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چکیده
در میان متنهای مانویِ بهدستآمده از تورفان ،متنهایی آسیبدیده هست که از آن جز چند
واژه بهجا نمانده است .بدیهی است که آسیبدیدگی متنها ما را از دریافتِ محتوای آنها بازمی-
دارد ،امّا میتوان با دقّت در واژههای بهجا مانده و دریافتِ کارکرردِ آنها در متنهای دیگر و
سنجش آنها با هم ،به مفهومِ احتمالی متن پیبُرد .در این پژوهش ،یکی از متنهای آسیبدیده با
کد ردهبندی  1910در موزة هنر آسیایی آلمان ،بررسی و بازسازی شدهاست .در این متن مانوی
واژههایی چون شاهزادگان ( ،)axšēndānشادی ( ،)šādčanīgāمِه ( ،)mehستون روشنی
( )Srōšahrāy xwadāyو خورشید ( )Xwarدیده میشود که نگارنده به کارکرد آنها در
متنهای دیگر مانوی پرداخته و بردین نتیجه رسیدهاست که در متنِ پیشِ رو ،سخن از شاهزادگانی
(انسانهایی رها شده از قید و بند جهان مادّی و تن) است که عناصر نوری آزادشدة آنها از ستون
روشنی ،شادان باال رفته و به ماه و خورشید رسیدهاست و پس از تصفیه ،روحِ مطلق شده و از آنجا
به جایگاهِ واالی بهشت نو و بهشتِ روشنیِ پدرِ بزرگی رسیدهاند.
واژهها کلید  :مانی ،شاهزاده ،شادی ،ستون روشنی ،خورشید ،رستگاری.
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 .5مقدّمم
کیش مانی از کیشهایی است که در ایران پیش از اسالم مجال بروز گسترده یرافته و
اندیشهها و براورهایِ موجرود در آن ،همچنان به گونهای پوشیده ،ت ثیر خود را بر ایرانیان
حفظ کردهاست .آورندة این کیش ،مانی است که در سال  521سلوکی ،برابر با  213م در
هجدهمین روز ماه نیسان بابلی و چهار سال گهشته از پادشاهی اردوان پنجم ،آخرین شاهِ
اشکانی ،زادهشد (تقیزاده 201 :1611 ،سرکاراتی 165 :1615 ،بیرونی:1619 ،
131و .)132زادگاهِ مانی ،دهکدة مردینو ( )Mardīnūدر شرقِ بابِل بود که در آنجا
دینهای گوناگون ،بهویژه فرقههای گنوسی 1رواج داشت .فَتِک ( )Pattēgپردر مانی و
مریم (میس یا اوتاخیم به روایتِ ابنالندیم 691 :1611 ،تقیزاده ،)156 :1611 ،مادرِ او،
هر دو از دلبستگان مههب مغتسلۀ ( )Mughtasilahسپیدپوز بودند که به مانند همۀ
گروههای گنوسی گوشت نمیخوردند ،شراب نمینوشیدند و از لهایهِ جنسی دوری
میکردند .مغتسله معتقد بودند که میتوان با شستوشروی تن و جان ،رستگاریِ خویشتن
را رقم زد .این گروه هر چیزی را پیش از خوردن میشستند (اسماعیلپور295 :1611 ،
ابنالندیم 106 :1611 ،تقیزاده 611 :1611 ،همو 211 :1611 ،باکلی156 :1611 ،
.)Tardieu, 2008: 3-5; Lieu, 1992: 37

مانی که گویا پای لنگی داشت (تقیزاده ،)661 ،105 :1611 ،در این فضای روحانی
رشد کرد ،امّرا سرانرجام چالشهایی با این فرقه یافت .او بر این باور بود که شستوشوی با
آب نمیتواند درونِ آدمی را از تاریکیها بشوید و به رستگاری رساند بنابراین ،از این
کیشِ گنوسی بیررون شد ( .)Tardieu, 2008: 11بنا بر ادّعایِ مرانی ،نخست بار در
دوازده سالگی بر او فرشتهای به نام التّرروم نازل میشود که به زبان آرامی ( )at-taûmبره
معنیِ قررین و همراه است (ابنالندیم 692 :1611 ،ابوالقاسمی« .)11 :1611 ،مفهوم این
حرف آن است کره از ایرن پس التّروم ،همراهِ ( )Didymمرانی خواهد برود و میانِ آنهرا
حالت دو همرزادِ واقرعی به وجود خواهد آمد بنابراین ،این همزاد که در وجود مانی جای
میگیرد و به وسیلۀ او ،همچون خودِ دیگرز سخن میگوید ،کسی جز فرارقلیرح همران
روحِ مقدّسی که مسیح بشارت داده ...نریست» (دکرره )35 :1610 ،از همینروی مرانی
خود را شرارح انردیشههرایِ عیسی میدانست و او را استاد خود میخواند .او ادّعا میکرد
کره هر آنچره عیسی بره رمرز و اشاره و پوشیدگی بازگفتره ،او بره روشنی بیران کردهاست
(بیررونی 610،60 :1619 ،تقیزادهThe Kephalaia, 1995: 18; 51 :1611 ،
 .)Browder, 1982: 110مطابق گفترۀ ابوریحان بیرونی ،پیروانِ مانی مدّعی انجیلی متعلّق
به مانیِ پیامبر بودند که آن را حقیقی میپنداشتند و انجیلهای دیگر را دروغین
میانگاشتنرد (همان .)66 :این «فارقلیح زنده» در متنهای غربیِ مانوی ،نَرجَمیگ
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( )Narjamīgدر فارسی میانه و یَمَگ ( )Yamagدر متنهای پارتیِ مانوی ( De Blois,
 )2003: 7-16; Boyce, 1975: 31; Sundermann, 1981: 95, 99همان کسی است

که دوباره در بیست و چهار سالگی بر مانیِ مدّعی پیامبری آشکار میشود و هرآنچه در
گهشتره رخ دادهاست و در آینده پیش خواهدآمد هرآنچه دیدگان میبیند و گوزهرا
میشنود ،همه را برر او آشکار میکند و همه را بردو میشناسد و بردو همه را میبیند« :و
بردو یکی شدم در تن و در روان با او» ( The Kephalaia, 1995: 21; Sundermann,

