
  گفتار سوم

  کشی گرِ زهدورنج ستیزوتبلیغ مانی، پیامبرِشادی

رودان بـا تأثیرپـذیری از فرهنـگ و دیـن             در بخش پنجم اشاره کـردیم کـه ادیـان کهـن میـان             

ایرانی تحول عمده یافتند، و آئینهای اشراقی همچون مندایی و غِنوصی زیِر تـأثیر دیـن ایرانـی           

  . داد  ایرانی را در خود بازتاب میشکل گرفت که برخی از عناصر فرهنِگ کهنِ

 در سـدۀ نخـست      آئـین این  . است) شناخت قلبی (معنای عرفان     مندا یک عبارت آرامی به    

زودی در   در بابــل شــکل گرفــت و بــه متــأثر از آئــین ایرانــی کلــدانیِاندیــشمندانمــسیحی توســط 

د آئـــیِن غنوصـــی نوبـــۀ خـــو  کـــه بـــه جـــا بـــاز کـــردیونانیـــانِ جاگیرشـــده در حـــران و نـــصیبینمیـــان 

 .داد  کــه عناصــری از فرهنــگ کهــن خودشــان را نیــز بازتــاب مــی  ١را شــکل دادنــد) گنوســتیک(

رودان از درون آئین مندایی جریانهای  همچنین در جنوب میان. گنوس ترجمۀ یونانی مندا بود

شه در ریــهمــۀ ایــن آئینهــا  . ازجملــۀ آنهــا صــابیان و مغتــسِله بودنــد  کــهدینــِی دیگــری بیــرون آمــد 

ند؛ و با تأثیراتی که از فرهنگ ایرانی و نیز آئـین زروانـیِ آریـانِ    داشتبابلی  کهن پرستی  اختران

نهاده » خیر و شر  «و تقابل   » نور و ظلمت  «شان گرفته بودند اساسشان بر تعارض         همسایۀ شمالی 

ــونثَن«و » اصــحاب اإلثنــین«نگــار از اینهــا بــا صــفت   شناســان بــزرگ عربــی آئــین. شــده بــود » وِیّ

  :نویسد شهرستانی می. اند یاد کرده) دو ذات معتقدان به(

ــور و ظلمــت از ازل وجــود داشــته       ــد کــه ن ــده دارن ــین عقی ــه. انــد اصــحاب اإلثن خــالف  ب

 اسـت، و علـت   )پدیـدار، مخلـوق  (گفتند ظلمت نه ازلی بلکـه حـادِث          مزدایَسنان که می  

 گفتنـد کـه نـور و ظلمـت دو ذات     )یّـون ثَنِو(اند، اینها  پدید آمدن ظلمت را نیز ذکر کرده  

  ٢.اند و در گوهر و جنس و طبیعت و فعل و مکان و جسم و روح با هم تمایز دارند ازلی

 رودان دنبــال تحــول در دیــِن کهــن مــردم میــان ســرزمین کلــده بــه چــون اساســاً در آئینهــاایــن 

مـداری نیـز در   رهبـران نا . داشـتند نزدیـک  شکل گرفتند، از جهات مختلفی اشتراک و شباهت  

 و شــمعون ٣میــان منــدائیها و غنوصــیها ظهــور کردنــد کــه ازجملــۀ آنهــا مرقیــون و ابــن بردیــصان      

                                                 
 . است»مندا«  یونانیِترجمۀ) گنوسیس (غنوص 1
 .۲۶۸: هرستانیش 2
انــد  پردیــسان را نــام ســرزمینی در کنــار رودخانــه نوشــته  . اســت» پردیــسان«بردیــصان تلفــظِ ســریانی   3

 .معروِف عهد هخامنشی در شرق حلب باشد» پردیس ترے«شاید همان . ، که]۵۲۳: الفهرست[
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گــذار یــک مکتــب فکــری در آئینهــای منــدایی و     اثرگــذارتر از دیگــران بودنــد، و هرکــدام پایــه   

ئـی از مکتـب       گـذار مکتـب اشـراقیِ دیـصانی بـود کـه شـاخه                ابـن بردیـصان پایـه      ١.غنوصی شدند 

عقیده داشتند که نـور و   ٢مذهب بودند   نوعی دهری   که به دیصانیها  . رود  شمار می   وصی به غن

اند؛ نور خالق خیر و ظلمت خالق شر است؛ هرچه خیر است از نور اسـت و     ظلمت دو ذات ازلی   

هرچه شر است از ظلمت است؛ روزگاری ظلمت با نور درآمیخت و نور کوشید که از او خالصی 

  ٣.زمانْ ستیز خیر و شر آغاز گردید یابد، و از آن

داد رومیـان   زیـر سـلطۀ رومیـان درآمـده بودنـد در آتـِش بـی          مردم شام و مصر از زمانی کـه بـه         

. هـای اول و دوم مـسیحی همـواره مـورد تعـرض رومیـان بـود        رودان نیز در سده     میان. سوختند  می

مین، چنانکــه در ســخن از  رودان و دفــاع ایرانیــان از ایــن ســرز   میــان تجــاوزات مکــرر رومیــان بــه  

راه افکنـد کـه عرصـۀ آن از حـد       شاهنشاهی پارت دیـدیم، جنگهـای درازمـدت روم و ایـران را بـه              

زنیهـای رومیـان در    تیسپون تـا انتـاکیە بـود؛ و در همـان گفتـار شـاهد تخریبهـا و کـشتارها و آتـش                  

اه داشـتند زنـدگی را      همـر   این جنگها با تلفات فراوان انسانی و تمدنی که به         . رودان بودیم   میان

حکــومتگران رومــی در مــصر و شــام همــۀ . جهــنم کــرده بــود بــرای مــردم ایــن ســرزمینها تبــدیل بــه

) سِـرو (بردگـانِ خـویش    تملک خویش درآورده و کشاورزان را تبـدیل بـه         زمینهای روستایی را به   

  ار و تـالشِ   بومیان زیرسلطه بردگان و بیگارانِ حکومتگران رومی بودند، و ثمرۀ کـ           . کرده بودند 

هرگونـه تـالش بومیـانِ زیرسـلطه بـرای رهـایی از سـتمهای غیـر قابـل                   . گرفتنـد   آنها را رومیان می   

در شام چندین شهر توسط رومیان یـا از         . دادند  تحمل را رومیان با کشتارها و تخریبها پاسخ می        

پتـرا را  دیـدیم کـه شـهر شـکوهمندی چـون      . ویرانـه شـد   صحنۀ روزگار محو شده یا تبدیل به نیمـه        

پـس از آن شـاهد ویرانـی    . خـود ندیـد   گاه روی آبادی به رومیان چنان ویران کردند که دیگر هیچ    

سـامره کـه روزگـاری مرکـز یـک دولـت کوچـک بـود در زمـان                   . کامل شهر شکوهمندِ تدمر بودیم    

مـردم اورشـلیم کـه روزگـاری مرکـز یـک دولـت کوچـک بـود                  . رومیان از صحنۀ جغرافیا محو شد     

بارشــان  مــورد کــشتار قــرار گرفتنــد و تــالش بــرای بهبــود بخــشیدن بــه وضــعیت ســتم    چنــدین بــار 

آتش کشیده شـدنِ شـهر اسـکندریه در مـصر کـه ضـمن                 داستان به . دنبال آورد   برایشان آوارگی به  

                                                 
  .۳۶۳ ۳۵۹ و ۲۹۰ ۲۷۸: شهرستانی. ۵۲۷ ۵۲۳:  الفهرست:بنگر 1
. گوینــد» ماتریالیــست«بــود را در لفــظ فلــسفیِ کنــونی  » زروانیــون«نــام دیگــری بــرای  کــه » دهــری «2

رسـالت   ئی که در دین ایرانی و ادیـان سـامی آمـده بـود بـاور نداشـتند، بـه               گونه  وجود خدا به    دهریون به 
 .انبیاء و وحی و حشر و نشر و قیامت و بهشت و دوزخ و نعیم و عذاب اخروی باور نداشتند

 .۵۲۳: الفهرست. ۲۷۹ ۲۷۸ و ۲۶۸: یشهرستان 3
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هـزار سـال    دار سـه  کتابخانـۀ بـزرگ اسـکندریه، میـراث    (آن بزرگترین مرکز علمی جهـان باسـتان        

کـوهی از   تبـدیل بـه  ) هـای گونـاگون   ا هزاران جلد کتاب در زمینهتالش فکریِ مکتوب مصریان ب   

در این وضعیِت ماالمـال از  . آوری است که توسط رومیان اتفاق افتاد خاکستر شد داستان اشک 

کـشی در روحیـۀ مـردم مـصر و      داد، نـوعی گریـز از دنیـا و گـرایش بـه انزواگرایـی و رنـج                   ستم و بی  

ایجـاد  )  حـران و نـصیبین کـه اکنـون در شـرق سـوریه اسـت                ناحیۀ(رودان    شام و بخش غربی میان    

ــابی    کــشیده در ایــن ســرزمینها، بــی   جماعــات ســتم . شــده بــود  چــاره و درمانــده و ناامیــد از بازی

ــه   ســعادتِ ازســت  ــه، چــشم ب ــد و        رفت آســمانها داشــتند کــه شــاید روزی مــردی از غیــب ظهــور کن

گـر تحمـل رنـج در شـام       چند رهبِر تبلیغدر چنین شرایطی بود که. داد خاتمه بدهد همه بی   این  به

ایـن سلـسله از رهبـران بـا     . دنیـا و زنـدگی تـشویق نمودنـد       اعتنایی به   بی  ظهور کردند و مردم را به     

ــا  ــا و یوحنـ ــا معمـــدانی(زکَرِیـّ ــاز گردیـــد، خودشـــان را  ) عیـــسا مـــسیح(و ایـــشوعا مـــشیَح ) یحیـ آغـ

جهـت تبلیغـیِ ایـن      . نـشان تـداوم یافـت     گران رومی اعدام کردند و راهـشان توسـط شاگردا           سلطه

سـوی    آنهـا خیلـی زود توانـستند بـر جماعـات دردکـشیده اثـر بگذارنـد و بـه                   . رهبرانْ یکسان بود  

ــا اوایــل ســدۀ ســوم مــسیحی، از درون      . هــای خودشــان بکــشانند   آمــوزه در ادامــۀ ایــن رونــد، و ت

پیروان . و رنج بیرون آمدگر تحمل درد      مکتبهای مندایی و غنوصی جریانهای دنیاگریز و تبلیغ       

هـیچ گـرفتِن زنـدگی را     اعتنایی به دنیـا و بـه   یحیا معمدانی و عیسا مسیح تحمل درد و بی       / یوحنا

مردم تلقین کـرده بودنـد کـه     گویا یوحنا و عیسا به. کردند  کشیده تبلیغ می    در میان جماعات رنج   

داری و گرسـنگی بکــشید،   وزهکـار مکنیـد، ازدواج مکنیــد، دربرابـر سـتمها مقاومــت مورزیـد، ر     

آورد و  دســـت مـــی همچـــون پرنـــده باشـــید کـــه غـــذای روزش را در همـــان ســـاعاتِ خـــوردنش بـــه  

خریـدن رخـت    پوشی کنید تا نیاز بـه      حِد اقل نیازتان بپوشید و ژنده       کند، رختی به    انداز نمی   پس

مــردم یــاد اگــر . چنــین تلقینهــائی واکــنش تنــدی دربرابــر ســتمهای رومیــان بــود . نداشــته باشــید

اگــر مــردم یــاد . توانــستند کــه ثمــرۀ کــارِ آنهــا را بگیرنــد  گرفتنــد کــه کــار نکننــد رومیــان نمــی  مــی

مانـد تـا بـرای رومیـان غالمـی و             شد و کسی نمی     گرفتند که زن نگیرند بر جمعیت افزوده نمی         می

دآزاری تعالیمِ پیروانِ یحیا و عیسا در سدۀ دوم مسیحی نوعی شورشِ مبتنی بـر خـو      . کنیزی کند 

دنیـــا و زنـــدگِی  تـــوجهی بـــه کردنـــد بـــی آنچـــه اینهـــا تبلیـــغ مـــی. دربرابـــر ســـتمهای رومیـــان بـــود

شی، بـه      جهانی بود؛ و با تلقینِ شیوه       این انـسانها وعـدۀ سـعادت جاویـدان در زنـدگی             های دردکـَ

  .دادند اخروی و جهانِ پس از مرگ می

 اواخر دوران پارتی پیـروان ایـن     در. دین نوینی شد    این تعالیم در طی دو سه نسل تبدیل به        

رودان نیــز فعالیــت  آئــیِن زاهدانــه کــه معمــوالً ســریانی بودنــد در میــان جماعــات روســتاییِ میــان    
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کوشـیدند کـه    جـادوگریِ دوران کهـن شـباهت داشـت مـی            هائی که بیـشتر بـه       کردند، و با شیوه     می

معجــزه و کــشف و «ای هــای اینهــا ادعــ تــرین شــیوه شــایع. دیــِن خودشــان جــذب کننــد مــردم را بــه

ناپـذیر ازقبیـل پیـسی و کـوری و گنگـی و شـلی بـود         و قدرت مداوای بیماریهای درمان » کرامات

شـد و   مثال یک کشیشی وارد یک روستا می. دهند معجزۀ مسیح و مریم انجام می    گفتند به   که می 

ر یکــی از د. کــرد تــا عیــسا و مــریم را بپرســتند تــا همــۀ مشکالتــشان حــل شــود  مــردم را دعــوت مــی

دیدند که یـک بیگانـۀ شـل یـا کـور یـا گنـگ در کنـار روسـتا افتـاده             روزها مردم روستا ناگهان می    

مردم می گوید که شنیده یک بزرگواری وارد روستا شده و قدرت مداوای بیماریهـای                 است و به  

 برکــت عیــسا و مــریم  روســتا رســانده اســت تــا آن بزرگــوار بــه    ناپــذیر دارد؛ و خــودش را بــه  عــالج

گر سـوار بـر خـر اسـت و از همانجـا               دیدند که آن کشیش تبلیغ      روز دیگر مردم می   . مداوایش کند 

او  افتد بـه  خواه می این حاجت او وقتی چشمش به. خواه افتاده است گذرد که آن مرد حاجت   می

دیدنـد کـه آن کـور دارد        مردم ناگهان می  . ای  برکت عیسا و مریم شفا یافته       برخیز که به  : گوید  می

. تـوانم راه بـروم      مـن مـی   : گفـت   خاست و می    یا اگر شل بود برمی    . زند که من بینا هستم      فریاد می 

فرستد  دیدند که ناگهان زبان درآورده است و به عیسا و مریم درود می           یا اگر گنگ بود مردم می     

خواهِ   حاجت. شد  روز بعد آن کشیش از روستا غایب می       . خواهد که مسیحی شوند     و از مردم می   

شد که آن که آن کور را بینا کرده یا گنـگ را     ناشناس که مداوا شده بود نیز رفته بود؛ و شایع می          

گـری    بـاز یـک تبلیـغ   ١.گو کرده خودِ عیسا بوده و آمده بوده تا دردهای مردم را مـداوا کنـد              سخن

سـت از   تألیفات کشیشان مـسیحی در دوران ساسـانی پـر ا          . کرد  آمد و راهِ آن رفته را دنبال می         می

چنـــین داســـتانهائی کـــه دلیـــل حـــضور دائمـــِی عیـــسا و مـــریم در میـــان پیروانـــشان و نـــشان دادنِ    

دیـن مـسیح      اندیِش روستایی به    این شیوه برای کشاندن مردم ساده     . آنها است   معجزاتِ عظیم به  

  .شود گرانِ مسیحی دنبال می کارآیِی بسیار داشت و تا امروز توسط تبلیغ

آئینهای اشراقیِ مندایی و غنوصی گـرایش         رودان به   شهری در میان  گونه، جماعات     این  به

شـدند کـه توسـط پیـروانِ یحیـا و مـسیح تبلیـغ         یافتند، و جماعـات روسـتایی جـذب آئینـی مـی          می

گـرانِ ایـن دو    نشین بودند نیـز تبلیـغ   در مناطق روستاییِ غرِب خوزستان که عمدةً خوزی       . شد  می

پیـروان  . کردنـد   ها مردم را به دین خودشان جذب مـی          همین شیوه   آئین در اواخر دوران پارتی به     

» کننـدگان   غـسل «معنـای     مغتسله که به  . گرفتند» مغتسِلَه«عیسا نام مسیحیون، و پیروان یحیا نام        

ــوندگان«اســـت معنـــای دینـــیش   ــوندگان«و » تطهیرشـ ــز صـــفتش   » تعمیدشـ ــا نیـ ــرا یحیـ بـــود؛ زیـ

                                                 
: آمیــز از ایــن شــیوۀ تبلیــغ کشیــشان در اواخــر ســدۀ شــشم مــسیحی، بنگــر   دربــارۀ یــک نمونــۀ موفقیــت 1

 .۷۸ ۷۶/ ۴: طبقات ابن سعد. ۲۴۹/ ۱: سیره ابن هشام. ۳۶۴ ۳۶۲: تفسیر طبری
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یحیـا آمـده   . دهنـده و تطهیرکننـده اسـت     یعنی غسل » تعمیددهنده«بود که معنایش    » معمدانی«

در گفتار هفـتمِ ایـن      . دست بیاورد   بود تا انسانها از گناه تطهیر کند و رضایت خدا را برایشان به            

ولـی در  . دو را بشناسیم بخش به عیسا و یحیا باز خواهیم گشت و خواهیم کوشید که حقیقت آن        

گـوئیم کـه دو سـده پـس از آنهـا در شـام و مـصر و                      مـی  کـشانه و دنیـاگریز سـخن        اینجا از دینی رنـج    

  .گفتند پیروان عیسا و یحیا هستند راه انتشار گرفت رودان توسط کسانی که می میان

  ظهور مانی . ۱

با برخـورداری از    مؤبدان و هیربدان     اردشیر بابکان،    گسترانۀ  دین های  برنامه گیری   پی در

داری  راسر کشور پراکنده شدند و فعالیتهای دامنه       در س  دولتجانبۀ سیاسی و مالی       حمایت همه 

 نهــضت سراســرِی . راه انداختنــد مفاســد اجتمــاعی بــه   در راه تبلیــغ دیــن و مبــارزه بــا کژیهــا و    

در . سـابقه بـود     در تـاریخ ایـران بـی       ، ناشـی از آن     و جنـب و جـوشِ       و اخالقیـات،   دین  بازگشت به 

مراسـم  اخالقیـات و     و تـرویج     رسـمی  دیـن  کـردن  گیـر  کنار فعالیتهای گـستردۀ مؤبـدان بـرای همـه         

ــسنەعبـــادیِ  نیـــز کـــسانی اقـــداماتی در راه معرفـــی زرتـــشتی، در خـــارج از حـــوزۀ فقاهـــت  مزدایـَ

پــسند و مــورد قبــول اقــوام غیــر زرتــشتی ســاکن در   ئــی نــوین و ناشــناخته از یــک آئــین همــه  چهــره

اسـت کـه     در ایـن زمینـه       مـانی بـارزترین چهـرۀ تـاریخی       . عمـل آوردنـد     نواحی پیرامونی کشور به   

   .پا خاست شدۀ برانداختنِ دینهای موجود و ایجاد دین فراگیرِ جهانی به هدِف اعالن به

این نخستین بار در تاریخ ایران بـود کـه مـردی از ایـران بـا ادعـای نبـوت و داشـتنِ رسـالت                 

ی کــرد و برانــداز جــای دینهــای موجــود ظهــور مــی آســمانی بــرای برقــراری یــک دیــن جهــانی بــه

سابقه بود که با فرهنـگ        این رخدادی بی  . دینهای موجود را در سرلوحۀ دعوتش قرار داده بود        

آزادی انـسان در انتخـاب دیـن و مـذهب بـود همخـوانی        سنتی ایرانیـان کـه بنـایش بـر احتـرام بـه            

 سـال بعـد کـه بهـاء اهللا          ۱۶۰۰پس از مانی چنین رخدادی در ایران تکرار نشد تا حدود            . نداشت

مانی آمده بود تا هرچه دین در جهان وجود داشـت را برانـدازد و   . ِت مشابهی ظهور کردبا رسال 

هم مـانی و هـم بهـاء اهللا         . ؛ بهاء اهللا نیز با همین رسالت آمد         دین خودش را در جهان برقرار سازد      

گفت که تنها دین برحق و خدایی همان است که او آورده است و هرکه از هر دینی جز این دیـن                      

عنـوان آخـرین پیـامبرِ منـصوب      دو، بـه   هرکـدام از ایـن    . دینـی اسـت      کند در گمراهـی و بـی       پیروی

