۸1-79( 
گروه هجده  در  او  نهمین فصل  و  بیست  در   
او  که  می گیرد  قرار  پدران  تمامی  بزرگ  اورنگ 
خود  گرد  را  ادیان  تمام  که  است  اورنگ  نهمین 
جمع می کند و حیاتی که از جهان تطهیر می شود 
به سوی او بازمی گردد که این فصول بر جنبۀ ایزدی 

کید دارد )کفاالیا، 1395: ۸3-۸1(. نوس تأ
به صورت  که  کفاالیا  هشتم  و  سی  فصل  در 
قدیسین«  و  رسول  روشنی،  »نوس  به  ویژه   

ً
کامال

مطرح  پرسش هایی  است،  یافته  اختصاص 
می شود که در شناخت نوس روشنی راهگشاست. 
پرسش هایی جانانه و خردورزانه از سوی مریدی 
مطرح می شود که شاید جست وجوگر امروزی نیز 

از آن غافل نباشد )کفاالیا، 1395: 10۲-۸9(.

زوندرمان با بررسی متنی با عنوان »اندرزی درباره 
و  سی  فصل  با  را  نظر  مورد  متن  روشن«،  نوس 
هشتم از کفاالیا بسیار شبیه می داند و معتقد است 
که این متون سرچشمه گرفته از تعلیمات شفاهی 
مانی و دارای اصل مشترک پهلوی اشکانی است 
این  در  اما   .(Sunderman, 1995: 255�266)
مطرح  دست  این  از  سؤاالتی  کفاالیا،  از  فصل 

می شود: 
به  تو  پرسید،  رسول  از  مریدی  زمانی  »دگربار 
می آید  که  است  آن  روشنی  نوس  که  گفته ای،  ما 
دربرمی گیرد،  جامه ای(  )همچون  را  قدیسین  و 
اوست  ایزدان  از  یکی  ]گفته ای[.  ما  به  این گونه 
ما  به  پیشتر  تو  و  اویند  نزِد  بی شماری  ایزدان   ...
گوشتین  ]جسِم[  وارِد  او  که  زمان  آن  به  گفته ای، 
قدیم  انسان  )قوای عقالنی(،  تفکر  پنج  با  و  شود 
ند، درواقع او می نهد پنج تفکر را بر او 

ُ
را در بند ک
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در پنج اندام جسمـ]َـش[. ]اکنون[، او کجاست؟ 
زیرا انسان قدیم، در جسم در بند شده  است. چرا 
که من شاهدم که چگونه به واسطۀ او شورشی بر پا 
می شود به هر زمان، با وجود اسارتش -دوم، از تو 
می پرسم: اگر که او یک خدای بزرگ، تغییرناپذیر 
بیاید  می تواند  چگونه  پس  هست،  بی کران  )و( 
سومین  دهد؟  جای  جسم  کوچکی  در  را  خود  و 
]این است:  گاهم سازی  آ آن  از  مایلم  مطلبی که 
است، ]چگونه  آالیش  بی  و  ناب  نوس،  که[  اگر 
آمیزد[؟ چهارم:  در  این جسم  ناپاکی  با  می تواند 
اگر نوس روشنی، به واقع در قدیسین وجود دارد 
که  آن گونه  نیست،  نمایان  ما  بر  تصویرش  چرا 

هست؟« )کفاالیا، 1395: 90-۸9(. 

