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                                                                               چکیده  

هست که از آن جز چند  دیدههایی آسیبآمده از تورفان، متندستهای مانویِ بهدر میان متن     
-ها ما را از دریافتِ محتوای آنها بازمیدیدگی متنجا نمانده است. بدیهی است که آسیبواژه به

های دیگر و جا مانده و دریافتِ کارکرردِ آنها در متنهای بهتوان با دقّت در واژهیامّا م ،دارد
دیده با های آسیببُرد. در این پژوهش، یکی از متنسنجش آنها با هم، به مفهومِ احتمالی متن پی

است. در این متن مانوی در موزة هنر آسیایی آلمان، بررسی و بازسازی شده 1910بندی کد رده
ستون روشنی  (،meh) مِه (،šādčanīgā، شادی )(axšēndān)چون شاهزادگان  هاییهواژ
(Srōšahrāy xwadāy ) و خورشید(Xwar) شود که نگارنده به کارکرد آنها در دیده می

است که در متنِ پیشِ رو، سخن از شاهزادگانی های دیگر مانوی پرداخته و بردین نتیجه رسیدهمتن
شده از قید و بند جهان مادّی و تن( است که عناصر نوری آزادشدة آنها از ستون هایی رها)انسان

است و پس از تصفیه، روحِ مطلق شده و از آنجا روشنی، شادان باال رفته و به ماه و خورشید رسیده
 .اندبه جایگاهِ واالی بهشت نو و بهشتِ روشنیِ پدرِ بزرگی رسیده
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 مقدّمم. 5
و  هافترمجال بروز گسترده ی پیش از اسالمه در ایران ک ستهایی اکیشاز  کیش مانی   

خود را بر ایرانیان  ت ثیرای پوشیده، ود در آن، همچنان به گونهرموج اورهایِرا و بهاندیشه
م در  213سلوکی، برابر با  521در سال  کهست ا مانی این کیش،آورندة  است.حفظ کرده

 ار سال گهشته از پادشاهی اردوان پنجم، آخرین شاهِههجدهمین روز ماه نیسان بابلی و چ
: 1619  بیرونی، 165: 1615 سرکاراتی،  201: 1611زاده، تقی) شدزاده ،اشکانی
 آنجادر  که بود در شرقِ بابِل (Mardīnū)، دهکدة مردینو مانی زادگاهِ .(132و131
در مانی و رپ (Pattēg) کتِرواج داشت. فَ 1های گنوسیویژه فرقهبه ،های گوناگوندین
 ،او ادرِم ،(156: 1611زاده،   تقی691: 1611الندیم، ریم )میس یا اوتاخیم به روایتِ ابنم

ه به مانند همۀ کد نسپیدپوز بود (Mughtasilah)مغتسلۀ  مههببستگان دلهر دو از 
دوری  جنسی هِینوشیدند و از لهایمخوردند، شراب نگوشت نمی سیگنوهای گروه
ن شتخوی وی تن و جان، رستگاریِرشوا شستبوان ت. مغتسله معتقد بودند که میکردندمی

  295: 1611 ور،پشستند )اسماعیلوردن میخش از پیزی را یر چه روهگن یرا رقم زد. ا
   156: 1611  باکلی، 211: 1611  همو، 611: 1611ه، زاد  تقی106: 1611الندیم، ابن

Tardieu,  2008: 3-5; Lieu, 1992: 37).  
در این فضای روحانی  ،(661، 105: 1611زاده، داشت )تقی یلنگ که گویا پای مانی   

وشوی با که شست بر این باور بوداو  .هایی با این فرقه یافتجام چالشرا سرانرامّ ،رشد کرد
از این  ،بشوید و به رستگاری رساند  بنابراین هاتاریکیآدمی را از  تواند درونِیآب نم
انی، نخست بار در رم بنا بر ادّعایِ .(Tardieu, 2008: 11رون شد )رگنوسی بی کیشِ

ه بر (at-taûm)به زبان آرامی  شود کهنازل می ومرربه نام التّ ایتهشدوازده سالگی بر او فر
مفهوم این ». (11: 1611   ابوالقاسمی،692: 1611 الندیم،مراه است )ابنهرین و قر یِنمع

ا رآنه میانِود و رانی خواهد برم (Didym) وم، همراهِرن پس التّره از ایرحرف آن است ک
وجود خواهد آمد  بنابراین، این همزاد که در وجود مانی جای عی بهرواق زادِمرحالت دو ه

ان رهم  حرارقلیرگوید، کسی جز فدیگرز سخن می ون خودِگیرد و به وسیلۀ او، همچمی
انی رمروی از همین  (35: 1610 ره،ر)دک «یسترمقدّسی که مسیح بشارت داده... ن روحِ

 کردادّعا میو ا .دنخوادانست و او را استاد خود میعیسی می ایِرهدیشهرارح انرخود را ش
 تساکردهان یرب او بره روشنی ،رهگفتگی بازو اشاره و پوشید زمره رره عیسی بره هر آنچکر
 ;The Kephalaia, 1995: 18  51: 1611زاده، تقی  610،60 :1619 رونی،ربی)

Browder, 1982: 110). مانی مدّعی انجیلی متعلّق  ، پیروانِبیرونی ۀ ابوریحانرمطابق گفت
دروغین ر را گدیهای انجیلتند و شپندایمبودند که آن را حقیقی  پیامبر انیِمبه 
نَرجَمیگ  های غربیِ مانوی،در متن« زنده فارقلیح»ن یا .(66همان: ) انگاشتنردمی
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(Narjamīg)  و یَمَگ  فارسی میانهدر(Yamag) مانوی  ارتیِهای پدر متن(De Blois, 

2003: 7-16; Boyce, 1975: 31; Sundermann, 1981: 95, 99ست ا یس( همان ک
ه در چآنرهشود و می آشکار مدّعی پیامبری سالگی بر مانیِ چهارکه دوباره در بیست و 

 هرابیند و گوزآنچه دیدگان میره  خواهدآمدو در آینده پیش  استه رخ دادهرگهشت
و »د: نبیدو همه را میبرد و سشنادو میرکند و همه را بر او آشکار میرشنود، همه را بمی
 ,The Kephalaia, 1995: 21; Sundermann)« ا اوبن و در روان تدم در شی کدو یبر

1986: 205). 
از نرجمیک، نخست خانواده راهنماییِ اب (M 49/II) ی به فارسی میانهمانی مطابق با متن   

سپس به هند، توران، مکران،  و( Boyce, 1975: 31-32) خواندخود فرامی کیشرا به 
ان مکند. او در زخود متقاعد می شکیرود و گروهی را به پیروی از سند و بلوچستان می
یکی  ،پیروزشاهزاده ا بر اثر آشنایی بانی . مگرددپارس بازمیایالت شاپور یکم ساسانی به 