آسمان، وعده داد که دین او تنها دین فراگیر و جهانی خواهد شد؛ و با فراگیر شدنِ دین او همۀ               

ایـن نویـدی   . تـاریخ خواهـد پیوسـت    دینهای موجود از جوامع بشری رخت برخواهـد بـست و بـه     

اولـی حـدود دو سـده پـیش از مـانی و دومـی حـدود             (از عیـسا و پیـامبر اسـالم نیـز           بود کـه هرکـدام      
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پیروانش گفت که دیـن مـن بـا تبلیـغ و بـدون         مانی به . پیروانش داد   به) ونیم سده پس از مانی      سه

مـسیحیان و پیـامبر اسـالم       . استعمال زور جهانگیر خواهد شد، و در تعالیمش جهاد تجـویز نـشد            

بهـاء اهللا نیـز مثـل مـانی         . اساس و پایـۀ تبلیـغ دیـن را بـر جهـاد نهادنـد               یمثل همۀ انبیای سام   

جهاد برای تبلیـغ    . آمیز کرد   جهاد را ممنوع اعالم داشت و پیروانش را تشویق به تبلیغ مسالمت           

ســید . کــس از ایرانیــان تجــویز نــشد گــاه و در هــیچ زمــانی در تــاریخ ایــران توســط هــیچ  دیــن هــیچ

رو  تبــار و دنبالــه نش را بــر جهــاد نهــاد از نــژاد ســامی و ســیدِ عــربمحمــدعلی بــاب کــه اســاس دیــ

. سـرانجام برسـاند     قزلباشانِ صفوی بود و برپا خاسـته بـود تـا رسـالت ناتمـامِ انبیـای سـامی را بـه                     

ئـی را تجـویز    تبار بود جهاد را ممنوع اعـالم نمـوده همـان شـیوه     ولی شاگردش بهاء اهللا که ایرانی 

شــیوۀ بهــاء اهللا را تغییــر نــداد؛ و  خلیفــۀ بهــاء اهللاعبــدالبهاء . ده بــودکــرد کــه مــانی تجــویز کــر

  .روند آمیز می پیروان عبدالبهاء هنوز بر همان شیوۀ تبلیغِ مسالمت

 یکــی از اهــلیــک خــانوادۀ ســرزمیِن بابــل در  م در۲۱۵ســال مــاه   فــروردین۲۵روز  درمــانی 

دانـیم    مـا نمـی   .  متولـد شـد    ) جنـوب عـراق    اکنون واسط در  ( کسکر   نشین   منطقۀ آرامی  روستاهای

صفتی است کـه خـود مـانی پـس از           » مانی حیّا «. اند  او داده بوده    که پدر و مادر مانی چه نامی به       

» کــشتی زنــدگانی«معنــای  بعثــتش بــرای خــودش تعیــین کــرده بــوده و عبــارتی اســت آرامــی بــه    

  ). سفینةُ الحیاة: عربی به(

ــام ــدرن ــه چهــار تلفــ    مــانی را پ ــفا ظْب ــردم همــدان     کت ــق، و از م  و پاتــک و پاتــگ و فت

اند که گویا     نوشته» سرگان  کَم«خاندان  نام مادر مانی را میس و اوتاخیم و مریم، و از            . اند  نوشته

ــوده اســت    ــارتی ب ــدانهای حکــومتگر پ ــوم نیــست کــه ایــن    . از خان از » خانــدان حکــومتگر «معل

تـوان   بخـوانیم مـی   » فاتِـک «گـر تلفـظ نـام پـدر مـانی را            ا.  یا ایرانی بوده    رودان بوده   بومیان میان 

تــوان  اگــر فتــق بخــوانیم، بــا تردیــد مــی . »آور دل«معنــای  اســت بــه) آرامــی(گفــت کــه نــامِ نبطــی  

معنای بابک است و ایرانـی   یعنی پدرک، که شبیه و هم(است  » پِتگ«پنداشت که تلفظِ نبطی     

همــان شــیوه کــه (نوشــته اســت » فتــق بابــک«افــزوده و » فتــق « را بــه» بابــک«ابــن نــدیم ). اســت

معنای   که دو واژۀ هم   » سالم تندرست «گویند    اکنون نیز در زبان فارسی متداول است، و مثال می         

باشـد کـه لهجـۀ دیگـری        » پتگ«بخوانیم شاید تلفظِ دیگر     » پاتگ«اگر  ). عربی و فارسی است   

ــاد«یعقــوبی نــام پــدر مــانی را ). یعنــی پــدرک(از بابــک اســت  منظــر   ولــی بــه١ نوشــته اســت؛»ح

که صفتِ مانی بوده را حماد خوانده و » حیّا«رسد که این اشتباهی از جانب یعقوبی باشد و            می

) مـیس، اوتـاخیم، مـریم   (انـد   نامهائی کـه بـرای مـادر مـانی ذکـر کـرده      . نام پدرش پنداشته است   
                                                 

 ۱۵۹/ ۱: تاریخ یعقوبی 1
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مـان هخامنـشی دیـدیم کـه زنـی          نام زنان ایرانی بـوده؛ و در اواخـر ز         » میشە«البته  . ایرانی نیست 

کـه یونانیهـا اَرتمیـسا      (میشە ناوسـاالر نیـروی دریـایی ایـران در دریـای ایـژه بـود                   نام اَرتە   دالور به 

باشـد  » میـشە «سـریانی از نـام ایرانـِی    / شـاید تلفـظ آرامـی   » مـیس «ولی پندارِ اینکه   ). اند  نوشته

  . دشوار است

اند، ولی دالیلی وجـود دارد کـه          ایرانی دانسته  شناسان غربی مانی را     هرچند که همۀ ایران   

نـامِ خـودِ مـانی    . دهد تا با قطـع و یقـین دربـارۀ ریـشۀ نـژادیِ مـانی سـخن بگـوئیم               ما اجازه نمی    به

ئی نیز برای ما وجود دارد که گمان کنیم مانی            کننده  دلیل قانع . خالصاً آرامی است  ) مانی حیّا (

میترائیـان،  (زمان  آن اینکه پیروان همۀ مذاهب ایرانی در آناند؛ و  و پدر و مادرش ایرانی نبوده     

سن بـوده       خدای برترشـان اهـورمزدا بـوده و همـه         ) ناهیدیان، آذریان  ولـی خـدای   . انـد  شـان مزدایـَ

مانی نه اهورمزدا بلکه زروان بوده که یکی از خدایان بسیار کهن آریایی بوده ولی نزد ایرانیها                  

    زدا بوده اسـت      یکی از إیَزدانِ دین ممزروان از دوران بـسیار دوری مـورد        . زدایَسن و آفریدۀ اهور

گـاه   پرستش بخشی از جماعات آریایِی نواحی شـرقی انـاتولی بـوده ولـی در میـان ایرانیـان هـیچ                  

در . ئی همچـون ایَـزدانِ دیگـِر ایرانـی داشـته اسـت          صفت خدا نداشته بلکه مخلوق بوده و مرتبه       

ــان ــه  می ــا رودان دینــی ب ــه       » دهــری«م ن ــأثیر پذیرفت ــین زروانــی ت ــروانش از آئ وجــود داشــته کــه پی

انــد؛ زیــرا مؤلفــان اســالمی از حرنــانِیّون   هــا دهــری بــوده  رســد کــه غنوصــی  نظــر مــی بــه. انــد بــوده

 دهریـون  ١.انـد   بـا صـفت دهریـون یـاد کـرده         ) رودان  تبارهـای پیـروِ مکتـبِ حـران در میـان            یونانی(

زروانیها عموماً . پدید آمده است) گردش چرخ(جود دارد از دهر گفتند که هرچه در جهان و می

نامهـای اورمـزد و اهـریمن         آریایی بودند، مزدایَسن نبودند، معتقد به وجود دو خدای متنازع بـه           

بودنــد کــه هــر دوشــان آفریــدۀ زروان بودنــد، هــر دوشــان آفریــدگار بودنــد؛ اورمــزد نــور و خیــر را    

شاید پدر مانی نیز از یکی از خانـدانهای زروانـی بـوده             . و شر را  آفریده بود، و اهریمن تاریکی      

اگـر خانـدان پـدرِ مـانی زروانـی بـوده حتمـاً آریـایی بـوده و ریـشه در شـرق انـاتولی داشـته                            . است

اگـر ایـن   . انـد  برخی از روایتها پدر مانی را اهل سرزمین ماردین در شرق اناتولی دانـسته   . است

  .نژاد نیاکانِ کردهای ترکیۀ کنونی بوده است مروایت درست باشد پدرِ مانی ه

 انمنـدائی دینی شـبیه  زیست و  در تیسپون می اند که پدر مانی در اواخر دوران پارتی           نوشته

 ابـن   . پیوسـت  )پیـروان یحیـا   (مغتـسِله   فرقـۀ دینـی        رفتـه بـه     خوزسـتان  دشتمیشانِ  به سپس داشت؛

 این بتخانه یکی از معابد منـدائیان      ٢.رفت   می نویسد که پدر مانی در تیسپون به بتخانه         ندیم می 
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پرسـتیدند   بودند و آنها را می) پیکره(بوده؛ زیرا آنها برای چندتا از اختران دارای معابد و بت   

: گفـت   او مـی     پدر مانی روزی در بتخانه آوازی شنید که بـه          ١.نامیدند  می» هیکل«و معبدشان را    

پس از آن بـه     . روز در بتخانه شنید     بار در سه    را سه   ن؛ و ای  »گوشت مخور، باده منوش، زن مگیر     «

زودی  هنگـام زن او حاملـه بـود و بـه        در آن . میـشان بـه مغتـسله پیوسـت         خوزستان رفـت و در دشـت      

   ٢.شد» مانی«پسری برایش زائید که در آینده 

 بنا بر ٣رودان پراکنده بودند، مغتسله که در مناطق روستاییِ غرِب خوزستان و جنوب میان     

پیـامبرِ  (دربارۀ نزدیک بـودنِ زمـان ظهـور ایـشوع مـشیَح              یحیاپیشگوئیهائی که از پیامبرشان     

برایشان مانده بود در انتظار پیامبر آخرزمان بودنـد کـه قـرار بـود ظهـور نمایـد و        ) موعود یهودان 

 از ایــن پیــامبرِ. دیــنش جهــانگیر شــود و درد و رنجهــای بــشریت را بــرای همیــشه از میــان بــردارد

آئـیِن    پـدر مـانی بـه      ٤.گفتنـد   مـی » فـارقلیط «یاد شده بود، و آرامیها      » پاراکلیت«موعود با صفِت    
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خــایی  ایــل. آنهــا مغتــسله گفتنــد نامیدنــد ولــی دیگــران بــه خــایی و صــابی مــی مغتــسله خودشــان را ایــل 3

معنـای    پهلوی باشد بـه   رسد که لفظی آرامی     نظر می   است و به  » خایی«آونِد    ترکیبی از نام ایل با پس     
هـای یونانیـانِ      خـایی بعـدها در افـسانه        ایـل . »خـداجو «شـود    که ترجمۀ امروزینش مـی    » خواهندۀ ایل «

یـی شـبیه عیـسای انجیـل تبـدیل           مسیحیت رسیده بودند به یک پیامبر افسانه        اروپایی که از مانویت به    
دانستند و دینـشان مقـرر کـرده بـود کـه مـردی        مغتسله زن را پلید می. خایوس نوشتند شد و نامش را إل 

درنـگ در آِب جـاری غـسل کـرده        چونکه نجس شـده اسـت بایـد کـه بـی           که با زنی آمیزش جنسی کند       
های بعدی توسط گروهی از مغتسلۀ جنوب عراق آئـینِ      در سده . پلیدی را از سر و تن و رختش بزداید        

البتـه شـباهت ابـراهیم اینهـا بـا          (کردنـد     شـکل گرفـت کـه دینـشان را بـه ابـراهیم منـسوب مـی                » حنیف«
گـران آئـین حنیفـی در نیمـۀ دوم سـدۀ              شـماری از تبلیـغ    ).  در نـام بـود     ابراهیم یهودان و مسیحیان فقـط     

میـان قبایـل عربـستان رفتنـد؛ تـا اواخـر سـدۀ شـشم مـسیحی در حجـاز و شـرق و شـمال                      ششم مـسیحی بـه    
. کردنــد عربــستان ایــن آئــین انتــشار یافــت و پیــروانش انتظــار ظهــور یــک پیــامبر عــرب را تبلیــغ مــی       

نامهـای سـجاح و مـسیلِمه و طُلَیحـه          ین ظهور سه مدعی دیگِر نبوت بـه       و همچن (حنیفان در ظهور اسالم     
برخی از رسوِم آئینیِ مغتسله بعدها وارد اسالم . تأثیر بسیار داشتند  ) زمان بودند   که با ظهور اسالم هم    

 .است» غسلِ جنابت«شد که از جملۀ آن واجب بودن 
معنـای    رسـید کـه عبـارتِ ایرانـی باشـد بـه             ر مـی  نظـ   انـد بـه     معنـی کـرده   » بخـش   نجـات «پاراکلیت را کـه      4

اگـر  . هـای غیبـی را بـرای مـردم جهـان کنـار بزنـد        ؛ یعنی آن کـه قـرار اسـت بیایـد و پـرده     »مفتاحِ غیب «
ــوم نیــست کــه چــه     ــارتِ ایرانــی باشــد معل ــان شــده      عب گونــه وارد زبــان دینــی ســریانیان و ســپس یونانی

هــای یونانیــانِ  شــاید پاراکلیــت از ســاخته. یــستدر دیــن ایرانــی اثــری از چنــین اصــطالحی ن ! اســت؟
  !دوزبانۀ حران و نصیبین بوده باشد
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پیوسته بود، از فعالین آن آئین بـود، و مـانی در میـان آنهـا متولـد شـد و در                ) پیروان یحیا (مغتسله  

ر کودکی بـر  پراکندند د ها و داستانهائی که پیروان این آئین می    افسانه. میان آنها پرورش یافت   

این تأثیر چنـدان شـدید بـود کـه او در همـان سـنیِن کـودکی        . مانی تأثیر بسیار شدیدی نهاده بود   

بــار دو فرشــته آمدنــد و او را برگرفتــه  یــک چنانکــه بعــدها نوشــته اســتدیــد؛ و  رؤیاهــائی مــی

تکرار شد، و او این رؤیا دو بارِ دیگر نیز . او نشان دادند آسمان بردند و ملکوت آسمانها را به به

را مـانی در کتـاب    ایـن . معـراج رفتـه بـود       بـار بـه      سـالگی رسـیده باشـد سـه        ۱۲سـن     پیش از آنکـه بـه     

 سالگی رسید   ۱۲سن    سپس وقتی به  . نوشته است  آن اشاره خواهیم کرد     تر به   که پائین کِفَالیَه  

زد  وشـن ر«گفتنـد از پیـشگاه    مـی » قـرین «نبطـی   بود و به» تواَم«فرشتۀ وحی که نامش     خـدای  (» یـَ

از پیروان این دین «: او گفت او دستور داد که دین مغتسله را رها کند، و به  نزدش آمده به    به) نور

او  ولی بـه » .دوری گزین؛ تو نباید از آنها باشی؛ خویشتن را پاک بدار و از شهوتها دوری گزین   

   ١.گفت که هنوز هنگام بعثتت نرسیده است

تـأثیر از داسـتانهای مغتـسله و      کـه مـانی در آغـاز نوجـوانیش، بـه     دهـد  این روایتها نشان می  

دیده و  مسیحیانِ عراق و خوزستان و در اثر خودتلقینیهای چندین ساله، در خودش اوصافی می

بخــشِ موعــود اســت کــه جهــان در انتظــار او  نــوعی یقــین رســیده بــوده کــه همــان پیــامبر نجــات بــه

وزی بـوده کـه از جانـبِ آسـمان مبعـوث گـردد و رسـالت            پس او از همان سنین در انتظار ر       . است

ایـن   دیـده نیـز بـه      رؤیاهـائی کـه براسـاس خودتلقینیهـایش مـی         . او سـپرده شـود      هدایت بشریت به  

  .کرده است زده و او را بیش از پیش آمادۀ دریافت وحی آسمانی می باور دامن می

التش را دریافـت کـرد     سالگی رسید نخـستین پیـام آسـمان بـرای آغـاز رسـ              ۲۴مانی چون به    

  :او گفت نزدش آمده به گونه که خودش بعدها نوشته، فرشتۀ وحی به آن). م۲۳۹سال (

ورروان «او که . نزد تو فرستاده است سالم بر تو، ای مانی از من و از پروردگار که مرا به

ن  اسـت تـو را بـرای تبلیـغ رسـالت برگزیـده و ایـ           )و خـدای حقیقـی    ٰى روح اعلی (» إستە  بغ

دهــد کــه رســالت خــویش را آشــکار   تــو فرمــان مــی او بــه. تــو ســپرده اســت مأموریــت را بــه

  . کار ببندی مردم برسانی، و در این راه هرچه در توان داری به سازی و نوید حق را به

افزایـد کـه مـانی        را از مـتِن یکـی از کتابهـای مـانی ترجمـه کـرده اسـت مـی                    ابن ندیم که این   

در روز اول نیــسان . در جنــوب عــراق بــود ٰى» قَنــی« اســقِف روســتای  پــیش از آنکــه مبعــوث شــود  

پدرش و دوتا از   . نزد شاپور رفته تاج برسِر شاپور نهاد        گذاری کرد مانی به     که شاپور تاج  ) نوروز(
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دهـد کـه مـانی در ایـن       این روایت نشان مـی ١.نامهای شمعون و زاکوا نیز با او بودند         پیروانش به 

  .رودان بوده است  در میانهنگام اسقِف مندائیان

پـس  . گذاری شاپور در متون بازماندۀ مانوی آمده است روایت حضور مانی در مراسم تاج    

گــذاری  شــرکت در تــاج. مــانی در آغــاز ســلطنت شــاپور اول یــک شخــصیتِ بلندپایــۀ دینــی بــوده

عنـوان یکـی    عبـارتِ دیگـر، او بـه    بـه . شاپور نشانگر بلندپایگی او در حِد پایۀ مؤبد ایرانی است         

ترین رهبـر دینـی بومیـانِ عـراق و خوزسـتان در رأس هیـأتی متـشکل از دیگـر رهبـرانِ                         از بلندپایه 

پـس مـانی در آن      . گـذاری شـاپور شـرکت کـرده اسـت           دینِی مردم ایـن دو سـرزمین در مراسـم تـاج           

ــا مـــذاهب مختلفـــشان او را       ــتان بـ ــراق و خوزسـ ــدائیان عـ ــران منـ ــه رهبـ ــته کـ ــعیتی داشـ ــان وضـ زمـ

حـضور   مانی در هیأتی از رهبران دینی بومیان عراق و خوزستان به . اند  استشان قبول داشته  ری  به

این سنتی معمولی در مراسم بارِ خاصِ . گذاری شرکت کرده است  شاپور رسیده و در مراسم تاج     

رسـم پیـروان    بـه شـده اسـت؛ ولـی پیـروان مـانی       و بارِ عامِ دربار ایران بوده که همواره تکرار مـی     

اند تا بر نبوت مـانی در آغـاز سـلطنت شـاپور              اش گزافه گفته    اندکی درباره   پیامبرانِ دیگر  همۀ

زمــان از جانــب دولــت ایــران سرپرســت    شــاید پــدر مــانی و مــانی در آن . اول تأکیــد کــرده باشــند 

انـد؛ و شـاید پـدر        در عـراق و خوزسـتان بـوده       ) غیـر ایرانیـان   (ایرانـی     دستگاههای دینی ادیانِ ان   

  . ر زمان پارتیان نیز این منصب را داشته استمانی د

هــائی ســاختند کــه شــبیه   پیــروان مــانی بعــدها دربــارۀ ایــن حــضور مــانی نــزد شــاپور افــسانه   

نویسد کـه   مثال ابن ندیم از روایت مانویان می. های پیروان انبیای دیگر است    بسیاری از افسانه  

درخشید، و این سـبب   ستۀ بزرگِ نور میاش دو گلد حضور شاپور رسید از دو شانه       مانی وقتی به  

او بگـذارد تـا جـائی کـه آمـاده شـد تـا دینـی کـه مـانی آورده بـود را                 شد که شاپور احترام بـسیار بـه       

مانی از شاپور تقاضا کرد که پیروانش در کشور از آزادی برخوردار باشند و بتوانند که               . بپذیرد

و از شــاپور تقاضــا کــرد کــه . لیــغ بپردازنــدتب در سراســر کــشور رفــت و آمــد کــرده بــرای دینــشان بــه

