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 : آفرينش در دين ماني ي اسطوره

   
. يافت سالگي به اعالم رسمي و همگاني رسالت خود فرمان 24در باِبل چشم به جهان گشود و در  .م 216ماني در سال 

شناختي و هاي آيهان  آموزه. گشت دين وي در طول ساليان آينده از مصر تا چين گسترش يافت و به ديني جهاني مبدل
هاي آيهان شناختي  ويژگي بنيادين آموزه. گنوسي و زرتشتي است هاي اي از انگاره يزدان شناختي ماني آمابيش آميزه

 دين ماني با پلشت انگاشتن. مادي و متعلق دانستن آن به اهريمن و نيروهاي اهريمني است ماني، منفي انگاري جهان
  .دهد مي دنياگريزي و زهدگرايي را آموزش جهان مادي، و توصيه به مينوگرايي، عمًال

 
  :آيد، چنين است آه مي ي مانوي بر ي آفرينش در دين ماني، آن گونه آه از متون بازمانده اسطوره

روشني در باال، در بهشت روشني جاي داشت و گوهر  گوهر. گوهر روشني و گوهر تاريكي: در آغاز دو گوهر بود
شهريار "يا " پدر بزرگي. "مرز بودند ديگر هم سرزمين روشني و تاريكي با يك .ريكيتاريكي در پايين، در سرزمين تا

رامش و زيبايي  راند و سرزمين او در نور و ي ايزدان، بر بهشت روشني فرمان مي ، آفريدگار همه"روشني بهشت
  .جاودانه، غرقه بود

  
ي وي  خود جاودانه نبود بل آه گوهرهاي سازندهبود آه " تاريكي شهريار"يا " اهريمن"رواي سرزمين تاريك،  فرمان 

چهارپا مانند  هايي چون بال پرندگان، دمي به سان دم ماهي، و مانند شير، بدني چون اژدها، بال او سري. ازلي بودند
  .شرارت فرو روفته بود سره در تباهي و زشتي و پليدي و سرزمين تاريكي يك. چهارپايان داشت

  
پس به ياري فرزندان تاريكي آهنگ . زيبايي رشك برد ديدن سرزمين روشني، بر آن همه شكوه وشهريار تاريكي با 

" هرمزدبغ"را فراخواند و او نيز " مادر زندگي"بزرگي براي مقابله با هجوم اهريمن،  پدر. تاختن به بهشت روشني آرد
فروهر، باد، روشني، آب و آتش،  بودند، يعنيافزارهاي او  چون جنگ هرمزدبغ به ياري پنج فرزند خود آه هم. آفريد را

هاي نور  ديوان به بلعيدن پاره. دام تاريكي افتاد و اسير گشت به رويارويي با نيروهاي تاريكي شتافت اما سرانجام به
رهاندن  آن گاه پدر بزرگي براي. پرداختند و بدين سان روشنايي با تاريكي در آميخت و آلوده شد فرزندان هرمزدبغ

   .را" مهرايزد"فراخواند و او نيز  را" ايزد بام"را آفريد، وي " دوست روشنان"زند خود از مغاك تاريكي، فر
 

ويسبد، زندبد و مانبد به مرز روشنايي و تاريكي آمد و هرمزدبغ را با  اش دهبد، مرزبد، مهرايزد به همراهي فرزندان
فروآوفت و  آن گاه ديوها و فرزندان تاريكي را. شني آوردمغاك تاريكي به بيرون آشيد و به بهشت رو دست خويش از

آنان . مادر زندگي به آفرينش جهان دست زد سپس با ياري. هاي نور به دام افتاده در تاريكي پرداخت به آزاد آردن پاره
در زير آن . آرد باني مي آيهان آميخته، حايل بود و ايزدي از آن نگاه نخست پنج فرش ساختند آه ميان بهشت روشني و

  .گماردند باني آن آشته شده ده آسمان را با چندين دروازه ايجاد آردند و ايزدي را به نگاه از پوست ديوان
  
از باد، . آارترين ديوان را بستند تبه سپس در زير اين ده آسمان، يك چرخ گردان و منطقة البروج را آفريدند و بدان 

سپس ". ي ماه گردونه"و " ي خورشيد گردونه: "ي روشن آفريدند گردونه دو روشني، آب، و آتش پاك شده از آميختگي،
مردمان  ماندگاه موقت روان" (بهشت نو"ايزد  بام. روشن را در جاي جاي آسمان زيرين قرار داد مهرايزد ستارگان

بر روي هر زميني آن گاه . آورد را پديد آورد و مهرايزد از تن ديوان آشته شده، هشت زمين را به وجود) نيكوآار
   .حرآت بود اما جهان هنوز بي. شد ها ايجاد ها، و رودخانه ها، چشمه ها، دره درياها، آوه

 
ايزد در  بهشت روشني رفتند و با هرمزدبغ، دوست روشنان، و بام مهرايزد و مادر زندگي پس از آفرينش آيهان به

به  ند آه ايزدي را گسيل دارد آه خورشيد و ماه راروشني حاضر شدند و از او درخواست آرد پيشگاه شهريار بهشت
پس آن گاه پدر بزرگي . رهايي بخشد گردش درآورد و روشني ايزدان را آه اهريمن و آز و ديوان و پريان بلعيده بودند،

  .ي روشني دوشيزه نريسه ايزد، عيساي درخشان و: سه ايزد آفريد
  
سپس . آن، زمان و حرآت در آيهان پديد آمد ي ش درآورد آه در نتيجههاي خورشيد و ماه را به جنب نريسه ايزد آشتي 

ي روشني  ي دوشيزه ديوان نر با ديدن پيكره. ديوان دربند، برهنه نمايان شدند ي روشني در برابر نريسه ايزد و دوشيزه
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ديوان . مرغزار پديد آمد ونوري را آه بلعيده بودند انزال آردند و از آن چه بر زمين ريخته بود، گل و گياه  هاي پاره
ها و  را ِسقط آردند آه بر زمين فرو افتادند و به شكل غول ي نريسه ايزد، فرزندان خود ي آبستن نيز با ديدن پيكره ماده

ماده،  ديو آز از آن فرزندان سقط شده، دو ديو بزرگ، نر و. زمين باليدند و با هم درآميختند ديوهاي بزرگ درآمدند در
با هم درآميختند و فرزندي را بار  آنان پس از بلعيدن فرزندان ديوي ديگر،. پديد آورد" پيسوس"و " قلوناش"به نام 

هاي به دام افتاده را چون جان بدان تن بست و صورت نريسه ايزد را  روشني ي آن را شكل داد و آوردند آه ديو آز پيكره
  .دادو گوهر شرارت و شيطنت را در نهاد آن جاي  به آن بخشيد

  
ديو آز از فرزند ديگر آن غوالن . ناميد آه نخستين انسان مذآر بود" گهمرد" ي نر زاده شد، او را چون اين آفريده

زاده شد، او را  ي مادينه ي روشني ساخت و چون اين آفريده ديگري را به همان سان، اما به صورت دوشيزه موجود
زمين زاده و پرورده شدند، آز و ديوان بزرگ  ون گهمرد و مرديانه درچ. ناميد، آه نخستين انسان مؤنث بود" مرديانه"

آن گاه آه زندگي بر زمين را آغاز آردند، آز در نهاد ايشان بيدار شد و از  اين زن و مرد نخستين،. بسيار شادي آردند
ي آن، فرزندان  نتيجه سپس اشقلون و گهرمرد با مرديانه در آميختند آه در. آاري در زمين دست زدند زيان آن رو به

   .نهاد در زمين رو به فزوني و گسترش  بسياري پديد آمد و نژاد انسان
 

ي  بدين جهت، عيساي درخشان و دوشيزه اما ايزدان براي رهايي انسان از فريب ديوان و شّر جهان مادي، آوشيدند و
نند و جان بهشتي او را از چنگال ماده و از نمايي آ را ياري و راه روشني و بهمن بزرگ به سوي انسان شتافتند تا وي

  .نجات دهند و آزاد سازند اسارت ديوان تاريكي

  

  :  آتاب ارژنگ
ها  اين اثر، دفتري از نقاشي. هاي غيرمذهبي ماني است عنوان يكي از آتاب) Ardahang: به ايراني ميانه(» ارژنگ«

. مانوي بود) dualistic(هاي ثنوي  هاي بسيار مهم آموزه جنبهي شرحي مصور از  هاي رنگي براي ارائه و پيكرنگاري

،  ، يكي از آثار مذهبي مانوي»انجيل بزرگ/ انجيل زنده«را بر آتاب  -اما يقينًا جداگانه  -اي  ارژنگ احتماًال ذيل و ضميمه

هاي  ارژنگ در نوشته. است ي ماني، در متون پارتي ياد شده هاي نوشته از اين اثر همراه با ديگر آتاب. داد تشكيل مي

بر تختي پيشاروي جماعت ) Bema(ماني آه در جشن بما ) eikon(خوانده شده و از تصوير  Eikonقبطي مانوي، 

ي تصاويري از  به اين آتاب، همچنين با عنوان دربردارنده. شد، مشخص و متمايز گرديده است مؤمنان قرار داده مي

هاي تعليم ماني، بوداي  ها و شيوه ي آموزه چكيده"اي چيني،  در نوشته. ستداوري نهايي آخرت، اشاره گرديده ا

و آن هم از * bungahigنهاد اميل بنونيست، از صفت  براساس پيش(خوانده شده » بزرگ Men-ho-i«، "روشني

bungah  ير ترجمه و تفس» نقاشي دو اصل بزرگ«آه به صورت ) برگرفته شده" بنيان، شالوده"پارتي به معناي

 .گرديده است و ظاهرًا اشاره به آتاب ارژنگ دارد

  

-artaي پارسي باستان  واژه) H. H. Schaeder(، شدر )ارژنگ(=  Ardahangي پارتي  شناسي واژه براي ريشه

thanha) *عربي ذآر شده در آتاب » ُبشر الحق«نهاد آرده آه با  را پيش" پيام راستي"به معناي ) ثنه- ارته
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اين واژه شايد (اما راه حلي آه عمومًا پذيرفته باشد، هنوز يافته نشده است . ابن نديم، مطابق و مترادف است» فهرست«

). بدانيم" نقاشي آردن"به معناي  thang-ي ايراني آهن  را برگرفته از ريشه - hangباشد، اگر " نقاشي"به معناي 

ارژنگ، ارتنگ، ارجنگ، ارسنگ، : ابيش تحريف شده باقي مانده استدر ادبيات فارسي نو، اين واژه به چندين شكل آم

اي از تفسيرهاي پارتي اردهنگ  اند اما پاره هاي اين آتاب گم شده خود نگاره. ارهنگ، ارغنگ، تنگ، چنگ

)Ardahang (شناسايي گرديده است. 