شود و اجازه ار او میرو از جمله مالزمان درب لیربه مالقات شاه نا یکم، ورراز برادران شاپ
های به دلیل مخالفت ا مانیامّ ،دهد گسترز امپراتوریخود را در سراسر  کیش هکیابد می
 :The Kephalaia, 1995) ماندمیگردد و مدّتی در آنجا بازمیبه بابل  دشمنانش یارِسب

193-197; Baker, 2011: 2 ،در همین  مانی .(10: 1611  آلبری، 16-12: 1611  بهار
 مصر، روم و شرقِهایی چون سرزمینه بخود مبلّغانی  اندیشۀ رای گسترزِردوره ب

 او .(Lieu, 1992: 76) رودمیه شمال غرب رز برو خود نی فررستدمیساسانی  اهنشاهیِش
به  ،و سرانجام بهرام یکم دهدمیدربار را از دست  هایپشتیبانی ،پس از مرگ شاپور
: 1611 )هالروید،دهد دسترور بره کُشتَنِ او می (Kirdēr) ررید، کرزتحریک موبد دربار

-13: 1611  آلبری، 12: 1610  دکره، 610: 1619  بیرونی، 30: 1611گرن،   ویدن132
50  Boyce, 1975: 44). 
 بیان مسئلم. 5-5
دهد، پس آورد و بهرام فرمان مرگ او را میاگرچه کردیر زمینۀ مرگ مانی را فراهم می   

هر، النّماند و جز ایران، در هند، چین، ماوراءهایش پابرجا میاز مانی، همچنان انردیشه
(. 11تا11: 1611یابد )کلیم کایت، ارمنستان، بیزانس، مصر، فلسطین و سوریه گسترز می

یکی از این  2است.دست آمدهاست که از این مناطق به هاییگواه این گستردگی، متن
که در موزة هنر آسیایی نگهداری  4970بندی است برا کد ردهدیرده ها، متنی آسیبمتن
است، چند واژه که عبارت است  cو  bنروشته که دارای دو روایت دستشود. در این می
پهیر است خوانش« Xwar, Srōšahrāy xwadāy, meh, šādčanīgā, axšēndān»از: 

توان مفهومی روشن دریافت، و امکانِ خواندن باقی متن نیست. اگرچه از این واژگان نمی
دیده با نوی و سنجش این قطعۀ آسیبهای ماآشنایی با کارکرد این واژگان در اسطوره
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که دربارة مرگ  M 5569 (T II D 79)و قطعۀ  M 7/I/Rهای دیگر همچون قطعۀ  متن
 ها، سخن از عناصر نوریکند کره در ایرن متنمانی است، ما را بره این نکته رهنمون می

خورشید، به بهشت اند و شادان، با گهر از ستون روشنی و است که از قید مادّه رهایی یافته
 روند.نو و از آنجا به بهشت نور می

 پیشینۀ پژوهش       . 1-2
هایی بسیار بر آن متون صورت های مانوی تاکنون، پژوهشاز زمان یافته شدن متن  

ای انجام ها به روز مقایسههایی که در آن، بازسازی متناست. از میان پژوهشگرفته
نوشتۀ اشاره کردکه قسمت آغازین دست والتر برونو هنینگتوان به تحقیق است، میگرفته

M 178 است متن بهشت نور را به زبان سغدی، با مقابله با متن قبطی و چینی بازسازی کرده
(Henning, 1948: 306-318)  فومشی به بازسازی بخشی از همچنین، محمّد شکری

نویس از انجیل سه قطعرۀ دست است. این پژوهنده ضمن معرّفیانجیلِ زندة مانی پرداخته
اند، که کارل مولر و دیوید نیل مکنزی بازشناخته( M 17, M 172/I, M 644زندة مانی )

کند که قطعۀ اخیر، بخشی پردازد و ثابت میمی (M 5439)به معرّفیِ قطعۀ دیگر از انجیل 
 (.161تا121: 1692فومشی، ست )شکریاز بابِ الفِ انجیل زندة مانی ا

 ضرورت و اهمّیّت پژوهش .1-6
ها، تنها است و در بسیاری از قطعهدیدهآسیب  ،های مانویشوربختانه بسیاری از متن  
امّا از  ،کنداست، دشوار میمانده که  درک آنچه را منظور نویسنده بودهجایهایی برهواژ

ا باورهای آنان های مانوی و در پیوند برها دربردارندة اسطورهآنجا که اغلب این قطعه
های سالم، به بازسازی احتمالی آنها پرداخت دیده با متنتوان با تطبیق متن آسیباست، می

دارد. نگارنده در پژوهشِ پیشِ  ییسزابه دیده نقشهای آسیبکه در زنده کردنِ این متن
ران، به های مانوی به عنوان بخشی از فرهنگ ایرو، با در نظر گرفتنِ ضرورتِ بازسازیِ متن

 است.دیدة مانوی پرداختههای آسیببازسازی یکی از متن
 

 . بيث 0
 ها  )اساطیر( مانو . باورداشت0-5 
پیش از هر گونه سخن دربارة متنِ موردِ بحث، ضروری است مقدّمتای تصویری از باورها     

ان به های مانوی )که با بحث اصلی پژوهش در پیوند است( ارائه شود تا بتوو اسطوره
 بررسی و بازسازی متن پرداخت.  

تازد سرزمین روشنی مییا همان اهریمن به  (Axšēnd tārīg)که شاهزادة تاریکی  گاهآن   
است، زروان در واکنش بدو مادرِ زندگی  (Zurwān)که جایگاه پدر بزرگی  یعنی زروان 

(Mādar zīndagān/Mād žīwandag )( و او هم هرمزدبغOhrmezd baγ)  را
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سوی شهریارِ خواند. وی با پنج فرزنرد خویش )فرروهرر، باد، روشنی، آب، آترش( به فرامی
خورند و دشمنران، آنان را امّا هرمزدبغ و فرزندانش شکست می ،تازدتاریکی می

اوبارند. پس از شکستِ هرمزدبغ و فرزندانش از اهریمن، زروان برای دفاع از سرزمین می
 Frih)روشنران دوستتاریکی، ایزدانی دیگر مانند ایزد زادة خود در برابر شاه

rōšn/Rōšnān xwārist)بام ،( ایزدBām yazd/Nōgšahrāfur yazd)  و مهرایزد
(Wād žīwandag/Mihr yazd) خواند. مهرایزد با پنج فررزند خویش به را فرامی

سازد. او مادّی را می بخشد  سپس جهرانتازد و هرمزدبغ را رهایی میسرزمین تاریکی می
/ ارکان دولت تاریکی( را Archonsها )دهد که ارخونبه فررزندان خویش فررمان می

ها پوست برکَنَند و از پوست آنها، آسمان و از گوشتِ آنها، خاک و از استخوان آنها، کوه
نای اهریمنی را بیافرینند. نه تنها آسمان و کوه و زمین  بلکه گیاه، جانور و تن انسان نیز مب