که  نوسی  که  است  آن  پرسش  اساسی ترین  حال 
بند شده  با خرد و هوش و تدبیر و فکر در  همراه 
کجاست که انسان قدیم این چنین در رنج است و 
 چگونه نوس، با این بی کرانگی می تواند در 

ً
اصال

این تن خوارگشتۀ انسانی جای گیرد؟
تا به اینجا، در برخی فصول، نوس به تنهایی، 
قوه ای معرفی شد که میتواند همچون فکر، ادراک، 
هوش و تدبیر در زمره نیرو یا اندام شر قرار گیرد و 
هم میتواند در خیل اندام و نیروهای خیر درآید. در 
کفاالیا در بیشتر موارد، هرگاه واژه نوس به تنهایی 
می رود  به کار  شود  متصف  آن  بر  صفتی  بی آنکه 
انسان  جسم  در  که  است  قوه ای  همان  حکم  در 
می تواند  برانگیزاندش  شر  چنانچه  و  گرفته  جای 
خدمت شر کند و از عزیز به حضیض افتد، عقلی 
چنانچه  اما  می رود.  به خطا  شر  به واسطه  گاه  که 
صفت روشن و یا روشنایی به آن اطالق شود در 
هیئت ایزدی صادر شده از پدر معرفی می شود که 
خویشکاری اش برگزیدن دین و جدا کردن خیر از 
شر و بزرگ ترین هدفش بیداری انسان است )که 
البته استثناهایی نیز وجود دارد نوس بدون صفت 

1. άγάπη

نیز گاهی نقشی خدای گونه دارد(. در این مقام او 
بر فراز جسم قرار دارد و قرارگاه های تن را می پاید و 
تمام تالشش بر این است که راه را بر گناه ببندد. در 
این صحنه، اصلی ترین دشمن گناه نوس روشنایی 
در  و  وامی دارد  نبرد  به  را  درون  نوس  او  که  است 
این دیدگاه عامل آشفتگی انسان قدیم، گناه است 

و مایه آرامش او نوس است.
عالم  از  برگرفته  اجزایش  که  را  جسمی  گناه، 
نخستین  انسان  جسم  مطابق  است،  تاریکی 
روشنی  ایزدان  از  را  جسم  آن  روان  اما  ساخت 
برگرفت و آنان را در پنج اندام جسم به بند کشید 
بند  به  استخوان  در  را  »نوس  کرد:  محصور  و 
تدبیر  را در رگ،  را در زردپی، هوش  فکر  کشید، 
را در گوشت، ادراک را در پوست.« و موکالنش را 
بر این هیکل که جسمش از تاریکی و روانش از 
فراسو آمده گمارد تا او را به شر، به خدمت بت ها، 
به حقارت بندگی و پیروی از آموزه های نادرست 
انسان قدیم جامه خرافه و  آنگاه که  ترغیب کنند. 
نسیان بر تن کند و اصل و تبار خویش را فراموش 

کند )کفاالیا، 1395: 97-95(.
نوس  که  خوانیم  می  متن  ادامه  در  همچنین 
روشن می آید و نوس روان را می یابد و او و دیگر 
بخش های روان را آزاد می کند. او به این قوا نیرو 
از  و  می کند  تطهیر  و  احیا  را  آنان  و  می بخشد 
در  ماجرا  اوج  نقطه  می سازد.  جدید  انسانی  نو 
اینجاست که این قوای مطهرگشته دیگر آن قوه های 

پیشین نیستند:
»او ]نوس[ اش را که عشق1 است در نوس انسان 
جدید می نهد و اما فکر را که ایمان است، در فکر 
می نهد.  می بخشد،  رهاییش  که  جدید  ]انسان[ 
هوشش که ]کمال است را[ در هوش انسان جدید 
اندیشۀ  در  است،  بردباری  که  تدبیرش  می نهد. 
او می نهد. ادراک که همان حکمت اوست را در 
کالم  صورِت  او  )می نهد(.  جدید  انسان  ادراک 
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آن  بر  را  خود  کالم  و  می کند  تطهیر  گناه  از  را 
می افزاید« )کفاالیا، 1395: 97-96(.