.)1986: 205

مانی مطابق با متنی به فارسی میانه ( )M 49/IIبا راهنماییِ نرجمیک ،نخست خانوادهاز
را به کیش خود فرامیخواند ( )Boyce, 1975: 31-32و سپس به هند ،توران ،مکران،
سند و بلوچستان میرود و گروهی را به پیروی از کیش خود متقاعد میکند .او در زمان
شاپور یکم ساسانی به ایالت پارس بازمیگردد .مانی بر اثر آشنایی با شاهزاده پیروز ،یکی
از برادران شاپرور یکم ،به مالقات شاه نایرل و از جمله مالزمان دربرار او میشود و اجازه
مییابد که کیش خود را در سراسر امپراتوری گسترز دهد ،امّا مانی به دلیل مخالفتهای
بسیارِ دشمنانش به بابل بازمیگردد و مدّتی در آنجا میماند ( The Kephalaia, 1995:
 193-197; Baker, 2011: 2بهار 16-12 :1611 ،آلبری .)10 :1611 ،مانی در همین
دوره بررای گسترزِ اندیشۀ خود مبلّغانی به سرزمینهایی چون مصر ،روم و شرقِ
شاهنشاهیِ ساسانی میفررستد و خود نیرز بره شمال غرب میرود ( .)Lieu, 1992: 76او
پس از مرگ شاپور ،پشتیبانیهای دربار را از دست میدهد و سرانجام بهرام یکم ،به
تحریک موبد دربارز ،کردیرر ( )Kirdērدسترور بره کُشتَنِ او میدهد (هالروید:1611 ،
 132ویدنگرن 30 :1611 ،بیرونی 610 :1619 ،دکره 12 :1610 ،آلبری-13 :1611 ،
.)Boyce, 1975: 44 50
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اگرچه کردیر زمینۀ مرگ مانی را فراهم میآورد و بهرام فرمان مرگ او را میدهد ،پس
از مانی ،همچنان انردیشههایش پابرجا میماند و جز ایران ،در هند ،چین ،ماوراءالنّهر،
ارمنستان ،بیزانس ،مصر ،فلسطین و سوریه گسترز مییابد (کلیم کایت11 :1611 ،تا.)11
گواه این گستردگی ،متنهایی است که از این مناطق بهدست آمدهاست 2.یکی از این
متنها ،متنی آسیبدیرده است برا کد ردهبندی  4970که در موزة هنر آسیایی نگهداری
میشود .در این دستنروشته که دارای دو روایت  bو  cاست ،چند واژه که عبارت است
از »Xwar, Srōšahrāy xwadāy, meh, šādčanīgā, axšēndān« :خوانشپهیر است
و امکانِ خواندن باقی متن نیست .اگرچه از این واژگان نمیتوان مفهومی روشن دریافت،
آشنایی با کارکرد این واژگان در اسطورههای مانوی و سنجش این قطعۀ آسیبدیده با
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متنهای دیگر همچون قطعۀ  M 7/I/Rو قطعۀ  )T II D 79( M 5569که دربارة مرگ
مانی است ،ما را بره این نکته رهنمون میکند کره در ایرن متنها ،سخن از عناصر نوری
است که از قید مادّه رهایی یافتهاند و شادان ،با گهر از ستون روشنی و خورشید ،به بهشت
نو و از آنجا به بهشت نور میروند.
 .2-1پیشینۀ پژوهش
از زمان یافته شدن متنهای مانوی تاکنون ،پژوهشهایی بسیار بر آن متون صورت
گرفتهاست .از میان پژوهشهایی که در آن ،بازسازی متنها به روز مقایسهای انجام
گرفتهاست ،میتوان به تحقیق والتر برونو هنینگ اشاره کردکه قسمت آغازین دستنوشتۀ
 M 178متن بهشت نور را به زبان سغدی ،با مقابله با متن قبطی و چینی بازسازی کردهاست
( )Henning, 1948: 306-318همچنین ،محمّد شکریفومشی به بازسازی بخشی از
انجیلِ زندة مانی پرداختهاست .این پژوهنده ضمن معرّفی سه قطعرۀ دستنویس از انجیل
زندة مانی ( )M 17, M 172/I, M 644که کارل مولر و دیوید نیل مکنزی بازشناختهاند،
به معرّفیِ قطعۀ دیگر از انجیل ( )M 5439میپردازد و ثابت میکند که قطعۀ اخیر ،بخشی
از بابِ الفِ انجیل زندة مانی است (شکریفومشی121 :1692 ،تا.)161
 .6-1ضرورت و اهمّیّت پژوهش

شوربختانه بسیاری از متنهای مانوی ،آسیب دیدهاست و در بسیاری از قطعهها ،تنها
واژههایی برجایمانده که درک آنچه را منظور نویسنده بودهاست ،دشوار میکند ،امّا از
آنجا که اغلب این قطعهها دربردارندة اسطورههای مانوی و در پیوند برا باورهای آنان
است ،میتوان با تطبیق متن آسیبدیده با متنهای سالم ،به بازسازی احتمالی آنها پرداخت
که در زنده کردنِ این متنهای آسیبدیده نقش بهسزایی دارد .نگارنده در پژوهشِ پیشِ
رو ،با در نظر گرفتنِ ضرورتِ بازسازیِ متنهای مانوی به عنوان بخشی از فرهنگ ایران ،به
بازسازی یکی از متنهای آسیبدیدة مانوی پرداختهاست.
 .0بيث
 .5-0باورداشتها