کنند که باران منی ایشان است. این دارد. ارکران روشنی، دیروان مازنردران را زنردانی می
 Narisah yazd/Narisaf)ایزد اند، با آشکار شدن نریسهدیوان که روشنایی را بلعیده

yazd)  زد  انگیهمراهِ دوشیزة روشنایی در مقابل آنها، شهوتشان برمیدر چهرة زن و مرد، به
هایِ نورِ پنج کنند. آنان پارهها چهرة نرینۀ او را آرزو مینرها چهرة مادینۀ نریسه و ماده

ریزند  امّا ایزدان آن فرزندِ هرمزدبغ را که پیش از این بلعیده بودند، از طریق انزال فرومی
ان جدا کند  منیِ دیوان از ایشرپهیرند. نریسه پس از این خود را پنهان مینورها را نمی

شود. ارکران جهان تراریکی نیز با ریرزد و از آن، گیراهان حاصل میشود و بر زمین میمی
کنند که از آن، جانوران خاکی و دریایی و هوایی ایزد، سقحِ جنین میدیدن نرریسه
و پیسوس  (Ašaqlūn)َقلون ، دو عفریتِ نر و ماده  یعنی اَزشود. پس از اینپردیردار می

(Pēsūs) اوبارند تا به ذرّاتِ نورانی آنها دست یابند  سپس ترکیبی از فرزندان دیوان را می
مادینه از آن  (Murdiyānag)نرینه و مُردیانَگِ ( Gēhmurd)نور و تاریکی  یعنی گِهمُردِ 

کاریِ مردیانگ بیش از گهمرد شوند که همان آدم و حوّا هستند. بزهدو عفریت زاده می
پیکر درآورد و مردیانگ، گهمرد را به ریخت دوشیزة روشنی  آن ایزد زنبود. دیو آز، او 

را با شهوت فریفت. فرزندان مهرایزد از پدرِ بزرگی، مادرِ زندگی، هرمزدبغ و مهرایزد 
خواستند که کسی را روانه کنند تا آن دو انسانی را رهایی بخشند که به زمین آمده و بیش 

 Yišō)برودنرد. ایزدانِ روشنی نیرز عیسای درخشان شده از پیش گررفتار دیروان )مادّه(

ispixtān/Yišō zīwā/Xradēšahr yazd) ستند. عیسای درخشان، گهمرد را فررا فرومی
ست و جانش در آن کند که اهریمنی ااز آگاه میاز بهشت، ایزدان، اهریمن و تن مادّی

خواهد که از او دوری کند. اند و میترساست. او گهمرد را از مردیانگ نیز میگرفتار شده
کَنَد و بر سینه کند و موی خویشتن میپس از این آگاهی، گهمرد آغاز به گریستن می

شود و از او قابیل و زند. مردیانگ پس از آگاهی یافتن گهمرد برا اشقلون همبستر میمی
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را با آن جادو  آموزد و او گهمردشوند. اشقلون به مردیانگ جادویی میهابیل زاده می
زاید. مردیانگ خیال کُشتن آغوشیِ با او پسری زیبا به نام شیث میفریبد و دوباره از هممی

کِشَد و او را با شیر گاو و میوة درختان امّا گهمرد بر دور او هفت خح می ،پسر دارد
هرمزدبغ و  فرستد تا پسر را بِکُشند. گهمرد از پدرِ بزرگی وپرورد. اشقلون دیوان را میمی

کند. اشقلون دوباره مردیانگ را برای جوید و جان شیث را حفظ میمهرایزد یاری می
کند و کند. شیث پدرز را سرزنش میفرستد  گهمرد با او آمیزز میفریفتن گهمرد می

روند و دیگر گهمرد با مردیانگ آمیزز پس از آن به پرستشگاهی در خاور زمین می
آید. اهریمن و دیوان امّا تا جاودان، روشنایی به اسارت مادّه درمیمیرد  کند تا مینمی

کوشند که با آمیزز فرزاندانِ گهمرد و مردیانگ  یعنی همۀ مردان و زنان، بدی پیوسته می
ها را های نور را در مادّه ابدیّت بخشند و روحو اهریمنی را به جهان بپراکننرد و اسارت پاره

کره در پایان جهان، دوباره یابد تا ایند. این عملِ دیوی ادامه میدر چنبر تن گرفتار کنن
ها را از مادّه، تن و جهان برهاند و کروشد جانشود و میعیسای درخشان آشکار می

و  (Māh)به ماه ( Bāmistūn/Srōšahrāy)های نور رهاشده را از راه ستون روشنی پاره
 Rōšn)از آنجا به بهشتِ روشنی  و (Šahr īg nōg)و بهشت نو  (Xwar)خورشید 

wahišt ،بهار، 16: 2563( بررسانرد و نرورهرای رها شده را به زروان بیامیزد  )مردان فرّخ  
 ;Jackson, 1932: 221-254 111-105: 1613پور،   اسماعیل15-90: 1611

Tardieu, 2008: 76; Lieu, 1992: 17; Sundermann, 1973: 50, 22, 26-27, 

37-41; Mardān Farrox, 1887: 168: Boyce, 1975: 60-76 .)  
  MIK III 4970. معرّری قطعة 0-0
برگرفته از دو برگ مجزّای یک کتاب است. قطعۀ  ،شودای که در اینجا ارائه میدو قطعه   

های اصلی های احتمالی لبه( بخشی از وسح حاشیۀ فوقانی، همراه با بخشcتر )قطعۀ کوتاه
دهد که در امتداد باالی آن قرار دارد. محتوای همسان دو سوی  یعنی را تشکیل می

دهد تا ترتیب شدة خطوط نخستین متن، اجازه نمیکاریها و چیزهای تههیبعنوان
که در پشت است  در حالی رنگی روی برگه )؟(های ها را ت یید کنیم. حروف عنوانصفحه

و تاب منتهی ست که به پیچ چۀ گلی اشامل غن ،ینیئهای طرح تزبرگه، نقش و نگار
 شود.می
شود. ترتیب پشت و روی ( از بخش میانی بیرون برگه برگرفته میbتر )قطعۀ قطعۀ طوالنی  

کند. بر روی آنچه باید پشت برگه باشد، آخرین واژة برگه را چندین ویژگی مشخّد می
هد واژه متعلّق به متن است  دبینیم که نشان میگهاری قرمزز میای را با نشانهجمله

است که تا بخش حاشیۀ بیرونی کشیده  بنابراین، چهره، بخشی از ستون درونی کتاب نقّاشی
بندی تصویری نسبت به متن کج است. سر شخد به حاشیۀ بیرونی نزدیک شود. ترکیبمی
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رود. سمت حاشیۀ درونی پیش میهای دیگر، نوشته به که مانند پشت برگهاست  در حالی
 که روی برگۀ این قطعه سفید است. جالب این

خحّ یکسان و کیفیّت کاغه و این عقیده که دو قطعه متعلّق به یک کتاب است با دست  
شود. شان القا میهای تزیینیکاری و حضور نقش و نگارهای مشابه در طرحسبک تههیب
شود که عملی می نویسی با طرّاحی خطوط محیطی سیاهکاری و هم خوزهم تههیب