   

گذار يك دين يا يك شخصيت  به عنوان بنيانجالب آن آه در روايات تاريخي متأخر اسالمي، از ماني، مشخصًا و اختصاصًا 

در تصوير ارائه . اي، به عنوان يك هنرمند سخن رفته است بزرگ ديني ياد نشده، اما از وي به طور ممتاز و برجسته

البته اين گونه روايات به لحاظ تاريخي، تا . ي ماني نقاش چيره و غالب است شده از ماني در اين روايات، انگاره

ها، اما به ويژه مبتني است بر خود  ي مشهور مانويان به نشر آتاب، نوشتار و نگاره مبتني بر گرايش و عالقه اي اندازه

 . آه تصور نقاش بودن ماني را القا آرده است -آتاب اردهنگ ماني 

  

نظير، و  تادي بياي بود و با مهارت و اس العاده هاي متون تاريخي ايراني، اردهنگ اثر استثنايي و فوق ي داده برپايه

ي يازدهم  اي از آتاب ارژنگ در اواخر سده گفته شده است آه نسخه. ها و آيفيات شگرفي ترتيب داده شده بود صورت

در .). م16/ 15ي  ؛ ميرخواند، سده.م 1092ابوالمعالي، " بيان االديان("ميالدي در غزنه، هنوز موجود بوده است 

خالق ارژنگ  - ، ماني .)م11ي  سده(» ويس و رامين«فخرالدين اسعد گرگاني،  ي داستاني شاهكار فردوسي و در حماسه

ي  ؛ ويس و رامين، ويراستهed. J. Mohl, V, pp. 472-75شاهنامه، (نقاشي بزرگ از چين توصيف شده است  -

اصطالحي شد براي » ماني«اين شهرت و معروفيت آن گونه بود آه ). 287، 32، ص 1959محجوب، تهران، . م

 .هاي استثنايي هنري خطاب به هر نقاش پرآوازه و برخوردار از توانايي

  

 : مانى، پيكرى آويخته بر دروازه جندى شاپور
  
ها   اين گفتارى است باز مانده از مردى آه مدت» .ام تا نداى دعوت را در همه جهان پراآنده آنم من از بابل زمين آمده«

هاى آهنه را   خواهد شالوده  شاپور افراشتند تا عبرتى شود براى هر آن آسى آه مىجنازه بى جانش را بر دروازه جندى 
اندود مانى، آويخته بر دروازه شهر، تنها بيرقى بود از مبارزه دينى  شايد تن آاه. بشكند و به رهايى و رستگارى بينديشد

اش همچنان در باد  ا بيرق برافراشتهپيكر به دار آويخته مانى در گذر زمان پوسيد ام... ها و معنوى در همه زمان
 .رقصيد

  
هائى از دل دشتستان تورفان چين بيرون آورده شد، مزين به  ها و سفالينه ها پس از خيزش مانى، لوحه ها و سده  سال
داد پيامبر نوانديش دنياى باستان، دستى در هنر نقاشى داشته  اى آه نشان مى  هاى رنگين و روياگونه ها و نقش  طرح
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اش  ها و تصاوير زنده و روشن، الهام يافته از طبيعت و تخيل، ايمان مذهبى نوگرايانه آوشيده است با طرح  و مىاست 
اى آه دين و دولت در هم تنيده بودند تا هر يك به دوام   را در باور پيروانش بكارد و بپروراند؛ آن هم درست در هنگامه

ير اردشير بابكان، نواده متدين موبد معبد استخر، و تنسر، موبد راست اين هر دو به تدب. و قوام آن ديگرى مدد برساند
آيش زرتشتى، در هم گره خوردند تا طبقات عاليه جامعه، شاهان و موبدان، بتوانند با خيالى آسوده بر اريكه قدرت 

اش  چتر تازه گشوده جامعه طبقاتى عصر ساسانى، با چنين بافت و ساختى، مردم را زير سايه. بنشينند و فرمان برانند
آوشيد هر دگرانديشى را به جرم رخنه افكندن در اين انسجام نوخاسته،   گرد آورده بود و آاست موبدان در اين ميانه مى

 .از صحنه بزدايد
  

ميالدى، يعنى روز تاجگذارى رسمى شاپور اول  ٢۴٢نويسد در سال   راند و مى ابن نديم از تقارن جالبى سخن مى
راستى چگونه است آه در قلب روزى آه اهورا . ، مانى نخستين خطبه خود را آواز آرد)لسله ساسانىفرزند موسس س(

هاى بودايى،   انديشه  هائى از سپارد، مردى دگرانديش با بارقه مزداى خداوندگار، حلقه سلطنتى را به شاهپور فرهمند مى
خواهد طرحى نو در آنه دين باورى جامعه  و مى شكند  ها را فرو مى ها و تابو مسيحى، زرتشتى و گنوستيكى، تنديس

 .هاى نوپرورى نهفته در جامعه ساسانى نسبت داد البد اين واقعيت را بايد به قابليت! دراندازد؟
 
. اى بتراشد اى آه قدرت، انحصارطلبانه، دين را بلعيده است، از دين، طرح و تنديس تازه  آوشيد در زمانه  مانى مى 

مانى را به دار . اند اى نامتناهى در هم بافته شود آه همچون سلسله  همين خيزش است آه زمينه ساز مبارزاتى مى
شايد به دليل همين ماندگارى . افت و در باور اخالفش بازتوليد شدانديشه التقاطى مانى، نو به نو زندگى ي آويختند اما

است به معناى جاويدان، پيروانش هر سال در سالروز مرگ » مان«است آه برخى بر اين باورند آه ريشه آلمه مانى از 
زدند و   لقه مىپيامبر گمشده خود، منبرى برمى افراختند آه نشانى از حضور مبهم استاد غيبت آرده باشد و گرد هم ح

آردند تا ياد مانى درگذشته را گرامى بدارند و اعالم دارند آه   هاى تيزبين حكومت، برگزار مى را دور از چشم» عيد بما«
» سمساره» «.ها نجات يابيد  در اين روز بما تا از بسى سمساره) ؟... (بياييد اينجا«: هنوز مانويتى به جاى مانده است

هاى گنوستيسيسم  دهد آه مانويان تا چه پايه تحت تأثير انديشه  اى تناسخ است و اين نشان مىدر فرهنگ باستان به معن
 .انديشيدند آه پيامبرشان نمرده است، بلكه غيبت آرده و باز خواهد گشت  آنها مى. بين النهرين قرار داشتند

   
. هاى حيات بخش اجتماعى و مادى بخشيد نبهاى زنده آرد و بدان ج ها اين مزدك بود آه باور مانى را در آالبد تازه  بعد

هاى اجتماعى و مبارزاتى در مسلك نوخاسته اش، اين بود آه خود به اشراف و   شايد يكى از داليل غفلت مانى از انگاره
پدر مانى فتك يا پتك، پسر ابرسام، از همدان به تيسفون . مادرش مريم، متعلق به خاندانى اشرافى بود. نجبا تعلق داشت

مانى چهار ساله، تنها همسفر پتك بود آه از . اى گنوسى موسوم به مغتسله پيوست وچيد و در همان جا بود آه به فرقهآ
همان اوان آودآى در چنين محيط فكرى و معنوى پرورش يافت و با افكار گنوسى آشنا شد و آنها را براى روزى آه به 

ظاهرًا دوازده ساله بود آه روح ايزدى و فرشته الهى . ندوختا  عنوان پيامبرى مصلح مبعوث خواهد شد در ذهن خود
او نخست پدر خويش را به دين خود درآورد، سپس «. موسوم به توم بر او ظاهر شد تا حقيقتى تازه را به او الهام آند

لوچستان و مكران رفت يعنى به سند و ب) ترآيه(بزرگان خانواده را و سپس با سفر دريايى به هند، سرزمين توران 
نشر  -اديان آسيايى ـ مهرداد بهار(» .امروزى و قادر شد شاه توران و گروهى از درباريان او را به دين خود درآورد