(اساطیر) مانو

پیش از هر گونه سخن دربارة متنِ موردِ بحث ،ضروری است مقدّمتای تصویری از باورها
و اسطوره های مانوی (که با بحث اصلی پژوهش در پیوند است) ارائه شود تا بتوان به
بررسی و بازسازی متن پرداخت.
آنگاه که شاهزادة تاریکی ( )Axšēnd tārīgیا همان اهریمن به سرزمین روشنی میتازد
که جایگاه پدر بزرگی یعنی زروان ( )Zurwānاست ،زروان در واکنش بدو مادرِ زندگی
( )Mādar zīndagān/Mād žīwandagو او هم هرمزدبغ ( )Ohrmezd baγرا
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فرامیخواند .وی با پنج فرزنرد خویش (فرروهرر ،باد ،روشنی ،آب ،آترش) به سوی شهریارِ
تاریکی میتازد ،امّا هرمزدبغ و فرزندانش شکست میخورند و دشمنران ،آنان را
می اوبارند .پس از شکستِ هرمزدبغ و فرزندانش از اهریمن ،زروان برای دفاع از سرزمین
خود در برابر شاهزادة تاریکی ،ایزدانی دیگر مانند ایزد دوستروشنران ( Frih
 ،)rōšn/Rōšnān xwāristبامایزد ( )Bām yazd/Nōgšahrāfur yazdو مهرایزد
( )Wād žīwandag/Mihr yazdرا فرامیخواند .مهرایزد با پنج فررزند خویش به
سرزمین تاریکی میتازد و هرمزدبغ را رهایی میبخشد سپس جهران مادّی را میسازد .او
به فررزندان خویش فررمان میدهد که ارخونها ( /Archonsارکان دولت تاریکی) را
پوست برکَنَند و از پوست آنها ،آسمان و از گوشتِ آنها ،خاک و از استخوان آنها ،کوهها
را بیافرینند .نه تنها آسمان و کوه و زمین بلکه گیاه ،جانور و تن انسان نیز مبنای اهریمنی
دارد .ارکران روشنی ،دیروان مازنردران را زنردانی میکنند که باران منی ایشان است .این
دیوان که روشنایی را بلعیدهاند ،با آشکار شدن نریسهایزد ( Narisah yazd/Narisaf
 )yazdدر چهرة زن و مرد ،به همراهِ دوشیزة روشنایی در مقابل آنها ،شهوتشان برمیانگیزد
نرها چهرة مادینۀ نریسه و مادهها چهرة نرینۀ او را آرزو میکنند .آنان پارههایِ نورِ پنج
فرزندِ هرمزدبغ را که پیش از این بلعیده بودند ،از طریق انزال فرومیریزند امّا ایزدان آن
نورها را نمیپهیرند .نریسه پس از این خود را پنهان میکند منیِ دیوان از ایشران جدا
میشود و بر زمین میریرزد و از آن ،گیراهان حاصل میشود .ارکران جهان تراریکی نیز با
دیدن نرریسهایزد ،سقحِ جنین میکنند که از آن ،جانوران خاکی و دریایی و هوایی
پردیردار میشود .پس از این ،دو عفریتِ نر و ماده یعنی اَزَقلون ( )Ašaqlūnو پیسوس
( )Pēsūsفرزندان دیوان را می اوبارند تا به ذرّاتِ نورانی آنها دست یابند سپس ترکیبی از
نور و تاریکی یعنی گِهمُردِ ( )Gēhmurdنرینه و مُردیانَگِ ( )Murdiyānagمادینه از آن
دو عفریت زاده میشوند که همان آدم و حوّا هستند .بزهکاریِ مردیانگ بیش از گهمرد
بود .دیو آز ،او را به ریخت دوشیزة روشنی آن ایزد زنپیکر درآورد و مردیانگ ،گهمرد
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
از پیش گررفتار دیروان (مادّه) شدهبرودنرد .ایزدانِ روشنی نیرز عیسای درخشان ( Yišō
 )ispixtān/Yišō zīwā/Xradēšahr yazdرا فرومیفرستند .عیسای درخشان ،گهمرد را
از بهشت ،ایزدان ،اهریمن و تن مادّیاز آگاه میکند که اهریمنی است و جانش در آن
گرفتار شدهاست .او گهمرد را از مردیانگ نیز میترساند و میخواهد که از او دوری کند.
پس از این آگاهی ،گهمرد آغاز به گریستن میکند و موی خویشتن میکَنَد و بر سینه
میزند .مردیانگ پس از آگاهی یافتن گهمرد برا اشقلون همبستر میشود و از او قابیل و
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هابیل زاده میشوند .اشقلون به مردیانگ جادویی میآموزد و او گهمرد را با آن جادو
میفریبد و دوباره از همآغوشیِ با او پسری زیبا به نام شیث میزاید .مردیانگ خیال کُشتن
پسر دارد ،امّا گهمرد بر دور او هفت خح میکِشَد و او را با شیر گاو و میوة درختان
میپرورد .اشقلون دیوان را میفرستد تا پسر را بِکُشند .گهمرد از پدرِ بزرگی و هرمزدبغ و
مهرایزد یاری میجوید و جان شیث را حفظ میکند .اشقلون دوباره مردیانگ را برای
فریفتن گهمرد میفرستد گهمرد با او آمیزز میکند .شیث پدرز را سرزنش میکند و
پس از آن به پرستشگاهی در خاور زمین میروند و دیگر گهمرد با مردیانگ آمیزز
نمیکند تا میمیرد امّا تا جاودان ،روشنایی به اسارت مادّه درمیآید .اهریمن و دیوان
پیوسته میکوشند که با آمیزز فرزاندانِ گهمرد و مردیانگ یعنی همۀ مردان و زنان ،بدی
و اهریمنی را به جهان بپراکننرد و اسارت پارههای نور را در مادّه ابدیّت بخشند و روحها را
در چنبر تن گرفتار کنند .این عملِ دیوی ادامه مییابد تا اینکره در پایان جهان ،دوباره
عیسای درخشان آشکار میشود و میکروشد جانها را از مادّه ،تن و جهان برهاند و
پارههای نور رهاشده را از راه ستون روشنی ( )Srōšahrāy/Bāmistūnبه ماه ( )Māhو
خورشید ( )Xwarو بهشت نو ( )Šahr īg nōgو از آنجا به بهشتِ روشنی ( Rōšn
 )wahištبررسانرد و نرورهرای رها شده را به زروان بیامیزد (مردان فرّخ 16 :2563 ،بهار،
 90-15 :1611اسماعیلپورJackson, 1932: 221-254; 111-105 :1613 ،