در این صیرورت -تبدیل انسان قدیم به انسان 
جدید- قوا رنگ و روی الهی می گیرند و در این 
بر  لوگوس  آخر  در  و  می شود  نوس، عشق  تبدل، 
انسان جدید افزوده می شود. هرچند در سراسر این 
نبرد کیهانی همواره ارخون هایی که بر دروازه های 
المسه،  دهان،  چشم،  گوش،  )دروازه  تن  متعدد 
چشایی ...( ایستاده اند مانع ورود نوس روشنایی 
می شوند اما درنهایت نوس روشنایی قفل کلیدها 
تمامی  و  می  گشاید  را  دروازه ها  تمام  و  می یابد  را 
تصاویر و صداها و مزه ها را می آالید پس: »بدین 
خاطر قفِل جسِم انساِن پرهیزگار در دستان نوس 
روشن است، اندرون اوست و می گشاید آنها را تا 
را« )کفاالیا،  ایزدی  دریافت کنند همه خرسندی 
1395: ۸9-10۲( و این گونه است که شهوت و 
جلوه های گناه بر پرهیزگار زشت آید و اراده روح 

مقدس تحقق می یابد به واسطه نوس روشنایی.
مانی  تعبیر  به  روشنایی  نوس  مرحله  این  در 
اوست  میل  چنان چه  و  می شود  هستی  پادشاه 
گاهی  نیز  مرحله  در همین  اما  می کند  حکمرانی 
از  برخیزد  گناه،  »گاهی  می کند:  طغیان  گناه 
می کند  سردرگم  و  می آزارد  را  تدبیر  و  جهلشان 
که  می شود  باعث  و  را  انسان  فهم  و  حکمت 
َرک بردارد، و او کالم سفیهانه 

َ
ت حقیقت از شک، 

97(. در این مرحله  می گوید« )کفاالیا، 1395: 
حکمت  و  بود  خواهند  یاری رسانش  آموزگاران 
سردرگم را به حقیقت رهنمون می سازند و در این 
لحظه میان نوس روشنی و گناه مجادله در می گیرد 
و اگر او اسیر نخوت و بزرگ بینی شود و در مراقبه 
روشنی  نوس  بر  گناه  نوس  نباشد  کوشا  و  جدی 
چیره شود و او را آشفته سازد و فرجام چه خواهد 

بود:
او جدا و دور شود و  از  بود،  او  »نوسی که دروِن 
رود به سوی رسولی که او را فرستاده بود. او خود 

 پلید انباشته کند و او را به خود مشغول 
ِ

را از ارواح
دارند، حال آنکه او را به این سو و آن سو می کشند 
و او همچون اهِل دنیا شود، ]حال آنکه او[ خود 
َود هم چون پرنده ای، که پرهایش را 

َ
تغییر کند و ش

نند و او انسانی زمینی شود« )کفاالیا، 1395: 
َ
بک

.)99

نوس در اینجا بال پرواز انسان متقی به سوی پدر 
بزرگی است. اما درباره پرسش دوم مرید که نوس 
جای  انسان  کالبد  در  چگونه  بی کرانگی  این  با 

می گیرد؟:
اما  است  بلندمرتبه  و  بزرگ  روشنایی  نوس  »اما 
خود را در جسم حقیر جای می دهد. این از قدرت 
را در جسمی حقیر  نوس است که می تواند خود 
جای دهد و از سویی چنان بگستراند که راه را بر 
گناه ببندد و بر همه چیز حکمرانی کند. از منظر 
مانی نقطه اوج تجلی نوس زمانی است که » چنان 
وجود برگزیدگان و قدیسان را اعتال می بخشد که 
پدر،  به سوی  قلبشان  اما  است  زمین  بر  پایشان 
انسانی چنان  خداوندگار، عروج می یابد. چگونه 
تا  انسان  همین  و  می یابد  اعتال  چنین  این  حقیر 
خوار  چنین  این  و  می کند  سقوط  تاریکی  ژرفای 
امر  این  بر  مانی  پایان  در  و  می گردد«  زبون  و 
می شود  آشکار  کسی  بر  نوس  که  می شود  متذکر 
که  کس  آن  و  باشد  داشته  بینا  و  باز  »چشمی  که 
نمی شود«  ظاهر  او  بر  باشد،  نداشته  را  چشم  آن 

)کفاالیا، 1395: 100(.  