 ) چشمه
  

وقتى پيروز، يكى از برادران شاهپور، با مجامع مانوى آشنا شد، بدان گرايشى درونى پيدا آرد و از مانى خواست تا به 
آمد، شاهپور به او  پس از سه بار آه مانى به دربار شاهنشاه ساسانى مى. ه خود را ارائه آندمالقات شاه بيايد و دين تاز

مانى به پاسداشت اين بذل عنايت پادشاه، آتاب شاهپورگانش را نگاشت . اجازه تبليغ در سراسر سرزمين ساسانى را داد
. چنين تصميمى به استفاده ابزارى از مانى پرداخت در واقع شاهپور اين گونه و با اتخاذ. و آن را به شاهنشاه تقديم آرد

او دريافته بود آه قدرت طلبى . هدف او محدود آردن قدرت روزافزون موبدان زرتشتى در ساخت جامعه ساسانى بود
آوشيد به انحصارگرايى مذهبى آرتير، خاتمه   آند و در نتيجه با تشويق مانويت مى موبدان، قدرت سلطنت را مستهلك مى

  .دبخش
  

نگاهى . ها و اساطير پذيرفتنى نهفته در دنياى باستان  اى بود از اديان و باور  دين مانى آميزه هاى تازه  دين تازه؛ بشارت
ها در آنار هم، پرداخته است و آئين رنگارنگ  دهد آه او چگونه به چيدمان اين آموزه هاى مانى نشان مى به آموزه

ها شايد برداشتى آزاد بود از   اين نگارگرى. سرگشته زمانه خود هديه آرده است هاى جاودانه، به روح  خود را با نقاشى
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هنر نگارگرى ملت چين، چنانكه دآتر زرين آوب معتقد است در اين آئين تلفيقى، نقش و نگارى از يونانى گرى عهد 
در اين آئين به هم پيوستند و  پيامبران ديرينه. آشد  زند و در واقع بار فلسفى مانويت را به دوش مى  اشكانى هم موج مى

اى و مرام  ها هم در هم گره خوردند و هر يك حرف تازه  اى را نجوا آنند؛ فرهنگ هاى تازه  در آنار هم ايستادند تا پيام
 .اى را به ميان آوردند تا آالف سردرگمى روح انسان را بگشايد تازه

 
اين همه، به عالوه رنگ زاهدانه، رياضت آميز «. نمى شناسداما مانى خداوندگارى بهتر از زروان همان زمان بيكرانه  

و آميخته به بدبينى نسبت به عالم جسمانى و زندگى مادى آه به طور بارزى با عقايد زرتشتى مغايرت داشت، او را نزد 
وب ـ تاريخ مردم ايران ـ ايران پيش از اسالم ـ دآتر زرين آ(» .ساخت  آرتير و موبدانش مستحق زجر و آيفر مى

ها لقبى آه آرتير، به مانى داده بود يعنى زنديك با تعبير تازه زندقه، مردان بسيارى  بعد) ۴٣٨انتشارات اميرآبير ـ ص 
 .را به جوخه مرگ سپرد

 
هاى تازه خويش را در قلمرو پهناور امپراتورى ساسانى جارى   انديشه  مانى بى پروا از چنين فرجام تلخى، رود بزرگ 

آند آه اديان و مذاهب ديگر همچون جويبارهائى بدان   ر آفااليه، آئين خود را به رود بزرگى تشبيه مىمانى د. (آرد
 .) آفرينند اى مى پيوندند و جريان خروشان تازه  مى
  

ها بود آه اشاعه مذاهب تازه در  سال. آرد روحيه تساهل مدار نهفته در آئين مانويت، روح آئين رسمى را متزلزل مى
ها و عقايدش را روز   اندامواره آئين زرتشتى خود افكنده بود و هراس از آم رنگ شدن باور ن زمين لرزه برپهنه ايرا

دانستند و اطمينان  آرد، پيروانى آه مى يافت و با اين دستاويز، پيروان زيادى را به خود جذب مى  تر مى به روز پررنگ
نياآان خود نيز پاسدارى آنند، آنها قرار نيست چيزى را از دست هاى  توانند از انگاره  داشتند با پذيرش آيين تازه مى

دهد آه مانى، پيامبر هيچ قوم و نژاد بخصوصى  اين نشان مى. اى به چنگ آورند  هاى تازه بدهند بلكه قرار است چيز
  .نيست

 
دهد آه پيامبر، آئين   اما دآتر زرين آوب بر اين باور است آه عالقه و اميد مانى به شاپور، پادشاه مزديسنان، نشان مى 

ترى از مسلك ايرانى يعنى، مزداييسم   هاى پررنگ  دانست و در نتيجه رگه خود را بيش از هر چيز، يك آيش ايرانى مى
ويت نيز همچون مزداييسم بازتاباننده نوعى دوآليسم و ثنويت مذهبى است؛ آيين مان. را در دل آئين خود زنده آرده بود

دو اصل نيك و بد، خير و شر، به عنوان خدا و هيوال و يا روشنايى و تاريكى، باز در آارزار ديرينه خويش صف آرايى 
 . آنند  مى
  

اين دو جهان و «نظر استوار است آه  اى از خير و شر است، بر اين مانويت در توجيه اين آه چرا دنياى امروز، آميزه
نجات روشنى و خير از بند ماده و «و در نتيجه » اند به هم درآميخته) ماده يا تاريكى(دو نيرو، به سبب اقدام اصل شر 

اما در مانويت، خداوند، انسان ) ٨۴اديان آسيايى ـ ص (» .تاريكى پر شر، فقط در جدايى مجدد و رهايى از قيد ماده است
آفريند تا انسان آنها را همچون زره بر تن آرده و به مبارزه با  پنج عنصر مى. آند  راى مبارزه با شر تجهيز مىرا ب

پنج عنصر نورانى با پنج عنصر ظلمانى آميخته و اين عناصر پنجگانه فعلى را آه صفات خير و «. پادشاه ظلمت برود
ن نخستين آه خسته و رنجور بود، هفت بار پدر را به يارى پس از آن انسا. شر در آن آميخته است، به وجود آوردند

 .خويش بخواند
 
دوست روشنايى يا نريسف، ظاهر شد و اوبان اعظم را پديد آوردند و . پدر براى نجات او به آفرينش ديگرى پرداخت 

ان ـ پروفسور آريستن ايران در زمان ساساني(» .وى نيز به نوبت خود روح زنده يا روح الحياه را از خود متجلى ساخت
  )٢۶٧سن ـ ترجمه رشيد ياسمى ـ انتشارات دنياى آتاب ـ ص

  
خوانده  srosharپدر عظمت آه سروشار . اما در عين حال در آنار اين ثنويت، رد پاى تثليث عيسوى نيز مشهود است

. اندازد  فته در مسيحيت مىشود، و در واقع همان زروان زرتشتى است، هر آسى را به ياد پدر، پسر، روح القدس نه  مى
، مانويت به سه »مادر زندگان«، »انسان نخستين«، »پدر عظمت«: شد  اين تثليث در مانويت بدين گونه مطرح مى

عيسى معتقد بود، عيساى درخشان، عيساى رنجبر آه به صليبش آشيدند و عيسى، پيامبر و پسر خدا، آه ظاهرى 
 .انسانى دارد
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هاى انسان مدارانه و صلح جويانه مسيحيت باورمند   سازد آه مانى تا چه پايه به باور  كار مىنگاهى به آئين مانويت آش

: گفت مانى به تاسى از عيسى مسيح مى. بخشيده است  اى براى پروازى دوباره مى بوده است و بدان بال و پر تازه
بايد با . ى و شادى بخشى نجات دادتوان با فضيلت عشق برادرانه، ايمان، شكيبايى، خرد، راستى، آشت روح را مى«

 )٩١ص  -اديان آسيايى(» .محبت، خوددار و بى توجه به آميزش جنسى بود
   

» فنا«اى آه به ارمغان آورده بود، نجات و رهايى از دنياى حقير مادى را در چيزى به نام  اين آه مانى در دين تازه
مانى از هر دينى . ى آئين بودا بود»نيروانا«ن مكتب از آرد نيز از سوى ديگر نشانگر الهام گيرى اي جست وجو مى

اى داشت، اديان و   او مطالعات مذهبى گسترده. آرد اندوخته بود و به ديانت خود سنجاق مى برداشتى آرده بود و چيزى
ت هاى استفاده درس آوشيد راه ها باورى روشن و شفاف داشت و مى شناخت و نسبت بدان اش را مى هاى زمانه  زبان

 . از آنها را جستجو آند
  
  

اى آه به آوشش مانى صورت پذيرفته و به نام او در تاريخ باستان، ثبت شده  درباره اصالحات برجسته مانى مصلح
هاى   يكى از مهمترين اين ويژگى ها، مكتوب بودن انگاره. هاى نمادين آيين مانويت اشاره آرد است، بايد به ويژگى
هاى مذهبى بر روايات شفاهى متكى بود، آوشيد با نگارش  اى آه بيشتر باور يت در زمانهمانو. معنوى اين مكتب است

هاى مانى و يا منسوب به  از جمله نگاشته. هاى مذهبى، آئين خود را زنده و مستند حفظ آرده و به آيندگان بسپارد آتاب
 .ها اشاره آرد  ها و نيايش ن، نامهمانويت، بايد به انجيل زنده، گنج زندگى، رساالت، رازان يا اسرار، غوال