Tardieu, 2008: 76; Lieu, 1992: 17; Sundermann, 1973: 50, 22, 26-27,
.)37-41; Mardān Farrox, 1887: 168: Boyce, 1975: 60-76
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دو قطعهای که در اینجا ارائه میشود ،برگرفته از دو برگ مجزّای یک کتاب است .قطعۀ
کوتاهتر (قطعۀ  )cبخشی از وسح حاشیۀ فوقانی ،همراه با بخشهای احتمالی لبههای اصلی
را تشکیل می دهد که در امتداد باالی آن قرار دارد .محتوای همسان دو سوی یعنی
عنوانها و چیزهای تههیبکاریشدة خطوط نخستین متن ،اجازه نمیدهد تا ترتیب
صفحهها را ت یید کنیم .حروف عنوانهای روی برگه (؟) رنگی است در حالیکه در پشت
برگه ،نقش و نگارهای طرح تزئینی ،شامل غنچۀ گلی است که به پیچ و تاب منتهی
میشود.
قطعۀ طوالنیتر (قطعۀ  )bاز بخش میانی بیرون برگه برگرفته میشود .ترتیب پشت و روی
برگه را چندین ویژگی مشخّد میکند .بر روی آنچه باید پشت برگه باشد ،آخرین واژة
جملهای را با نشانهگهاری قرمزز میبینیم که نشان میدهد واژه متعلّق به متن است
بنابراین ،چهره ،بخشی از ستون درونی کتاب نقّاشی است که تا بخش حاشیۀ بیرونی کشیده
میشود .ترکیب بندی تصویری نسبت به متن کج است .سر شخد به حاشیۀ بیرونی نزدیک
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است در حالیکه مانند پشت برگههای دیگر ،نوشته به سمت حاشیۀ درونی پیش میرود.
جالب اینکه روی برگۀ این قطعه سفید است.
این عقیده که دو قطعه متعلّق به یک کتاب است با دستخحّ یکسان و کیفیّت کاغه و
سبک تههیبکاری و حضور نقش و نگارهای مشابه در طرحهای تزیینیشان القا میشود.
هم تههیبکاری و هم خوزنویسی با طرّاحی خطوط محیطی سیاه عملی میشود که
بیشتر آن رنگآمیزی شدهاست .حروف عنوانهای روی برگه (؟) سبز کمرنگ است.
نقش و نگارهای گلدار دو طرف ،قرمز و آبی و سبز کمرنگ است .قسمتهای بدن و
لباسهای شخد با سیاه و سفید و رنگمایۀ رقیقشدة قهوهای ،رنگ شدهاست .بقایای
نقش و نگارهای گیاهی در امتداد روی برگۀ  bت یید میکند که طرحی تزیینی در حاشیۀ
بیرونی وجود داشتهاست.
در باالی ترکیببندیِ تصویر ،طرح به سه گلبرگ سرخ و پژمرده و نوک برگی ختم
میشود افزون بر این ،مشابهت دستخحّ و رنگِ بسیار مشابه ورقهای رنگرفتۀ کاغه و
حاشیههای مطابق با همِ آنها از این فرض دفاع میکند که دو قطعه ،ارتباطی نزدیک با هم
دارد.
در هر قطعه فقح واژههایی اندک از دستنوشتۀ مانوی باقی است .قطعۀ  cدربردارندة
متنی به زبان سغدی است .در قطعۀ  bسخن پایانی را جملهای به زبان پارتی مییابیم .این
تفاوتِ زبانی ،مدرکی بیشتر مبنی بر این است که این قطعهها به یک نسخه تعلّق ندارد.
شکل پشت بررگرۀ قطعۀ  bت ثیر قردرت و نظم را ارائره میدهد .این مرد مرو سیاه و
ریشانبوه ،شانههایی پهن و مچهایی الغر دارد .او در حالتی نشسته که باالتنۀ او راست و
پاهای او به حالت چهار زانو است و دست راست او (که دیگر مشاهدهپهیر نیست) روی
ران راستش قرار دارد .چشمان او مستقیم به سمت بیننده است .او روسریی عجیب و غریب
با تکّۀ میانیِ ناصافی پوشیدهاست که از این گوز تا آن گوز روی سر قرار دارد .در
جلوی آن ،سه حلقۀ کوچک سفید ترسیم شدهاست .درست باالی حلقهها ،در باالی
قسمتهای چینخورده ،نشان حلقۀ سفیدی بزرگتر میان آخرهای انحنایافتۀ باالی روسری
کوچک وجود دارد .یک یا شاید دو الیره از پوششها از چینهرا آویرزان است .چیزی
کره قطعی است ،روسریی سفید است که از پشت مو پایین میآید و در جلوی گلو پایان
مییابد .جایی که روسری سفید تمام میشود ،روسری سیاه بلندتری (یا موهای سیاه
درازز) ظاهر میشود که تا پشت مرد ادامه دارد .پشت آنها ،طرح هالهای کوچک را
میتوان دید .همان گونه که خطوط باالی بازو و دور گردن و روی شکمش نشان میدهد،
بهنظر میرسد که شخد لباسی بر تن دارد .صفحهای با کارکردی نامشخّد روی شانه و
زیر گوشش دیده میشود .چون صفحه به گوز پیوند نمییابد ،پس گوشواره نیست و از
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آنجا که به گردن بسیار نزدیک است ،ممکن نیست سنجاقی باشد که با آن ردای سفید را
میبندند .ردا با حلقههایی آزاد در امتداد سینه آویزان است و در پشت سر او بهگونهای بافته
شدهاست که گویی باد بِدان میوزد .تضادِّ میانِ چینخوردگیهای لباس و بدنِ بیجنبش،
ت ثیر قدرتی مهار شده را عرضه میکند که این شخد با خود دارد.
صورتی که از روبهرو نقّاشی شدهاست ،بهندرت در میان آثار برجای ماندة مانویِ برلین
وجود دارد .فقدان تقارن دقیق را میانِ خطوطِ موهای صدفی و کنارههای مستقیم ریش و
چشمها و سوراخ بینی میتوانیم ببینیم.
هنرمند آنقدر از رنگ پرهیزکرده که حتّی دهان او را سیاه کشیدهاست .ذرّههایی از
رنگمایه که در سمت چپ و روی موها و ریش شخد دیدهمیشود ،به ترکیببندی
اصلی تعلّق ندارد ،بلکه از منبعی مستقل بِدان افزوده شدهاست که به احتمال بسیار زیاد در
کنار قطعۀ ما قرار داشتهاست .علیرغم این طرح خطوط محیطی سیاه و سفید متمایز ،یک
جزء تصویر یعنی شکل بخش داخلی گوز با دیگر چهرههای کامالی رنگآمیزی شدة
کتابهای مانوی یکسان است.
آشکار است که این چهرة فردی از جامعۀ مانویان نیست زیرا هیچکدام از لباسهای
ویژة آنان را نپوشیدهاست .او ممکن است خدایی یا چهرهای تاریخی مثالی پادشاهی باشد
که روزگاری از مانویان پشتیبانی کردهاست یا ممکن است پیامبری باشد زیرا در کیش
مانوی به پیامبرانِ دیگر دینها احترام میگهارند (.)Gulacsi, 2001: 117-118
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 حرفنوشتِ متن.9 -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 متن.1-2
b
R/ 1 …axšēndān,
c/
R/ H/ šādčanīgā
1 …, meh
2…
3…

 / 21بررسی و بازسازی متنی مانوی...

4 V/ H/ Srōšahrāy xwadāy
… 1 … Xwar
…2
…3
 .5 -2ترجمۀ متن
b
روی برگ دستنویس ...1 /شاهزادگان... ،
c
روی برگ دستنویس /عنوان /از شادی
 ... 1برتر ...
... 2
... 3
پشت برگ دستنویس/عنوان /خداوندگار سروزِ درستکار
 ... 1خورشید ...
... 2
... 3
 .6 -0بازساز

ميتوايی متن

چنانکه آشکار است ،در متن آسیبدیدة مانوی جز چند واژه نمیبینیم که این مسئله
دریافتِ هدفِ نویسندة متن را دشوار میسازد امّا شاید بتوان با در نظر داشتن جایگاه این
واژهها در متنهای دیگر و بررسی کارکرد آنها ،معنا و مفهومِ احتمالیِ متن را گمان زد.
در متن پیرش رو واژگرانی چون شاهرزاده ،شرادی ،مِره ،خرداونردگرار سرروز (سترونِ
روشنی) و خورشیرد هست کره بره بررسیِ کرارکررد آنها در متنهرای مرانروی میپردازیم.
شاهزاده ( :)axšēndاین واژه در متنهای مانوی دربارة موجودات متعلّق به قلمرو نیکی
بهکار رفتهاست چنانکه در متن پارتیِ  M 737که در ستایش نریسفیزد است ،از او با
این لفظ یاد شدهاست:
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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).
در متن پارتی دیگر ( )M 1118مانی خود ،شهریار و شاهزاده ( )axšēndخوانده شده
است )Sundermann, 1981: 126( 6که بر این اساس میتوان این واژه را معادل «انسان
کامل» در متنهای مانوی غربی (اسماعیلپور 219 :1611 ،آلبری )211 :1611 ،بهکار برد
انسانی که همۀ عناصر نوریِ او از قید و بند تاریکی رهیده و به نور (معرفت)gnosis /
رسیدهاس ت .این سخن بدین معنی تواند بود که دو بنِ در تقابل با هم یعنی روشنی و
تاریکی در هستی وجود دارد و این دو اصلِ متضاد به هم آمیختهاند و بنا بر دیدگاه مانی
باید از هم جدا شوند زیرا آنها نه از یکگوهر ( )ēwgōhrکه جداسرشت ()judygōhr
هستند .در سخن مردان فرّخ ،نویسندة زردشتیِ بنیادگرا ،دربارة همین باور میخوانیم:

bun gōwišn ī Mānī abar a-kanāragīh ī buništagān ud mayān abar
gumēzišn ud frazām abar wizārišn ī rōšn az tār.

(بُنِ سخن مانی بر بیکرانگی دو اصل است و میان [آن دو] برآمیختگی و به فرجام،
جداییِ روشنی از تاریکی است).
همچنین ،مردان فرّخ به این نکته اشاره میکند که جهانِ جسمانی نزدِ مانویان ،اهریمنی ا-
ست:

dīd ēn kū gētīg tanīgardīg ī Ahreman hӑmist tanīgardīg dahišn ī
Ahreman (Mardān Farrox, 1887: 168).