رنگ است. های روی برگه )؟( سبز کماست. حروف عنوانآمیزی شدهبیشتر آن رنگ
های بدن و رنگ است.  قسمتدار دو طرف، قرمز و آبی و سبز کمنقش و نگارهای گل

است. بقایای ای، رنگ شدهشدة قهوهمایۀ رقیقهای شخد با سیاه و سفید و رنگلباس
کند که طرحی تزیینی در حاشیۀ ت یید می bهی در امتداد روی برگۀ نقش و نگارهای گیا
 است.  بیرونی وجود داشته

برگ سرخ و پژمرده و نوک برگی ختم بندیِ تصویر، طرح به سه گلدر باالی ترکیب  
رفتۀ کاغه و های رنگخحّ و رنگِ بسیار مشابه ورقشود  افزون بر این، مشابهت دستمی

ارتباطی نزدیک با هم  ،کند که دو قطعهق با همِ آنها از این فرض دفاع میهای مطابحاشیه
 دارد.

دربردارندة  cنوشتۀ مانوی باقی است. قطعۀ هایی اندک از دستدر هر قطعه فقح واژه   
یابیم. این ای به زبان پارتی میسخن پایانی را جمله bست. در قطعۀ متنی به زبان سغدی ا
 ها به یک نسخه تعلّق ندارد. کی بیشتر مبنی بر این است که این قطعهتفاوتِ زبانی، مدر

دهد. این مرد مرو سیاه و ت ثیر قردرت و نظم را ارائره می bشکل پشت بررگرۀ قطعۀ  
که باالتنۀ او راست و هایی الغر دارد. او در حالتی نشسته هایی پهن و مچانبوه، شانهریش

پهیر نیست( روی است و دست راست او )که دیگر مشاهدهپاهای او به حالت چهار زانو 
و غریب  سمت بیننده است. او روسریی عجیبران راستش قرار دارد. چشمان او مستقیم به 

است که از این گوز تا آن گوز روی سر قرار دارد. در پوشیده با تکّۀ میانیِ ناصافی
ها، در باالی االی حلقهاست. درست بجلوی آن، سه حلقۀ کوچک سفید ترسیم شده

تر میان آخرهای انحنایافتۀ باالی روسری خورده، نشان حلقۀ سفیدی بزرگهای چینقسمت
هرا آویرزان است. چیزی ها از چینکوچک وجود دارد. یک یا شاید دو الیره از پوشش

آید و در جلوی گلو پایان ست که از پشت مو پایین میروسریی سفید ا ،ستکره قطعی ا
شود، روسری سیاه بلندتری )یا موهای سیاه یابد. جایی که روسری سفید تمام میمی

ای کوچک را شود که تا پشت مرد ادامه دارد. پشت آنها، طرح هالهدرازز( ظاهر می
دهد، گونه که خطوط باالی بازو و دور گردن و روی شکمش نشان میتوان دید. همانمی
ای با کارکردی نامشخّد روی شانه و تن دارد. صفحه رسد که شخد لباسی برنظر میبه

پس گوشواره نیست و از  ،یابدشود. چون صفحه به گوز پیوند نمیزیر گوشش دیده می
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آنجا که به گردن بسیار نزدیک است، ممکن نیست سنجاقی باشد که با آن ردای سفید را 
ای بافته گونهت و در پشت سر او بههایی آزاد در امتداد سینه آویزان اسبندند. ردا با حلقهمی
جنبش، های لباس و بدنِ بیخوردگیوزد. تضادِّ میانِ چیناست که گویی باد بِدان میشده

 کند که این شخد با خود دارد.  ت ثیر قدرتی مهار شده را عرضه می
برلین  ندرت در میان آثار برجای ماندة مانویِاست، بهرو نقّاشی شدهصورتی که از روبه  

های مستقیم ریش و وجود دارد. فقدان تقارن دقیق را میانِ خطوطِ موهای صدفی و کناره
 توانیم ببینیم.ها و سوراخ بینی میچشم

هایی از است. ذرّهکرده که حتّی دهان او را سیاه کشیدهقدر از رنگ پرهیزهنرمند آن  
بندی به ترکیب ،شودمیکه در سمت چپ و روی موها و ریش شخد دیدهمایه رنگ

است که به احتمال بسیار زیاد در بلکه از منبعی مستقل بِدان افزوده شده ،اصلی تعلّق ندارد
رغم این طرح خطوط محیطی سیاه و سفید متمایز، یک است. علیکنار قطعۀ ما قرار داشته

دة آمیزی شهای کامالی رنگجزء تصویر  یعنی شکل بخش داخلی گوز با دیگر چهره
 های مانوی یکسان است. کتاب
های کدام از لباسآشکار است که این چهرة فردی از جامعۀ مانویان نیست  زیرا هیچ   

ای تاریخی مثالی پادشاهی باشد است. او ممکن است خدایی یا چهرهویژة آنان را نپوشیده
زیرا در کیش است یا ممکن است پیامبری باشد  که روزگاری از مانویان پشتیبانی کرده

 (.Gulacsi,  2001: 117-118)گهارند ها احترام میمانوی به پیامبرانِ دیگر دین
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 نوشتِ متن . حرف9 -0 

b/ 
R/ 1   ›](xš)ynd›(n˚)[ 
c 

R/   H/ š›]dcnyg ››[ 

1   ](.) ˚myyẖ [ 

2   ]δyy˚ (..j)yy m[ 

3   ](..)[ 

V/ H/  Srw](š)hr(›y)› xw(d)[›w› 

1   ](.)ṯyy Xwr ‹y(.)[ 

2   ](.)cṯsyy˚ (δ.)[ 

3   ](.)[                                                                  

 (Gulacsi, 2001:  236-237). 

  .آوانوشتِ متن2-1 
  

b  

R/ 1  …axšēndān, 

c/ 

R/ H/  šādčanīgā 

1 …, meh 

2 … 

3 … 
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4  V/   H/ Srōšahrāy xwadāy 

1 … Xwar … 

2 … 

3 … 

  . ترجمۀ متن5 -2   
 b 

 ... شاهزادگان، ...1نویس/ روی برگ دست

c 
 نویس/ عنوان/ از شادیروی برگ دست

 ... برتر ...  1

2  ... 

3  ... 

 کاردرست خداوندگار سروزِنویس/عنوان/ پشت برگ دست
 ... خورشید ... 1

2 ... 

3 ... 