حـضور شاهنـشاه برسـد؛ و شـاپور بـا ایـن هـردو تقاضـا                   بار دیگر در آینده نیز به       اجازه دهد تا یک   

این دیدار و تقاضا اشاره شده است، و   از زبان خودِ مانی نیز در کتاب کِفَالیَه به٢.موافقت نمود

  .تر خواهیم خواند را پائین آن

شاپور تقـدیم   اش شامل تعالیم دیِن نوین را به   آنکه مبعوث شد نخستین رساله    مانی پس از    

مـانی در شـاپورگان ادعـا     .بـود » شـاپورگان «زبان پهلوی نوشـته بـود       نام این رساله که به    . داشت
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کرده بود که پروردگار در هر زمانی یکی از انبیای خـویش را برگزیـده بـرای هـدایت بنـدگانش                 

شت را برای ایرانیان فرستاد؛ زمانی بودا را برای هندیان فرستاد؛ زمـانی     زمانی زرت . فرستد  می

 ١.و اکنـون مـرا بـرای هـدایت مـردم سـرزمین بابـل فرسـتاده اسـت          . عیسا را برای شامیان فرسـتاد     

رودان مبعـوث   یعنی او در این رساله صراحتاً گفتـه کـه پیـامبر آخرزمـان اسـت و بـرای مـردم میـان          

ــه نیــز بــه  ایــن موضــوعی ا. شــده اســت نظــر  آن تــصریح شــده اســت، و بــه  ســت کــه در کتــاب کِفَالیَ

  .رسد که بیرونی از کتاب کِفَالیَه ترجمه کرده باشد می

زبان رسمی    شاپورگان تنها تألیف او به    . شاپور معلوم نیست    سال دقیق تقدیم شاپورگان به    

نی تألیف نکرد و بـر روی  زبان ایرا ئی به  رساله مانی پس از این هیچ  . است) زبان پهلوی (ایران  

رودان و شام بـود و در         زبان سریانی متمرکز گردید که زبان رسمِی متون دینی در میان مردم میان            

 تمرکز او نیز در سالهای اولیۀ تبلیغ دعـوتش عمـدةً            ٢.شدگان خوزستان نیز رواج داشت      مسیحی

  .رودان و خوزستان بود بر روی بومیان میان

 عمـالً در زمـرۀ یکـی    گذاری شـاپور شـرکت نمـود    تی که در مراسم تاجهرحال، مانی از وق  به

او با برخورداری از همـین موقعیـت فعالیتهـای تبلیغـیش را       . مطرح شد  رهبران بلندپایۀ دینی  از  

آزادی ادیان و مذاهب و عقاید که در زمان شاپور برقرار بود            . در عراق و خوزستان گسترش داد     

گفتـه  . تکار بسیار برای نشر تعالیمِ دین ابداعی خودش فعالیـت کنـد           به مانی امکان داد تا با پش      

از آنجا کـه اقـوام آرامـی و خـوزی،           . آورد  شده که این تعالیم را فرشتۀ وحی از آسمان برایش می          

بخـِش    و مـسیحیان، از مـدتها پیـشتر در انتظـار ظهـور نجـات               مغتـسله    ادیـان گـران     أثیر از تبلیغ  ت  به

دسـت   زودی در میان پیروان این دینها پیروان بسیاری بـه  دند، مانی به  بو) پاراکلیت(آخرزمانی  

اسـت کـه عیـسا    » پاراکلیـت «گفـت کـه همـان        او به مسیحیان عـراق مـی       .آورد و کارش باال گرفت    

آن پابند بودند و انتظار ظهور   و این باوری بود که همۀ مسیحیان به   ٣.نوید آمدنش را داده است    

گرچـه گـروه بزرگـی از جماعـات آرامـی و خـوزی جـذب                . کـشیدند   مـی هرچه زودترِ پاراکلیت را     

                                                 
 .۲۰۷: بیرونی، اآلثار الباقیه 1
در عـراق و خوزسـتان      ) هـا     صـبی (سریانی هم اکنون نیز تنها نویـسۀ دینـی صـابیان            / نویسۀ کهِن آرامی   2

تغییــری بــرای نوشــتن قــرآن ازآن     اســت کــه در آغــاز ظهــور اســالم بــا انــدک    ویــسهایــن همــان ن . اســت
. ابـداع گردیـد  » کـوفی «استفاده شد، سپس در زمان اموی تغییراتی درآن ایجاد شد و خط موسـوم بـه       

نویـسان    توسـط خـوش   » نـسخ «خود گرفت و خط موسوم بـه          باز هم در دوران عباسی تغییرات نوینی به       
ازجملـه همـین    (تـرش خـطِ چـاپیِ امـروزی مـا اسـت               یافتـه   داع گردید که شکل تکامل    ایرانیِ دوزبانه اب  

 ).بینیم که در صفحات این کتاب می
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سن کـسی بـه           جـا گفتـه نـشده     او تـوجهی ننمـود؛ و هـیچ    دعوت مانی شدند در میان ایرانیان مزدایـَ

  .که یکی از شاگردان یا پیروانِ مانی در زمانی که مانی زنده بوده نامِ ایرانی داشته است

سیحیان عـــراق و خوزســـتان شـــباهت بـــسیاری بـــه تـــا اینجـــا مـــانی و توفیقـــاتش در میـــان مـــ

عنـوان   توفیقات اولیۀ محمدعلی باب داشته که خـودش را نـزد منتظـران ظهـور حجـت غایـب بـه              

معرفی کرد و توانست که خیل عظیمی از روحانیت شـیعۀ ایـران کـه منتظـر                 » بابِ حجتِ غایب  «

  .ظهور مهدی موعود بودند را جذب آئینش کند

زبان سریانی نگاشته بوده خبر از سفرهایش بـه هنـد و چـین      که به » یَهکِفَال«مانی در کتاب    

. حضور شاپور رسیده اسـت      شود که در بازگشت از این سفر در خوزستان به           دهد و یادآور می     می

توانـــد پـــس از پیـــروزی شـــاپور بـــر  ایـــن دیـــدار، کـــه شـــاید دومـــین دیـــدارِ او بـــا شـــاپور بـــوده مـــی 

ســال در ســفرهای   شــود کــه مــانی پــس از بعثــتش چنــدین      معلــوم مــی . والیریــانوس بــوده باشــد  

او در ایـن سـفرها بـا        . ایـران برگـشته اسـت       های نوینی به    سرزمینهای شرقی بوده سپس با دانسته     

تناسـخ کـه بـاور بـه پیمـودنِ راه تکامـل انـسانی در               تعالیم بودا آشناییِ نزدیک یافـت و عقیـده بـه          

  . ائیان گرفته وارد دین خویش کردزندگیهای متعدد در این دنیا بود را از بود

خطری که گسترش تعالیم مانی برای تمـدن و فرهنـگ و رشـد اجتمـاعی و حتـی                    با توجه به  

سنە نـشان               خاطر ضدیِت   ادامۀ حیات جامعۀ بشری داشت، و به        شدیدی کـه بـا تعـالیم دیـن مزدایـَ

کــرد، مؤبــدان و  یق مــیکــشی تــشو کــار نکــردن و انــزوا و رنــج خــاطر آنکــه مــردم را بــه داد، و بــه مــی

دربار ایران در دهۀ آخـر سـلطنت شـاپور اول تـصمیم گرفتنـد کـه جلـو فعالیتهـای تبلیغـیِ مـانی و                          

دربـار    مؤبد از شاپور تقاضا کرد که مانی را به          نویسد که مؤبدان    یعقوبی می  .پیروانش را بگیرند  

مؤبد در ایـن     مؤبدان . کند دعوت کند تا یک جلسۀ مناظره دربارۀ دینی که آورده را با او برگزار             

هنـد رفـت و       بـه جان خود را در خطر دید       چون  مانی  . اثبات رساند   جلسه بطالن عقائد مانی را به     

شـود کـه شـاپور بـرای نابودسـازی مـانی تـسلیم               معلـوم مـی    ١.ایران برنگـشت    تا شاپور زنده بود به    

  . رفته استخواستِ مؤبدان نشده و مانی شاید با اشاره و اجازۀ شاپور از ایران

گوینــد کــه مــانی پــس از آنکــه از ایــران رفــت در کابلــستان و ترکــستان و       متــون مــانوی مــی 

در این سرزمینهای از چند سده پیش از آن آئین بودا       . تبلیغ پرداخت   سرزمینهای چین و هند به    

کــشی و عبادتهــای   آئــین بــودا نیــز اساســش بــر دنیــاگریزی و زهــد و رنــج       . گــسترش یافتــه بــود  

گونه  انه نهاده شده بود و از این جهت شباهتی به آئین مسیحیان و مغتسله داشت؛ و آنخودآزار

ــروان بــسیاری بــه       کــه متــون مــانوی مــی    ــد، مــانی در ایــن ســرزمینها پی دســت آورد و مراکــز   گوین
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  .متعددی برای تبلیغ دینش برپا کرد

  شیوۀ تبلیغِی مانی. ۲

اش، قـدرتش در اقنـاع، و قـدرتش در     هپرکاریِ مانی در بیان تعالیمش، بیـان مـسحورکنند      

. اندازد شگفتی می گر را حقیقتاً به     های سنتی پیدا است مطالعه      سازماندهی پیروان که از نوشته    

علت آنکه تعالیم بـودا زهـد و دنیـاگریزی           ه ب )کابلستان و ترکستان و سغد    (سرزمینهای شرقی   در  

  در دور دوم ســفرهایشهم بــود و مــانیرا رواج داده بــود، زمینــه بــرای پــذیرش تعــالیم مــانی فــرا  

رودان و   کـــه از میـــانشـــاگردان طـــراز اولـــش او .دســـت آورد بـــسیاری بـــهموفـــق شـــد کـــه پیـــروان  

، انــاتولی،  شــامبــههــایش  همــراه نوشــته در هیأتهــای دعــوتگر بــه  را خوزســتان بــا او رفتــه بودنــد 

 .فرســـتادو شـــمال آفریقـــا   مـــصر،)فرانـــسه(، گـــال )سیـــسل(، ایتالیـــا، اســـپانیا، سِـــکِلّیە بالکـــان

گرانِ مسیحی در این سرزمینها و تبلیغشان دربارۀ پیامبِر آخرزمـان کـه قـرار بـود                   فعالیتهای تبلیغ 

زمــانی دیرهــای  در خــالل انــدک. زودی ظهــور کنــد زمینــۀ کامیــابیِ ایــن هیأتهــا را فــراهم آورد بــه

هــای او بــه زبانهــای  وشــتهمتعــددی در ایــن ســرزمینها توســط پیــروان نــوینِ مــانی دائــر گردیــد و ن 

در خوزسـتان و عـراق    .یونانی و التین و قبطی ترجمه و در اروپا و مصر و شمال آفریقا منتشر شد              

و شــام و مــصر و انــاتولی نیــز جماعــات بــسیاری از مــسیحیان ادعــای پاراکلیــت را پذیرفتنــد و          

یحیتِ نوپـا تبـدیل   بزرگتـرین رقیـبِ مـس    دیـن مـانی در جهـان غربـی بـه     . پیـروان مـانی پیوسـتند       به

زمــین  گرچــه مــانی در آغــاز کــارش گفتــه بــود کــه مــسیح را خــدا بــرای هــدایت مــردم مغــرب   . شــد

فرستاده بوده، و برای عیسا احترام بسیار قائل شد تا توانـست بخـش بزرگـی از پیـروان عیـسا را                

خودش بکشاند، ولـی وقتـی کـارش بـاال گرفـت عیـسای مـورد نظـر خـویش را عیـسای دیگـری                به

ای عیسای مـسیحیان معرفـی کـرده گفـت کـه آن عیـسا کـه پـسر مـریِم بیـوه بـود و یهودیهـا اورا                    سو

پرسـتش   اعدام کردند یک شیطان بود که خودش را عیسا نامیده بود تا مـردم را گمـراه کنـد و بـه                

بنـد نامیـد و گفـت کـه او پیـامبر نبـوده بلکـه شـیطان بـوده و                     او موسا را نیـز دروغ     . خودش درآورد 

مــانی در کتابهــایش «افزایــد کــه  ابــن نــدیم مــی. دروغ فرســتادۀ خــدا نامیــده اســت  را بــهخــودش 

گفت کـه شـیطان در پوستـشان وارد شـده بـود و سـخن بـر           بند نامید و می     انبیای دیگر را نیز دروغ    

این   به١.نامید آور می ولی زرتشت و بودا و ابراهیم را پیامبران حقیقی و دین» .نهاد زبانشان می

گفت که سـوای عیـسای معـروف     ب، او از یک عیسای آسمانیِ مقدس و خداگونه سخن می ترتی  

کــرد کــه آن عیــسا کــه شــما     مــسیحیان تلقــین مــی  دانــست و بــه  بــود و خــودش را پاراکلیــت او مــی  
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پرسـتید؛ و عیـسای    جـای آنکـه خـدا را بپرسـتید شـیطان را مـی       پرسـتید شـیطان بـوده و شـما بـه          می

  .داده است) پاراکلیت را(کنم و مژدۀ ظهور مرا  فی میحقیقی این است که من معر

 خورشیدی در ویرانۀ یکی از دیرهای مانوی در جنوب استانِ فَیّومِ مصر کـه               ۱۳۰۸در سال   

نـام   از زیر تپۀ شنی بیرون کشیده شد یـک نـسخه از ترجمـۀ قبطـِی کتـاب بـسیار معـروف مـانی بـه                       

 بـردی نوشـته شـده بـوده بخـش بزرگـی از آن       سـبب آنکـه بـر کاغـذ     کشف گردیـد کـه بـه      » کِفَالیَه«

ه در کنـار      ١.سالم مانده است   ل و نِحـل  «ابـن نـدیم و   » الفهرسـت « کتاب کِفَالیـَ شهرسـتانی و  » مِلـَ

منبـع اصـلی بـرای       انـد   که از تألیفاتِ دستِ اول مانوی استفاده کرده       ی بیرونی   » آثارالباقیه«

همـان  ( چندین تألیف دیگر مانی آورده شده اسـت          در کِفَالیَه نام  . شناخت مانی و آئیِن او است     

ه را    ). انـد  کتابهائی که ابن نـدیم و شهرسـتانی و یعقـوبی نامهایـشان را آورده       شـاید بتـوان کِفَالیـَ

  . شمار آورد کاملترین کتاب تعالیم مانی به

هـای   کنـد کـه او تنهـا پیـامبری اسـت کـه تعـالیمش را در رسـاله              مانی در کفَالیـه تـصریح مـی       

شـود کـه    صورت نوشته درآورده و در اختیار مـردم جهـان قـرار داده اسـت؛ و یـادآور مـی       دد به متع

دست خودش ننوشت؛ چنانکه پیروان مسیح پـس از           کدام از انبیای پیشینه کتاب دین را به         هیچ

ــامبر نــور و روشــنگر بــزرگ کــه در ایــران     «نامــه و تعــالیم او را نوشــتند؛ و    او زنــدگی زرتــشت، پی

نــزد ویــشتاسپ رفــت، کتــابش را خــودش ننوشــته اســت، بلکــه شــاگردان و      یــد و بــهمبعــوث گرد

پیروانش پس از او تعالیم او را حفظ کرده بودند و آنها را در کتابی تألیف کردند کـه اکنـون در                     

  ٢».دست است

کند که در زمان سلطنت اردوان پنجم متولد شد و از کودکی برای          او در کِفَالیَه تصریح می    

نـزدش آمـد در    شد، و نخستین باری که فرشتۀ وحی بـه  فتن رسالت آسمانی پرورده میتحویل گر 

تأکیـد ادعـا    او بـه . گذاری کـرده بـود    زمان کودکی وی بود و آن زمانی بود که اردشیر بابکان تاج           

  :کند که می

زمانْ فرشـتۀ وحـی همـۀ اسـرار گذشـته و آینـدۀ جهـان، آنچـه از زمـان آدم تـا امـروز                         در آن 

مـن آموخـت کـه     اسـراری بـه  . من آموخت فتاده و سپس اتفاق خواهد افتاد، را بهاتفاق ا 

علــمِ . همــۀ رازهــای جهــان بــر مــن مکــشوف گردیــد . از همــۀ مــردم جهــان پوشــیده اســت

  .من داده شده است اندیشند به بینند و می شنوند و می هرچه مردم جهان می

همــۀ اســرار  خبــر داده شــده کــه بــهام کــه  افزایــد کــه مــن همــان مــسیح موعــودِ آخرزمــان   و مــی

                                                 
1- Mani. The Kephalaia of the Teacher. Tr. Iain Gardner (E. J. Brill, 1995). 
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مــن مبعــوث شــدم تــا درد و رنــج را از بــشریت دور کــنم و همگــان را    . آشــکار و نهــان آگــاه اســت 

  . سعادت ابدی برسانم به

هند رفتم تا راز      کند که در سالهای آخر سلطنت اردشیر مبعوث شدم و به            سپس تصریح می  

سلطنت نشست مـن      ر درگذشت و شاپور به    در همان سال که اردشی    . سعادت ابدی را تعلیم بدهم    

آنگــاه . بابــل و میــشان و خوزســتان آمــدم   پــارس آمــدم و از پــارس بــه   کــشور هنــد را رهــا کــرده بــه  

من اجازه داد که تعالیم دین را  شاپور مرا با احترام شایسته پذیرفت و به. حضور شاپور رسیدم    به

رودان و مرزهـای کـشور روم    غـرب میـان  پس از آن از شرق فـالت ایـران تـا    . در جهان انتشار دهم  

  . تعلیم و تبلیغ پرداختم سفر کردم و به

و دربارۀ دومین سفرش به سرزمینهای شرقی که در زمان سلطنت شاپور اول اتفـاق افتـاد،                  

هنــد ســفر کـردم و همــۀ شــهرهای هنــد را گــشتم تــا راز   بــار دیگـر از راه دریــا بــه  نویــسد کــه یــک مـی 

سپس به ایران برگشتم و    . ولی مردم با من مخالفت کردند     . علیم بدهم مردم ت   سعادت ابدی را به   

شهرهای ایران را گشتم، دربارۀ نزاع ابدی نور و ظلمت سخن گفتم، دربارۀ گناه و ثواب سـخن                  

خواسـتند کـه از ظلمـتِ مـاده      گفتم، ولی در میان ایرانیان نیز گوش شنوا نیافتم؛ زیـرا مـردم نمـی         

بخـِش مـن    س مرا از تبلیغ و راهنمایی بازداشتند و به تعالیم نجـات سپ. رها شده روحانی گردند   

دادم را بپذیرنـد،      خواستند حقایقی که من تعلیم مـی        شاه و شهریاران ایران نمی    . توجه ننمودند 

بابـل    لذا بـه  . بخش من در گوش آنها اثر نکرد        فریادهای نجات . زیرا اسیر دستِ شیاطین بودند    

تبلیغ حقایق پرداختم و برای مردم بیان کردم که چه            بل و آشور به   آمدم و در شهرهای مختلف با     

گرچــه در همــۀ . نیــک و چــه بــد اســت تــا مــردم را از تاریکیهــا رهــایی داده بــه روشــناییها برســانم 

تن بیش نبودم تخمِ حقیقت را در میان همگان        شد، مِن مانی که یک      کشورها با من مخالفت می    

 حقـایق گـشودم؛ زورمنـدان بـا همـۀ توانـشان نتوانـستند جلـو                 کاشتم، دیدگان همگـان را بـر روی       

بخشِ من را بگیرند و مانِع گسترش نور شوند؛ زیرا حقـایقی کـه مـن بیـان               گسترش تعالیم حیات  

  .کردم نیرومندتر از زورِ آنها بود می

ام تا بیماریِ جهـان   کشد؛ من آمده کند که جهان در بیماری است و درد می       مانی تأکید می  

جهـان نیازمنـد طبیـب حـاذق اسـت و مـن آن       . داوا کنم و دردها و رنجها را از جهان دور کنم        را م 

رهنمودهای طبیـبِ خـویش گـردن نهنـد و            اند که باید به     مردم جهان همچون بیمارانی   . ام  طبیب

بیماری که به رهنمودهای طبیب توجه ننماید و طبیب را دشمن       . آنها را اجرا کنند تا شفا یابند      

شـود و نـه تنهـا مجبـور اسـت کـه درد بکـشند               ندارد نادانسته مـانع مـداوای خـویش مـی         خویش بپ 

  . بلکه مجبور است که دردهای دیگری عالوه بر دردِ کنونیش نیز تحمل کنند
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کند که اصحابِ من کـه در نقـاط دوردسـتِ جهـان مـأمور تبلیـغ رسـالتهای                     سپس تلقین می  