(دیگر اینکه گیتی مادّی ،همه اهریمنی است .آفرینش مادّی[ ،آفرینشِ] اهریمن است).
در متنهای مانوی نیز به شرارت تن اشاره شدهاست:

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
سراب و تقابل پُر آگند چه ،اندر جسد بزرگ آن ،نیروهای بسیاری بر فریبندگی هستند).
بنابر این باور مانوی« ،ویرانی بدن ،آبادانی روح است» (ثعالبی 502 :1936 ،بیرونی:1619 ،
 601آلبری )122 :1611 ،و این جهان که در نظر مانوی برساختۀ اهریمن است ،آنگونه
که در متنی پارتی ( )M 7/II/Vآمدهاست ،جایگاهی است که دشمنان انسان (آن کسی
که از روشنان و ایزدان رانده شدهاست) در آن گردآمدهاند و در یک سخن ،جهان مردگان
است:
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až rōšn ud yazdān hēm ud izdeh būd hēm až hawīn. amwašt abar
man dušmenīn, ušān ō murdān ēδwāst hēm (Boyce, 1975: 106).

(از روشنی و ایزدان هستم و از آنان تبعید شدهام .دشمنان بر من گردآمدند و به مردگانم
راهبر شدند).
بنابراین روح یا روشنیِ وجود انسان میخواهد که از تاریکی (آزار/مرگ) درآید .در
متنی پارتی ( )M 7/I/Vمیخوانیم:

az az hēm srōšāw a-nāzār nāzūg zādag, wimixt ištām ud zār wēnām
izwāyum až maran āgōž (Ibid: 108).

(من ،من هستم ظریفزادة بیآزارِ سروشاو [پدر بزرگی] .با هستی آمیختهام و آزار بینم .مرا
از جدارة مرگ بیرون بر).
پس شاهزادة (به تعبیری نازکزاده) بیآزار ،فرزندِ پدر بزرگی (زروان) است که به دام
تن و جهان مادّی افتادهاست و چون گوهر اصیل خود را بیابد ،به خاستگاه نخستیرن بازمی-
گردد .او میداند اگر از تن بمیرد ،روح مطلق میشود چنانکه در «گفتوگویِ منجی و
روح» در متنی از زبور مانوی میخوانیم که« :اگر بمیری ،زنده بوی» (آلبری239 :1611 ،
اسماعیلپور )213 :1611 ،از همینروی پیروان مانی در مجلس بما ( 1)Bēmaاز مانی،
زندهگرِ مُردگان (اسیران چنبرِ تن و جهان) ،میخواهند که مردگان را زنده کند و کاملشان
سازد و از این راه ،شادمانشان کند ( .)Boyce, 1975: 154این بدان معنی است که کامل
شدن یا به تعبیری زنده شدن (از جسدِ اهریمنی مُردن) سببِ شادمانی میشود و این واژه نیز
در متنِ مورد بحث دیده میشود.
شادی ( :)šādčanīgāآن مانوی کره به آموزههای مانی ،فررستادة پردر بزرگی ،ترن
میدهد و راه مانی را میپیماید ،انسانی راستکار است که روح او به واسطۀ جدایی از تن
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).

(نیکبختی برای ما که به تو دریافتیم و پهیرفتیم آموزههایِ تو را .شهریارِ پارسا! بر ما
بخشایش کن .فرستادة پدر ،ارواح را سالم میسازد به همگان شادی دهد و غم را زداید).
در زبور مانوی ،روحهای رهاییجسته از تن و جهان (برخالف روحهای گرفتار که به مار
تشبیه شدهاند) به کبوترانی سپید همانند شدهاند« :عشق پروردگار ،آن سپید کفتر/چه ،روح
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پاک همچندِ کبوتری است/و روح پلشت همچند مار/کبوتر و مار دشمن یک-
دیگرند/کبوتر در برکۀ دُژگند نزید» (آلبری.)212 :1611 ،
در متنی دیگر به فارسی میانه ( )M 554از درختی یاد شدهاست که در آن مرغان،
کبوتران و طاووسانِ درخشنده (ارواح تطهیر شده و پاک از مادّه) میزیند:
murwān bāmēwān ōy nāzēnd šādīhā. nāzēnd kabōttar frašemurw ī
wisp gōn srāwēnd ud āwāzēnd (Boyce, 1975: 173).

(مرغان درخشنده آنجا به شادی نازند .کبوتر و طاووسِ همهرنگ نازند و سرایند و آواز
سر دهند).
درختی که در متن باال از آن سخن گفته شدهاست ،چیزی نیست جز بهشت سرزمین پدر
بزرگی جایی «پاک و درخشان ،خوز و همهنیکآرام ،پر شادی ،آرامش و اعتماد،
زندگی ،شهد و خوزبویی» ( )Gulacsi, 2001: 215در یک سخن ،جایی «/mehبرتر»
که در متن موردِ بحث نیز از این جایگاه واالیِ جانهای از مادّه رسته ،سخن بهمیان
آمدهاست .واژة  mehیادآور بهشت ،شهر فرّخان ( )šahr īg farroxānیا جایگاه
شادخواریِ انسان کامل است ( Boyce, 1975: 101اسماعیلپور.)611 :1613 ،
ستون روشنی ( :)Srōšahrāy xwadāyنام یکی از ایزدان مانوی ،از دیگر واژگانی است
که در متن آسیبدیده هست :خداوند سروز درستکار که با نامهایی چون Bāmistūn
یا  Kišvarwār yazdدر متنهای مانوی شناخته میشود و ابنالندیم آن را «عمود سبح»
گفتهاست (ابنالندیم 691 :1611 ،ابوالقاسمی 21 :1611 ،اسماعیلپور.)250 :1611 ،
ستونِ روشنی یا ستون شکوه« 5گهرگاهی است که نورهای آزاد شده از طریق آن به بهشت
نور رهسپار میگردند .روانهای رستگار شده از این گهرگاه که مانند راه شیری از بیرون
رؤیتپهیر است ،به ماه در هنگام بدر فراز میروند و از آنجا به خورشید رهسپار میشوند و
آنگاه به بهشت نو میرسند» (کلیمکایت.)Boyce, 1975: 67 52 :1611 ،
از آنچه گهشت ،روشن میشود که جانهای رهاشده از مادّه ،پیش از رسیدن به بهشتِ نرو
باید از ستون روشنی بگهرنرد تا به ماه و البتّه خورشید برسند کره در متن آسیبدیده از آن
سخن گفته شدهاست.
مطابق سخن مانی ،خورشید و ماه برای تصفیۀ نوری آفریده شدهاند که در این جهان
است« .پس خورشید نوری را که به شیاطین گرما درآمیخته و ماه نوری را که به شیاطین
سرما مخلوط شده ،تصفیه میکند» (ابوالقاسمی 21 :1611 ،ابنالندیم .)691 :1611 ،در
متنی مانوی به زبران قبطی نیز میخوانیم که مهرایزد «خورشید و ماه را مستقر کرد آنها را
در باال ایستاند تا روح را تصفیه کنند» (اسماعیلپور )201 ،201 :1611 ،و انسان را به کمال
برسانند از همینروی در برخی متنهای مانوی ،از این سه در کنار هم یاد شدهاست:
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«خورشید و ماه و انسان کامل/ ...معبد کیهان بزرگ (عالم اکبر) ند» (اسماعیلپور:1611 ،
 219آلبری .)211 :1611 ،البتّه گاه نیز خودِ انسانِ کرامل بره «مراه» یا «خورشیرد» هماننرد
میشود چنرانکره عیسی و مرانی «پُرر مراهِ نررو» ( )nōg purrmāhخوانده میشوند
( )Boyce, 1975: 193و در جایی ،خورشید (آلبری )293 :1611 ،پس این انسانهای
کامل به گونهای با خود ،روشنی و شادی و برتری را همراه دارند آنگونه که در متنی
پارتی ( )M 77این همراهی نشان داده شدهاست:

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).
باید افزود که «گردونۀ روشنی» در متن باال ،اشاره به خورشید و ماه است« .خورشید و ماه
از آن جهت که وسایل انتقال ارواحاند ،کشتی یا گردونه نام دارند» (کلیمکایت:1611 ،
« )52کشتیای که ته آن سپید و ریسمانهای نور بر آن است/سکّانداران آن
شکوهمندند/ملوانانش سپیده را فراپوشیدهاند/آنان که /گنج آن ایزد مقتدر را میآورند/که
در آن کشتی است/و بیاندازه و بیشمار است( »...اسماعیلپور226 :1611 ،و.)221
آنچه از پیش روی گهراندیم ،فرایندی است که انسانِ مانوی از جهانِ برآمیخته به شر تا
رهایی در بهشتِ روشنی پشتسر میگهارد و در این متنِ آسیبدیده تصویر شدهاست
همانگونه که در متنی پارتی ( )M 5569به این فرایند دربارة مانی اشاره شدهاست:

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).

(چونان شهریاری که سالح و جامه از تن بهدرآورد و دیگر نیز جامۀ شاهوار درپوشد.
همانگونه فرشتۀ روشنی/مانی جامۀ رزمگاهی را از تن بهدرآورد/مُرد و در کشتی نور/ماه
نشست و جامۀ خدایوار ،دیهیم نور و تاج گل زیبا را پهیرفت و به شادیِ بزرگ همراه با
خدایانِ نور که از سمت راست و چپ میروند ،با چنگ و سرود شادمانی پرواز کرد به
معجزة خدای وار ،چونان برق تندرو و منظر درخشان تیزرو و به راه روشنِ ستونِ روشنی و
گردونۀ ماه و انجمن خدایوار و با پدر هرمزد بغ بیاسود).

مجلّۀ مطالعات ایرانی66 /

مطابق با این متن ،فرایندی که مانیِ دیناور از جهان مادّی تا بهشت طی میکند ،عبارت
است از:
 .1درآوردن لباس رزم که یادآور ریاضت و رزم با تن و جهان مادّی است.
 .2شاهزاده شدن و لباسِ شاهانه پوشیدن ،تداعیکنندة رسیدن به روح مطلق و آزاد شدن از
قید مادّه است.
 .6نورهای آزادشدة وجود مانی بر گردونۀ ماه مینشیند تا تصفیۀ کامل شود
 .1شادی بزرگِ مانی با خدایان روشنی
 .5به ستون روشنی رفتن و بر گردونۀ ماه نشستن و به سوی بهشت روشنی رفتن و آسودنِ با
خوبان.
در متنی دیگر به پارتی ( )M 7/I/Rاز پسران خدا (شاهزادگان) ،عناصرِ نوریِ آزادشده از
قیدِ مادّه سخن گفته میشود که رستگار شدهاند و شادمان به باال میروند که میتواند به
فهم و درک متنِ آسیبدیده یاری رساند:

damēd šifōr šādgar amwardēd gyānān ō bōγ. huārāmēn sayēnd
baγpuhrān pad im wažan niwāg ramanīg (Ibid: 107).

(شیپور شادگر بدمید .جانها را برای رستگاری گردآورید .بغپوران/شاهزادگان بسیار آرام
باشند به نوایِ شادیبخش این سخن).
با توجّه به متنهای پیشگفته ،میتوان گفت آنچه در متن آسیبدیده نیز آمدهاست،
داستان انسانی مانوی است که با بهکار بستن آموزههای مانوی و ریاضت ،روح خود را از
بند جهان مادّی و تن رهاندهاست .روح او همچون شاهزادهای بر کشتی نور مینشیند و به
سمت جهان باال می رود و پس از گهشتن از ماه و خورشید و تصفیۀ نهایی به جایگاه پدرِ
بزرگی میرسد و شادمانیِ جاودانه مییابد.
 .9نتیجمگیر
در متنهای مانوی بهدستآمده از تورفان چین ،متنهایی را میبینیم که آسیبدیدگی
بسیار دارند و همین امر خوانش آنها را دشوار میسازد امّا شاید بتوان با دقّت در واژههای
باقیمانده در برخی از این متنها ،معنایی احتمالی از آنها بهدست داد .در متنی که وصف و
بررسی شد و آن در موزة هنر آسیایی کشور آلمان ،با کد ردهبندی  1910جای گرفته
است ،این واژگان راXwar ,Srōšahrāy xwadāy ,meh ,šādčanīgā ,axšēndān :
میبینیم .بررسی این واژهها و دقّت در کارکرد آنها در متنهای دیگر ،ما را در دستیابی
به معنی و محتوای احتمالی متن یاری میرساند .شاهزادگان که در متنهای دیگر به شکل
فغفوران نیز آمدهاست ،اشارهای است به کسانی که روحِ آنان از تن و جهان مادّی گسسته
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و آزاد شده است .دستاورد آزادسازی روح از قیدِ تن ،شادمانی است .عناصر نوری که از
اینروی آزاد میشود ،مطابق برا باورهای مانوی ،شادمانه از راه ستون روشنی بره ماه و
خورشید می رسد و آن عناصر در آنجا کامالی تطهیر و تصفیه میشود و پس از آن سوار بر
زورق نور ،راهی بهشت نو و سرانجام بهشت روشنی میشود .در متنی دربارة خودِ مانی
آمده است که پس از درآوردن لباس رزم که یادآور ریاضتهای او برای روحِ مطلق شدن
است ،لباس شاهانه می پوشد که همان رهایی از قیدِ مادّه است .پس از آن ،عناصرِ نورِ آزاد
شدة مانی بر گردونۀ ماه مینشیند ،شادی بزرگ بهرة او میشود و سرانجام به راهِ ستون
روشنی میرود و پس از تصفیۀ روحش در ماه و خورشید ،به بهشت نور و آسودنِ با خوبان
دست مییابد.
يادداشتها
.1گنوس واژهای است یونانی به معنی «معرفت» .گنوس با واژة انگلیسی  Knowو سنسکریت Jñāna