»درباره  فصلی  کفاالیا،  سوم  و  شصت  فصل  در 
فصل  در  است.  یکی  دین  و  نوس  کالبد  عشق«؛ 
سخن  آدم  خلقت  از  که  آنجا  چهارم  و  شصت 
می گوید، به نکته ای بس مهم اشاره می شود که با 
تعبیر هومر در خصوص نوس همسان است: »که 
متفاوت  مخلوقات  دیگر  ساختاِر  از  ساختارش 
است. زیرا آفریدگان همگی، ساختارشان متفاوت 
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است. آدم اما، شکل گیری روانش1 استوار است بر 
نظم و ترتیب عناصر۲. نوس3 در اوست که او را از 
دیگر موجودات و حیوانات برتر می کند«. در این 
فصل نوس به عبارتی همان رسول است )کفاالیا، 

فصل 63: 156-155(.
در فصل هفتاد و یک با عنوان » اندر گردآمدن 
عناصر « آمده است: »ایزد خروش ]با[ نوس منّزه 
است«  عقالنی4  )قوۀ(  همان  که  گردد(  )مجموع 
)کفاالیا، 1359: 173-176(. در اینجا دوباره به 
از قوای عقالنی  این نکته اشاره می شود که نوس 
است و کسی که نوس ندارد حکمت برایش بیگانه 
پیرامون  فصلی  که  نه  و  هفتاد  فصل  در  است. 
دوازده صور فلکی و پنج ستاره است، نوس متعلق 
به دو پیکر و کماندار یعنی جهان اثیر است و ستاره 
هرمز مخلوق جهان اثیر )دود( همان نوس است 

)کفاالیا، 1359: 191-19۲(.
در فصل صد و دوم کفاالیا با سرنویس »اندر 
به  عاِلم  را  مقدسین  چرا  اینکه  )و(  روشنی  نوس 
)کفاالیا،  را«  رسوالن  که  آن گونه  نمی کند،  غیب 
پرسش  این   )۲57-۲55  :1395 دوم،  بخش 
گفته  تاکنون  آنچه  از  پله  چندین  را  نوس  جایگاه 
شد ارتقا می بخشد. مهم تر آنکه این پرسش توسط 
یا  نیوشا،  یک  نه  و  می شود  مطرح  برگزیده  یک 
مریدی ساده، در این خطابه، نوس در نقش پیشگو 
و  فرزند عیسی درخشان  او  ظاهر می شود چراکه 
درواقع پسر رسول است و از همین رو همه چیز 
که  است  آن  مانی  پاسخ  می شود.  آشکار  او  بر 
بر  را  اگر همه چیز  و  است  عامل معجزات  نوس 
در  و  نمی آورند  تاب  آنان  کند  آشکار  برگزیدگان 
برابر یار برگزیده خود فروتنی نکنند و اگر از درون 

1. ψυχή
2. στοιχεϊον� 

.)Gardner, 1995: 166( 3. او دارای فراست است
4. νοερόν
5. یادآوری این نکته الزم است که چنانچه گفته شد، هومر معتقد بود، نوس هرکس بر اساس شخصیت، شرایط و ذهنیتی 

که دارد با فرد دیگر متفاوت است و برای هر فردی منحصربه فرد است،

گاه شوند از هم بیزار می شوند  هم به واسطه نوس آ
و تبدیل به دشمنان یکدیگر می شدند. اگر بر آنان 
این  آشکار می شد طول عمرشان را می دانستند و 
پنجم  و  داشت  تأثیری مخرب  پرهیزکاری شان  بر 
و  درآمد  کسب  برای  وسیله ای  گاهی  آ این  شاید 
کید بر تفاوت  مال اندوزی می شد. در این فصل تأ
کارکرد نوس در وجود رسوالن با برگزیدگان است. 
معجزات،  جهت  در  عاملی  نوس  رسوالن  در 
برگزیده،  در  و  است  آنان  پیشگویی  و  شهود 
نقش  کس  هر  ظرفیت  و  وجود  براساس  نوس 
متفاوتی به خود می گیرد.5 و همچنین می توان از 
که  کرد  را  برداشت  این  پاسخ ها  و  پرسش ها  این 
تنها  و  باشد  معجزات  عامل  نمی تواند  برگزیده 
معجزه به رسول اختصاص دارد زیرا نوس رسول 
برگزیده   