یــد یقــین داشــته باشــند کــه پیــروزیِ نهــایی ازآنِ  انــد نبایــد از هــیچ خطــری بهراســند؛ بلکــه با مــن

پراکننـد و وسـائل رسـتگاری     زداینـد و حکمـت مـی    اند که ظلمتها را مـی   ایشان است؛ زیرا ایشان   

اصحاب من هـر رنجـی کـه در راه تبلیـغ رسـالت تحمـل کننـد روح               . کنند  ابدی مردم را فراهم می    

ــد و ســزاوار پاداشــهای ه   خــویش را بــیش از پــیش مــی    ــر در جهــان دیگــر     پاالین ــر و برت رچــه بهت

طبیب گرچـه  . اند اند که در کار مداوای دردهای مردم جهان    اصحاب من طبیبانی  . خواهند بود 

ممکن است که بیماری و زخم را با داروهای تلخ یا عمـل جراحـی انجـام دهـد کـه همـراه بـا درد                     

و دردی کـه طبیـب بـا       کنـد     داند که دوای تلخی کـه طبیـب بـرایش تجـویز مـی               باشد ولی بیمار می   

بیمـارِ دانـا در     . خـاطر بهبـودی یـافتن او اسـت          کنـد بـه     جراحی و شـکافتنِ زخـم بـر او تحمیـل مـی            

کند، داروهای تلخی که طبیب بـرای او تجـویر کـرده              چنین حالتی درد کارد طبیب را تحمل می       

و خواهـد   دهـد و تـا پایـان عمـرش سپاسـگزار ا             طبیـب پـاداش نیـز مـی         کند، و بـه     است را تناول می   

اصحاب مـن بایـد بـه ایـن امـور توجـه داشـته باشـند و همـۀ تـالش خـویش را بـرای هـدایت                             . ماند

  ١.کار گیرند مردم جهان به

صـورت    او تلقینهـایش را بـه  . گِر بسیار زبردستی است    مانی در کِفَالیَه نشان داده که تلقین      

مـوالً بـرای انـسانها      شـکوکی کـه مع    . و پاسخِ مانی مطـرح کـرده اسـت        » یکی از اصحاب  «پرسش  

عنوان سؤالهای یک صحابی مؤمن حقیقی ولی اندکی دچار           آید را به    دربارۀ تعالیم او پیش می    

دهـد؛ و پاسـخهایش       زبـانی بـسیار مـؤثری پاسـخ مـی           آنها با چرب    کند و آنگاه به     تردید مطرح می  

 او اسـت و او       رساند که حتی شکوکش نیز نشانۀ ایمان قویِ         یقین می   چنان است که پرسنده را به     

گوید از جانب عالَمِ باال است و عین حـق اسـت و هـر     باید اطمینان داشته باشد که آنچه مانی می    

  .گوید با جان و دل بپذیرد انسانی که خواهان نجات ابدی باشد باید همۀ آنچه را مانی می

ام   هیقـین کامـل رسـید       نویسد که من به     مانی می   خطاب به » یکی از اصحاب  «سپس از زبان    

نبـرد شـیاطین بـروم و         ام کـه بـا همـۀ تـوانم بـه            ام حق است؛ لذا تصمیم گرفتـه        که راهی که برگزیده   

ام   یقـین رسـیده     مـن بـه   . آنها را شکست بدهم و جهان را از عناصر ظلمت و امور شیطانی برهـانم              

 کــه روزه گــرفتِن همیــشگی و ذکــر و نمــازِ دائمــی بهتــرین عملــی اســت کــه روح انــسان را پــاالیش  

لحظــه از عمــرم را   ســر نخــواهم بــرد و یــک   ذکــر و ورد و دعــا و نیــایش بــه   مــن دمــی بــی . دهــد مــی

داری   ام کـه بـرای عبـادت و ذکـر و نیـایش و روزه                یقـین رسـیده     غفلت نخواهم گذراند، زیرا بـه       به

  .ام آفریده شده
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کنـد   ن مـی های ابن ندیم و شهرستانی نیز خواندیم، مانی در کِفَالیَه تلقـی            چنانکه از نوشته  

رسیده کـه دخالـت پروردگـار بـرای نجـات بـشریت از                که در هر زمانی که بشریت به وضعیتی می        

گزیــده و مــأمور  طلبیــده پروردگــار یــک پیــامبری را برمــی  گناهــانی کــه دامنگیرشــان اســت را مــی 

کرده است؛ و اکنون که آخرزمان است مانی که مسیح موعود و پاراکلیت است                تبلیغ حقایق می  

اکنــون بــشریت بــیش از هــر زمــان دیگــری گرفتــار فــساد و مــاده و ظلمــت  . بعــوث کــرده اســترا م

  .این وظیفه را پروردگار برعهدۀ مانی نهاده است. است و نیازمند راهنمایی است

مانی گرچه از سن چهـار سـالگی در مدرسـۀ پـرورش کـشیِش منـدائیان در تیـسپون پـرورش                      

در ) مغتــسله(هــا  دیــر ایلخــایی ی در مدرســۀ وابــسته بــه  ســالگ۲۴ تــا ۱۲یافتــه بــود و ســپس از ســن  

ریاست آن رسـید،      را داشت و سپس خودش به       میشان تعلیم دیده بود که پدرش ریاست آن         دشت

، )یعنـی اُمـی اسـت     (کرد که نزد هیچ معلمی شاگردی نکرده و آموزش ندیده است              ولی ادعا می  

از آسـمان و از نـزد   ) تـواَم (فرشـتۀ وحـی    نویـسد وحـی آسـمانی اسـت کـه             گوید و مـی     و آنچه که می   

کرد که  بیانِ دیگر، مانی تصریح می به. آورد برای او آورده است و می) خدای نور(» یَزد روشن«

آورد نه سخنِ او بلکه کالمِ خدا است، و چیزهائی است کـه او تـا                  نوشته درمی   گوید و به    آنچه می 

  .دانسته است پیش از نازل شدنشان نمی

  ییم مانتعال. ۳

. کـرد   مانی تعـالیم دیـنش را از دینهـای متعـددی گرفتـه و بـا هـم درآمیختـه بـود و ارائـه مـی                          

نیـز از   ) سـلطانِ بهـشت   (» شهریار  وهِشت«بود که با نام زروان و       ) ایَزِد نور (» یَزد  روشن«خدایش  

تدبیر و غیـب    نامهای حِلم و عِلم و عقل و          یار بود به    یزد دارای ده دست     روشن. او یاد کرده است   

» دیـن مـانی  «معنای   های مانی به    در نوشته » حکمت «١.و حب و ایمان و وفاء و مروت و حکمت         

گونـه    رودان گرفتـه بـود؛ و همـان         نبوت و وحی و فرشتۀ وحی را مانی از ادیان سـامی میـان             . است

برش وسـیلۀ فرشـتۀ وحـی بـرای پیـام           که در ادیان سامی خدا در آسمان نشسته بـود و پیـامش را بـه               

اســطورۀ آفــرینِش او . کــرد توســط یــک فرشــته دریافــت مــی فرســتاد مــانی نیــز پیــام خــدا را بــه  مــی

آدم و  . مخلوطی از اساطیرِ ایرانی و سامی بود و بخشی نیز از تـورات مـسیحیان گرفتـه شـده بـود                    

نظریـۀ تـضاد خیـر و شـر را     . ئی دارنـد  های مانی جای ویژه    حوای داستانهای مسیحیان در نوشته    

عقیــده بــه تقابــلِ ازلــیِ شــیطان و خــدا را از زروانیــان و  . ز مزدایَــسنە و آئــین زرتــشت گرفتــه بــودا

نوبـۀ   دیصانیها، و نبرِد ازلیِ نور و ظلمـت را از غنوصـیان و دیـصانیها گرفتـه بـود کـه آنهـا نیـز بـه                         
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یزی و ســت زهــد و شــادی. ســلیقۀ خودشــان پــرورده بودنــد  خــود از ایرانیــان و زروانیهــا گرفتــه و بــه 

. پسندی و اجتناب از هرگونه لذت را از مغتسله و صابیان و مسیحیان و بودائیان گرفتـه بـود                 رنج

را ) خاطر پاالیش یافتنِ روح و طی کـردن مراتـِب تکامـل      درپی به   زندگیهای پی (تناسخ    عقیده به 

ــود    ــه ب ــدوان گرفت ــان و هن ــسنان گر   . از بودائی ــه و زنــدگی اخــروی و بهــشت و دوزخ را از مزدایَ فت

و از ترکیب همۀ اینهـا مجموعـۀ تعـالیم نـوینی را ایجـاد کـرد کـه قـرار         . نحو خاصی پرورده بود     به

  . بود جای همۀ ادیان موجود در جهان را بگیرد

شاهنـشاه     شـاپورگان را کـه بـه       رسـالۀ زبـان پهلـوی نگاشـته بـود و            مانی ابتـدا تعـالیمش را بـه       

شــاگردانِ او عمــدةً خــوزی و آرامــی و ســریانی  ولــی چونکــه . زبــان پهلــوی بــود تقــدیم داشــت بــه

اذهـان عـوام    هایش را برای آنکه بـه   زبان سریانی تحریر کرد و نوشته        بعدتر تعالیمش را به    بودند

زبــان ســریانی  نویــسد کــه مــانی هفــت کتــاب بــه   نــدیم مــی ابــن. نزدیــک کنــد بــا تــصاویر آراســت 

 فرسـِ  ۲سِـفر االَسـرار،      ۱: اسـت  آوردهین   ندیم چنـ     را ابن  این کتابها نام   ترجمۀ عربِی    .نوشت

ــابره، ــاء،  ۳ الجب ــفر األحی ــِحالم فــرائض ۵ ِس ۶ ین،ب ــا ۷ المــستمعین، فــرائض  ١.پراگماتی

کتـاب رازهـا، کتـابِ قهرمانـان، کتـابِ          : شـود   زبـان امـروزیِن مـا چنـین مـی           نامهای این کتابها بـه    

خـــود مـــانی نیـــز نـــام . جبـــات عبـــادیداران، وظـــایِف نیوشـــگان، وا زنـــدگان، وظـــایِف دوســـت

انجیلیون . کند نام انجیلیون بزرگ نیز یاد می      کتابهایش را در کِفَالیَه آورده است و از کتابی به         

ملکـوت نیـز   (است » ملَکوت«معنای    لفظی سریانی به   شکلِ انجیل آمده است     که در قرآنْ به   

بود و هر سـوره بـا     ) ف الفبای سریانی  شمارۀ حرو   به( سوره   ۲۲انجیِل مانی دارای    ). عبری است 

هـای عبـادت      نویسد که مـانی در کتابهـایش شـیوه          یعقوبی می . شد  یکی از این حروف شروع می     

آورد » سِـفر االسـرار  «نـام   کتـابی نیـز بـه   . را شـرح داده بـود  ) بریدن از مـاده (منظور خالص روح     به

نــام ســفر الجبــابره داشــت و     بــهکتــابی نیــز . کــه در آن معجــزات انبیــای پیــشینه را رد کــرده بــود   

   ٢.کتابهای بسیار دیگر

خوانیم که مانی در کتـاب سـفر االسـرار کلیـۀ ادیـان گذشـته را مـورد             در نوشتۀ ابن ندیم می    

پـسِر زنِ بیـوه     «او برخی از بابهای ایـن کتـاب بـا عنوانهـای             . بررسی و نقدِ کوبنده قرار داده بود      

گـواهی آدم برضـد   «و »  برضـد خـودش در شـهر یهـودا    گـواهی عیـسا  «و » که یهودیان بردار زدنـد   

قول «و » فرومایگان در دین«در بابهای دیگر با عنوانهای . دین مسیحیان را کوبیده بود» عیسا

و » باب پیامبران «و  » ردیّه بر عقیدۀ دیصانیها دربارۀ حیات     «و  » دیصانیها دربارۀ نفس و جسد    

                                                 
  . ۵۱۹ :الفهرست ١
  .۱۶۲ ۱۶۰/ ۱: تاریخ یعقوبی 2



۷۵۲  گِر زهد ستیز و تبلیغ ی پیامبر شادی مان   شاهنشاهی ساسانی                                                                                          

   ١.یگر پرداخته بودو ابواب دیگر به نقد ادیان د» باب قیامت«

گیـــری و مهـــار نفـــِس اَمـــاره از گـــرایش  کتـــاب پراگماتیـــا تعلـــیم راه و روش عبـــادت و روزه

منظور خالصی دادن نفس از  شهوتها و آموزش راههای گوناگونِ ندبه و زاری و خودآزاری به به

  . عناصر ظلمانی بود

 بیان کـرده بـود، یـاد داده         ، مانی گناه و ثواب را برای عوام       »تکالیف نیوشگان «در کتاب   

گونه زندگی کنند، از چه چیزهائی دوری گزینند، و از چه راههـائی رزق حـالل                  بود که عوام چه   

  .گونه عمل کنند تا مرتکب حرام نشوند کسب کنند و چه

زبان سریانی نوشت که زبان مقـدس دینهـای سـامی بـود و گفتـه                  همۀ این کتابها را مانی به     

 ۱۶محمدعلی باب و بهاء اهللا نیز کـه         . گوید  ن زبان با پیامبرانش سخن می     شد که خدا با همی      می

زبـان عربـی نوشـتند کـه زبـان مقـدِس وحـی در         سده پس از مـانی ظهـور کردنـد کتابهایـشان را بـه           

دو نیـز معتقـد بودنـد کـه خـدا در هـر زمـانی کـه یـک پیـامبری پـس از پیـامبر              ایـن . دین اسالم بود  

گویـد؛ لـذا آنچـه بـر آنهـا وحـی شـده بـود          عربی با پیـامبرش سـخن مـی      اسالم مبعوث کند با زبان      

اهللا  بیــانِ دیگــر، خــدای مــانی زبــانش ســریانی بــود و خــدای بــاب و بهــاء   بــه. زبــان عربــی بــود بــه

  . زبانش عربی بود

ــته  آن ــا        بخـــش از نوشـ ــمال آفریقـ ــصر و شـ ــین و مـ ــستان چـ ــه در ترکـ ــانی کـ ــدۀ مـ ــای پراکنـ هـ

تا کنون ) اروپایی(و التین ) مصری(و قبطی )  و باختری و پارتیسغدی(زبانهای ایران شرقی     به

زبانهــای محلـــی اســت کـــه توســـط    هـــای مـــانی از ســریانی بـــه  کــشف شـــده اســت ترجمـــۀ نوشــته   

  .رسوالنش صورت گرفته بوده است

در تعالیم مانی دو خدا در جهـان وجـود دارنـد کـه هـردو آفریدگارنـد و از ازل بـا هـم وجـود                     

منیو، و خدای شـر   خدای خیر شبیه سپنتە . ر و خیر است و دومی ظلمت و شر        اند؛ یکی نو    داشته

منیــو و  منیــو و انگرمنیــو در آن اســت کــه ســپنتە   شــبیه انگرمنیــو اســت؛ ولــی تفاوتــشان بــا ســپنتە   

همـراه انـسان آفریـده        اند که به    انگرمنیو در آئین مزدایَسنە دو خصیصۀ انسانی و در درون انسان          

لــی در عقیــدۀ مــانی دو آفریدگارنــد کــه اولــی آفریننــدۀ خوبیهــا و روحانیــات اســت و  انــد؛ و شــده

رو دو خدای مانی شبیه دو  از این. اند دومی آفرینندۀ بدیها و مادیات؛ و هردو شنوا و بینا و آگاه

  . خدای متنازعِ زروانیها است که در گفتار هفتمِ این بخش خواهیم شناخت

د زروانیهـا، هرچـه خیـر و نفـع و پـسندیده اسـت آفریـده خـدای         در تعالیمِ مانی، همچون نز  

جهـان ایـن دو خـدا در    . نور است و هرچه بد و زیان و ناپـسند اسـت آفریـدۀ خـدای ظلمـت اسـت             
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همـان جـائی کـه    (نـور دارای جهـان ویـژۀ خـویش بـود و در بـاال قـرار داشـت           . ازل از هم جدا بـود     

همـان جـائی   (یش بود و در پائین قرار داشت      ؛ و ظلمت دارای جهان ویژۀ خو      )بعدها آسمان شد  

پیش از آنکه زمین و آسمان و خورشید و ماه و ستارگان پدیـد آینـد ایـن دو                   ). که بعدها زمین شد   

ظلمت تصمیم گرفت که جهان نـور را تـسخیر کنـد و خیـر و نیکـی را از                    . جهان از هم جدا بودند    

لمــت مقابلـه کنــد عناصــر نــورانی را  خــدای نـور و خیــر بــرای آنکــه بـا خــدای ظ  . جهـان برانــدازد 

جهــان نــور  عنــوان لــشکریان او بــا لــشکریان ظلمــت بــستیزند و نگذارنــد کــه آنهــا بــه    آفریــد تــا بــه 

خدای . ربایند را بازگیرند و نگاه دارند نزدیک شوند؛ و عناصر نورانی که لشکریان ظلمت می

لمـت بـرای تـسخیر جهـان        در اثـر تالشـهای خـدای ظ       . ظلمت و شر نیز لشکریان خویش را آفرید       

از ایــن زمــان ســتیز ابــدی نــور و  . نــور، ظلمــت توانــست کــه بــا نــور همکنــار شــود و بــا او درآمیــزد  

خدای نور برای آنکه عناصر نورانی را از بند عناصر ظلمانی برهاند آسـمانها              . ظلمت آغاز شد  

ر ظلمـت را کـه از       و زمینها را آفرید و خندقی عظیم با دیواری بلند برگـرد جهـان کـشید تـا عناصـ                   

از آن اندازه عناصر نور که از ظلمـت پـالود خورشـید    . کشید در آن اندازد درون عناصر نور برمی  

. نوبـۀ خـود عناصـر نـورانی را از عناصـر ظلمـانی بپاالینـد                 و ماه و اختران را ساخت تا هرکدام به        

خـدای ظلمـت بـرای    زیـرا  . عالوه بر ذواتِ نورانی، آب و نسیم نیـز از لـشکریان خـدای نـور بـود              

کــرد،  ســرما را خورشــید خنثــی مــی. خــویش دود و ســوزندگی و مــه و ســرما و گرمــا را آفریــده بــود

کــرد، تــاریکی را خورشــید و مــاه و    کــرد، گرمــا را نــسیم خنثــی مــی    ســوزندگی را آب خنثــی مــی 

چنین بود که نبـرد اینهـا بـه پدیـد آمـدن روز و شـب و فـصول و طبیعـت                      . کردند  اختران خنثی می  

توسط این دوخدای ستیزنده آغاز شد که یکی همه نیکیها را آفرید و  انجامید و خلقت جهان به

یـاری ظلمـت      در آغاز ایـن نبردهـا اهـریمن از درون ظلمـت پدیـدار شـد تـا بـه                   . یکی همه بدیها را   

ذات اهریمن که مخلوطی از عناصر ظلمت است ازلی نیست ولـی گـوهرش ازلـی اسـت            . بشتابد

اهـریمن صـفت ابلـیس گرفـت و فرمانـده سـپاه ظلمـت        . اریکی وجـود داشـته اسـت      که همراه بـا تـ     

یزد کوشید که     کار ساختن ماده شد تا نور را در ماده محبوس کند؛ و روشن              به  اهریمن دست . بود

یـک ذات نیرومنـدِ نـورانی و روح    ) زروان/ یـزد  روشـن (خـدای نـور   . مانع او بـرای آفـرینش شـود    

نبرد اهریمن فرستاد و پنج ایزد که نسیم و بوی خوش و نور و آب  و بهنام اورمزد آفرید  خالص به 

جنـگ   چـون اورمـزد بـا ایـن لـشکرها از آسـمان فـرود آمـد تـا بـه          . فرمان او نهاد و آتش بودند را به  

جنـگ   بـاد و مِـه بودنـد بـه     اهریمن برود اهریمن با لشکریانش که دود و سوزندگی و سیاهی و یـخ          

گانـۀ    ورمزد پیروز شد و او را درمیان عناصر ظلمت گرفت و عناصر پنج            اهریمن بر ا  . او برخاست 

جــائی  تالشــهای اورمــزد بــرای رهــایی بــه  . گانــۀ ظلمــانی آمیختــه کــرد  نــورانی را بــا عناصــر پــنج 
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ــد آمــد کــه         ــورانی موجــودی پدی ــده شــد » آدم«نرســید، و از ترکیــب عناصــر مــادی و ن آدم . نامی

. مـده بـود و هـم عناصـر خیـر در او بـود و هـم عناصـر شـر         موجودی بـود کـه از نـور و ظلمـت پدیـد آ          