 . بازساز  ميتوايی متن6 -0 

بینیم که این مسئله دیدة مانوی جز چند واژه نمیکه آشکار است، در متن آسیبچنان 
سازد  امّا شاید بتوان با در نظر داشتن جایگاه این دریافتِ هدفِ نویسندة متن را دشوار می

 های دیگر و بررسی کارکرد آنها، معنا و مفهومِ احتمالیِ متن را گمان زد.ها در متنواژه
شرادی، مِره، خرداونردگرار سرروز )سترونِ  در متن پیرش رو واژگرانی چون شاهرزاده،   

 پردازیم.هرای مرانروی میروشنی( و خورشیرد هست کره بره بررسیِ کرارکررد آنها در متن
های مانوی دربارة موجودات متعلّق به قلمرو نیکی این واژه در متن (:axšēnd)شاهزاده   
یزد است، از او با ستایش نریسفکه در  M 737که در متن پارتیِ است  چنانکار رفتهبه

 است:این لفظ یاد شده
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xwadāy ay šahrδār ud axšēnd čē im haft kišfar ud zāwarān (Boyce, 

1975: 120).      
 )خداوندگاری. شهریار و شاهزادة این هفت کشور و نیروها(. 

ده شده خوان (axšēnd)مانی خود، شهریار و شاهزاده  (M 1118)در متن پارتی دیگر  
انسان »توان این واژه را معادل که  بر این اساس می (Sundermann, 1981: 126) 6است
کار برد  ( به211: 1611  آلبری، 219: 1611پور، های مانوی غربی )اسماعیلدر متن« کامل

( gnosisانسانی که همۀ عناصر نوریِ او از قید و بند تاریکی رهیده و به نور )معرفت/ 
ت. این سخن بدین معنی تواند بود که دو بنِ در تقابل با هم  یعنی روشنی و اسرسیده

اند و بنا بر دیدگاه مانی تاریکی در هستی وجود دارد و این دو اصلِ متضاد به هم آمیخته
 (judygōhr)که جداسرشت ( ēwgōhr)گوهر باید از هم جدا شوند  زیرا آنها نه از یک

 خوانیم: ویسندة زردشتیِ بنیادگرا، دربارة همین باور میهستند. در سخن مردان فرّخ، ن
 bun gōwišn ī Mānī abar a-kanāragīh ī buništagān ud mayān abar 

gumēzišn ud frazām abar wizārišn ī rōšn az tār. 

 ،فرجام کرانگی دو اصل است و میان ]آن دو[ برآمیختگی و بهسخن مانی بر بی )بُنِ 
 ست(. ا از تاریکیروشنی  جداییِ

-ا مانویان، اهریمنی که جهانِ جسمانی نزدِکند نکته اشاره می این به ، مردان فرّخهمچنین 
 :ست

 dīd ēn kū gētīg tanīgardīg ī Ahreman hӑmist tanīgardīg dahišn ī 

Ahreman (Mardān Farrox, 1887: 168). 

  .[ اهریمن است(ی، ]آفرینشِینش مادّست. آفرا که گیتی مادّی، همه اهریمنی)دیگر این
 است:های مانوی نیز به شرارت تن اشاره شدهدر متن

 uš ēn nasāh, šahr īg kōdak kird kūš padiš šāyīhād uš hamāg až 

dōxwandīh ud wimēs ud baxtagīh purr āgand čē-š andar nasāh ī 

wuzurg zōrān wasān abar dōxwand hēnd (Sundermann, 1973: 30-31). 

)و این جسد، کشور کوچک را ]اهریمن[ ساخت که بدان شاد شود و همه را از فریب و 
 (.هستند ر آگند  چه، اندر جسد بزرگ آن، نیروهای بسیاری بر فریبندگیسراب و تقابل پُ

: 1619  بیرونی، 502: 1936)ثعالبی، « ویرانی بدن، آبادانی روح است»بنابر این باور مانوی،  
گونه ( و این جهان که در نظر مانوی برساختۀ اهریمن است، آن122: 1611  آلبری، 601

است، جایگاهی است که دشمنان انسان )آن کسی آمده( M 7/II/Vکه در متنی پارتی )
اند و در یک سخن، جهان مردگان است( در آن گردآمدهکه از روشنان و ایزدان رانده شده

 است: 



 60 ...بررسی و بازسازی متنی مانوی/ 

 až rōšn ud yazdān hēm ud izdeh būd hēm až hawīn. amwašt abar 

man dušmenīn, ušān ō murdān ēδwāst hēm (Boyce, 1975: 106).                         
ام. دشمنان بر من گردآمدند و به مردگانم )از روشنی و ایزدان هستم و از آنان تبعید شده

 راهبر شدند(.
خواهد که از تاریکی )آزار/مرگ( درآید. در سان میبنابراین روح یا روشنیِ وجود ان   

 خوانیم: ( میM 7/I/Vمتنی پارتی )
 az az hēm srōšāw a-nāzār nāzūg zādag, wimixt ištām ud zār wēnām 

izwāyum až maran āgōž (Ibid: 108). 
بینم. مرا  ام و آزارآزارِ سروشاو ]پدر بزرگی[. با هستی آمیختهزادة بی)من، من هستم ظریف

 از جدارة مرگ بیرون بر(.

آزار، فرزندِ پدر بزرگی )زروان( است که به دام زاده( بیپس شاهزادة )به تعبیری نازک   
-است و چون گوهر اصیل خود را بیابد، به خاستگاه نخستیرن بازمیتن و جهان مادّی افتاده

وگویِ منجی و گفت»که در شود  چنانداند اگر از تن بمیرد، روح مطلق میگردد. او می
  239: 1611)آلبری، « اگر بمیری، زنده بوی»خوانیم که: در متنی از زبور مانوی می« روح

از مانی،   1(Bēma)روی پیروان مانی در مجلس بما (  از همین213: 1611پور، اسماعیل
کند و کاملشان  خواهند که مردگان را زندهگرِ مُردگان )اسیران چنبرِ تن و جهان(، میزنده

این بدان معنی است که کامل  (.Boyce, 1975: 154سازد و از این راه، شادمانشان کند )
شود و این واژه نیز شدن یا به تعبیری زنده شدن )از جسدِ اهریمنی مُردن( سببِ شادمانی می

 شود.در متنِ مورد بحث دیده می
ی، فررستادة پردر بزرگی، ترن های مانآن مانوی کره به آموزه (:šādčanīgā) شادی
کار است که روح او به واسطۀ جدایی از تن پیماید، انسانی راستدهد و راه مانی را میمی

سالم خواهد شد و سرانجام به شادی خواهد رسید  آن کسی که پیام پدر را دریابد، شادمان 
 خواهد بود:

 huyadagman čē pad tū frawadād ud padγrift tū wizēhišn. šahrδār 

kirbakkar abar amā axšaδāgīft frēštag čē pidar karēd gyānān društ ō 

harwīn dahēd šādīft izγīrw andāγ  (Gulacsi, 2001: 211-212). 