ً
اساسا و  است  متفاوت  برگزیده  نوس  با 

ظرف  و  ندارد  را  رسول  نوس  مقام  احراز  ظرفیت 
وجودی محدودتری دارد بنابراین از نوس وجودی 

محدودتری برخوردار است.
در فصل بعدی با عنوان »پنج ویژگی  که نوِس 
روشنایی در برگزیدگان آشکار می سازد« )کفاالیا، 
1395: ۲57-۲5۸( به پنج ویژگی اشاره شده که 
نخست  نوس  می کند.  ایجاد  برگزیدگان  در  نوس 
حکمت  که  می کند  حکمت  ایجاد  برگزیده  در 
سومی  است،  ایمان  دوم  است،  روح  موعظه گر 
)متن آسیب دیده(، چهارمین عشق است که عشق 
دوستدار حکمت است و پنجم ترس از طرد شدن 

و تکفیر است.
 بنابراین نوس روشن کفاالیای مانی، عنصری 
است که همچون نوس یونانی )به ویژه نوس معرفی 
را  نفسانی  و هم  قوای عقالنی  فلوطین( هم  شدۀ 
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عامل  که  می بخشد  ایشان  به  نوری  و  دارد  دربر 
دانشی است که خوب و بد را از هم جدا می کند 
ایجاد می کند که عامل مهار گناه،  و مرزبندی ای 
است  گوهری  نوس  است.  نفسانیات  و  شهوات 
الهی که در انسان به ودیعه نهاده شده تا اصل الهی 
فلوطین  فکر  تعبیر  به  درواقع  و  بیابد  را  خویش 
نوِس  می کند.  ایجاد  را  عقلی  روّیت  یا  شهودی 
علوی  عالم  به  هم  مانوی  سنت  قبطِی  میراثداراِن 
متصل است و هم به عالم نفسانی چنانچه فلوطین 
بدان معتقد است. پس در هر جا با توجه به اینکه 
با عالم باال مرتبط باشد )خیر اول( و یا گرایش به 
نام و کارکردی متفاوت  عالم نفسانی داشته باشد 

بر خود میپذیرد. 
آن  نوس،  که  به نظر می رسد  ترتیب  به هر  اما 
و  بزرگ  بهمن  یا  و  نیک(  )اندیشه  متعالی  خرد 
سغدی  و  اشکانی  پهلوی  متون  روشن  منوهمند 
مانوی نباشد )قریب، 1375: 6-16( ممکن است 
آبشخور و جرقه وجود نوس در فلسفه یونان و آثار 
کسانی چون فلوطین، همان اندیشه نیک یا بهمن 
بزرگ متون زرتشتی باشد اما نوس متن قبطی به نظر 
فالسفه  یافتهی  انتظام  و  بسط  اندیشۀ  از  می رسد 
یونانی برآمده باشد که از چنین تعریف طبقه بندی 
شده ای برخوردار است و مصنفان کفاالیا با علم 
به این موضوع چنین مفهومی را در کیهان شناسی 
بعد  نه تنها  نوس  زیرا  باشند.  کرده  خلق  خود 
ارتقادهنده  و  شر  و  خیر  جداکننده  و  خردورزانه 
انسان به مرتبه انتخاب کنندۀ دین بهی را همچون 
بهمن داراست؛ بلکه در برهه ای حتی از خطۀ خرد 
خارج و وارد وادی عشق و شهود می شود و حتی 
به نام عشق خوانده می شود و گاهی به مرتبه پدر 
ارتقا می یابد و خود پدر می شود و این امر را قابل 
فرض می سازد که منظور از منوهمند روشن متون 
پهلوی اشکانی همان تفکر بزرگ باشد که باوجود 