آدم و رهـا کـردن او از دسـت شـیطان و عناصـر ظلمـت، عیـسای آسـمانی را                اورمزد برای یـاری بـه     

را از عناصـر مـادی کـه در درون         » حـواء «اهریمن نیـز    . فرستاد که ذات نورانی و روح خالص بود       

عیسای نورانی بـه آدم گفـت کـه    . مند سازد  عالقهعناصر ظلمانی آدم بود پدیدار کرد تا آدم را به   

جهــنم  از حــواء بپرهیــز زیــرا قــصد دارد کــه عناصــر نــورانی کــه در تــو هــست را نــابود ســازد و بــه      

گونـه کـه     آنامـا حـواء     . گـاه ابـدی در زمـین بـود          او نشان داد که شکنجه      جهنم را نیز به   . بفرستد

آدم نشان داد و آدم هوس خوردن کرد و چـون            بهخوردنیهای لذیذ    او تلقین کرده بود     ابلیس به 

از ایـن آمیـز دختـری    . خورد شهوت بر او غالب شده اختیار از دست داد و بـا حـواء آمیـزش کـرد           

پس از آن فرزندان دیگری نیز از آمیزشهای بعـدیِ          . بود) هوای نفس (» آز«پدید آمد که نامش     

شــد بــرای فریــب دادن فرزنــدان آدم و    کــارآترین ابــزار اهــریمن   » آز«. آدم و حــوا پدیــد آمدنــد  

وسـیلۀ خـوردن و    زا و آمیـزش بـا زنـان شـد؛ بـه      مرحلۀ خوردن غذاهای لذیِذ شهوت کشاندنشان به 

شــد و آنهــا را از عناصــر ظلمــت    آمیــزش جنــسی بــود کــه عناصــر نــورانی در آدمهــا تــضعیف مــی    

ریان اورمــزد شــدند و بــه جنــگ لــشک  انباشــت تــا جــائی کــه تبــدیل بــه لــشکریان اهــریمن مــی    مــی

در دنبالــۀ ایــن نبــرد بــود کــه موجــودات روی زمــین پدیــد آمدنــد کــه بخــش اعظــم           . رفتنــد مــی

جسمشان از عناصر ظلمانی و ساختۀ اهریمن تشکیل شده بود، و عناصر نورانی نیز روحِ آنها را             

   ١.داد تشکیل می

جهــان  ق بــه در کالبــد مــادی تــن کــه متعلــعنــصر نــورانی بــودروح انــسان کــه ترتیــب،  ایــن بــه

 مجموعـۀ   از آن هنگام انسان در این جهانِ مبتنی برتضاد خیروشر         . ه بود  زندانی شد  بودشیطان  

 سویجهان ملکوت، و از       متعلق به   یعنی از سوئی دارای روحی بود آسمانی و        ؛هردوضد گردید 

 گرایــشهای وجهــان تــاریکی و دارای هوســهای نفــسانی  دیگــر دارای جــسمی مــادی و متعلــق بــه 

 وظیفۀ انسان آن بود که با سرکوب آز و هوا و هوس، با خودداری از خوردن گوشـت و                    .انیشیط

  ٢.نوشیدن باده و از آمیزِش با زن، خویشتن را بپاالید و عناصر ظلمانی را از خود براند

مـاده از   ماده در تعالیم مانی اساس و پایۀ شر و بدی است؛ و تا زمانی که گـرایش انـسان بـه                   

داد شـامل زن   دست مـی  تعریفی که مانی از بدی به   . اشد شر و بدی برجا خواهد بود      میان نرفته ب  

آنهـا   طـور فطـری بـه    شد کـه بـشر بـه    و گوشت و میوه و خوراکیهای لذیذ و باده و همۀ چیزهائی می          

                                                 
 .۵۱۵ ۵۱۱: الفهرست. ۲۷۳ ۲۶۹: شهرستانی. ۱۶۰ ۱۵۹/ ۱: تاریخ یعقوبی 1
 .۵۱۵: شهرستانی 2
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هرچـه بـرای انـسانها خوشـی     . نامیـد » هـوای نفـس  «این گرایش فطری را مـانی       . گرایش داشت 

اینهـا از تحریکـات شـیطان اسـت و انـسان       گفـت کـه گـرایش بـه      مـانی مـی  آورد از ماده بـود، و   می

. قدرتِ سیاسی نیز از تجلیات ماده و ناشی از تحریکات شـیطان بـود          . باید از آنها دوری جوید    

لذا سلطنت در عقیدۀ مانی یک پدیدۀ شیطانی بود که انسان پرهیزکـار بایـد از آن دوری جویـد                   

  .  تا لشکر نور بتواند ظلمت را شکست دهد و ماده را نابود کندخود رها کند و امور جهان را به

سـالۀ ایرانیـان    سو مخـالف سـنتهای فرهنگـی و دینـِی هـزاران             تعالیمی که مانی آورد از همه     

بـــود کـــه اساســـش بـــر ضـــرورت آبادســـازی و زیباســـازی جهـــان و شادزیـــستی نهـــاده شـــده بـــود،  

» خـشتر «را  داد و آن  آرامـش جامعـه تقـدس مـی       عنـوان برقرارکننـدۀ نظـم و امنیـت و             سلطنت به   به

همـین سـبب بـود کـه مغـان و دربـار خیلـی زود              بـه . کـرد   کشی را تقبـیح مـی       نامید، و زهد و رنج      می

خطرناک بودن نظریۀ مانی پی بردند و فعالیتش در ایران را ممنوع کردند و او مجبـور شـد کـه            به

شـاید  . رده شـد و شـکل نهـایی خـویش را گرفـت           تعـالیم او در بیـرون از ایـران پـرو          . از ایران برود  

ــائین آوردن اهــورمزدا   ــه(پ ــانِ او ب ــانی      و هــم) اورمــزد: بی ــا اهــریمن توســط م ــرار دادنِ او ب ــه ق پای

چنانکـه دیـدیم،   . خاطر ضدیتی بود که در او نسبت به مغان و آئین مزدایَسنە ایجـاد شـده بـود                 به

رغـم آنکـه      اش نبرد با اهریمن است؛ ولی بـه         یفهاورمزد در عقیدۀ مانی مخلوقِ زروان است و وظ        

در اینجا نوعی ضدیت    . خورد  حمایت کامل زروان را با خود دارد در برابر اهریمن شکست می           

  .بینیم با دین مزدایَسن را در مانی می

جهـان بـا یـک دیـد بدبینانـه       ئـی کـه بـه        شـالوده  بر زهد و دنیاگریزی و       بر اساس تعالیم مانی  

تعالیمِ او  . اساس تعالیم او بود    جهانامور    توجهی به  انزواگرایی و بی     .نگریست بنا شده بود     می

 از دنیــا دســت زاهدانــهدنیــای اوهــام در کــرد کــه  خاصــیت مبــدل مــی موجــودی بــی  بــهاو انــسان را

دنیا و لذتهایش و با ازدواج نکـردن،  ستن از  و با دست ش؛بشوید و در خوابی بیدارنشدنی بزید   

سن      . را برای خودش تضمین کندسعادت جاودانی در دنیای دیگر      ضـدیت مـانی بـا دیـن مزدایـَ

آباد کردن جهان . نمود  کرد او تقبیح می     حدی بود که هرچه را زرتشت و مزدایَسنە تشویق می           به

ــشاورزی و دام ــر  از راه کـ ــالیم زرتـــشت از برتـ ــانی   داری در تعـ ــالیم مـ ین حـــسنات اســـت، و در تعـ

شادزیــستی در تعــالیم زرتــشت . انجامــد تقویــت خــدای ظلمــت مــی بــدترین کارهــا اســت زیــرا بــه

تـشویق شــده اســت ولــی در تعــالیم مــانی شـادی حــرام و گنــاه اســت و انــدوه دایمــی از مــستحبات   

یل بــزرگ خــودآزاری در تعــالیم زرتــشت از گناهــان اســت ولــی در تعــالیم مــانی از فــضا     . اســت

است؛ زیرا خودآزاری سبب کـشته شـدن عناصـر ظلمـانی و شـیطانی در انـسان و تقویـت عناصـر                       

  .شود بهشِت برین می روحانی و آماده شدن انسان برای انتقال به
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، و بـود  آفریـده شـده   آمیزش روح و ماده از انساِن مادی آمد آنکه آنچه از عقیدۀ مانی برمی  

 و در جهنم که همین جهان مادی  تداوم داشتبشر حیات بودندته هم آمیخ دو به که این تا زمانی

رسید که از ماده  سعادت ابدی و بهشت جاویدان می  بشر زمانی به.داد زندگی ادامه می است به

عالَم نـور نیـز جهـانِ       . عالَم نور برگشته باشد     و عناصر ظلمت رهایی یافته از زندان تن رهیده و به          

انسان فقط  .  خارج از این زمین است و جهان ملکوت آسمانی است          خارج از این جهان مادی و     

شکل مادی  سعادت برسد که از زندانِ مادی تن رها شده باشد، یعنی دیگر به تواند به زمانی می

 زیرا روح که عنـصر نـورانی        شود   سعادت انسان با مرگ او آغاز می       عبارت دیگر   به ؛فعلی نباشد 

امـا رهـا شـدنِ روح از    . یابـد  ادی کـه ظلمـانی اسـت رهـایی مـی     است با مرگ انسان از قفس تـِن مـ   

کسی . دین مانی و اجرای تعالیم او است        اسارت تن نیز شروطی دارد که نخستیِن آن گرویدن به         

کند و در تن دیگـری بـه          که پیرو مانی نباشد وقتی بمیرد باز روحش را اهریمن و ماده تسخیر می             

  . گردد  برمیگاه است همین زمین که دوزخ و شکنجه

هرگاه یک انسانی   کردند تا  النه و زن و گوشت      در باده  ۀ مانی گفت  بهاهریمن  آفریدگان  

 بنوشــد یــا بــا زنــی همخــوابی کنــد یــا گوشــت حیــوان بخــورد، وارد کالبــدش شــوند و روح را بــاده

خطرنــاکترین .  جاویـد گرفتـار سـازند   بـه شـکنجۀ  ظلمـات بکـشانند و    سـوی شـر و   هرچـه بیـشتر بـه   

. بود) حرص و دنیاطلبی(آز  گفتۀ مانی به  برای فاسد کردن روح بشر آفرید اهریمنی که   دیو

آز در همــۀ ذرات مــاده وجــود . شــودتوانــست همــراه همــۀ اجــسام مــادی وارد کالبــد انــسان  آز مــی

درنگ لشکر آز از آن ماده  شد بی مند می یکی از مادیات دنیایی عالقه  داشت و همینکه کسی به    

داشــت کــه بــرای حــصول آن چیــز  کــرد و وامــی شــد و او را وسوســه و مفتــون مــی دش مــیوارد کالبــ

  .سپاه شیطان بپیوندد کارهای ناشایسته بزند و به مادی دست به

بـارترین جنبـۀ تعـالیم او         تـرین و زیـان      گـِر فنـای بـشریت بـود، و ایـن منفـی              تعالیم مانی تبلیغ  

وسـیله راه را بـرای انقـراض          ایـن   کـرد، و بـه       مـی  گریـز از همـسرگزینی تـشویق        او مؤمنین را به   . بود

گرفـت و   گرفتنـد زاد و رود انجـام نمـی     سـاخت؛ زیـرا وقتـی انـسانها زن نمـی            نسل بشر همـوار مـی     

از تعـالیم    آمـدش   پـی   بدون توجه بـه   این بخش از تعالیمش را مانی       . شد  نسل بشر منقرض می   

بـر  . ا انسان مؤمن کسی است کـه زن نگیـرد         در تعالیم پیروانِ عیس   . پیروانِ عیسا مسیح گرفته بود    

  .کنند ازدواج نمی یعنی کشیشاناساس همین دستور است که مؤمنین واقعیِ مسیحی 

  زن نگیــرد،مـن دوری جویــد،  داد کــه انـسان وظیفــه دارد کــه از سـپاه اهــری   مـانی تعلــیم مـی  

شــد، بخــل  دزدی نکنــد، دروغ نگویــد، بــاده ننو  گوشــت نخــورد، بــاده ننوشــد، شــادی نکنــد،     

 .سحر و جـادو متوسـل نگـردد     خون هیچ انسانی آلوده نکند، زنا نکند، و به          نورزد، دستش را به   
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 که با کارهای پسندیده لشکر شیطان را از خود برانـد،  بوددیگر وظیفۀ انسان در تعالیم مانی آن    

ــان کنــد کــه نــور خــالص شــو        د و و روح خــود را بپاالیــد و ذرات ظلمــت را از خــود دور کنــد و چن

  .  زروان است شودجهان نور و لذات ابدی که جهانِ شایستۀ انتقال به

مـرز نداشـت،      بود که بدایت و نهایت و زیر و باال و حد و            مجرد عالَمِزروان در تعالیم مانی     

یافـت و نـور    که مؤمن و پارسا و دنیاگریز و پرهیزنده از مادیات بـود، روحـش پـاالیش مـی       و کسی 

مـن در بـاده و زن و          چـون سـپاه اهـری     . ایـن عـالم انتقـال یابـد         بـه کـه   وانـست   ت  شـد و مـی      خالص می 

انگیز وجود داشتند، وظیفۀ انسان پرهیـز از زن و بـاده و شـهوات نفـسانی      گوشت و اشیای هوس 

اینها برای شاگردان طراز اول مانی که روحانیونی در کالبـد           . و از خوردن گوشت حیوانات بود     

درحد نیازشان که شدند  ی حرام بود، اما مردم عادی مجاز دانسته میکل  شدند به   مادی تلقی می  

 آز برآنهــا اثــر نگــذارد و آزمنــد   از آنهــا برخــوردار شــوند، ولــی مواظــب باشــند کــه وسوســۀ دیــوِ     

 و دیـن مـانی   پوشـی کننـد امـا بـه     توانستند از متاع دنیا چشم    که در این زندگی نمی      کسانی. نسازد

آمدنـد و آنگـاه       دنیـا مـی     شـان طـاهر بـه      ه داشـتند، در زنـدگی بعـدی       تعلقـات مـادی عالقـ      بریدن از 

پالوده و روحانی شـوند و شایـستۀ انتقـال    که توانستند   هوس متاع دنیایی را در دل نداشتند و می        

  ١.گردندو ملکوت آسمان عالم زروان  به

م بــودا عــالم نــور را از تعــالی پــاالیش روح و آمــادگی بــرای انتقــال بــه  اســاس عقیــده بــهمــانی

 را بپاالید و    ش مراحل کمال را پیموده روح     تا شده است    آفریده که انسان    گفت  می گرفته بود، و  

نحوۀ پیمودن راه کمال نزد . ملکوت آسمانها و بهشت برین منتقل شود     به و آنگاه نورانی سازد   

کــه در زنــدگیش موفــق   کــه کــسیمعتقــد بــودو ا. داشــتاساســی مــانی بــا تعــالیم زرتــشت تفــاوت  

سـر رسـید روحـش دوبـاره در      تزکیۀ نفس و پیمودن مراتب کمال نشود، وقتی دوران عمرش به          هب

یـک نفـر ممکـن اسـت در اثـر        . راهـش ادامـه دهـد       گـردد تـا بـه        برمـی  به جهنمِ زمین  کالبد دیگری   

دنیـا بـازگردد و هربـار مراتبـی از درجـات       آنکه در زندگیش راه شیطان را در پیش گیرد بارها بـه  

 بکوشـد کـه    از مانی و تعالیمش پیروی کنـد و که در این زندگی کسی. قوط را طی کند کمال یا س  

آیـد   دنیـا مـی   اش یک انسان روحانی به در حد توانش از ماده و شر دوری جوید در زندگی آینده   

مرحلـۀ   بـرای آنکـه بـه   انـساِن مـؤمن و پیـروِ مـانی     . یابـد  ملکوت اعلی آمادگی می و برای صعود به 

ایـن دنیـا      بارها و بارها در زندان تن و در زنـدگیهای متعـدد بـه             که  سد ممکن است    کمال مطلق بر  

. کمــال نزدیــک شــود بیایــد و از دنیــا بــرود و هربــار مراتبــی از مراحــل را پــشت ســر بگــذارد و بــه   

کمـال    روی زمین این مراتب و مراحـل را گذرانـده بـه        مؤمنینِرسد که همۀ      سرانجام زمانی فرامی  
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 از  زروانزمان هنگـام شکـست کامـل شـیطان و ظلمـت، و هنگـام جـدایی جهـان                       و آن  ،اند  رسیده

شود  زمانی آغاز می در تعالیم مانی   با این تعبیر، دوران سعادت انسان        . است اهریمنجهان  

که خودِ انـسان در ایـن دنیـا وجـود نداشـته باشـد؛ و هرگـاه کـه همـۀ انـسانهای روی زمـین از دنیـا                   

 نــور بــر ظلمــت و رزوان بــر اهــریمن تحقــقِ کامــل یافتــه اســت و آنگــاه رفتــه باشــند آنگــاه پیــروزی

  .شود گیرد و ظلمت و شر برای همیشه ناپدید می است که نور و خیر سراسر جهان را فرامی

روح خـالص   مؤمنینی که با پیروی از تعـالیم مـانی از عناصـر مـادی پـالوده شـده و تبـدیل بـه           

ن به عالَمِ نـور و بهـشت بـرین خواهنـد رفـت، و کـسانی          پس از مرگشا  ) اند  روحانی شده (اند    شده

انـد خـود را از عناصـر مـادی بپاالینـد در دوزخ خواهنـد مانـد کـه همـین زمـیِن مـادی                     که نتوانـسته  

و ) زروان(یَزد  روشن. بهشت جایگاه لذت ابدی است و دوزخ جایگاه شکنجۀ همیشگی        . است

سـان، جهـان نـور و جهـان ظلمـت از       این به. خاند، و اهریمن و یاورانش در دوز     ایزدان در بهشت  

همـۀ عناصـر    . گردند که پـیش از وجـودِ کائنـات داشـتند            همان حالتی برمی    شوند و به    هم جدا می  

نورانی و روحانی به بهـشِت عـالَم نـور خواهنـد پیوسـت، و همـۀ عناصـر ظلمـانی در دوزخِ جهـان            

وزخیــان بــه بهــشتیان التمــاس  د. ظلمــت خواهنــد مانــد و بــرای همیــشه در شــکنجه خواهنــد بــود  

آنهـا سـرزنش اسـت کـه چـرا در         کنند که کاری برایشان انجـام دهنـد، ولـی پاسـخِ بهـشتیان بـه                 می

ــا ایــن    زنــدگی ــه در شــکنجه  شــان کارهــائی کردنــد ت ــشه در   . گــاه بماننــد  گون بهــشتیان بــرای همی

  ١.بهشت، و دوزخیان برای همیشه در دوزخ خواهند بود

.  بـود  گرفتـه  و چـین از پیـروان بـودا          به هند  یشخ را مانی در سفرها    تناس  بهگفتیم که عقیده    

بــودا ایــن . را پــرورده کــرده بــود  و بــودا نیــز آنۀ کهــن بــودتناســخ در آئینهــای هنــدی یــک عقیــد 

 بـود  مطـرح  شبرخـی از چراییهـا کـه در رابطـه بـا قـضا و قـدر بـرای          تا بهعقیده را پرورده کرده بود    

دیـد     او مـی   .وت انسانها بدون دخالت خودشان را توجیه کنـد        پاسخ دهد، و علت سعادت و شقا      

انـد، و   کنند که همیشه در رنـج و محنـت          شوند و رشد می     که برخی از انسانها در محیطی پیدا می       

ایـن   دنبـال یـافتن پاسـخی بـه       شـاید او بـه    . انـد   برخی دیگر در محیطـی کـه همیـشه در نـاز و نعمـت              

یا انسانها در این سرنوشت دخالتی دارند؟ اگر دخالت پرسش بود که چرا باید چنین باشد؟ و آ

ایـن نتیجـه رسـید کـه       شـده اسـت؟ او بـه        ندارند آیا این امر تصادفی است یا مقَـدرِ از پـیش تعیـین             

ۀ گذشـته  زیست انـسان از لـذت و درد و خوشـبختی و بـدبختی بازتـاب زنـدگی او در مرحلـ        ۀ  نحو

 بنـابر  .بـرای خـودش گـره زده اسـت        دگی گذشـته    در زنـ  است و آنچه او اکنون در آنست خـودش          

رود و در ایـن زنـدگیها مـسیر کمـال را      آید و از دنیا می      دنیا می   این عقیده، انسان بارها و بارها به      
                                                 