پارسا! بر ما  تو را. شهریارِ هایِآموزه بختی برای ما که به تو دریافتیم و پهیرفتیمنیک)  
  (.به همگان شادی دهد و غم را زدایدد  سازرا سالم می ارواح ،فرستادة پدر. بخشایش کن

های گرفتار که به مار جسته از تن و جهان )برخالف روحهای رهاییدر زبور مانوی، روح
عشق پروردگار، آن سپید کفتر/چه، روح »اند: اند( به کبوترانی سپید همانند شدهتشبیه شده
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-مار/کبوتر و مار دشمن یکپاک همچندِ کبوتری است/و روح پلشت همچند 

 (. 212: 1611)آلبری، « دیگرند/کبوتر در برکۀ دُژگند نزید

است که در آن مرغان، ( از درختی یاد شدهM 554در متنی دیگر به فارسی میانه )   
 زیند:کبوتران و طاووسانِ درخشنده )ارواح تطهیر شده و پاک از مادّه( می

 murwān bāmēwān ōy nāzēnd šādīhā. nāzēnd kabōttar frašemurw ī 

wisp gōn srāwēnd ud āwāzēnd (Boyce, 1975: 173).   
رنگ نازند و سرایند و آواز )مرغان درخشنده آنجا به شادی نازند. کبوتر و طاووسِ همه 

 سر دهند(.
است، چیزی نیست جز بهشت  سرزمین پدر درختی که در متن باال از آن سخن گفته شده   

آرام، پر شادی، آرامش و اعتماد، نیکپاک و درخشان، خوز و همه»جایی بزرگی  
« /برترmeh»(  در یک سخن، جایی Gulacsi, 2001: 215)« بوییزندگی، شهد و خوز

میان رسته، سخن بههای از مادّه که در متن موردِ بحث نیز از این جایگاه واالیِ جان
( یا جایگاه šahr īg farroxānخان )یادآور بهشت، شهر فرّ mehاست. واژة آمده

 (. 611: 1613پور،   اسماعیلBoyce, 1975: 101)شادخواریِ انسان کامل است 
: نام یکی از ایزدان مانوی، از دیگر واژگانی است (Srōšahrāy xwadāy)ستون روشنی 

 Bāmistūnهایی چون کار که با نامدیده هست: خداوند سروز درستکه در متن آسیب
« عمود سبح»الندیم آن را شود و ابنهای مانوی شناخته میدر متن Kišvarwār yazd یا

(. 250: 1611پور،   اسماعیل21: 1611  ابوالقاسمی، 691: 1611الندیم، است )ابنگفته
گهرگاهی است که نورهای آزاد شده از طریق آن به بهشت » 5ستونِ روشنی یا ستون شکوه

های رستگار شده از این گهرگاه که مانند راه شیری از بیرون وانگردند. رنور رهسپار می
شوند و روند و از آنجا به خورشید رهسپار میپهیر است، به ماه در هنگام بدر فراز میرؤیت
  (.Boyce, 1975: 67  52: 1611کایت، )کلیم« رسندگاه به بهشت نو میآن

از مادّه، پیش از رسیدن به بهشتِ نرو  های رهاشدهشود که جاناز آنچه گهشت، روشن می
دیده از آن باید از ستون روشنی بگهرنرد تا به ماه و البتّه خورشید برسند کره در متن آسیب

 است.سخن گفته شده
اند که در این جهان مطابق سخن مانی، خورشید و ماه برای تصفیۀ نوری آفریده شده  

رما درآمیخته و ماه نوری را که به شیاطین پس خورشید نوری را که به شیاطین گ»است. 
(. در 691: 1611الندیم،   ابن21: 1611)ابوالقاسمی، « کندسرما مخلوط شده، تصفیه می

خورشید و ماه را مستقر کرد  آنها را »خوانیم که مهرایزد متنی مانوی به زبران قبطی نیز می
( و انسان را به کمال 201، 201: 1611، پور)اسماعیل« در باال ایستاند تا روح را تصفیه کنند

است: های مانوی، از این سه در کنار هم یاد شدهروی در برخی متنبرسانند  از همین
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: 1611پور، )اسماعیل« خورشید و ماه و انسان کامل... /معبد کیهان بزرگ )عالم اکبر( ند»
هماننرد « خورشیرد»یا « مراه»ره (. البتّه گاه نیز خودِ انسانِ کرامل ب211: 1611  آلبری، 219
شوند ( خوانده میnōg purrmāh)« پُرر مراهِ نررو»کره عیسی و مرانی شود  چنرانمی
(Boyce, 1975: 193)  ،های پس این انسان  (293: 1611و در جایی، خورشید )آلبری

ر متنی گونه که دای با خود، روشنی و شادی و برتری را همراه دارند  آنکامل به گونه
 است:( این همراهی نشان داده شدهM 77پارتی )

 rahy rōšn ahēnd bar ō šahrδārīft šādžan niwāg čē až hawīn zaxsēd 

(Boyce, 1975: 117). 

 )گردونۀ روشنی هستند، دروازه به شهریاریِ شاد، آهنگی که از اینان سر داده شود(. 
خورشید و ماه »، اشاره به خورشید و ماه است. در متن باال« گردونۀ روشنی»باید افزود که   

: 1611کایت، )کلیم« اند، کشتی یا گردونه نام دارنداز آن جهت که وسایل انتقال ارواح
داران آن های نور بر آن است/سکّانای که ته آن سپید و ریسمانکشتی»(  52

آورند/که مقتدر را می اند/آنان که/ گنج آن ایزدشکوهمندند/ملوانانش سپیده را فراپوشیده
 (. 221و226: 1611پور، )اسماعیل« شمار است...اندازه و بیدر آن کشتی است/و بی

آنچه از پیش روی گهراندیم، فرایندی است که انسانِ مانوی از جهانِ برآمیخته به شر تا  
است  دیده تصویر شدهگهارد و در این متنِ آسیبسر میرهایی در بهشتِ روشنی پشت

 است: ( به این فرایند دربارة مانی اشاره شدهM 5569)گونه که در متنی پارتی همان
  čawāγōn šahrδār kē zēn ud padmōžan frāmōžēd ud an iž šāhwār 

padmōžan padmōžād awāγōn frēštag rōšn frāmōxt tanbār bārag 

razmγāhīg ud nišast pad nāw rōšn ud padγrift baγānīg padmōžan 

dīdēm rōšn ud pusag hužihr ud pad wuzurg šādīft aδ baγān rōšnān kē 

až dašn ud hōy šawēnd pad šang ud srōd čē šādīft frawašt pad warž 

baγānīg čawāγōn wirōž tirγ ud dīdan nisāg niδfordag ō bāmistūn 

šēbah rōšn ud māh wardyūn amwardan baγānīg ud angūd aδ pidar 

Ohrmezdbaγ (Boyce, 1975: 47).                                                                               
درآورد و دیگر نیز جامۀ شاهوار درپوشد. )چونان شهریاری که سالح و جامه از تن به   

رد و در کشتی نور/ماه درآورد/مُگاهی را از تن بهگونه فرشتۀ روشنی/مانی جامۀ رزمهمان
وار، دیهیم نور و تاج گل زیبا را پهیرفت و به شادیِ بزرگ همراه با نشست و جامۀ خدای