همریشه است (کیسپل .)Baker, 2011: 10 16 :1616 ،معادل این واژه در فارسی باستان  ،xšna-در
اوستا  xšnā-و در فارسی میانه  dānو  išnāsاست از ریشۀ هنردواروپرایی  ğnō-بره معنای دانستن و شناختن
( .)Kent, 1953: 182دربارة منش کیش گنوسی «که بر آگاهی از رازهای ایزدی ت کید میورزید» و معتقد
بود «معرفت از راه تجربۀ مستقیم مکاشفه یا تشرّف به سنّت رازآمیز و باطنی بهدست میآید» (کیسپل،
 )16 :1616گمانهایی زدهشدهاست هالروید سه سرچشمۀ احتمالی را برای این کیش برمیشمرد :سرچشمۀ
مزدایی ،بابلی و دین مصری (هالروید )51 :1611 ،امّا امروز دیگر بنیانی ایرانی برای کیش گنوسی
نمیشمرند و معتقدند که این کیش ،بُنی هلنی ر مسیحی دارد و از اندیشۀ اسکندریان و فلسطینیان نشئت
گرفتهاست (اسماعیلپور .)255 :1690 ،شاید نیز بهتر باشد کره این کیش کهن را کیشی جهانی بپنداریم
کره در سدههای نخستینِ مسیحیّت ،رواجی چشمگیر یافتهاست و کسانی چون شمعون مغ ( Simon the

 )Magusدر شومرون ،والنتین ( )Valentinianدر مصر ،روم و اسکنردریه ،برازیرلیدس ( )Basilidesدر
اسکندریره ،منداییران در جنوب عراق و خوزستان ،ابندیصان در اَلِرها ( ،)Alerhaمَرقیون ( )Marcionدر
سینوپ و مانی در بابل ،واقع در قلمرو ایران ،باعثِ گسترزِ کیش گنوسی شدهاند بنابراین ،با وجود آنکه
آنان در حوزههایِ گوناگونِ جغرافیایی زیستهاند ،با داشتن ویژگیهایی همسان چون :باور به دو بُن خیر و
شر ،اعتقاد به دو خدای ناشناختره و جهانآفرین ،فرایندِ رستگاری و احیایِ نهاییِ کمال (بهشت) ،اعتقاد به
نقدِ جهان و شریر بودنِ مادّه ،توجّه به منجی ،مهمّتِ آمیختگی برا زنران و ( ...اسماعیلپررور251 :1690 ،تا
 )235زیرر عنوان کُلّیِ کیش گرنوسی گررد آمدهاند ( )Baker, 2011: 10بدینسان ،مکتب گنوسی
آمیزهای از باورهای فلسفی ر دینی یهودی ،مصری ،بابلی ،یونانی ،سوری و ایرانی است که در غرب یعنی
یونان ،تعبیری عقالنی و فلسفی از آن داشتند امّا برداشت مردمان مصر ،سوریه و ایران ،تعبیری عرفانی
بودهاست (هالروید 11 :1611 ،اسماعیلپور.)111 :1611 ،
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 .2تا اوایل سدة بیستم میالدی ،همۀ آگاهی ما از مانویّت ،برآیندِ برخی متنهای عربی چون الملل و النّحلِ
شهرستانی ( ،)213-211/1 :2006الفهررست ابرنالندیم ( ،)102-691 :1611آثرارالبراقیّۀ ابوریحان بیرونی
( ،)611-601 :1619مروجالهّهب مسعودی ( ،)215-216/1 :1611آفرینش و تاریخ مقدسی (:1613
 )512/1و متون فارسی مانندِ شاهنامۀ فردوسی ( ،)661-661/3 :1613زیرناالخبرار گردیزی (-13 :1611
 ،)11فارسنامۀ ابنبرلخی ( ،)19 ،31-32 ،21-20 :1615بیاناالدیان علوی ( ،)11-11 :1612تاریخ گزیدة
حمداللّه مستوفی ( ،)109-101 :1611نویسندة گمنام مجملالتّواریخ و القصد ( ،)91 ،35 ،15 :1616بلعمی
( )329 ،321 :1615و  ...بود و همینطور میتوانستیم از نوشتههای ضدّ مانویِ برخی از غیر ایرانیان ،همچون
اگوستینِ قدّیس که خود نُه سال مانوی بودهاست (اعترافرات قدّیسآگوستین-111 ،100 ،10-69 :1611 ،
 )119یا در متن پهلویِ شکندگمانیک وزار ( )Mardān Farrox, 1887:167-178اطّالعاتی ناقد و
مغرضانه دربارة مانی و مانویان بیابیم امّا آلبرت گرونوِدِل ( )Albert Grunwedelدر سال  1902نخستین
سفر خود را به تورفان ،واحهای در استان سینکیانگ چین ،انجام داد (زوندرمران )115 :1611 ،و پس از او
در سال  ،1901سه گرروه براستانشناس از روسیه ،انگلستان و آلمان بدانجا رفتند و با کندوکاو پیگیر،
دستنوشتههایی یافتند .کاوز این گروهها تا سال  ،1911درست چند ماه پیش از جنگ نخستِ جهرانی

ادامه داشت (همان .)113 :آنران یرافتههای خود را بره موزههای سن پترزبورگ ،برلین و لندن بُرردند و زبان-

شناسانی چون کارل مولر ( )Carl Müllerدر آلمان و زالمان ( )Salemanدر روسیه ،کارِ پر زحمتِ
تحقیق را بر آنها شروع کردند .آنان با پژوهش در متنها دریافتند که زبانِ بهکار گرفته شده در متنها ،به
فارسی میانه ،پارتی ،سغدی ،اویغوری و چینی است (بهبهانی )11 :1611 ،پس مولر بنیانِ نخستین پژوهش
بر متنها را نهاد و متنها را به یاریِ فرهنگستان برلین منتشر کرد .از آغاز دهۀ  ،1960هنینگ و استادز،
آنردراس ،دستنوشتههایی را به نام متنهای ایرانیِ میانه از ترکستان چین ( )Andreas, Henning (eds.
 )I: 1932, II:1-3 1933, III:1934برهچاپ رساندند .قررینِ همین سالها ،کارل اشمیت ()Carl Schmidt
شماری از دستنوشتههایِ مانویِ قبطی را در مصر بهدست آورد .این دستنوشتهها میان فرهنگستانِ برلین و
مجموعهداری به نام چستربیتی ( )Chester Beatyتقسیم شد .پولوتسکی ( )Polotskyجلد نخستِ متنهای
قبطی را در سال  1961به نام مواعظ مانوی منتشر کرد .پس از آن به نوبت ،کفاالیا و زبور مانوی نیز بهچاپ
رسید (اسماعیلپور .)11 :1611 ،در سال  1930نیز مرری بویس ،فهرست کاملِ دستنوشتههایِ نسبتای سالمِ
فارسی میانه و پارتی را گردآوری ،ویرایش و همراه با یادداشتها و واژهنامه منتشر کرد .پس از او نیز
کسانی چون ورنر زوندرمان ،به پژوهش در متنهای مانوی پرداختند .در ایرران نیرز بزرگانی چون سیّد
حسن تقیزاده و در سالهای اخیر ،ابوالقاسم اسماعیلپور و محمّد شکریفومشی برای شناساندن مانی و
مانویان بسیار کوشیدهاند (برای دیدن پژوهشهای جدید مانوی .همان.)19 :
 .6به این نکته باید توجّه داشت که  axšēndبرای اهریمن نیز بهکار رفتهاست امّا این اسم با صفتِ
( tārīgتاریکی) مثالی در متنِ  M 507همراه شدهاست ( .)Boyce, 1975: 97به طور کلّی میتوان گفت
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هر واژه (اندیشه ،خرد ،دریافت ،فرّه) تا جاییکه به صفتِ «تاریک» آمیخته نشدهاست ،متعلّق به جهان نور
است در غیر این صورت به جهانِ اهریمنی تعلّق مییابد.
« .1بما» در واژه به معنای تخت و اورنگ است امّا در مانویّت به جشن معراجِ مینویِ مانی گفته میشود.
مانویان مرگ مانی را جشن میگرفتند زیرا باور داشتند که او از زندان تن رها شده و عروج کردهاست.
پیروان مانی در این مراسم ،تصویری از پیامبر خود را در برابر مینهادند و به سرودخوانی میپرداختند
(آلبری 269-261 :1611 ،بهار و دیگری 65 :1691 ،میرفخرایی .)69 :1611 ،عید بما در پایان ماهی بود
که نیوشاگان مکلّف بودند فرای