 
عالوه بر اينها آتاب شاپورگان، تنها آتاب مانى به زبان پهلوى، چكيده عقايد اوست براى معرفى به شاپور ساسانى،  

از همين جا بايد به اصالح مهمى آه مانى . ها به زبان آرامى شرقى، يعنى زبان محلى مانى، نوشته شده است ساير آتاب
به . مانى از لحاظ ادبى در زبان ايران اصالح مهمى آرده است«. بان در زمانه خود انجام داده است، پرداختدر ساخت ز

شد، خط سريانى را معمول آرد و با يك طرز  جاى خط پهلوى آه شباهت حروف آن موجب خبط و اشتباه در قرائت مى
وفق دهد و حتى المقدور اعراب ) جنوب غربى و شمالىلهجه (بسيار ماهرانه توانست الفباى سريانى را با زبان ايرانى 

آلمات و اصوات حروف پهلوى را به وسيله حروف مصوته سريانى، قيد و ثبت آند، در اين خط جديد نه فقط آلمات 
هزوارش معموله در زبان پهلوى را متروك داشت، بلكه به جاى امالء نيمه تاريخى آه به علت محافظه آارى زرتشتيان، 

لوى هرگز از آن رهايى نيافته، مانى رسم الخطى به آار برد آه آامًال متناسب با تلفظ و معادل اصوات و حرآات خط په
اين الفباى مانوى را پيروان او آه سغدى زبان بودند، قبول نمودند و رفته رفته از آن خطوطى پديد آمد آه اقوام . بود

 )٢٨۵زمان ساسانيان ـ ص  ايران در(» .بردند آسياى مرآزى آن را به آار مى
   

از سوى ديگر مانى با ارائه تفكر نجات در آنه آيين خود، آوشيد انسان را به رهايى از آنچه در شأنش نيست تشويق آند 
آوشيد براى آگاهى و روشنگرى  مانى با آتاب ارژنگ، مى. و در نتيجه به آيين خود جنبه رستگارى و رهايى ببخشد

آرد تا احساس پيروانش را بدان جلب  هاى دينى خود را نقاشى مى  او باور. هاى بلندى بردارد مردمان بيسواد هم گام
هاى معنوى آئين  هائى از انگاره هاى زيبا از فرشتگان و صور نازيبا از فرزندان ظلمت و تاريكى، گوشه  آند، تمثال

 .داد مانويت را بازتاب مى
  

مانى آه روزگارى از سوى شاپور به گرمى پذيرفته شده . دين مانويت اما در ميانه راه از تكامل باز ماند فرجامى تلخ
موبدان، ناراضى بودند و از اشاعه روزافزون مانويت احساس بيم و هراس . بود، اآنون از چشم حكومت افتاده بود

در زمان بهرام اول بود آه موبدان سرگشته خاطر به . دآوشيدند حاآميت را از عواقب اين انتشار بيم دهن آردند و مى  مى
و در زمانه حكومت بهرام  ٢٧۶رهبرى آرتير متعصب، فرمان قتل مانى گريخته از ايران را از پادشاه ستاندند، در سال 

نده ها آه در زندان محبوسش آردند، زنده ز  دوم، موبدان انتقام جوى، مانى فرسوده را به دام افكنده و پس از سال
خواستند ثابت آنند آه تا چه   شايد با اين آار مى. پوست آندند و تنش را از آاه انباشتند و بر ديوار گنديشاپور آويختند

اند و براى زدودن چنين بيم و هراسى حاضرند دستشان  پايه از قدرت زدگى مانى و مانويان آزرده خاطر و بيمناك شده
 . را به هر آارى بيااليند

  
هاى موبدان زرتشتى و در خفا و ناامنى به حيات نيم بند خود ادامه دادند آنها گاه و بيگاه  ن اين آيين زير فشاراما پيروا
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هاى جسته و گريخته عمرو بن عدى، پادشاه   حمايت. هاى پى درپى بودند در گريز از تعقيب حكومت مجبور به آوچيدن
حاآم، وجود اين نحله نوظهور را نمى پسنديد و با زدودنش  تفكر. ها موثر نبود اعراب حيره هم در آاهش اين فشار

گويد  اشپولر مى. آشيد و زنده بود  اما مانويت هر چند آم رنگ و پنهانى، باز نفس مى. خواست يكه تاز ميدان باشد  مى
ى به آسياى تر از زرتشتيان بودند اما در فرار از دستگاه خالفت المهدى و المقتدر عباس آه مانويان گرچه آم اهميت

 . اند و در پناه حمايت دولت ترآان اويغورى آرام گرفتند مرآزى آوچيده
 
يكى از «آيد، به عنوان مثال در خراسان   ها هم تنها به صورت جسته و گريخته اسمى از مانويان به ميان مى  بعد
دين ترتيب تهديد آرد آه اگر از ها واقع در تحت حمايت چين، سامانيان را ب  هاى مانوى، از بقاياى دولت اويغورى  خان

آنند به طور متقابل   طرف آنان به مانويان خراسان آسيبى برسد وى نيز درباره مسلمانانى آه در قلمرو او زندگى مى
ايران در قرون نخستين اسالمى ـ بتولد اشپولر ـ ترجمه جواد فالطورى ـ جلد اول ـ انتشارات علمى (» .رفتار خواهد آرد
  )٣٧٨ و فرهنگى ـ ص

  
هاى مانوى پرداختند و آنها را تقريبًا از صفحه روزگار   هاى سرزمينهاى اسالمى به مبارزه با اين بازمانده  قدرت

  خورد هائى همچون المقنع و خرميان به چشم مى هاى باريكى از مداخله مانويان در قيام حياتشان، پاك آردند، تنها رگه
 

   

  آور نور و مهربانی مانی، پيام
   

  بيامد يکی مرد گويا ز چين
  که چون او مصور نديده زمين

  دستی رسيده به کام بر آن چرب
  يکی پر منش مرد، مانی به نام

  پيغمبرم: گری گفت به صورت
  آوران جهان برترم ز دين

   
ترين آتاب او، ارژنگ يا آردهنگ امروزه اثری در دست  نقاشی آه از مشهور پيامبربر شد و يا  مانی، نقاشی که پيام

ی وسيعی از غرب  آوری آه آيين وی منشاء االهی نداشت، اما آن چنان فراگير شد آه زمانی بر منطقه نام. نيست
از سواحل اش  پيروان آيش او در اوج عظمت. امپراتوری روم تا هند و از مرزهای چين تا عربستان گسترده شد

گرفته بودند و آيين او آيين رسمی دولت ترآان اويغوری آسيای  اقيانوس آرام تا سواحل اقيانوس اطلس را در بر 
اين آيين بيش از هزار و پانصد سال دوام . مانی حتا موفق شد تا بر امپراتوری چين ميانه تأثير بگذارد. مرآزی شد
های  تأثير آيين مانی بر برخی از فرقه. بيستم نيز در چين وجود داشتندی  يی از مانويان تا اوايل سده آورد و عده

تائو در . خورد مسيحی در حوالی شمال ايتاليا و جنوب فرانسه و نيز در قوانين مذهب تائو در چين به چشم می
 .زاد و طبيعت بسيار به مانی نزديک است اش به انسان و هم نگاه

 
ی آوچكی، هيچ گاه از پشتوانه و  حالی آه اين آيين به جز مدتی آوتاه و در منطقهاين اندازه گسترش و دوام، در 

گی داشته آه توانسته بود اين چنين در ميان  اين آيين چه ويژه. ست ی شگفتی قدرت حكومتی برخوردار نبود، مايه
خون و آتش کشيده  های دينی که سراسر تاريخ انسانی را به جويی و جنگ ی قدرت مردم رسوخ آند؟ در هنگامه

 .اين راز بزرگ پيروزی او بود. کرد است، مانی سخن از آيين اين جهانی و انسانی می
  

شناسان و  ميالدی در شمال بابل در استان اسورستان، سرزمين ستاره 216) فروردين 25(مانی در چهارده آوريل 
است، اما ابوريحان بيرونی محل تولد وی را ده در مورد محل تولد مانی اختالف نظر زياد . مندان به دنيا آمد دانش

شاگردی شاآرم، : "گويد خود مانی هم در قطعه شعری می. نويسد ی نهر آوتا در شمال بابل می مرآيينو در ناحيه
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پدر مانی، پتگ يا پاتگ، از تبار شاهان اشكانی و اهل همدان بود آه با زنی با نام مريم ." برخاسته از سرزمين بابل
 .يی از خاندان شاهی اشكانی نسبت داشت ی آمسرآان از شاخه مادر مانی با خانواده. آرد ازدواج

 
ی عرفانی  يی فرقه ی مغتسله پيوست آه گونه جا به فرقه تخت اشكانيان، رفت و در آن پتگ از همدان به تيسفون، پای

اش،  يد و به اتفاق فرزند چهار سالهاو به ادعای خود در پی الهامی از گوشت خوردن و برخی رفتارها دست آش. بود
از بين . های بزرگ عرفانی ايرانی بودند ها يا صابئين از گروه مغتسله يا ماندايی. مانی، به ميان اعضای فرقه رفت

گی خويش ادامه دادند، چنان که  ها به زنده اين گروه هزاره. مندان و پزشکان بسياری در تاريخ برخاستند آنان دانش
 .بند هستند کنند و به باورهای ديرين خويش پای گی می های کارون زنده ر کنارههنوز نيز د