روند، با چنگ و سرود شادمانی پرواز کرد به خدایانِ نور که از سمت راست و چپ می
و  وار، چونان برق تندرو و منظر درخشان تیزرو و به راه روشنِ ستونِ روشنیمعجزة خدای

 وار و با پدر هرمزد بغ بیاسود(.گردونۀ ماه و انجمن خدای



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  66 

کند، عبارت مطابق با این متن، فرایندی که مانیِ دیناور از جهان مادّی تا بهشت طی می
 است از:

  .درآوردن لباس رزم که یادآور ریاضت و رزم با تن و جهان مادّی است. 1
کنندة رسیدن به روح مطلق و آزاد شدن از یشاهزاده شدن و لباسِ شاهانه پوشیدن، تداع. 2

 .قید مادّه است
 نشیند تا تصفیۀ کامل شود  نورهای آزادشدة وجود مانی بر گردونۀ ماه می. 6
 شادی بزرگِ مانی با خدایان روشنی . 1
به ستون روشنی رفتن و بر گردونۀ ماه نشستن و به سوی بهشت روشنی رفتن و آسودنِ با . 5

 خوبان.
( از پسران خدا )شاهزادگان(، عناصرِ نوریِ آزادشده از M 7/I/Rی دیگر به پارتی )در متن

تواند به روند که میاند و شادمان به باال میشود که رستگار شدهقیدِ مادّه سخن گفته می
 دیده یاری رساند:فهم و درک متنِ آسیب

 damēd šifōr šādgar amwardēd gyānān ō bōγ. huārāmēn sayēnd 

baγpuhrān pad im wažan niwāg ramanīg (Ibid: 107). 

پوران/شاهزادگان بسیار آرام ها را برای رستگاری گردآورید. بغ)شیپور شادگر بدمید. جان
 این سخن(.بخش باشند به نوایِ شادی

است، دیده نیز آمدهتوان گفت آنچه در متن آسیبمی ،گفتههای پیشبا توجّه به متن  
های مانوی و ریاضت، روح خود را از کار بستن آموزهنسانی مانوی است که با بهداستان ا

نشیند و به ای بر کشتی نور میاست. روح او همچون شاهزادهبند جهان مادّی و تن رهانده
رود و پس از گهشتن از ماه و خورشید و تصفیۀ نهایی به جایگاه پدرِ سمت جهان باال می

 یابد.یِ جاودانه میرسد و شادمانبزرگی می
 

 گیر نتیجم. 9
دیدگی بینیم که آسیبهایی را میآمده از تورفان چین، متندستهای مانوی بهدر متن

های سازد  امّا شاید بتوان با دقّت در واژهبسیار دارند و همین امر خوانش آنها را دشوار می
دست داد. در متنی که وصف و ا بهها، معنایی احتمالی از آنهباقیمانده در برخی از این متن

جای گرفته  1910بندی بررسی شد و آن در موزة هنر آسیایی کشور آلمان، با کد رده
  Xwar ,Srōšahrāy xwadāy ,meh ,šādčanīgā ,axšēndānاست، این واژگان را: 

یابی های دیگر، ما را در دستها و دقّت در کارکرد آنها در متنبینیم.  بررسی این واژهمی
های دیگر به شکل رساند. شاهزادگان که در متنبه معنی و محتوای احتمالی متن یاری می

ای است به کسانی که روحِ آنان از تن و جهان مادّی گسسته است، اشارهفوران نیز آمدهفغ
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است. دستاورد آزادسازی روح از قیدِ تن، شادمانی است. عناصر نوری که از و آزاد شده
شود، مطابق برا باورهای مانوی، شادمانه از راه ستون روشنی بره ماه و آزاد میروی این

شود و پس از آن سوار بر رسد و آن عناصر در آنجا کامالی تطهیر و تصفیه میخورشید می
شود. در متنی دربارة خودِ مانی زورق نور، راهی بهشت نو و سرانجام بهشت روشنی می

های او برای روحِ مطلق شدن لباس رزم که یادآور ریاضت آمده است که پس از درآوردن
پوشد که همان رهایی از قیدِ مادّه است. پس از آن، عناصرِ نورِ آزاد است، لباس شاهانه می

شود و سرانجام به راهِ ستون نشیند، شادی بزرگ بهرة او میشدة مانی بر گردونۀ ماه می
و خورشید، به بهشت نور و آسودنِ با خوبان  رود و پس از تصفیۀ روحش در ماهروشنی می
 یابد.دست می
 
 هايادداشت

 Jñānaو سنسکریت  Knowانگلیسی  ةگنوس با واژ«. معرفت»ای است یونانی به معنی گنوس واژه.1  
، در -xšna(. معادل این واژه در فارسی باستان Baker, 2011: 10  16: 1616 ریشه است )کیسپل،هم

ه معنای دانستن و شناختن رب -ğnōایی ردواروپرۀ هنشاست از ری išnāsو  dānه ندر فارسی میاو  -xšnāاوستا 
(Kent, 1953: 182 دربارة منش  کیش گنوسی .)«و معتقد « ورزیدکه بر آگاهی از رازهای ایزدی ت کید می

، )کیسپل« آیدمیدست معرفت از راه تجربۀ مستقیم مکاشفه یا تشرّف به سنّت رازآمیز و باطنی به»بود 
شمرد: سرچشمۀ یش برمیکن یرای ابرا  ۀ احتمالیاست  هالروید سه سرچشمشدههایی زده( گمان16: 1616

برای کیش گنوسی  یانی ایرانین(  امّا امروز دیگر ب51: 1611هالروید، مزدایی، بابلی و دین مصری )
ت ئنش یانو فلسطین یاناسکندر اندیشۀ از مسیحی دارد و ر نی هلنیشمرند و معتقدند که این کیش، بُنمی
ه این کیش کهن را کیشی جهانی بپنداریم رشاید نیز بهتر باشد ک .(255: 1690 پور،است )اسماعیلگرفته
 Simon theاست و کسانی چون شمعون مغ )گیر یافتهچشم یمسیحیّت، رواج های نخستینِه در سدهرک

Magus)  در شومرون، والنتین(Valentinian )لیدس رازیردریه، بردر مصر، روم و اسکن(Basilides)  در
در  (Marcion)، مَرقیون (Alerha)دیصان در اَلِرها در جنوب عراق و خوزستان، ابن ییرانه، منداراسکندری

که اند  بنابراین، با وجود آنشده کیش گنوسی گسترزِ سینوپ و مانی در بابل، واقع در قلمرو ایران، باعثِ
به دو بُن خیر و باور چون:  همسان یهایویژگی، با داشتن اندزیستهجغرافیایی  گوناگونِ هایِدر حوزهآنان 