1. و همچنین او، تفکر شکوهمند بزرگ/ برساند ایشان را به نوس، که پدر است، خدای حقیقت، نوس بزرِگ همۀ ائون های 
 .)Gardner, 1995: 25( شکوه

جایگاه واالیش مرتبۀ پایین تری از نوس دارد.
بازگشت به فصل دوم کفاالیا )کفاالیا، 1395: 
تمایز  اثبات  در  بخش  مهم ترین  شاید   )۲3-16
و  بزرگ(  )بهمن  بزرگ  تفکر  یعنی  مفهوم  دو  این 

نوس باشد: 
می کنند  عروج  که  روان هایی  که  معنی  »بدین 
هم چنین  مقدس،  ]دین[  با  می کنند/  مالقات  و 
روانیگانی که نیوشایان/ ]می دهند؟[، حال آنکه در 
دین ]مقدس[ تطهیر می شوند/ ... همگی. ادراک، 
این است که ... / ایشان ]رو سوِی ستوِن روشنایی[ 
می کنند ]که همان[ تدبیر است، ایشان رو ]سوی[ 
هوش می کنند که همان، انسان نخستین، است؛/ 
]سوی[  از  دارد.  سکنی  شب  مرکب  در  که[  ]او 
فرستادۀ  که  او  رهسپارند،  فکر  به سوِی/  هوش 
روز.  مرکِب  در  دارد  سکنی  که  است،  )سوم( 
برساند  با شکوه،  تفکر بزرگ1،/ ]همان  آن،  لیکن 
ایشان را[ به سوی نوس که پدر است، خداوندگار/

شکوهمند«  ائون های  همۀ  بزرِگ  نوِس  حقیقت، 
)کفاالیا، 1395، بندهای ۲1 تا 31: ۲0(.

و هنگامی که در فصل بیست هشتم از دوازده داور 
بزرگ  تفکر  و  یاد می شود مقام نوس روشنی  پدر 

کامال مجزا است:
مادِر   .3  / زنده   

ِ
روح  .۲ نخستین/  انساِن   .1«

 .6  / افتخار  شاِه   .5 بزرگ/  رازیگِر   .4 زندگی/ 
/ ۸. عیسی درخشان/ 9.  فرستادهی سوم/ 7.  ؟ 
 .11 )جو(/  هوا  در  داوِر   .10 روشنایی/  دوشیزۀ 
نوس روشنی / 1۲. تفکر بزرگ )کفاالیا، 1395: 

.)۸1-79

 
ً
در کفاالیا، از تفکر بزرگ به نحوی مجزا و کامال

همان  او  است:  شده  گفته  سخن  نوس  از  متمایز 
بانگ و خروش است، چهارمین شکارچی است، 
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و  نوس(  از  زوندرمان  )تعریف  رستگاری  عامل 
گردآورنده عناصر است و در آخر در قالب آخرین 
منوهمند  با  آن  کارکرد  که  می کند  ظهور  تمثال 
روشن یگانه است اما محدود تر از نقش و جایگاه 

نوس روشن است. 