 
آيينی   گر و هنرمند با در آنار رود آارون در خوزستان هنوز هم، قومی صنعت. خورده است نام مانداييان با آب گره 

به معنای معرفت و » ماندا«. دشو های مانداييان در آنار آب انجام می تقريبا تمامی آيين. آنند گی می ويژه زنده
ماندا با عرفان و گنوس و . به معنای آب ريختن گرفته شده است» صب«، در زبان عربی از »صبی«شناخت و 
 .ست ريشه و به يک معنی زندقه هم

 
گی نيز از زير  ست و زنده يا آب مقدس از زير عرش جاری» يردنه«يكی از اعتقادات مانداييان اين است آه 

، »رشامه«. دهند مانداييان به پاآی اهميت زيادی می. و دنيای نورانی باال مملو از آب زنده است »يردنه«
تعميد هم . شود گفته می» طماشه«آشی در زبان ماندايی  غسل و آب. و تعمير، مراحل پاآی مانداييان است» طماشه«

تعميد فقط بايد توسط روحانی . شود فته میگ» مصويا«ترين بخش آيينی مانداييان است، در زبان ماندايی،  که اصلی
 .انجام تعميد به خودی خود در هر زمانی مفيد است. ماندايی انجام شود

  
يعنی وضو گرفتن با آب جاری، با بوييدن آب از   در رشامه با يردنا. های آيين، نمادين است رشامه مانند ديگر بخش

  .شود بوی خدا ياد می
ی خودش آه در گزارش ابن نديم  مانی به گفته. رودان بزرگ شد های عرفانی ميان ار آيينبه اين ترتيب، مانی با افك

زاد او بود آه  گی پيام وحی را دريافت آرد و حامل پيام، روح هم و بيرونی ضبط است، نخستين بار در دوازده ساله
گی وحی به وی  ساله 24ديگر، در  بار. شود زاد خوانده می يا توأم، هم» نرجميك«های فارسی ميانه مانوی  در متن

او نخست پدر و سپس بزرگان خانواده را به آيين خود . نازل شد و اين بار دستور يافت تا به آموزش آيين بپردازد
های تبليغ در آيين مانی آن بود آه در هر  گی يكی از ويژه. سپس برای تبليغ آيين خود به سفر پرداخت. در آورد
خود او در . پرداخت يی آه برای مردم آن منطقه قابل درك باشد، به تبليغ می منطقه و به گونهيی به زبان آن  منطقه

 .تر است های پيشينيان در ده چيز برتر و به آيينی آه من گزيدم، از ديگر آيين: "گويد متنی به زبان فارسی ميانه می
 
ی آه من آوردم، در هر شهر و به هر زبان پيدا شود اما آيين. های پيشين به يك شهر و يك زبان بودند آه آيين يك، آن 

 ..."و در شهرهای دور گسترش يابد 
 
های ايزدان  رو، در اساطير مانوی نام از اين. گرفت چنين مانی از عناصر اعتقادات بومی هر منطقه نيز وام می هم

 بزرگ، نريسه يزد؛  هرمز بغ، مهر ايزد، بهمن: شود، از قبيل هايی متفاوت تكرار می ايرانی با نقش
 .خواند ی راه وی می دهنده چنين عناصر مسيحی چون عيسای درخشان، شيث و عيسا مسيح آه مانی خود را ادامه هم
 
خواست غرب را تسخير آند، همان طور آه در شرق مبلغان آيين مانوی  مانی با تطبيق خود با اين آيين، می 

آيين مانوی از همان . تر از سوی مردم بودايی پذيرفته شوند د تا بهعناصری چند از آيين بودايی را اقتباس آردن
در اين آيين، آميزشی آگاهانه از باورهای مسيحی و ايرانی بر اساس . گرا ظهور آرد آغاز به صورت آيينی آميزه

موجودات  ها و در آيين وی آزردن جان  .دورود در قالب باورهای عرفانی صورت گرفته بود باورهای باستانی ميان
اند و  های بسيار شده های مختلف سبب اختالفات و جنگ مانی بر آن بود که دين. زنده بسيار زشت شمرده شده است

 .ی افراد بشر به وجود آورد بايد آيينی زمينی و اين جهانی برای همه
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ريکی بود که بر عرفان و شناختی وی بر اصل دو بن نور و تا کيهان. يی از دانش و دين و عرفان بود آيين وی آميزه
نماز و روزه و زکات از آداب آيين او بود که در اسالم مورد تقليد قرار . کسانی چون سهروردی تأثير بسيار نهاد

دامنی  گی در درک روشنايی زندانی شده و با پرهيزگاری و شناخت و برادری و پاک بنا به باور او، فرزانه. گرفت
  :های او چنين آمده است های مانوی، بنيان انديشه در متن. بايد او را نجات داد

  .پايه ی باور ما، شناسايی خود است
  .شناختن آدمی، سرآغاز کمال است

 .همه چيز را دوست بداريم
  

در پيشه و . از جادو و افسون بايد دوری کرد. دزدی نبايد کرد. زنا نبايد کرد. دروغ نبايد گفت. بت را نبايد پرستيد
 .بودحرفه بايد جدی 

 
 

آثار اصلی . خالف سنت شفاهی رايج در ايران دانست، بر  چنين يكی از ابزار مهم تبليغی خود را آتابت می مانی هم
: شود، هفت اثر بود آه به زبان آرامی شرقی، زبان محلی مانی، نوشته شده بود مانوی آه متعلق به مانی شمرده می

، ديبان )غوالن(، آوان )اسرار(، رساالت، رازان )گی گنج زنده(ن گا ، نيان زينده)انجيل زنده(اونجيلون زيندگ 
رو آه مانی  بينيم نام يكی از آثار مانی، انجيل زنده است، از آن طور آه می همان. ها ، مزامير و نيايش)ها ديوان، نامه(

يان دست برده شده و در نظر او، انجيل مسيح. دانست ی راه او می دهنده ی حواری مسيح و ادامه خود را به منزله
ها،  افزون بر اين. آيند های آيينی مانوی به شمار می اين هفت آتاب، آتاب. انجيلی آه خود آورده، انجيل زنده بود

های خود  ی انديشه داشت آه به زبان فارسی ميانه نگاشته و در آن چكيده» شاپورگان«مانی آتابی به فارسی به نام 
 .ان کرده بودرا برای شاپور اول ساسانی بي

 
آه به آيين مانی گرويده بودند، توانست سه بار به حضور » مهرشاه«و » پيروز«مانی به ياری برادران شاپور،  

شنبه اولين روز ماه نيسان آه آفتاب در  ها را در روز يك ابن نديم در الفهرست نخستين ديدار آن. شاپور پذيرفته شود
گذاری شاپور بود و در اين ديدار، مانی  اين تاريخ برابر با روز تاج نويسد آند و می برج حمل بود، ياد می

های مانوی آمده آه  در نوشته. آند اش به زبان فارسی ميانه است، تقديم شاپور می را آه تنها آتاب» شاپورگان«
د و به اين ترتيب، شاپور سخت تحت تأثير پيام مانی قرار گرفت و به او اجازه داد آزادانه در سراسر ايران تبليغ آن

آشی شاپور در جنگ با والرين، امپراتور روم، چونان آرتير  ها جزو مالزمان شاپور شد و حتا در لشكر مانی سال
 .ی وی شد گيری و محاآمه موبد در آنار او بود، موبدی آه بعدها از دشمنان سرسخت مانی و موجب دست

 
اشعار و . ست های مانی گويی ی گفتارها و تا حدودی پيش موعههاست آه مج رانی آتاب ديگر مانی آفااليا يا سخن

سرود مرواريد مانی که تازه يافته شده . آيد کارهای ادبی آن زمان به حساب می های مانوی از شاه ها و زمزمه ترانه
 .نشين است يی عارفانه و دل است، منظومه

  
. ست شود و سراسر تصويری ارژنگ خوانده می ترين آتاب مانی آردهنگ است آه در فارسی ارتنگ و اما مشهور

مانی . مانی تمام اساطير مانوی، داستان آفرينش و اصول اعتقادی آيين خود را در اين آتاب به تصوير آشيده است
آتاب آردهنگ را . ی مردم قابل فهم باشد يی بيان شود آه برای همه اش بايد به گونه بر اين باور بود آه سخنان

اين آتاب . سوادان دانست سوادان و بی ی مردم به ويژه آم ار مانی برای تكميل آموزش آيين خود به تودهتوان ابتك می
زمين تأثيراتی شگرف بر جای  آاری هنری بود از هنر خاص مانويان آه با آوچ آنان به چين بر هنر اين سر شاه

 .گذاشت
 

ی  نواختی تزييناتی در حاشيه ها نيز برای پرهيز از يك آتابآه تنها يك آتاب مانی مصور گفته شده، اما در ساير  با آن
  .وی در خط فارسی اصالحات زيادی انجام داد. شود های مختلف ديده می ها و حتا استفاده از رنگ نوشته

ی اين آثار شعرهايی به زبان پهلوی  اند بسيار زياد است و از جمله اش نوشته آثار مانوی يعنی آثاری که پيروان
ها خيلی پيش از سنايی و بايزيد  ست، مانند دو مجموعه شعر که مضمون آنها هبوط روح است، مانوی نیاشکا
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ی  اند، و اين اشعار که در قرن دوم هجری کشف شده، مربوط به ابتدای دوره بسطامی چنين مضامينی را پرورانده
 .ست اسالمی