کمال )بهشت(، اعتقاد به  نهاییِ رستگاری و احیایِ آفرین، فرایندِه و جهانرشر، اعتقاد به دو خدای ناشناخت
تا 251: 1690 ور،ررپان و ... )اسماعیلرا زنربآمیختگی  مادّه، توجّه به منجی، مهمّتِ جهان و شریر بودنِ نقدِ
 یگنوس مکتب سان،  بدین(Baker, 2011: 10)اند رد آمدهرنوسی گرکیش گ عنوان کُلّیِ زیرر( 235
دینی یهودی، مصری، بابلی، یونانی، سوری و ایرانی است که در غرب  یعنی   ر ای از باورهای فلسفیآمیزه

از آن داشتند  امّا برداشت مردمان مصر، سوریه و ایران، تعبیری عرفانی  یونان، تعبیری عقالنی و فلسفی
 (.111: 1611 پور،  اسماعیل11: 1611 است )هالروید،بوده
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 و النّحلِ چون الملل های عربیبرخی متن میالدی، همۀ آگاهی ما از مانویّت، برآیندِ متا اوایل سدة بیست .2
 اقیّۀ ابوریحان بیرونیرالبارر، آث(102-691: 1611) الندیمنررست ابر، الفه(213-1/211: 2006) شهرستانی

: 1613) ، آفرینش و تاریخ مقدسی(215-1/216: 1611) الهّهب مسعودی، مروج(601-611: 1619)
-13: 1611) ار گردیزیراالخبنر، زی(661-3/661: 1613) شاهنامۀ فردوسی و متون فارسی مانندِ (1/512
(، تاریخ گزیدة 11-11: 1612) االدیان علوی، بیان(19، 31-32، 21-20: 1615) لخیرببننامۀ ا، فارس(11

(، بلعمی 91، 35، 15: 1616اریخ و القصد )والتّنویسندة گمنام مجمل (،109-101: 1611حمداللّه مستوفی )
ز غیر ایرانیان، همچون برخی ا های ضدّ مانویِتوانستیم از نوشتهطور می... بود و همین ( و329، 321: 1615)

-111، 100، 10-69: 1611 آگوستین،قدّیساعترافرات ) استه سال مانوی بودهقدّیس که خود نُ اگوستینِ
( اطّالعاتی ناقد و Mardān Farrox, 1887:167-178وزار ) گمانیکشکند ( یا در متن پهلوی119ِ

نخستین  1902در سال  (Albert Grunwedel)ل دِوِامّا آلبرت گرون  مغرضانه دربارة مانی و مانویان بیابیم
( و پس از او 115: 1611 ان،رکیانگ چین، انجام داد )زوندرمای در استان سینواحه ،فانورسفر خود را به ت

شناس از روسیه، انگلستان و آلمان بدانجا رفتند و با کندوکاو پیگیر، استانرروه بر، سه گ1901در سال 
انی رجه درست چند ماه پیش از جنگ نخستِ ،1911ها تا سال د. کاوز این گروههایی یافتننوشتهدست

-ردند و زبانرهای سن پترزبورگ، برلین و لندن بُه موزهرهای خود را بافتهران یر(. آن113 :ادامه داشت )همان

 حمتِپر ز در روسیه، کارِ (Saleman)در آلمان و زالمان  (Müller  Carl)مولر  کارل شناسانی چون
ها، به کار گرفته شده در متنبه ها دریافتند که زبانِبر آنها شروع کردند. آنان با پژوهش در متن را تحقیق

نخستین پژوهش  (  پس مولر بنیان11ِ: 1611 اویغوری و چینی است )بهبهانی، ،سغدی ،فارسی میانه، پارتی
، هنینگ و استادز، 1960منتشر کرد. از آغاز دهۀ فرهنگستان برلین  ها را به یاریِها را نهاد و متنبر متن

 Andreas, Henning (eds.)میانه از ترکستان چین ) ایرانیِ هاینهایی را به نام متنوشتهدراس، دسترآن

I: 1932, II:1-3 1933, III:1934) ها، کارل اشمیت همین سال رینِررساندند. ق چاپهرب(Carl Schmidt )
برلین و  ها میان فرهنگستانِنوشته. این دستدست آوردبهقبطی را در مصر  مانویِ ایِهنوشتهشماری از دست

 هاینمت جلد نخستِ (Polotsky)تقسیم شد. پولوتسکی  (Chester Beaty)داری به نام چستربیتی مجموعه
چاپ انوی نیز بهکفاالیا و زبور م ،به نام مواعظ مانوی منتشر کرد. پس از آن به نوبت 1961قبطی را در سال 
 نسبتای سالمِ هایِنوشتهدست ری بویس، فهرست کاملِرنیز م 1930(. در سال 11: 1611 پور،رسید )اسماعیل

نامه منتشر کرد. پس از او نیز ها و واژهفارسی میانه و پارتی را گردآوری، ویرایش و همراه با یادداشت
ز بزرگانی چون سیّد رران نیرانوی پرداختند. در ایم هایتنبه پژوهش در م ،ناکسانی چون ورنر زوندرم

برای شناساندن مانی و  فومشیو محمّد شکری پورهای اخیر، ابوالقاسم اسماعیلزاده و در سالحسن تقی
  (.19 :همان .های جدید مانویپژوهشدیدن اند )برای کوشیدهمانویان  بسیار 

است  امّا این اسم با صفتِ کار رفتهبرای اهریمن نیز به axšēnd . به این نکته باید توجّه داشت که 6    
tārīg    ِتاریکی( مثالی در متن(M 507 همراه شده( استBoyce, 1975: 97.) توان گفت به طور کلّی می
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است، متعلّق به جهان نور آمیخته نشده« تاریک»که به صفتِ هر واژه )اندیشه، خرد، دریافت، فرّه( تا جایی
 یابد.  غیر این صورت به جهانِ اهریمنی تعلّق می است  در

شود. در واژه به معنای تخت و اورنگ است  امّا در مانویّت به جشن معراجِ مینویِ مانی گفته می «بما». 1  
است. گرفتند  زیرا باور داشتند که او از زندان تن رها شده و عروج کردهمانویان مرگ مانی را جشن می

پرداختند نهادند و به سرودخوانی میر این مراسم، تصویری از پیامبر خود را  در برابر میپیروان مانی د
(. عید بما در پایان ماهی بود 69: 1611  میرفخرایی، 65: 1691  بهار و دیگری، 269-261: 1611)آلبری، 

 (.223، 16: 1611زاده، های سخت را ادا کنند )تقیکه نیوشاگان مکلّف بودند فرای  و تکلیف
اند و معتقدند که . برخی پژوهشگران ستون روشنی را معادل صلیب روشنی یرا همان صلیب مسیح گرفته5    

(. برخی دیگر بر 103: 1610است )دکرره، همۀ جهان مادّی چون صلیبی است که مسیح به آن مصلوب شده
رکردی دارد که در کیش مانی به انگارة کِشَد و آن همان کااین باورند که صلیب در مانویّت بار گناه را می

(. امّا دیگری معتقد است که صلیب روشنی Pedersen, 1988: 185)است ستونِ روشنی شکل بخشیده
     (.19: 1612فومشی، کند تا ستون روشنی )شکریبیشتر با عیسای مصلوب تطبیق می
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