 .۵۱۹: الفهرست 1



۷۵۹  گِر زهد ستیز و تبلیغ ی پیامبر شادی مان   شاهنشاهی ساسانی                                                                                          

مـانی ایـن عقیـده را    . روح خالص مبدل گـردد    برسد و به   »نیروانا«کمالِ مطلق و      کند تا به    طی می 

  .مند سازد دیِن او عالقه فهم باشد و مردم را به کرد که عوام ئی تبلیغ می گونه گرفته به

نیروی خیر و شر را مانی از تعالیم زرتشت اقتباس کـرده بـود،          دو  عقیده به چنانکه گفتیم،   

در گـاتە خیـر و شـر دوگوهرنـد کـه            . صورتی بسیار ناقصتر از آنچه در گاتە مطرح شده بود          هولی ب 

 او جـدا نیـستند؛ نـزد مـانی ایـن دوگـوهر همچـون دو        با انسان زاده شـده و همـراه اوینـد و از ذات       

وجود دارند و جهـان در آغـاز آفـرینش           اند که در خارج از انسان       گر شده   ازلی جلوه   رقیبِ خدای

 در .داد  مـی بازتـاب هـا را    در اینجـا مـانی عقیـدۀ زروانـی         .دو تقـسیم شـده بـوده اسـت          در میان آن  

انــد کــه یکــی  قابــل تعریــف دقیــق مطــرح شــدهصــورت دوخــصلت  هکــه خیــر و شــر در گــاتە بــ حــالی

 جهــانفــضیلت و دیگــری رذیلــت اســت، در عقیــدۀ مــانی هریــک از خیــر و شــر مــدبران حقیقــی   

ســوی آن  خــودش را دارد و پیــروان خــویش را بــه  انــد کــه هرکــدام قلمــرو خــاص بــه   پنداشــته شــده

شـود، و   یـا دیـده مـی   تنها وجه مشترک میان خیر و شر نزد زرتشت و مانی در پایـان دن           . کشاند  می

    پیـروزی نهـایی خواهـد      خیـر و نـور بـه   آن اینکه مانی هم مثل زرتشت عقیده داشـت کـه سـرانجام

در اینجـا نیـز تفـاوت       .  بـرای همیـشه از عـالم زروان جـدا خواهنـد شـد              سپاهشرسید و شر با همۀ      

نیـو بـر   م سـپنتە  کـه پـس از پیـروزی نهـایی         کـرده بینـی    زرتشت و مانی در آنست که زرتـشت پـیش         

 از همگـان بنـدد و     رسـد و سـتم از جهـان رخـت برمـی             تحقـق مـی     ، سعادت مـادی بـشر بـه       انگرمنیو

شــوند و دیگــر محرومیــت و ســتم وجــود نخواهــد داشــت و       نعمتهــای روی زمــین برخــوردار مــی  

 در سراســر گیتــی حکمفرمــا خواهــد شــد؛ ولــی مــانی در ایــن     و ســعادتِ همگــانیعــدالت مطلــق

آز  بینـد، کـه چـون دیگـر دیـو      پوشی از لذتهای مادی و دنیـایی را مـی      چشم مرحله قناعت مطلق و   

لــذتهای مــادی از بــین   نخواهــد کــرد و رغبــت بــه میــل بــه خــورد و نــوش و زنوجــود نــدارد کــسی 

پـس    آسودگی خیال و رضایت کامـل و زهـد مطلـق خواهـد زیـست، و از آن                  خواهد رفت و بشر در    

؛ و این زمانی خواهد بود کـه بـشر          د احساس نخواهد کرد   مادیات دنیایی را در خو      هیچ نیازی به  

  . وهِشت بوده باشد یزد و روشن نه در این دنیا بلکه در عالم زروان و روشن

در تعالیم گاتە وظیفۀ انسان کامالً مـشخص و فرجـام او نیـز در ارتبـاط بـا کـردار و رفتـارش                        

سـیرت     نیـک  ف شده اسـت و انـسانِ      درستی تعری   قابل درک است؛ زیرا بدی و خوبی در گاتە به         

پـروری،    در تعـالیم گـاتە کـشاورزی، دام       . کنـد  و نیکـی پیـشه       بپرهیـزد بـدیها    دانـد کـه بایـد از        می

همنـــوع، ایثـــار و فـــداکاری در راه ســـعادت  کـــردن شـــهر و روســـتا، کمـــک بـــه ســـازی، آبـــاد خانــه 

د اسـت کـه موجـب       همۀ اینها کارهای شایسته و خداپسن      …دیگران، مبارزه بامفاسد اجتماعی،   

ــوی و اخــروی انــسان خواهــد شــد     خــشم، مــستی، جنــگ و تعــدی و تجــاوزگری،     . ســعادت دنی
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، ایجـاد نـاامنی،    خانـه  تخریب کشتزار و باغستان، کشتن انسان و حیوان، ویران کـردن آبـادی و          

همه در ردیف بدیها قرار دارند که سبب شقاوت انسان در ایـن دنیـا و عـذاب جاویـدان اخـروی            

ولی مانی در عین اینکه دزدی و بخل و قتـل نفـس و میگـساری و جـادوگری را در زمـرۀ                       . هستند

درسـتی تعریـف نکـرد و نخـستین ضـرورت زنـدگی انـسان                 محرمات قرار داد، بدی و نیکی را به       

 مــؤمنین بــود را بــرای افــزا و تفریحــاتِ ســالمِ شــادیکــه آمیــزش جنــسی و خــوردن غــذاهای لذیــذ  

گرفـت    جهانی را از انسان می      و خشن را که همۀ لذات مادی این       تحریم کرد، و یک زهد خشک       

 نـه   ؛ زیرا زرتشت  از این نظر تعالیم مانی درست در جهت مقابل تعالیم زرتشت بود           . تبلیغ نمود 

جـا تأکیـدش بـر آبـادکردن دنیـا، توسـعه دادن        تنها متاع حیات دنیا را تحریم نکرد بلکـه در همـه         

ــه ــراهم    ب آوردن وســائل آســایش و آرامــش و لــذت و ســعادت خــود و     کــشاورزی و دامــداری، و ف

متعارف از مادیـات روی آورنـد    استفادۀ معقول و  کرد که به     و انسانها را تشویق می     ،دیگران بود 

همۀ نعمتهـای زمینـی دسترسـی داشـته باشـند و کـسی از                 و کاری کنند که همۀ مردم روی زمین به        

  .سر نبرد مردم جهان در محرومیت به

 زرتــشت در خــدمت بــه ســعادت و بهــروزی و شادزیــستِی انــسانها تجلــی      نــزدعمــل صــالح 

 مــانی در نمــاز و روزه و ذکــر و دعــا و نیــایش و ســکوت و تأمــل در ملکــوت     یافــت، ولــی نــزد  مــی

   .شد جمعی روز یکشنبه خالصه می  و حضور در نماز دستهوحیآسمان و تالوت آیات 

 بــود کــه بــا طبیعــت و سرشــت انــسانها    دیــن مــانی یــک دیــن دنیــاگریز وآرمــانی و رؤیــایی   

 گرایـشهای ذاتـی انـسان       ۀکلیـ اما دین زرتشت یک دین دنیاساز بود و در آن           . سازگاری نداشت 

اگـر هـدف از خلقـت بـشر، چنانکـه زرتـشت تعلـیم داده بـود، جانـشینی                    . در نظر گرفته شده بود    

ن مــأموریتی کــه خواســت پــرورش دهــد، از بــرآورد خــدا بــر روی زمــین بــود، بــشری کــه مــانی مــی 

ماند، زیرا نه تنها درصدد آباد کردن جهان نبـود بلکـه هـیچ     بشریت واگذار شده بود عاجز می  به

داد؛ و همۀ تأکید مانی بر روی گریز از دنیـا و احتـراز از مادیـات دور        جهان نشان نمی    توجهی به 

 مجـرد زیـستن را       و کـرد   أکیـد مـی   ؛ او حتی شدیداً بـر روی خـودداری مـردان از زن گـرفتن ت               زد  می

  . شمرد برترین فضیلت برای انسان می

نمــاز و نیــایش و ذکــر و   روز را بــه  ســاعات شــبانهحــد اکثــرِپیــروان مــانی موظــف بودنــد کــه  

امـور مـادی و دنیـایی دور نگـاه            وِردخوانی اختصاص دهند و فکرشان را از هرگونه مشغولیت به         

شند و هـوای نفـس   سـر ببرنـد و ریاضـت بکَـ     بـه توانند روزه بگیرند و در گرسـنگی        دارند، و تا می   

کرده بود که روزی چهار نوبت نمـاز بگزارنـد    او برای پیروانش مقرر  . شند و فقیرانه بزیند   رابکُ

دلکـش تـالوت کننـد، و     بـا صـدای خـوش و   کـه مـانی نوشـته بـود      را وحیو در نمازهایشان آیات    
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ی نداشـته باشـند بـا شـن یـا خـاک           آب دسترسـ    ، و اگر بـه    نمازی وضوی جداگانه بگیرند    برای هر 

 اوقــاتی کــه بــرای نمــاز مقــرر کــرده بــود، یکــی ســِر ظهــر، دیگــری میــان ظهــر و   .پــاک تــیمم کننــد

سـاعت پـس از غـروب خورشـید      مغرب، سـومی انـدکی پـس از غـروب خورشـید، و چهـارمی سـه              

) در شب  (و ماه ) در روز (بایست که وضو بگیرند، آنگاه در برابر خورشید           پیش از نماز می   . بود

ایـن  (ترتیب خاصی که همـراه بـا رکـوع و سـجود و ذکـر و تـسبیح بـود نمـاز بگذارنـد                   بایستند و به  

در ســجده تــسبیح . نمــاز مانویــان شــش ســجدۀ طویــل داشــت ). ترتیــب را ابــن نــدیم آورده اســت

سـتودند، و در قیامهـا آیـات وحـی را تـالوت               کردنـد و خـدا و مـانی را مـی            خواندند و ذکـر مـی       می

هر نمازشان همراه با ده قرائـِت طـوالنِی آیـات وحـی بـود و معمـوالً حـدود دو سـاعت                       . ردندک  می

ادامه داشت؛ و هـر مـؤمنی در روزی بـیش از هـشت سـاعت مـشغول نمـاز بـود؛ نمـازی کـه بـسیار                            

دادن عناصـِر مـادی و ظلمـانیِ تـن بـود روح را پـالوده                  کننده بود، ولی این خستگی که رنـج         خسته

 روزه نیـز چونکـه   .روز روزه بگیرنـد  کرده بود کـه پیـروانش سـالی سـی         چنین مقرر  هم او .کرد  می

مـاه روزۀ مانویـان   . کـرد  آورد عناصر مادی و ظلمـانی تـن را ضـعیف و روح را تقویـت مـی        رنج می 

پایــان   غــروب آفتــاب بــه  دقــایقی پــس از شــد و  آغــاز مــی دمــان  روزه از ســپیده. دمــاه بهمــن بــو  

 دو روز و     سـال را   ماه از یـازده مـاه دیگـرِ        نین وظیفه داشتند که در هر     پیروان مانی همچ   .رسید  می

روزها از هر گونه  ، و در این روزه بگیرندبه ترتیبی که مانی مقرر کرده بود       هفت روز  روز و   سه

ــاده شــود      ــذ، شــادی کــردن     (عملــی کــه باعــث تقویــت م ــا زن، خــوردن غــذای لذی ) همخــوابی ب

 همــان بــود کــه اکنــون در اســالم هــست، بــا ایــن تفــاوت کــه   داری  آداب روزه١.خــودداری ورزنــد

مانویان در ماه روزه و روزهای روزه مجاز نبودند که گوشت و هرگونه غذای لذیـذ بخورنـد یـا بـا           

در اسالم نیز در اوایلی کـه روزه مقـرر شـده بـود آمیـزش بـا زنـان ممنـوع شـده                    . زنان آمیزش کنند  

از آسـمان آمـد آمیـزش بـا زنـان در شـبها مجـاز شـد و در                 بود، ولی در سالهای بعد با دستوری کـه          

  .روزها همچنان ممنوع ماند

گـاه    یکـی بـر دل، تـا هـیچ        : داشـته باشـند   » سـه قفـل   «دیِن مانی موظف بودنـد کـه          مؤمنین به 

 دیگری بر زبان، تا از گفتن هر سخنِ آزارنده یا لغـو بپرهیزنـد؛ و    یقینشان تبدیل به شک نشود؛  

دیگــران و ذبــح حیــوان و بریــدن    انجــام هــر عمــلِ بــد مثــل دزدی و زدن بــه  ســومی بــر دســت تــا از 

اخوتِ ایمانی، تسلیم، فروتنـی، صـبر، ایثـار، قناعـت، رضـا، عفـاف،         . درخت خودداری کنند  

صداقت، محبت، صلح و دگردوستی دوازده فضیلتی بود که در تعالیم مانی بر روی آنها تأکیـد                 

دو گرچـه جسمـشان مـاده و     ت از معاصـی بـود؛ زیـرا ایـن    کشتن حیوان و تلف کردِن درخـ    . شد  می
                                                 

  .۵۱۶ ۵۱۵ الفهرست،. ۲۷۲۲۷۳ :شهرستانی ١
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ساختۀ خدای ظلمت بود ولی در بدنشان عناصر نورانی وجود داشت که روحشان بود؛ و کـشتن            

آتش از نور بـود و آلـودنِ آن بـا افکنـدن گوشـت               . شد  آنها آسیب رساندن به عناصر نور تلقی می       

ور بود و آلودنش با اجـسامِ ناپـاک از گناهـان          آب نیز دارای ذرات ن    . در آن از گناهان کبیره بود     

پرهیز از آلودنِ آب و آتش را مانی از تعالیم زرتشت گرفته بود؛ و ممنوعیت کـشتن حیـوان               . بود

چونکه کـشتن حیـوان و انـسان از گناهـان کبیـره بـود پیـروان مـانی             . را از تعالیم بودا و دین هندو      

 جنگی شرکت کنند؛ و این بزرگترین خطری بود    اجازه نداشتند که وارد ارتش شوند یا در هیچ        

  .توانست برای ایران داشته باشد که گسترش دین مانی در کشور می

بـرآن بـود کـه بـا تأثیرگـذاری برسـلطۀ سیاسـی از ایـن سـلطه یـک حکومـت آرمـانی و             مـانی  

ق را   و قناعت مطلـ    زهدپیشه بسازد و سلطۀ دیو آز را برای همیشه از جهان براندازد            گرا و   عدالت

 بود که طبیعت بـشری را       باف  ی منفی در اینجا مانی یک آرمانگرا    .  بشری حاکم سازد   ۀبر جامع 

خـصلت   طلبـیش بریـد و      شود بشر را ازطبیعـت افـزون         می زهدپنداشت که با      می از یاد برده بود و    

 یـک تعبیـر، مبـارزه بـا کلیـت جریـانِ تمـدن         گفـت بـه      آنچه او مـی    .دنیاخواهی بشر را از میان برد     

  .و ضد تمدن بود» رهبانِیّت«کرد در مجموعِ خویش دین  دینی که مانی تبلیغ می. بشری بود

دهندۀ ظهور خودش یاد کرده، و     عنوان یکی از سه پیامبر بشارت       مانی گرچه از زرتشت به    

گرچــه از ذاتهــای مقــدس معــروف در دیــن ایرانــی بــرای بیــان تعــالیم خــودش اســتفاده کــرده، و    

سنە گرفتـه و وارد تعـالیمش کـرده، ولـی بـه                  گرچه برخی باورها   رسـد کـه    نظـر مـی    را از دیـن مزدایـَ

ئـی بـه اینکـه او چیـزی از اوسـتا را فهمیـده باشـد         اوستا را نخوانده بوده؛ زیرا در هـیچ جـا اشـاره         

سنە کـه او بـه                  . شـود   دیده نمـی   کـار بـرده همـان        نامهـای مقـدس و باورهـای برگرفتـه از دیـن مزدایـَ

. رودان برسـر زبانهـا بـوده اسـت          ائی است که در میان عوام ایرانی در ایران و میان          نامها و باوره  

سنە نداشـته اسـت                      نظـر مـی     به ضـدیِت او بـا    . رسـد کـه او شـناخت دقیقـی از زرتـشت و دیـن مزدایـَ

  .بسیاری از تعالیمِ دین مزدایَسنە نیز در بسیاری از تعالیمش آشکار است

  یتشکیالت مانو. ۴

 پـنج درجـه   بـه او پیـروانش را  . ایجـاد کـرد  ی   تشکیالت بـسیار منظمـ     دینش نشرمانی برای   

بـود کـه رأس هـرم       ) حوارِیّـون (ۀ او    برجـست   شاگردِ ۱۲ ازآنِنخستین درجه   . بندی کرده بود    تقسیم

معنــای   فریــشته بــه ١.شــدند نامیــده مــی » فریــشتگان« و دادنــد  را تــشکیل مــی  ایمــانیتــشکیالت

                                                 
رودان   خـــدایان ادیـــان کهـــن میـــان.معنـــای مقدســـی داشـــتو آرامـــی عـــدد دوازده نـــزد اقـــوام ســـامی  1

اینهــا همــان خــدایاِن  . کــرد مــاه از ســال بــر جهــان حکومــت مــی   تــا بودنــد کــه هرکدامــشان یــک  دوازده
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واسـطه از    ی بودنـد کـه علـم دیـن را بـ           اصـحاب خاصـه    اینهـا    .تفرهیخته و معصوم و روحـانی اسـ       

 و  ذاتهـای مقـدس و معـصوم و روحـانی         اینهـا . کردنـد   دریافـت مـی   ) منبـع وحـی   از  (شخص مانی   

اینهـا شـبیه خـودِ مـانی و     . نورانی با ظاهر انسانی بودند که از عناصر ظلمانی پالوده شده بودنـد           

  .های مانی بودند خلیفه

نـام   اپسیـسگان  گرفتنـد کـه    اصحاب طراز دوم قـرار مـی      تن۷۲ ،گانه زده دوا اصحابِپس از   

 آن دوازده زیــِر دســت اینهــا. اســت» اولــوالعِلم«یافتگــان و  معنــای تعلــیم اپسیــسگان بــه. داشــتند

دور  وظیفـۀ اینهـا سـفر بـه    . معصومان دوازدهگانه فراگرفتـه بودنـد    و علم دین را از  بودندمعصوم  

  . ی بوددنیا برای تبلیغ آئین مان

لقـب  ) کالنتـران (گرفتنـد کـه مهیـستگان      قـرار مـی   آموزگـار  ۳۶۰  از اینهـا   تـر   در مرحلۀ پائین  

مـردم جهـان    وظیفۀ تبلیغ رسالت مانی بـه  کردند، دور دنیا سفر می در هیأتهائی بهاینها  . داشتند

 خانــۀ ســفره(گــاه  دادنــد، مراکــز تبلیــغ دیــن و عبــادت و ریاضــت و همچنــین خــوان    را انجــام مــی

  .ساختند مردم را با اصول و فروع دین آشنا می و کردند، و مدرسه تأسیس می) خیریه

گروه مجاز نبودند که ازدواج کنند، مجاز نبودند که گوشت و غـذای لذیـذ           اعضای این سه  

دسـتِ   بخورند یا باده بنوشند یا رختِ نو و زیبا بر تن کنند، مجاز نبودند که سالی بـیش از یـک                   

ند، مجـاز نبودنـد کـه کـشاورزی یـا دامـداری کننـد، مجـاز نبودنـد کـه درخـت و                     لباس داشته باشـ   

. بوته بزنند و برکَنند، حتـی مجـاز نبودنـد کـه غـذا بپزنـد چـه غـذای گوشـتی باشـد و چـه گیـاهی                        

   .مردم بود وظیفۀ اینها فقط و فقط تبلیغ دین و آموزشِ تعالیمِ مانی به

دیـن بودنـد و در سراسـر جهـان         کـه مـؤمنین بـه      بود) اصفیاء(چهارمین مرتبه ازآنِ گزیدگان     

کردند برای  اینها که شمارشان نامحدود بود مراکز تبلیغی و عبادی را اداره می. پراکنده بودند 

دادند، موقوفات    کردند، وظیفۀ گردآوری زکات و صدقات را انجام می          نمازی می   مؤمنین پیش 

زنـان مؤمنـه تنهـا در ایـن     . کردنـد  اداره مـی های عمـومی و مـدارس و بیمارسـتانها را         خانه  و سفره 

طبقه حق حضور داشتند؛ زیرا مردان این طبقه مجاز بـه ازدواج کـردن بودنـد، و برخـی دیگـر از                      

عنـوان ضـرورتِ    طبقـۀ بـاالیی حـرام بـود بـرای اینهـا، در یـک حـد اقلـی و بـه                 اعمال کـه بـرای سـه      