برآیند
کفاالیا  در  بارها  نوس  به  گذشت  نظر  از  چنانچه 
به  کفاالیا  از  فصل  سه  حتی  و  می شود  اشاره 
اما  ویژگی های نوس روشنایی اختصاص می یابد 
است  این  کفاالیا  ترجمۀ  در  اهمیت  حایز  نکتۀ 
نفر  )یک  ارزشمند  دست نوشته  این  مصنفان  که 
اثر  این  نگارش  در  را  کلیای  الگوی  نفر(  ده ها  یا 
کید  تأ و  پافشاری  کلی  الگوی  و  کرده اند  اعمال 
 3۸0( قبطی  ترجمه  در  که  است  مسئله  این  بر 
بی هیچ  و  آن  یونانی  شکل  به  نوس  م(،   430 تا 
همه جا  در  نوس  می رود.  به کار  معادل سازی 
برخالف دیگر قوای عقالنی چون ادراک، تدبیر، 
با  که  زمانی  حتی  است.  نوس  فکر،  هوش، 
قاعده  همین  باز  می شود،  ذکر  روشنایی  صفت 
نیز  کفاالیا  آلمانی  مترجمان  )که  می شود  اجرا 
یکی  برده اند.(  بهره  نوس  یونانی  واژه  همان  از 
یونانی  شکل  بیان  در  ابرام  و  اصرار  این  دالیل  از 
با  یونانی،  کلمه   ۲955 حدود  کنار  )در  واژه 
کفاالیا(  قبطی  متن  در  واژگان،  تکرار  احتساب 

بر  شاید اشرافی است که مترجمان قبطی کفاالیا 
از  و  داشته اند  آن  وسیع  دامنه  و  واژه  یونانی  اصل 
 
ً
کامال مانوی،  زبان  قبطی  خوانندگان  مهم تر  آن 

به  و  بوده اند  آشنا  آن  خویشکاری  و  نوس  واژه  با 
اصلی  عامل  گاهی،  آ سطور،  این  نویسنده  گمان 
این  بر  به خوبی  آنان  درواقع  است.  اجتناب  این 
برای  مانی  که  نقشی  به  بنا  که  بوده اند  واقف  امر 
فراوانی  قائل شده است و خویشکاری های  نوس 
متون  در  دست کم  را  نوس  اوست،  عهده  بر  که 
معنی  )عقل(   »mind« به  نمی توان  غربی  مانوی 
کید کرد که هرگز ترجمه  کرد و بر این امر باید تأ
دقیقی از متن کفاالیا نخواهیم داشت اگر نوِس در 
معنی  به یک  قوه عقالنی،  نوس  با  را  ایزدی  مقام 
ترجمه کنیم؛ زیرا خویشکاری این دو بسیار از هم 
متفاوت است و چنانچه به آن اشاره شد در کفاالیا 

این تمایز به خوبی مشخص می شود. 
    بنابراین، شاید بهترین معادل به رسم مترجمان 
و  عظمت  به  علم  با  کفاالیا،  آلمانی  و  قبطی 
نوس  واژه همان  این  متعدد  و  خویشکاری وسیع 
باشد. زیرا هر گاه نام نوس در بندی از کفاالیا به 
میان می آید در بندهای بعدی به سرعت مشخص 
چه  با  و  است  نوسی  نوع  چه  منظور  که  می شود 
خویشکاری ای که این امر نشان از پیچیدگی این 
قبطی  مترجمان  و  نویسندگان  نظر  دقت  و  واژه 

کفاالیا در ترجمه دارد. 
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Abstract
Nous is a repetitive word in keph which is in the form of Nous; It is referred to as light nous and 
great nous. In this article, an attempt has been made to examine Nous as a keyword in all the 
chapters of keph in order to achieve a meaning consistent with its originality in Coptic keph. 
The fundamental question in this article is what is the meaning of nous from keph ? Is Gard�
ner's translation from nous to moind correct? The path we have taken to answer this question, 
in the first part, is to cross pre-Socratic philosophy (the view of Anaxagoras, the Theological 
school); Mention is made of the Platonic, Aristotelian, and escapist views of Noss in Homeric 
literature. In the second part of the article, the role and function of nos in the text of keph 
oratory to oratory is examined and in the conclusion of this article, these questions will be 
answered based on the mentioned texts.

Keywords: Kephalaia, Pre�Socratic Philosophy, Anaxagoras, Plato, Aristotle.

Maryam Ghanei1

RESEARCH ARTICLE

NOUS Function and it's Meaning in Kephalaia

https://doi.org/10.22034/ais.2022.336547.1013
https://orcid.org/0000-0002-3635-0542

	4
	44