  
روند و پناهنده  يکستان و آسيای مرکزی به چين میشوند، از طريق تاج ها از ايران رانده می زمانی که مانوی

اند و همين متون يادشده و متون  های عظيم داشته خانه ها تا قرن نهم ميالدی در شهر تورفان کتاب آن. شوند می
 .های آنان به دست آمده است خانه بسيار ديگری روی چرم در کتاب

  
هنری . ی بااليی برخوردار بود هنر شفابخشی و معجزه از درجهخاورميانه،    از اين گذشته، در آن زمان به ويژه در

 .گر بود او پزشكی توانا و حكيمی معجزه. بهره نبود آه مانی از آن بی
  

ادبيات دينی و ادبيات ناب، مانند شعر و داستان و ديگر انواع : توان کرد ادبيات مانوی را به دو بخش تقسيم می
 .ادبيات آفرينشی

  
کنند،  آيد، از ابوحفض سغدی و ابوسليک گرگانی ياد می رسی از نخستين شاعران سخن به ميان میوقتی در ادب فا

را به حساب آورد که » وهمن خورشيد«در حالی که ادبيات فارسی از ادبيات ايرانی جدا نيست و نخستين شاعر بايد 
های ادبيات داستانی  و نمونه  شعر سپيد ی سابقه. ست دو مجموعه شعر از او باقی مانده که از اشعار عرفانی ايرانی

  .توان يافت را تيز در ادبيات مانوی می
  :توان يافت در متون مانوی، چهار نوع ادبی می

   .زند ادبيات آموزشی با قطعات زيبا که گاه با گلستان پهلو می •
   .توان يافت هايی از آن می ادبيات غنايی که هم در شعر هم در نثر مانوی نمونه •
هايی که در واقع هم  نوشته. های مانوی داريم های بسياری در نوشته ادبيات روايی که از اين نوع داستان •

. ها يک جلد کتاب چاپ کند قدر زياد است که زندرمان توانسته از آن تمثيالت سغدی مانوی آن. داستان است هم تمثيل
   .های خيلی کوتاه يا داستانک است همان داستان  ها اين
او اولين . نامه نوشته است گی مانی خود زنده. يی جديد در ادبيات ايجاد کرد نويسی که شاخه نامه گی زنده •

   .کند اش را معرفی می ی خود را نوشته و در آن خود و خانواده نامه سال پيش زيست 1700کسی است که حدود 
هيچ دين و . اند داده ار نوشتاری بسيار اهميت میاش به آث های مانويت يکی نيز اين بوده است که پيروان گی از ويژه

متون يونانی مانی، متون . ها آثاری به جاست به هر زبانی از آن. آيينی نيست که اين همه آثار از آن باقی مانده باشد
ر فکر بسيا ، پيداست که بسيار کار شده، و نويسنده و روشن...چينی مانی، متون التينی مانی، متون ترکی مانی و 

ها و  ترين مرکب ها با به اين که در ميان ايرانيان مانی به نقاش معروف شده به دليل آن است که مانوی. اند داشته
 .اند نوشته ها آثار خود را می ترين ابريشم ها و به ترين چرم به
  

ی  های فارسی از سده ابدر کت. اند ی آنان نوشته ها در باره ها از جمله مسلمان آثار ديگری وجود دارد که غير مانوی
ها در  ترين اين کتاب مهم. توان به دست آورد های زيادی می ی مانويت آگاهی چهارم تا قرن سيزدهم هجری در باره

ها زيادتر است و  در زبان عربی نوشته. ست ی ابن بلخی »نامه فارس«ابوالمعالی و » بيان االديان«زبان فارسی 
» الملل و النحل«ی بيرونی و  »آثار الباقيه«. ها وجود دارد ی مانوی در بارهنزديک صد و هفتاد کتاب و رساله 

 .اند های عربی در اين زمينه ترين نوشته ابن نديم جزء به» الفهرست«شهرستانی و 
  

های مانوی گاهی به  نوشته ها از بين رفته است، ولی ما در دست برد که اصل آن هايی را می الفهرست نام کتاب
در متون سريانی و يونانی هم در اين زمينه آثاری . بينيم همان است که الفهرست نوشته خوريم که می برمی هايی نام

ی  ست، در حال حاضر بحث روز دنيا در زمينه که به زبان يونانی» آکتا آرخل آی«کتابی با نام . وجود دارد
ها  شود، زيرا بر اين باورند که ناگفته جام میکارهای پژوهشی به ويژه در آمريکا روی اين کتاب ان. ست شناسی مانی

اين کتاب که در قرن چهارم ميالدی نوشته شده از اين جهت اهميت دارد که . و مشکالت مانويت را حل خواهد کرد
  .کند بسياری از مسائل عرفان مسيحی را هم حل می

   



 آتابخانه درفش آاوياني Page 12 
 

  .گی در زندان و زنجير درگذشت وی در شصت و يک ساله
يکی از آنان که به فتوای هادی خليفه . مندان را کشتند ی مانوی بودن، بسياری از دانش ه بهانهدر زمان عباسيان ب
  :اش سروده است يی بود به نام ازديادار که شاعری در مرگ کشته شد، نويسنده

  داشت که خناهی خدا در آتش باشد به خدا سوگند که او دوست می
  ا راه کشند نه گنجشک در آيين او نه ماران را می

  و نيز موش را
  .گويد که روح خدا در پيکر موش است و می

آيين پريسيليانی در اسپانيا، آيين بوگوميلی در بلغارستان و . ی کليسا سرکوب شد آيين مانی در غرب نيز به وسيله
 385در پريسليانی . کاتارهای فرانسه و شمال ايتاليا به شدت از مانی برداشت کردند و با آن آيين نزديک بودند

بوگوميل در بلغارستان نيز به فرمان امپراتور . ميالدی به عنوان جادوگر و مانوی تبعيد و به مرگ محکوم شد
های کليسا  کاتارها نيز مانوی بودند و به مبارزه با ستم. دوانی به آتش کشيده شد بيزانس در يک ميدان اسب

و سرانجام با ياری کليسا و حکومت، آنان را به خاک و  برخاستند و تمدنی باشکوه در جنوب فرانسه بنيان نهادند
گير و بر فراز  ميالدی سقوط کرد و دويست و ده تن مانوی را دست 1344آخرين دژ آنان در سال . خون کشيدند

ی هشتم ميالدی، برای چندمين  در سده. مانويان ارمنستان نيز بسيار مقاومت کردند. کوهی از هيزم به آتش کشيدند
مند مانوی را کشتند و  کشيشان و شاهان به راه افتادند و صدها انديشه. ليسا فتوای قتل عام آنان را صادر کردبار ک

ها برگزار  ست تا مدت که جشنی بهاری» بما«همين طور جشن بزرگ مانويان به نام . آثارشان را به آتش کشيدند
 .شد می
  

ی مانی خواندند  و از آن پس، مردمان آن را دروازه_ دار آويختند ی جندی شاپور به  ها بر دروازه پيکر مانی را مدت
  .هايش را نتوانستند به دار کشند اما انديشه_ 
  
  

  :  و بهرام  ماني

 

  رو به  اشكاني  دولت  ، آه است  اي دوره  ايران  در تاريخ  ميالدي  سوم  ي سده  اول  نيمه و  دوم  ي سده  دوم  ي نيمه -1-2

را   جديدي  و دين  شده  زاده ماني  دوره  اين در.  ساخت خود را استوار مي  حكومت  هاي پايه  ساساني  و دولت  داشت  سقوط

   .آرد  گذاري پايه

 

  خود را، آه  شاپورگان  حضور او رسيد و آتاب  به)  ميالدي 273تا  239از   سلطنت(  شاپور اول  گذاري تاج در روز  ماني

از شاپور   پس. آرد  او تقديم  بود، به  ناميده  را شاپورگان  آن شاپور،  نام  و به  بوده  نوشته  اسانيروزگار س  فارسي  به

تا  274، از  سال  سه  رسيد و مدت  سلطنت  به  از هرمز، بهرام  پس.  درگذشت  سال  از يك  پس  رسيد، آه  سلطنت  هرمز به

اردشير و   سلطنت  ي در دوره. رسيد  قتل  به  ميالدي 277  در سال  ماني ، دستور بهرام  به. آرد  ، سلطنت ميالدي 277
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  متعددي  مانوي  روزگار جوامع  آن  جهان  و غرب  شرق  به  نمايندگاني  و اعزام  مختلف  جاهاي  به  با مسافرت  شاپور، ماني

  گريختند  ساساني  تدول  شرق  سوي  ، به قتل  او، از ترس  پيروان  ماني  با قتل. آرد  تأسيس

.  

او   او را پيروان  و سخنان  و رساالت  آثار ماني. بودند  سرياني  به  همگي  جز شاپورگان  به  بود، آه  نوشته  آتاب  هفت  ماني

  آردند  ترجمه  و التيني  ، قبطي ، يوناني ، چيني ، سغدي اشكاني  ، پهلوي ، فارسي مختلف  زبانهاي  به

.  