  . بودگریزناپذیر ولی همراه با احتیاطِ شدید، مجاز کرده شده 

) مستمعین(آورده بودند که نیوشگان       ایمان   مانی عوام تازه    پنجمین طبقه از جامعۀ ایمانیِ    

                                                                                                                               
در دیـــِن یهـــود و  .گانـــۀ ســـاِل بـــابلی مانـــدگار شـــد کـــه نامهایـــشان در ماههـــای دوازدهآســـمانی بودنـــد 

ــا ذکــر شــده اســت          مــسیحی، ــد دوازده ت اســباط ( شــمار رؤســای قبایــل عبرانــی کــه همــراه موســا بودن
  . عیسا مسیح نیز دوازده تا بودند)اصحاب خاِص(حوارِیّون ؛ )اثناعشر
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کارهـا و   پـروری کننـد و بـه        اعـضای ایـن طبقـه مجـاز بودنـد کـه کـشاورزی و دام               . شـدند   نامیده می 

» زکـات «عنـوان   بایست کـه ده درصـد از درآمدشـان را بـه       اینها می . های دیگر نیز بپردازند     پیشه

مــصرف امــور ضــروری ازقبیــل تأســیس مراکــز   بــه مهیــستگان تحویــل بدهنــد تــا بــه ) تطهیــِر مــال(

تنها کار ثوابی که از دست اعضای       . های همگانی برسد    خانه  عبادی و مدارس و همچنین سفره     

ولی آنها با کشاورزی و دامداری و ازدواج و پختن غذا مرتکب . این طبقه ساخته بود همین بود

مـانی ایمـان    حال، اینها چونکه بـه    با این . ند؛ و این گناهی بود که گریزی از آن نبود         شد  گناه می 

دنیا برگشتند باز هـم بـا کارهـای نیکـی             شان به   آورده بودند امید بود که وقتی پس از این زندگی         

دادنــد روحــشان بــیش از پــیش پــالوده شــود تــا در مرحلــۀ بعــدیِ زنــدگی بــه درجــۀ     کــه انجــام مــی

گـشتند   بـه دنیـا برمـی    حـسِب اعمالـشان    بـه اینها پس از چندین بار که       . تقوا برسند باالتری از   

شــان بــا پــاالیش  مرتبــۀ گزیــدگان، و ســپس در مرحلــۀ بعــدیِ زنــدگی شــد و بــه روحــشان پــالوده مــی

مردند به بهشت برین و       رسیدند، و آنگاه بود که وقتی می        مرتبۀ مهیستگان می    بیشتر روحشان به  

  . یافتند انتقال می» وهِشت روشن«و » یزد روشن«اودانه یعنی جهانِ عالَم ارواحِ ج

نیوشگان گرچه مجاز بودند که گوشت بخورند ولی مجاز نبودند که حیـوان را سـر ببرنـد؛                  

مـانی  . ذبـح کـرده را بخورنـد   ) غیِر مـانوی (توانستند گوشت حیوانی که یک غیر مؤمن       بلکه می 

توانند از پختن گوشت خودداری کنند،  خورند تا می  میتأکید کرده بود که مؤمنینی که گوشت     

و چنانچــه برایــشان مقــدور باشــد بهتــر اســت کــه دیگرانــی کــه از مــؤمنین نیــستند برایــشان پختــه   

  .پختن نان و غذاهای گیاهی نیز شامل همین دستور بود. کنند

تبـۀ فریـشتگانِ    توانستند کـه بـه مر       هر اندازه که باایمان بودند در هیچ شرایطی نمی          زنان به 

زنان مؤمنه در حِد طبقۀ چهارم    .  گانه دست یابند   ۳۶۰گانه و مهیستگان    ۷۲گانه و اپسیسگان    ۱۲

زن نـزد مـانی یـک موجـود ناپـاک و       . ماندنـد و در خـدمِت گزیـدگان بودنـد           مـی ) طبقۀ گزیدگان (

آنچـه  . دگوشت و باده بزرگترین عامل فـساد بودنـ    زن و جانورِ حالل   . متعلق به جهان ظلمت بود    

عامـل بودنـد؛ زیـرا گزیـدگان      بهشت نروند همین سه شد که گزیدگان پس از مرگشان به     سبب می 

در بهشت و عالَم ارواِح . خوردند و ممکن بود که باده هم بنوشند کردند و گوشت می ازدواج می

 و) زنِ حــضرتِ آدم(حتــی حــواء . رفتنــد دوزخ مــی همــۀ زنهــا بــه. جاویــدان بــرای زن جــائی نبــود

 دوزخ نیز عالَم جانوران بـر      ١.دوزخ رفته بودند و گرفتار شکنجۀ جاودانی بودند         دختر آدم نیز به   

یعنی زنانِ مؤمنه پس از مرگشان تبدیل به یکی از جانورانِ خزنده . روی همین زمیِن خاکی بود  

 مـانی  .شـد  گاه تبدیل به یک جـانور درنـده نمـی     ولی زنِ مؤمنه هیچ   . شدند  یا چرنده یا پرنده می    
                                                 

 .۵۱۴: الفهرست 1



۷۶۵  گِر زهد ستیز و تبلیغ ی پیامبر شادی مان   شاهنشاهی ساسانی                                                                                          

. رسـتگاری زن وجـود نداشـت        هیچ راهی برای رستگاری زن تعیین نکرده بود و هیچ امیـدی بـه             

زن نـزِد مـانی آفریـدۀ شـیطان و عامـل فریـب و       . دنیا آمـده بـود      بزرگترین گناه زن آن بود که زن به       

  . فساد انسان بود

دا در عنــوان پیــامبر خــ جامعـۀ ایمــانی مــانی شــکل یــک هــرم را داشــت کـه شــخص مــانی بــه  

 گرفتند؛ کمـر هـرم را       پس از او معصومان دوازدهگانه در رأس هرم جا می         . نوک آن ایستاده بود   

شد    هرم از طبقۀ گزیدگان تشکیل می      ۀشالود دادند؛  اپسیسگان و مهیستگان تشکیل می     ۀدوطبق

   .ایمان بودند ساختند که در مراحل نخستیِن  می و عوام هرم را نیوشگانۀقاعدو 

 و رهبــر: شــود مــیزبــان امــروزین بیــان کنــیم چنــین     م تــشکیالت مــانوی را بــه اگــر بخــواهی 

رهبــران تــشکیالت محلــی؛ اعــضای تــشکیالت    جهــانی؛ اعــضای مرکــزی؛ رهبــرانِ تــشکیالتِ  

امام و مراجعِ تقلید؛ فقهای عظام و مدرسیِن : شود زبان دیگر نیز چنین می  به.هواداران محلی؛

پـس از مـانی نیـز ایـن ترتیـب در مانویـان اسـتمرار یافـت و                 . دانغیر مرجع؛ واعظان؛ عوام و مقل     

  . دستیارِ برجسته داشت، تا آخرِ تشکیالت۱۲همیشه یک خلیفه جانشین مانی بود و 

  :نویسد مرتبۀ مهیستگان چنین می ابن ندیم دربارۀ شروط انتقال به

ایـد؛ و اگـر     خواهـد وارد دیـن شـود ابتـدا بایـد خـودش را بیازم                کـه مـی     گفته کسی ] مانی[

تواند آز و هوای نفس و شهوتها را سرکوب کند و خوردن گوشت و نوشیدن               دید که می  

باده را ترک کند، از زنان دوری جوید و ازدواج نکنـد، آب و آتـش و درخـت و گیـاه را                       

و اگـر دیـد کـه تـوان سـرکوب      . مورد تعرض قرار ندهد، در چنین صورتی وارد دین شود     

 ندارد هر اندازه هم کـه دیـن را دوسـت داشـته باشـد نبایـد کـه                    آز و شهوتهای نفسانی را    

دهـد اوقـاتی را       چنین شخصی باید دربرابر کارهای بدی کـه انجـام مـی           . وارد دین شود  

زود یـا  ایـن عملهـا     . برای انجام کارهای نیک و نماز و تـضرع و ندبـه اختـصاص دهـد               

اه و آب و آتـش خواهـد   تـرک زن و گوشـت و بـاده و آسـیب بـه درخـت و گیـ             او را به   دیر

  ١.کشاند و در دور بعدیِ زندگیش برای ورود در دین آمادگی خواهد داشت

پـاکِی    کردنـد، زیـرا بـه       مانی و شـاگردان و پیـروانش عمومـاً رخـت سـپیِد کرباسـی بـرتن مـی                  

دادنـد، و رخـت سـپید کـوچکترین لکـۀ چـرک را         رخت نیز مثل پاکیِ دل و تن اهمیت بسیار مـی          

کردنـد آن بـود کـه     رفتنـد نخـستین کـاری کـه مـی      هرجا کـه مـی   شاگردان مانی به. ددا  نیز نشان می  

ــغِ دیــن و بــرای عبــادت و ریاضــت دایــر مــی       مــانی چونکــه  . کردنــد یــک دیــری بــرای مرکــز تبلی

هایش در میان مردم سراسـرِ جهـان پراکنـده و خوانـده شـود، و چونکـه بخـش                 خواست نوشته   می
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روزه دعاهــای کتــاب عبــادتِ او را بخواننــد و     وانش همــهاصــلی تعــالیم دیــنش آن بــود کــه پیــر     

یــاد بگیرنــد و منتــشر کننــد،  ) آیــات وحــی(هــای او  عــالوه تعــالیمِ او را از روی کتابهــا و رســاله  بــه

شـاگردانِ  . کردنـد   ئی برای تعلیم خوانـدن و نوشـتن بنـا مـی             شاگردانش در کنار هر دیری مدرسه     

پیروان مانی . دهندگان خواندن و نوشتن نیز بودند که آموزشگرانِ دیِن او بل  مانی نه تنها تبلیغ   

را تــالوت ) یعنــی کــالم خــدا (هــای او  موظــف بودنــد کــه خوانــدن را بیاموزنــد تــا بتواننــد نوشــتهِ  

 رودان و مــصر خــالف ایــران و میــان بــهمــردم اروپــای زمــان مــانی و مــردم شــمال آفریقــا  . کننــد

برکـت گـسترش دیـن مـانی سـوادِ            ولـی بـه   . سـواد بودنـد      درصدشان مطلقاً بی   ۹۹عموماً و بیش از     

  .خواندن و نوشتن نیز در جاهای بسیاری از اروپا و شمال آفریقا گسترش یافت

گــاه کــه   خــوان. شــد گــاه نیــز در کنــار هــر دیــری ســاخته مــی    عــالوه بــر مدرســه، یــک خــوان  

ه مـؤمنین معمــولی  شـد کـ   اش از راه زکاتهـا و صــدقاتی تـأمین مـی    خانـۀ همگـانی بـود هزینـه     سـفره 

زکات دادن برای پیروان مانی اجبـاری بـود، و مـانی مقـرر کـرده بـود        . پرداختند  می) نیوشگان(

ــه     ــان را بـ ــد از درآمدشـ ــد ده درصـ ــؤمنین بایـ ــۀ مـ ــه همـ ــد  کـ ــات بپردازنـ ــوان زکـ ــستگان و . عنـ مهیـ

کـه  گرفتنـد؛ و خودشـان حـق داشـتند      اپسیسگان و فریشتگان این زکاتها را از مؤمنین تحویل می   

مانی در کِفَالیَه . بخش ناچیزی از این درآمدها را برای تهیۀ غذا و لباس بسیار فقیرانه بردارند      

دهد که شـما بایـد گرسـنگی بکـشید و بـسیار انـدک بخوریـد، و بایـد                      این برجستگان تعلیم می     به

رخت بسیار درویشانه بپوشید؛ و چونکه خودتان حق کارکردن ندارید مجازیـد کـه بـرای چنـین                  

  .خورد و پوشی از مال زکات و صدقات با احتیاط بسیار و قناعتِ بسیار استفاده کنید

معجزه و کشف و کرامـات نیـز از وسـایلی بـود کـه شـاگردان مـانی بـرای جـذب عـوام مـورد                    

بیمـاران نیـز   . بخشی از تألیفات مانی در زمینۀ اخترشناسـی و طـب بـود        . دادند  استفاده قرار می  

کردند و توسط شاگردان مانی که چیزی از  یشان به این دیرها مراجعه می  برای مداوای بیماریها  

  .شدند داروسازی و پزشکی آموخته بودند مداوا می

درنتیجــه، دیــِر مــانوی هــم عبادتگــاه بــود، هــم مدرســه بــود، هــم بیمارســتان بــود، و هــم             

کـشی دسـت      ضـت خاطر ریا   خانۀ همگانی برای نیازمندان و عبادتکارانی که به         گاه و سفره    خوان

طبیعــی بــود کــه ایــن نقــش آخــریِ دیــِر مــانوی کــارکرد بیــشتری  . از کــار و فعالیــت کــشیده بودنــد

ســوی آنهــا جــذب کنــد، همچنــان کــه خانقاههــای صــوفیانِ  داشــته باشــد و گــدایان بــسیاری را بــه

. کردند تا تبـدیل بـه مریـدان شـیخ خانقـاه شـوند       دوران سلجوقیان و مغوالنْ گدایان را جذب می  

گرانـی کـه در    رو دایر شده بود، و تبلیغ    های کاروان   سیاری از دیرهای مانوی معموالً برسر جاده      ب

نــامی کــه در ســریانی و  داشــتند) نگهبــان طریقــت(» راهبــان « ایــن دیرهــا مــستقر بودنــد صــفِت 
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شکل رهبان و راهب درآمد و بعدها در مسیحیتی که برآمده از مانویت بود در دیرهائی                عربی به 

  .ازآنِ رهبانان مسیحی استمرار یافتکه 

  فرجام مانی. ۵

تمــدن  بــه را ضــربهتــرین  کــاری یافــت چنانچــه تعــالیم مــانی در میــان ایرانیــان گــسترش مــی  

کــه الزمــۀ حفــظ شــوکت و ســازندگی ، و روحیــۀ زد مــیدولــت ایــران و جامعــۀ ایرانــی  بــهایرانــی و 

ساســانی را تــا لبــۀ فروپاشــی نهــایی   نوپــای  و دولــت گرفــت مــیقــدرت ایــران بــود را از ایرانیــان  

سـازان ایـران متوجـه ایـن خطـر در             هم شاپور اول و هم جانشینان او و هم سیاست         . برد  میپیش    به

سیاسـت آزادی دینـی در       علت پیروی دربـار از      گرچه در زمان شاپور اول، به     .  مانی بودند  تعالیم

یغیش ادامه داد؛ ولی پس از شاپور فعالیتهای تبل کشور، مانی همچنان آزادانه در شرق کشور به

  .راه افتاد بهدر ایران و تعالیمش مانی ئی برضد  جانبه مبارزۀ همه

  بــا شــنیدن ایــن خبــر   مــانی.ســلطنت رســید  هرمــز پــسر شــاپور پــس از درگذشــت شــاپور بــه   

 و ناحیــۀ قنــدهار و کویتــه بــود   شــهریارحیــات پــدرش   هرمــز در. )م۲۷۳ســال  (ایــران برگــشت  بــه

دوست بود و سیاست آزادی دینـی   مردم  مثل پدرش آزاداندیش و او.داشت لقب  »شاه کوشان«

منطقـۀ حاکمیـت هرمـز     عـالوه منطقـۀ فعالیـت تبلیغـی مـانی در سـالهای اخیـر بـه              به. را دنبال کرد  

سـلطنت    چـون هرمـز بـه   .دور از تأثیر عقائـد مـانی نبـوده اسـت      شک هرمز هم به    نزدیک بود و بی   

ولـی  . دربار نزدیک کرده بر شـاه اثـر بگـذارد      شت و کوشید که خود را به      ایران برگ   رسید مانی به  

حمایـت هرمـز از مـانی سـبب         با مخالفت شدید مغـان مواجـه بـود          افکار مانی    از آنجا که عقائد و    

های سلطنتش شد و او پس از روی کار آمدنش با رقابت برادرش بهرام مواجه شد  تضعیف پایه

 خواسـتار سـلطنت بـرای    هـا  کشور و با برخورداری از حمایت مغیاری بخشی از سپهداران       که به 

  .سلطنت نشست  و بهرام بهازمیان رفتن هرمز انجامید رقابت دو برادر سر انجام به. بودخودش 

نـام کرتیـر بـه منـصب       یک مؤبد بسیار متعـصب و خـشن آذربایجـانی بـه            بهرام اول  زماندر  

ی مـانی و دیـنش بربـست و نظـر شاهنـشاه را بـرای                نـابود   مشاور دینِی دربار رسید و کمر همت بـه        

مؤبدان بلندپایه از مانی دعوت کردند که در یک جلسۀ مناظره در  .نابودسازی مانی جلب کرد   

معلوم نیـست کـه ایـن جلـسه چنـدروز ادامـه داشـته              . دربار شرکت کرده از آئین خویش دفاع کند       

کنــی کــه دینــی کــه   اگــر فکــر مــی «: مؤبــد بــه مــانی گفــت  نویــسد کــه مؤبــدان  یعقــوبی مــی . اســت

ریزیم؛ هرکـداممان کـه زنـده         مان می   ای حق است، هم اکنون من و تو سرب مذاب بر سینه             آورده

ایــن عملــی «او پاســخ داد کــه  و مــانی بــه ».در رفــت مــردم خواهنــد دانــست کــه دیــنش حــق اســت 
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 یـت بـود  کـه نـوعی دادگـاه عـالی روحان    هـای منـاظره     مؤبـدان در ایـن جلـسه      ١».شیطانی است 

ضمن دست نهادن بر روی تعالیم ضدتمدنی مانی که کـار نکـردن و کـشاورزی نکـردن و ازدواج           

اثبــات   را بــهمــانی بــا دالئــل قطعــی کفــر   کــرد، نکــردن و خــودآزاری و درد کــشیدن را تبلیــغ مــی  

فرمــان شــاه    ایــن فتــوا بــه  صــدورمــانی پــس از . کردنــد رســاندند و فتــوای بازداشــت او را صــادر  

   .)م۲۷۶سال  (زندانی شدشده در خوزستان بازداشت 

عـالَم نـور    آسمان رفته بـه   روز در زندان بود و آنگاه به۲۶در متون مانوی گفته شده که مانی  

نویـسد کـه شـاه دسـتور داد تـا مـانی را از زنـدان بیـرون آورده اعـدام کننـد؛                         یعقوبی مـی  . پیوست

و  ٢؛ کـاه انباشـتند  بـا  ت از تـنش برکنـده  سـرش را بریدنـد و پوسـ   . ولی او در زندان درگذشته بـود      

دونــیم  بــهکــه جــسد مــانی را نویــسد   مــیابــن نــدیم.  دروازۀ شــهر گُوندشــاپور آویختنــدبرســِرگویــا 

وی روایـات دیگـری را   . های گُوندشاپور آویختنـد  اش را برسر یکی از دروازه کردند، و هر نیمه   

تردیـدی  دار آویختنـد       را به  اوکه در اینکه    افزاید   ، و می  آورده است  »گویند«نیز با تذکر عبارت     

   ٣.آسمان و بهشت صعود کرده است  پیروان مانی پس از او گفتند که او به.نیست

نویـــسند کـــه پـــس از بازداشـــت مـــانی تعقیـــب و دســـتگیری  گرچـــه نویـــسندگان غربـــی مـــی

هـای   شـته هـیچ سـندی تکیـه نـدارد بلکـه خـالف آن در نو               راه افتاد، ولی ایـن ادعـا بـه          پیروانش به 

در ) رودان و خوزســتان و ســغد میــان(گــر آزادی مانویــان در ایــران  شــود کــه بیــان ســنتی دیــده مــی

مانویـان پـس از پیامبرشـان    . پـس از مـانی خلیفـۀ او در بابـل مـستقر بـود           . پیروی از دین او اسـت     

حــق داشــتند کــه دیــن خودشــان را نگــاه دارنــد ولــی دیگــر حــق نداشــتند کــه بــرای جــذب مــردم      

خلیفۀ مانی نزد پیروان مانی همـان مرتبـۀ رهبـری را داشـت کـه مـانی داشـت ولـی          .  کنند فعالیت

تــشکیالت دوازدهــی و هفتــادودوئی و سیصدوشــصتی  . کــرد پیــامبر نبــود و وحــی دریافــت نمــی 

 روز دسـت از هـر       ۲۶مناسـبت بازداشـتِ او        بـار بـه     ها سـالی یـک      مانوی. مانی برجای خویش بود   

گرفتند، روزهـا بـرای شـادی روح مـانی            کردند و روزه می     بر تن می  کشیدند رخت ژنده      کاری می 

کـه ظـاهرا   (سـپس چهـار روز   . خواندنـد  کردنـد و دعـا مـی    خواندند و شبها سوگواری می    نماز می 