و تکلیفهای سخت را ادا کنند (تقیزاده.)223 ،16 :1611 ،

 .5برخی پژوهشگران ستون روشنی را معادل صلیب روشنی یرا همان صلیب مسیح گرفتهاند و معتقدند که
همۀ جهان مادّی چون صلیبی است که مسیح به آن مصلوب شدهاست (دکرره .)103 :1610 ،برخی دیگر بر
این باورند که صلیب در مانویّت بار گناه را میکِشَد و آن همان کارکردی دارد که در کیش مانی به انگارة
ستونِ روشنی شکل بخشیدهاست ( .)Pedersen, 1988: 185امّا دیگری معتقد است که صلیب روشنی
بیشتر با عیسای مصلوب تطبیق میکند تا ستون روشنی (شکریفومشی.)19 :1612 ،

کتابنامم
الف .کتابها
 .1آلبری ،چارلز رابرت سیسل (مترجم از زبان قبطی) .)1611( .زبور مانو  .ترجمۀ ابروالقراسم
اسماعیلپور .ویراست دوم .تهران :اسطوره.
 .2ابن بلخی .)1615( .رارننامم .تصحیح و تحشیۀ گای لیسترانج و رینولد آلن نیکلسون .تهران:
اساطیر.
 .6ابنالندیم ،محمّد بن اسحاق .)1611( .الفهرست .تحقیقِ رضا تجدّد .تهران :اساطیر.
 .1ابوالقاسمی ،محسن .)1611( .مانی بم روايت ابننديم .چاپ سوم .تهران :طهوری.
 .5اسماعیلپور ،ابوالقاسم .)1611( .اسطورة آررينش در آيین مانی .چاپ چهارم .تهران:
کاروان.
 .)1690( ._____________ .3زير آسمانمها نور .تهران :قطره.
 .)1613( ._____________ .1سرودها

اسطوره.

روشنايی .تهران :پژوهشگاه میراث فرهنگی ر
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 .1اعترارات قدّيس آگوستین .)1611( .ترجمۀ سایه میثمی .ویراستۀ مصطفی ملکیان .چاپ
چهارم .تهران :دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
 .9بلعمی ،ابوعلی محمّد .)1615( .تاريخ بلعمی (تکمله و ترجمۀ تاریخ طبری) .تصحیح محمّدتقی
بهار .به کوشش محمّدپروین گنابادی .چاپ سوم .تهران :زوّار.
 .10بهار ،مهرداد .)1611( .اديان آسیايی .چاپ پنجم .تهران :چشمه.
.11بهار ،مهرداد و ابوالقاسم اسماعیلپور( .)1691ادبیات مانو  .تهران :کارنامه.
 .12بهبهانی ،امید .)1611( .در شناخت کیش مانی .تهران :بندهش.
.16بیرونی ،ابوریحان .)1619( .آثارالباقیّم عنالقرونالخالیّم .ترجمۀ اکبر داناسرشت .چاپ ششم.
تهران :امیرکبیر.
 .11تقیزاده ،سیّد حسن .)1611( .بیست مقالة تقیزاده .ترجمۀ احمد آرام و کیکاووس
جهانداری .چاپ سوم .تهران :علمی و فرهنگی.
 .)1611( .___________ .15مقاالت تقیزاده (دربارة مانی) .چاپ دوم .تهران :توس.
 .13ثعالبی ،ابومنصور عبدالملک بن محمّد .)1936( .تاريخ غرر السّیر (غرراالخبار ملوکالفرس و
سیرهم) .تصحیح زوتنبرگ .تهران :االسدی.
 .11دکره ،فرانسوا .)1610( .مانی و سنّت مانو  .ترجمۀ عبّاس باقری .تهران :فرزان روز.
 .11سرکاراتی ،بهمن .)1615( .سايمها

شکار شده (گزیدة مقاالت فارسی) .چاپ دوم .تهران:

طهوری.
 .19شهرستانی ،محمّد بن عبدالکریم .)2006( .الملل و النّيل .قدّم له و علّق حواشیه صالحالدّین
الهواری .بیروت :الهالل.
 .20علوی ،ابوالمعالی محمّد بن عبیداللّه .)1612( .بیاناالديان .تهران :سپهر.
 .21فردوسی ،ابوالقاسم .)1613( .شاهنامم .تصحیح جالل خالقیمطلق و همکاران (جلد ششم
محمود امیدساالر و جلد هفتم ابروالفضل خطیبی) .تهران :مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی.
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 .22کلیمکایت ،هانس یواخیم .)1611( .هنرمانو  .ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیلپور .ویراست دوم.
تهران :اسطوره.
 .26گردیزی ،ابوسعید عبدالحیّ بن ضحّاک .)1611( .زَيناالخبار .به اهتمام رحیم رضازاده
ملک .تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 .21مجملالتّواريخ والق ص .)1616( .تصحیح محمّدتقی بهار .تهران :دنیای کتاب.
 .25مردان فرّخ .)2563( .گزارش گمانشکن .ترجمۀ صادق هدایت .تهران :جاویدان.
.23مستوفی ،حمداللّه بن ابیبکر .)1611( .تاريخ گزيده .به اهتمام عبدالحسین نوایی .تهران:
امیرکبیر.
 .21مسعودی ،علی بن حسین .)1611( .مروجالرّهم و معادنالجوهر .ترجمۀ ابوالقاسم پاینده.
چاپ هشتم .تهران :علمی و فرهنگی.
 .21مقدسی ،مطهّر بن طاهر .)1613( .آررينش و تاريخ .مقدّمه ،ترجمه و تعلیقاتِ محمّدرضا
شفیعیکدکنی .چاپ سوم .تهران :آگاه.
 .29میرفخرایی ،مهشید .)1611( .ررشتة روشنی (مانی و آموزههای او) .چاپ دوم .تهران :ققنوس.
.60ویدنگرن ،گئو .)1611( .مانی و تعلیماتِ او .ترجمۀ نزهت صفای اصفهانی .چاپ سوم.
تهران :مرکز.
 .61هالروید ،استوارت .)1611( .ادبیات گنوسی .ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیلپور .تهران :اسطوره.
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