 

 31  سال(،  ميالدي 658  در سال  ساسانيان  تا سقوط  بهرام  از زمان  مانويان شوند مي آشتار  مغان  دست  به  زنديكان

از   بسياري  مدارك. بودند  ساساني  حكومت  تعقيب  شوند تحت مي  ناميده«   تأويل  اهل»   يعني«   زنديك»   آه)  قمري  هجري

دچار   ساساني  جامعه  آه  نيست  ترديديي. اند گفته  ، سخن مانويان  جماعت  رهايها و آشتا مورد شكنجه در  تاريخي  متون

  بوده  ساساني  امپراطوري  سقوط  جدي  از عوامل  ، يكي اسالم ظهور  در اوائل  بحران  و اين  بوده  و ديني  فكري  بحران

  . است

 

  :  در عهد عباسي)  زنادقه(  مانويان

 

  آزادي ( يا زنادقه(،  ، مانويان هجري 132  در سال  عباسي  دولت  آار آمدن  تا روي  ساساني  دولت  از سرنگوني -1-3

  هاي از نوشته. شدند  ترجمه  عربي  ، به خود ماني آثار  ، از جمله مانوي  ادبيات  دوره  در اين. پرداختند  تبليغ  داشتند و به

و   النديم  ابن و  بيروني  ابوريحان  چون  رفتند، دانشمنداني  از ميان  تدريج  و بهبودند   شده  ترجمه  عربي  به  ، آه مانوي

  شرحي  و مانويان  ماني  ي درباره  مطلب  ترين جامع. اند آورده  عبدالجبار ، در آثار خود مطالبي  و قاضي  و يعقوبي  مسعودي

و   و النحل  درالملل  شهرستاني  هستند آه  ، شرحهايي النديم بنا  از شرح  و پس  آورده  در الفهرست  النديم  ابن  آه  است

   .اند آورده  عبدالجبار در المغني  قاضي

 

 

  :  آثار ماني



 آتابخانه درفش آاوياني Page 14 
 

 

  و چيني  ، سغدي  اشكاني  پهلوي ، ميانه  فارسي  زبانهاي  به  و مانويان  از ماني  آثاري  ميالدي  بيستم  ي سده  در اويل -1-4

  ي درباره  مطالعه  ، منابع و مانويان  آثار ماني  آمدن  دست  از به  پيش .آمد  دست  ، به چين  در ترآستان  ، واقع از ترفان

  احوال  و يا در شرح  مانويت در رد بر  نويسان  و نحل  و ملل  يا مورخان  مانويت  مخالفان  بودند آه  هايي نوشته  مانويت

   .بود  شهرستاني  ي شد، نوشته استناد مي  آن  به  ، آه هايي نوشته  ي لهاز جم. بودند  و افكار او نوشته  ماني

 

الحديد، در  ابي  ابن  ي البالغه  نهج  و شرح  شهرستاني  و نحل  از ملل  ، با استفاده در بحاراالنوار شرحي  مجلسي  ي عالمه

   است  را آورده  ، توضيحاتي مورد ماني

.  

 

  : ماني  زاد و مرگ

 

  آرد و او را بهرام شاپور پسر اردشير ظهور  در زمان  هستند آه  ، پسر فاتك حكيم  ماني  اصحاب«: گويد  شهرستاني -1-5

وجود آورد   به  و نصرانيت  مجوسيت  ميان  و او ديني. بود ( ع(  مريم  بن  از عيسي  پس  ، و آن پسر هرمز پسر شاپور آشت

   .نبود  قائل)  ع(  موسي  نبوت  بهبود و   قائل ( ع(  مسيح  نبوت  و به

 

 

  :  شهرستاني  روايت  به  ماني  آراي

 

  حكيم: آرد  بود، حكايت  آگاه  قوم  مذاهب  بود و به  مجوسي  در اصل  ، آه  وراق  عيسي  ابي  به  ، معروف هارون  محمدبن

  دو ازلي  ، آن تاريكي  و ديگري  روشني دو  آن از  يكي:  قديم  از دو اصل  ، مرآب است  مصنوع  جهان  آه  پنداشت  ماني

 دو  آن  آه  نباشد، و پنداشت  قديم  از اصل  را آه  بود، و انكار آرد وجود شيئي خواهند  اند و هميشه بوده  هستند، هميشه

. تدبير متضاد هستندو   و فعل  صورت و  در نفس  همه  دو با اين  ، بصير هستند، و آن ، سميع ، دراك ، حساس قوي  پيوسته

   . اش و سايه  شخص  برابر بودن قرار دارند، مانند  دو در جا برابر هم  و آن
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از   برخي. پيدا آردند  اختالف  آن  و سبب[   نور از ظلمت]   و رهايي  آن  سبب و  نور و ظلمت  در آميزش  مانويان  پس -1-6

  آميزش  همانا سبب: بيشتر آنها گويند و. قصد و اختيار  به  شدند، نه  آميخته  و اتفاق  خبط  به  و ظلمت  روشني: گويند آنها

  ي] تنها   را ديد، پس  و روشني  نگريست  ظلمت  روح  خود را رها آردند، پس  روح  مدتي  ظلمت  تنهاي  آه  است  بوده  اين

  .شر  به  شوقشان  سبب  آردند، به  اجابتتنها دستور او را   ، پس برانگيخت  با روشني  آميزش  به ] خود را

 

  به  اش پنجگانه  جزء از جنسهاي  خود را با پنج  از فرشتگان  اي را ديد فرشته  آن  روشني  پادشاه  آه  هنگامي  پس -1-7

،  درآميخت  نسيم ادود ب  درآميختند، پس  تاريكي  ي پنجگانه  با اجزاي  روشني  ي پنجگانه  اجزاي  پس .آرد  آنها روانه  سوي

با   و سموم  با ظلمت  و روشني  با آتش  و حريق.  دود است از  و آفات  و هالك  از نسيم  جهان  در اين  و روح  و همانا حيات

  در آن  هر چه و  روشني  از اجناس  و خير و برآت  از منفعت  است  در جهان  هر چه  پس. درآميختند  با آب  باد و ضباب

   .هستند  ظلمت  از اجناس  و شر و فساد، پس  مضرتاز   است

 

 

را   جهان  اين  آه] داد   خود فرمان  از فرشتگان  اي فرشته  را ديد به  آميختگي  اين  روشني  پادشاه  آه  هنگامي  پس -1-8

و همانا   ظلمت  از اجناس  نيروش  اجناس  رهايي  ، براي ساخت  هست  اآنون  آه  هيئت  را بدين  جهان  او اين  پس[ . بسازد 

،  اي خورشيد روشني  درآمدند، پس  حرآت  به  از اجزاء ظلمت  اجزاء روشني  پالودن  براي  و ديگر ستارگان  و ماه خورشيد

،  است  در زمين  ، آه و نسيم. پااليد ، مي است  شده  آميخته  سردي  شياطين با  ، آه اي روشني  و ماه  گرمي  با شياطين  آه

در صعود   پيوسته  اجزاء روشني  جميع  چنين  و هم. باال رود  جهانش  سوي  به  آه  اوست  از شأن  رود، چون باال مي  پيوسته

يابند و   رهايي  از اجزاء ظلمت[ نور ] تا اجزاء   و فرو رفتن  در نزول  پيوسته  هستند، و اجزاء ظلمت  و باال رفتن

  . و معاد است  قيامت  خود بپيوندد و آن  خود و جهان  آل  به[ اجزاء ]   شوند و آل  رآيبها حلبرود و ت  از ميان  آميختگي

 

و گفتار   و تقديس  آند تسبيح مي  آمك  اجزاء روشني  باال راندن  و به  و جداآردن  در رها آردن  و از آنچه: گويد  ماني -1-9

[   ماه]   ي تا نيمه  آغاز ماه رود و قمر از قمر مي  فلك  به  آهكشان  از طريق  اجزاء روشني  بدان  ، پس است  نيك و آردار  نيك

خورشيد   به  ماه  تا پايان  ماه  دوم  ي آنها را از نيمه  پس. گردد مي شود و بدر پر مي  ماه  گيرد، پس مي  آنها را پيوسته

سير خود   به  جهان  آن در  عناصر روشني  آن  آند، پس مي  خود روانه  باالي  روشني  سوي  خورشيد آنها را به رساند و مي

  جهان  در اين  از عناصر روشني  گيرد تا چيزي مي  انجام  پيوسته  عمل  اين.  خالص  نور اعالي  دهند تا برسند به مي  ادامه
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  آه  اي فرشته  هنگام  اين در  پس. نندآ  را پاك  نتوانند آن  ، و خورشيد و ماه شده  بسته  در ظلمت  آه  آمي نماند، مگر مقدار

. ريزد فرو مي  پايين  باال به  آند، پس آنها را رها مي  است  را گرفته آسمانها  آه  اي خيزد و فرشته آند برمي مي  را حمل  زمن

  در آن  از روشني  آنچه  تا آنكه يابد مي  ادامه  سوزي سوزاند و آتش را مي  باال و پايين  شود آه مي  افروخته  آتشي  گاه آن

   است  سال  و هشت  شصت هزار و چهار صد و  سوزي آتش  و مدت. رها گردد  است

.  