در پایـان، مراسـم     . کردنـد   داری زاری مـی     همـراه بـا روزه    ) روزهای بردار بـودنِ جـسد مـانی بـوده         

روز کــه عــزای بــزرگ  در آن. ه عیــد بــزرگ مانویــان بــودکردنــد کــ تخــت نــشینی مــانی برپــا مــی بــه

. آوردند که پیکرۀ مانی بر روی آن نشسته بود و تـاجی برسـر داشـت              گرفتند تخت مجللی می     می

                                                 
 .۱۶۱/ ۱: ریخ یعقوبیتا 1
 .۱۶۱/ ۱: تاریخ یعقوبی 2
  .۵۱۸ ۵۱۷ :الفهرست ٣
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ایـن  . کردنـد  زدنـد و نوحـه مـی    سـینه مـی   آمدنـد و بـه   جمع مؤمنین در پیرامـون ایـن تخـت گـرد مـی       

  .شب ادامه داشت روز و یک مراسم یک

  ی مانتأثیر دین. ۶

بینــیم کــه بــودا یــک  کنــیم مــی گــری را مطالعــه مــی وقتــی جریــان پدیــد آمــدن بــودا و بــودایی

بینـیم کـه پیـروانش        و مـی  . زدۀ فـسادآلودۀ خـویش عـصیان کـرد          شاهزاده بود که برضد طبقۀ رفـاه      

آئــیِن او  خوردگــانِ جامعــۀ هنــد بودنــد، ولــی در آینــده از طبقــات مرفــه نیــز بــه    ابتــدا از ســرکوفت

د تا آئینش در مناطق بسیار وسیعی از شرق آسیا گسترش یافت و نیمـی از جهـانِ روزگـار       پیوستن

مانی هرچند که شاهزاده نبود ولی از خاندان برجسته و مرفهی بـود کـه بـا دربـار          . را دربر گرفت  

رودان و سـرزمینهای سـلطۀ امپراتـوریِ          پیـروان مـانی در خوزسـتان و میـان         . ایران ارتباط داشتند  

زمــین و ترکــستان ابتــدا از خانــدانهای   کــشیدگان و محرومــان بودنــد، ولــی در تــوران  ســتمروم از 

  . دین او پیوستند سالطین و حکومتگرانِ بودایی به

ــالیمِ بــودا  توانــست  مــی تعــالیم مــانی  ــأثیر    همچــون تع ــه از مــردم جامعــه ت ــر روی دوالی  ب

ر طبقـۀ خـویش بیـزار و از آن          زدۀ طبقات مرفـه کـه از فـساد حـاکم بـ             ؛ یکی عناصر عصیان   بگذارد

طبقات مرفه  ئی برای ابراز انزجارشان نسبت به طبقه روگردان شده بودند و در جستجوی وسیله

یـــک معنویـــت  و فاســـد برآمـــده بودنـــد، و درعـــین حـــال در جـــستجوی راهـــی بـــرای رســـیدن بـــه   

 عناصــر دیگــر.  برهانــدمرفــهبخــش بودنــد کــه آنهــا را از قیدوبنــدهای آزمندانــۀ طبقــۀ  رســتگاری

جهــانی  هرگونــه ســعادت ایــن کــشیدۀ جامعــه کــه از دســتیابی بــه  خــورده و ســتم محــروم و ســرکوب

توانستند   میسوئیاینها از . مأیوس شده بودند و کین شدیدی از اربابان خویش در دل داشتند        

وسـیله    ایـن   اسـتهزاء بگیرنـد و بـه        آسـایش اربابـان را بـه       زهد خشک مـانی رفـاه و        با روی آوردن به   

 و از سـوی دیگـر بـا تحمـل زهـد خـشک            ؛نحوی کـاهش دهنـد      های خفته در درون خود را به        ینهک

امیدوار باشند که چون عمر عاریتی انسان زودگذر است، سعادت و شقاوت نیز عاریتی و گـذرا   

نحوی تحمل کنـد و امیـدوار باشـد     تواند در این سرای سپنجی هر دردی را به   انسان می  است، و 

 و رنجش پایان خواهـد گرفـت و درپـی آن یـک زنـدگی پرسـعادت جـاودانی را          که با مرگش درد   

  .آغاز خواهد کرد که از این عالم مادی جدا است

ی در جوامـع خاورمیانـه   وگـسترش عقائـد مـان    گیـری خـط سـیر    توان در پی   را می  این دوالیه 

از او   در تعـالیم مـانی یـک تـصوف اشـراقی را کـشف کـرد و پـس                     ، سرانجام ،الیۀ نخست . یافت

همـین خـط فکـر      . صورت یک مکتب پرداخت و پیروی کرد       هرا ب   تحوالتی در آن ایجاد کرده آن     
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ویـژه در   بعـد در خاورمیانـه بـه     هجـری بـه  چهـارم هـای   تـصوف اشـراقی سـده    را اگر دنبـال کنـیم بـه       

الیـۀ دوم پـس   . یـابیم  وضـوح در آن مـی   رسیم، و رد پای شاگردان مانی را بـه      ایران می شرق فالت   

یک زهد خشک و پوچ رسید که جـز محرومیـت فـردی هـیچ اثـری را در زنـدگی فـرد و                  مانی به از  

 در بعــد  بـه هـای دوم هجــری  تــوانیم در تـصوف ســده  رد پـای ایــن زهـد را نیــز مـی   . جامعـه نداشــت 

   .بیابیمرق خراسان ویژه در تصوف بصره و ش خاورمیانه، به

 گرفته تا آسیای میانه و شـام و      چین تان در نقاط جهان از ترکس     او را رسوالن    کتابهای مانی 

 در میـان  اوتعـالیم  . زبان مردم آن قـوم ترجمـه کردنـد     و در هرکدام از اقوام به ،مصر انتشار دادند  

دیـن  . افکـار دینـی ایفـا کـرد      در تحول بخشیدن بـه ؤثریم عراق و شام و مصر نقش بسیار   بومیان

در . ا و از انـاتولی تـا اسـپانیا گـسترده بـود       مانی در سدۀ چهارم از ترکـستان چـین تـا شـمال آفریقـ              

شــامل (در کــشور تــوران . جــا گــسترده بودنــد پیــروان مــانی در همــه) فرانــسه(ایتالیــا و کــشور گــال 

) غـرب چـین   (زودی در کـشور اویغـور         دین رسمی بود، و بـه     ) کویته و خضدار در پاکستان کنونی     

شناسـیِ دهـۀ    ی در کاوشـهای باسـتان  هـای اصـلی مـان    نوشـته . آئین سلطنتی و رسمی شد   تبدیل به 

 خورشیدی در دو سـوی شـرق و غـرب جهـان، یکـی در سـرزمین سـغد در نزدیکـی بخـارا،                         ۱۳۰۰

های دیرهای  های چند دیر مانوی در ترکستان چین، و سومی در دوتا از ویرانه دیگری در ویرانه

هـــای مـــانی در  هـــائی از ترجمـــۀ التـــیِن نوشـــته  پراکنـــده. دســـت آمـــده اســـت مـــانوی در مـــصر بـــه

رســد مانویــان   نظــر مــی هــای یــک دیــر مــانوی در کــشور الجزایــر یافــت شــده اســت کــه بــه      ویرانــه

. شمال آفریقا برده باشند اسپانیایی در گریز از برابر جهادگران مسیحی در سدۀ پنجم با خود به     

بودند های دیرهای مانوی که در زیر شن مدفون شده  های مانی در ویرانه بخش بزرگی از نوشته   

ــه     ــران شــرقی    در ترکــستان چــین یافــت شــده کــه ب ــارتی  (زبانهــای ای ــاختری و پ ــا ) ســغدی و ب و ب

بایـست بازمانـدۀ نویـسۀ دیـوانی و کتـابِی دوران هخامنـشی                شناسان می   نظر ایران   ئی که به    نویسه

شده  های یافته اندکی از نوشته. در شرق فالت ایران بوده باشد بر روی کاغذ نگاشته شده است

هـا عـالوه برآنکـه مـا را بـیش از              ترجمه و انتشار این نوشته    . ر ترکستان نیز بر روی پوست است      د

مـا کمـک بـسیار     سازد برای بازشناسی زبانهای کهن ایرانـی نیـز بـه       پیش با تعالیم مانی آشنا می     

هـای غـاری در مرکـز سـغد در نزدیکـی بخـارا          هـائی نیـز بـر دیـواره         تـصاویر و نوشـته    . خواهد کـرد  

ارژنـگ مـانی کتـابی بـوده کـه مـانی بـرای        . ئی از ارژنگ باشـد   شده است که شاید نمونه    کشف  

مردم سغد و ترکستان تهیه کرده بوده، و شامل تصاویر بسیار زیبـا و جـذابی بـوده کـه خـودِ مـانی              

تــصویر   داده و بهــشت و دوزخ را بــه  کــشیده بــوده و فرجــام مــؤمنین و غیــر مــؤمنین را نــشان مــی       

» آهنـگ   اَرتە«است تلفظ دیگرِ    » اَرژَآهنگ«که شکل درستش    » اَرژَنگ«. ستدرآورده بوده ا  
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ی پارســی »اَرشــە«همــان » اَرژَ«اگــر . اســت» ســروِد عــدالت«و » نــوای عــدالت«بــوده و معنــایش 

  . توان ترجمه کرد نیز می» نواهای عرشی«را گفتند، آن» عرش«باستان باشد که سریانیها 

جـز در جاهـائی از سـغد کـه بودائیـان       بـه در میـان ایرانیـان      هرچند که نتوانـست       مانی دین

  مسیحی در خارج از مرزهـای ایـران ساسـانی    چهارمسدۀ   در   جا باز کند،   دین مانی درآمدند    به

در خاورمیانه و اروپا و     . رفت  شمار می    به مسیحیت و بودایی  ترین رقیب     سرسختدین جهانی و    

 در .ارم در برابــر مانویــت مجــال فعالیــت نداشــت ســدۀ چهــهــای تــا نیمــه مــسیحیت شــمال آفریقــا

دهد دین مانی در سدۀ چهارم در مصر  مصر هنوز آثار چندین دیر مانوی برجا است که نشان می         

و شـمال آفریقـا و سراسـر    مـصر    مانویـت در شـام و  اما از اواخـر سـدۀ چهـارم،   . گیر بوده است   همه

م پیـروی از    ۳۸۲در سـال    . قرار گرفت  روم    دولت  مورد حمایتِ  زیر فشار گروههای جهادگرِ   اروپا  

آئین مانی در سراسر قلمرو امپراتوری روم ممنوع گردیـد و مجـازات اعـدامِ فـوری بـرای پیـروان                     

ئــی از  بعــد کــشتارهای بــسیاری گــسترده زمــان بــه از ایــن. مــانی در نظــر گرفتــه شــده اعمــال گردیــد

داسـتان کـشتار بـسیار    . راه افتـاد  مانویان توسط جهادگرانِ مـسیحِی مـورد حمایـت دولـت روم بـه        

رهبــری کشیــشاِن برخــوردار از    آمیــز مانویــان در اروپــا توســط جهــادگران مــسیحی بــه       خــشونت

با خشونتهای بیش . جانبۀ دستگاههای امپراتوریِ روم یک داستان پردردی است حمایت همه

ۀ پـنجم در قلمـرو      کار بستند دین مانی تـا سـد         پیروان مانی به    از حد تصوری که کشیشان نسبت به      

همـان سـخنانِ     اجتمـاعی کنـار زده شـد تـا مـسیحیت جـایش را بگیـرد و       امپراتوری روم از صـحنۀ   

 شمال آفریقا مصر وشام و  که در ئی اینکه دین مانی با وجود همۀ گستردگی     .مانی را تکرار کند   

 حیت دادمـسی  از سـدۀ پـنجم مـسیحی جـایش را بـه     دست آورد    بهو اروپای غربی و میانی و شرقی        

 از مانویـان در ایـن سـرزمینها          و سیـستماتیک و دولتـی      جانبـه    همـه   خـشنِ  ناشی از همین سـرکوبِ    

شان را حفظ کـرده     یها  شدند عقائد و دانسته     دین مسیح درآورده می     اجبار به   مانویانی که به   .بود

یار که امروز هست نقش بس صورتی ه بیت و این امر در نقش دادن مسیح   ،وارد دین مسیح کردند   

ــا کــرد چــشمگیری ــان در همــه  . ایف ــا و شــام و مــصر توســط جهــادگران       دیرهــای مانوی جــای اروپ

دیرهای مسیحیان شدند ولـی همـان حـال و هـوای سـابق را حفـظ         مسیحی مصادره شده تبدیل به    

 و ســپس بــه مقــام کشیــشی مــسیحیت رســیده بودنــد  کــه از مانویــت بــهآموختگــانی دانــش. کردنــد

مـثال سـنت اوگوسـتین کـه یکـی      . ریشتگان و مهیستگانِ مانوی بودنـد    شکل دیگری از ف    رسیدند

 از پیـروان پرکـار      پـیش از آنکـه مـسیحی شـود        از حکمای برجستۀ الٰهی در تاریخ مسیحیت است         

هـای اشـراقیِ مـانی        او بعـدها کـه دیـن مـسیحی را پـذیرفت بـا دسـتی پـر از آمـوزه                    . آئین مانی بود  

تـوان در الٰهیـاتِ    هـای مـانی را مـی        بـسیاری از آمـوزه    . خـدمت دیـِن کلیـسایِی مـسیحیت درآمـد           به
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های سدۀ پنجم در جهان پدیـدار شـد ترکیبـی بـود از                مسیحیتی که از نیمه   . سنت اوگوستین دید  

. میتریَسنەدر کلیسای کشیشان، و مانویت در دیرهای رهبانان نمـود یافـت  . میتریَسنە و مانویت 

ـسنە   تعــالیدر گفتــار هفــتمِ ایــن بخــش بــه نقــش       گیــرِی  در شــکل م مــانی و ســنتهای آئــین میتریـَ

  . خواهیم داشتاشاره  نوین مسیحیِتِ

مانویان در دوران امـوی و عباسـی در عـراق و خوزسـتان و شـمال آفریقـا و سـغد و ترکـستان                 

نویــسد کــه  ابــن نــدیم مــی. مرکــز رهبــرِی دینــی مانویــان معمــوالً در بابــلِ عــراق بــود. فعــال بودنــد

و از نوشـتۀ مانویـان چنـین آورده    . » مقـر امامـت در جـائی بـه جـز بابـل بـوده باشـد                جایز نبود که  «

. عنوان امامِ پـس از خـودش منـصوب کـرد        عالَمِ اَعلٰی سیس را به      مانی پیش از انتقال به    «: است

پس از او امامها یکی پس از دیگری امـور دیـن            . سیس تا زنده بود دین پاکِ خدا را برپا داشت         

در دوران فرمانداری حجاج ثقفی که دوران رواداری دینی بود مانویـان            » .فتندگر  را تحویل می  

حتــی یکــی از دبیــران حجــاج دیــری بــزرگ بــرای یکــی از  . تــا درون دربــار حجــاج نفــوذ داشــتند

پس از او نیز شـماری      . نام زادهرمز که از دوستانش بود ساخت        رهبران بزرگ مانویان عراقی به    

 امـام معمـوالً از      ١.سیم که تا درون دربارهای اموی دارای نفوذ بودند        شنا  از رهبران مانوی را می    

تـــن ۷۲تـــرین عـــالِم از میـــانِ  برجـــسته. شـــد انتخـــاب مـــی) فریـــشتگان( معـــصوم ۱۲میـــان یکـــی از 

این . رسید  می) فریشتگان(مقام معصومین     یافت و به    نیز ارتقای مقام می   ) اپسیسگان(اولوالعِلم  

جـایش   رفـت یکـی از آنهـا بـه          ه بودنـد کـه وقتـی امـامی از جهـان مـی              معصوم نیـز امامـان بِـالقو       ۱۲

 رســاله از تألیفــات امامــان جانــشین مــانی را آورده اســت، کــه ۷۶ابــن نــدیم نامهــای . نشــست مــی

های نخستیِن اسالمی در عراق و خوزستان دارای  دهد مانویان در زمان ساسانی و سده        نشان می 

 در کتاب چهارم، دربارۀ مانویان در نخستین ٢.اند داشتهآزادی عمل بوده و فعالیتهای گسترده 

  .های خالفت عباسی سخن خواهیم داشت سده

دنبال جهادهای بسیار خشِن   بهسدۀ پنجمهای  نیمه تا اروپا و شام و مصرگرچه مانویت در 

 ،مـسیحیت داد    یش را بـه   ا جـ   رومیـان  سرکوب دولتی کشیشاِن برخوردار از حمایت دستگاههای      

چنـد  و کابلستان و تـوران کـه از نظـر سـنتی مرکـز بودائیـان بـود                 در ترکستان و سغد    آئین   ولی این 

  و گــسترش تعــالیمِ او، ایــن آئــین در ســغد و بــاختریە   مــزدکظهــور بــا ســپس. ســده مانــدگار شــد 

ــه       ــه بـ ــوینی پذیرفتـ ــوالت نـ ــزدک گرفـــت و تحـ ــالیم مـ ــسیاری از تعـ ــأثیرات بـ ــشت و   تـ ــان زرتـ عرفـ

شرق  و در جوامع  و در باختریە و سغد تخارستان پراکنده شد     گشتمردمگرایی مزدکی نزدیک    

                                                 
 ۵۱۷: الفهرست 1
 .۵۲۱ ۵۲۰: الفهرست 2
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ایـن   عنـوان آئـین نـوین بـه       در سدۀ دوم هجری بـا ورود اسـالم بـه          . زندگی ادامه داد     به فالت ایران 

ئـی بـود از آئینهـای مزدکـی و مـانوی بـا همـۀ         منطقه، مانویت نـوین کـه در مجمـوع خـویش آمیـزه       

، و مانویــانی کــه مــسلمان شــده بودنــد مکتــب نــوینی را در   ارزشــها و ســنتهایش وارد اســالم شــد 

ایـن مکتـب در   .  در لبـاس اسـالم نبـود    نـوین  آوردند که چیزی جز مانویـتِ  پدیدخراسان و عراق    

پس در شـکل       مانویت نوین از آن    این. ظهور کرد  »زندقه«و  » عرفان«به دو صورتِ    تاریخ اسالم   

از درون مانویـت خـالص کـه در         .  ایفـا کـرد    مـی  مه اسالمی سـهم  موسوم به   دادن فرهنگ و تمدن     

زهـد   «نام  که بهنوینی مکتب این سرزمینها عراق و خوزستان برجا بود نیز پس از آمدن اسالم به    

 مراکــز اصــلی مانویــت در جنــوب عــراق و غــرب . بیــرون آمــدشناســیم  مــی»کَــشانه  رنــج تــصوفِو

مکتـب زهـِد اسـالمی بـرای     . کـرد ترین نقش را در شکل دادن این مکتب ایفـا             خوزستان اساسی 

تــرین نقطــه  نزدیــک چنانکــه دیــدیمبــار در تــاریخ اســالم در بــصره شــکل گرفــت کــه   نخــستین

خوزسـتان و جنـوب عـراق و دیگـر نقـاط عـراق               سـپس از بـصره بـه      . مرکز پیدایشِ مانویت بـود      به

راق پدیـد  گونه که مانویت در عـراق پدیـد آمـده بـود زهـد و تـصوف نیـز در عـ                 همان. سرایت کرد 

اســالم رســیده  مانویــت و از مانویــت بــه در تــوران و کابلــستان و ســغد نیــز کــه از بودائیــسم بــه. آمــد

هــای  زهــد و تــصوف در ســده  .بودنــد مکتــب زهــد و تــصوفِ شــبیه مکتــب بــصره شــکل گرفــت     

همـین  . نخستیِن اسـالمی تـا اواخـر سـدۀ پـنجم هجـری چیـزی جـز مانویـت در لبـاس اسـالم نبـود                         

درون خویش زمینۀ فرامـوش   ه از آئین مانوی بود که با جذبِ تدریجی مانویها به       مکتبِ برخاست 

امـا دیـن مـانی بـا جـایگزین شـدنش بـا ایـن مکتـبِ          . شدنِ تدریجی نامِ دیـن مـانی را فـراهم آورد         

گونـه کـه پـیش     منتسب به اسالم نمرد بلکه در مکتب زهد و تصوف زندگی دوباره یافـت، همـان        

تنهـا چیـزی کـه در       . شده زندگی دوباره در مسیحیِت نـوین یافتـه بـود            سیحیاز آن نیز در جهانِ م     

  .فراموشی سپرده شده بود نام دین مانی بود نه تعالیمِ دیِن او میان به این
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