 

  ميانه  فارسي  به  ماني  آه  است  تنها آتابي  شاپورگان(  آغاز شاپورگان و در  از انجيلش  الف  در باب  ماني  و حكيم -1-10

  آمده  دست  به  ماني  شاپورگان از  بخشي. بود  آرده  تقدم  شاپور ساساني  را به  آن،  گذشت  طور آه  و همان  بوده نوشته

   : است  شده  و ترجمه  و شرح  و در آثار زير چاپ  است

 

   . از آن  و پس 79  ، ص9  اآتاايرانيكا، ج 

 

  1980، 2  ، بخش و ج 1979، 2  ، بخش XLII  ج BSOAS  مجله 

 باشد، و او ظاهر و  از او تهي  چيز وجود ندارد آه  و هيچ  خود هست  سرزمين  ي همه در  روشني  نجها  پادشاه  گويد آه مي

   .شود مي  منتهي  دشمنش  بر سرزمين  آه  ، مگر از جهتي نيست  ، و او را نهايتي است  باطن

 

  حرارت  ميان  آميختگي  قديم  آميختگي  و گويد آه . است  خويش  سرزمين  در ناف  روشني  جهان  پادشاه  گويد آه  و همچنين

   خير و شر است  ميان  حادث  آميختگي ، و و يبوست  و رطوبت  و برودت

 

 

  و ترك خدا،  به  ، و نيايش  در روز و شب  چهارگانه  ، و نمازهاي  اموال  ي از همه  يكدهم  پرداختن  بر اصحابش  ماني 1-11

  از آاري  آردن  ، و خودداري است  آرده  واجب بتها را  و پرستش  و جادوگري  ا و بخل، و زن و دزدي  ، و قتل گويي دروغ

  دو گروه  خود را به  پيروان  ماني  آه  است  نيايد گفتني  بكنند خوشش  را با خودش آار  اگر آن  آه  جانداري  به  نسبت

  ترك» « حق  به  دعوت«. است  بوده  نموده  معين  وظايفي  گروه از دو  هر يك  و براي  بوده  آرده  تقسيم  و شنوندگان  گزيدگان



 آتابخانه درفش آاوياني Page 17 
 

  به  از آزار رساندن  خودداري«و »  اوثان  عبادات«و » سحر«و »  بخل» و» زنا«و »  سرقت«و »  قتل«و »  آذب

   . است  بوده  مانويان  ي همه  ي وظيفه « جانداران

 

 .اند داشته»  هفتگانه  نمازهاي»  گزيدگان.  است  بوده  شنوندگان  خاص«  چهارگانه  نمازهاي«و »  ُعشر اموال  پرداختن»

   روزه  از جمله  است  بوده  آرده  خود واجب  بر پيروان  ماني  هم  ديگري  وظايف  آمده  آتاب  در اين  بر آنچه  عالوه

.  

 

  : و انبياء  شرايع در  اعتقاد ماني

  

  آرد، پس  را مبعوث  از او شيت  ابوالبشر بود، پس  آرد آدم  مبعوث  و حكمت  با علم  تعالي  خداي  آه  آسي  نخستين -1-12

  سرزمين  را به  و زردشت هند  سرزمين  بودا را به  گاه ، آن والسالم  الصالة  را، عليهم  از او ابراهيم  پس را،  از او نوح

  مبعوث[   و مغرب  روم]   را به  پل  از مسيح  و پس  مغرب و  مرو  سرزمين  را، به  خدا و روحش  ، سخن و مسيح  فارس

  ميدانسته  النبيين  خود را خاتم  ماني ، است  بر شاپورگان  مبتني  آه  نظر بيروني  بنا به  البته(آيد  مي  النبيين خاتم  گاه آن. آرد

  .) است

 

  ) شهرستاني  روايت  به(  جهان  پايان  ماني

 

 ( هجري 271(او   تا زمان  و ظلمت  روشني  از آغاز آميختگي  ، گويد آه مانوي  رئيسان از  ، يكي  مانوي ابوسعيد -1-13

   . است  مانده  باقي  سال 300  از ظلمت  روشني  خالص  و تا زمان  است  گذشته  سال 11700

 

)  هجري 521(ما   در زمان  آميختگي  مدت از  ، پس است  سال 12000  و ظلمت  روشني  آميختگي  مدت  ماني  بنا بر مذهب

عناصر   تراآيب  و انحالل  آلي  و تا خالص  هستيم  و آغاز خالص  آخر آميختگي ما در  پس.  است  مانده  باقي  سال 50

   است  مانده  باقي  سال 50  از عناصر ظلمت  روشني
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  :  آنها در نزد مانويان  و نقش ها اسطوره

 

  ، خداي«  پدِر بزرگي« برد،  مي  حمله  روشني  جهان  به  اهريمن  از آنكه  پس  آه» : است  آمده  مانوي  هاي نوشتهدر  -1-14

  فرستد و اين او مي  آمك  را به  ايزدي ،«  پدِر بزرگي« خورد و  مي  فرستد، هرمزد شكست او مي  جنگ  ، هرمزد را به ماني

  به  اهريمن  ، در دست و روشني  ، باد، آذر، آب او، نسيم  از سالح  مقداري دهد، اما  شود هرمزد را نجات مي  ايزد موفق

  مهريزد ناميده  را آه  ايزدي  روشني و  و باد و آذر و آب  نسيم  آوردن  بيرون  براي«   پدِر بزرگي« . مانند مي  باقي  اسارت

،  داده  را شكست  ديوان  مهريزد ، آه. بيافريند  از ظلمت  ناصر روشنيع  پالودن  را براي  جهان  آند تا اين شود مأمور مي مي

  به  زنده  اسير آرده  را آه  سازد و ديواني مي را  زمين  آنها هشت  و از تن  آسمان  اند، ده شده  آشته  ، آه ديوان  آن  پوست از

  .آند مي  آويزان  آسمان

اند  شده  آلوده  آمي  آه  عناصري و از  اند خورشيد و ماه نگرديده  اند و آلوده دهش  داده  نجات  آه  عناصر روشني مهريزد از 

هستند،   اسير ظلمت  ، آه عناصري  آوردن  بيرون  براي. سازد ، مي است  يازدهم  فلك  آنها، آه  خاص  را در فلكي  ستارگان

عناصر   پالودن  خود براي  مهريزد از پسران. از بادرا   و سومي  را از آب  را از آذر، ديگري  سازد، يكي مي  چرخ  سه

  آسمان  آند آه را مأمور مي  شوآت  آند، نگهبان چرخها مي  ي اداره را مأمور  عظمت  پادشاه. گيرد مي  آمك  از ظلمت  روشني

خود   را بر دوش  هشتم و  و هفتم  ششم  بايستد و زمينهاي  پنجم  بر زمين  آند آه را مأمور مي  و اطلس آند  را نگهداري

  دارد  نگه

.  

دو   اين. را  روشني  ي آفريند و او دوشيزه ، را مي سوم  ي فرستاده«   بزرگي پدِر»   است  حرآت دنيا بي  آه  هنگام  در اين

  دچار حالت  شنيرو  ي دوشيزه  ديدن نر با  ديوان. دهند مي  اند، نشان شده  در فلْك آويخته  ، آه ديواني  به  عريان خود را

  شود غول مي  در دريا ريخته  از آنچه. ريزند اند فرو مي خود اسير آرده در  را آه  دهد و عناصر روشني مي  دست  انزال

  گردد آه مي  آشد و مانع مي بند  مهريزد، به  ديگر از پسران  نور يكي  را الماس  عظيم  غول  اين. آيد وجود مي  يه  عظيمي

  سوم  ي فرستاده  با ديدن  ماده  ديوان. آيند وجود مي  به  و درختان  ريزد گياهان مي  بر زمين  از آنچه. سربزند از او  آاري

   .آنند پر مي  را از ديوان  آنند و زمين مي  جنين  سقط
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در آنها   از ظلمت  شدهرها   عناصر روشني  شود آه مي  منظور ساخته  بدان  بهشت  اين. سازد مي جديد را  آبير بهشت  بناي

   .شود مي  متصل  اصلي  بهشت  جديد به  بهشت  جهان  از پايان  پس. شوند  جمع

 

  شوند و در پانزده مي  جمع  در آن  عناصر روشني ، ماه  روز اول  در پانزده. روند مي  ماه  به  آهكشان  از راه  عناصر روشني

  . جديد هرمزد است  بهشت  جديد، حاآم  بهشت  روند و از آنجا به خورشيد مي  به  ماه از  ، عناصر روشني ماه  روز دوم

دو ديو را مأمور   وي. آورد وجود مي  به را  شوند انسان رها مي  فلك  با گردش  عناصر روشني  بيند آه مي  اهريمن  وقتي

انسانها،  دو،  آورند و از اين وجود مي  و حوا را به  آنند و آدم مي  دو ديو همخوابگي  اين. را ببلعند  ديوان  ي همه  آند آه مي

را   انسان  پيامبران  با فرستادن«   بزرگي پدِر« . آيند وجود مي  هستند، به  عناصر روشني  براي  زنداني  هر آدام  آه

   نيك  دهند، با اعمال  نجات  خود را از ظلمت  آند آه مي  راهنمايي

 

 

آنها   از وظايف  آه  برگزيدگان  گروه.  است  آرده  تقسيم  دو گروه  خود را به  پيروان  گذشت  طور آه  همان -   ماني -4-15

  مانوي  عوام  آه  دوم  گروه.  است  دانسته  بهشتي  را ماني  گروه  اين. نسازند  روح  براي  نكنند و زندان  ازدواج  آه  بوده  اين

  شنونده  روح  آمد و رفت)  تناسخ. (گردد باز مي  جهان  اين  به  از مرگ  پس  گروه  اين  روح .اند داشته  نام  اند شنوندگان بوده

 .جديد برود  بهشت  به  از مرگ  برسد و پس  برگزيدگي  ي درجه  به  روح  آن  يابد آه مي  ادامه  تا زماني

  

  

  

  

  

 
 
 
  

 


