
  

  گفتار سوم

  کشي ورنج زُهد گِر وتبليغ ستيز ماني، پيامبرِشادي

رودان بـا تأثيرپـذيري از فرهنـگ و ديـن         در بخش پنجم اشاره کـرديم کـه اديـان کهـن ميـان             

 ديـن ايرانـي     زيـِر تـأثير   ايراني تحول عمده يافتند، و آئينهاي اشراقي همچون مندايي و غِنوصي            

  . داد ناصر فرهنِگ کهنِ ايراني را در خود بازتاب ميشکل گرفت که برخي از ع

 در سـدۀ نخـست      آئيناين  . است) شناخت قلبي (معناي عرفان     مندا يک عبارت آرامي به    

زودي در   در بابــل شــکل گرفــت و بــه متــأثر از آئــين ايرانــي کلــدانيِانديــشمندانمـسيحي توســط  

نوبــۀ خــود آئــيِن غنوصــي    کــه بــهز کــردجــا بــانيــز  يونانيــانِ جاگيرشــده در حــران و نــصيبين ميــان 

 .داد  کــه عناصــري از فرهنــگ کهــن خودشــان را نيــز بازتــاب مــي ١را شــکل دادنــد) گنوســتيک(

  کــهرودان از درون آئــين منــدايي جريانهــاي دينــِي ديگــري بيــرون آمــد همچنــين در جنــوب ميــان

ــسِله بودنــد   بــابلي  کهــن پرســتي اناختــرريــشه در همــۀ ايــن آئينهــا   .ازجملــۀ آنهــا صــابئيان و مغتَ

و » نـور و ظلمـت    «ند؛ و با تأثيراتي که از فرهنگ ايراني گرفته بودند اساسشان بـر تعـارض                داشت

اصـحاب  «نگـار از اينهـا بـا صـفت      شناسان بزرگ عربي    آئين. نهاده شده بود  » خير و شر  «تقابل  

  :نويسد يشهرستاني م. اند ياد کرده) دو ذات معتقدان به(» ثَنَوِيون«و » االِثنَين

ــين عقيــده دارنــد کــه نــور و ظلمــت از ازل وجــود داشــته      خــالف  انــد؛ بــه  اصــحاب االِثنَ

 اســت، و علــت ) مخلــوقپديــدار،(مزدايــسنان کــه گفتنــد ظلمــت نــه ازلــي بلکــه حــادِث 

 گفتنـد کـه نـور و ظلمـت دو     )ثَنَوِيـون (ولـي اينهـا   . اند پديد آمدن ظلمت را نيز ذکر کرده    

هر و جــنس و طبيعــت و فعــل و مکــان و جــسم و روح بــا هــم تمــايز انــد و در گــو ذات ازلــي

  ٢.دارند

 ودانر دنبــال تحــول در ديــنِ کهــن مــردم ميــان ســرزمين کلــده بــه چــون اساســا در آئينهــاايــن 

رهبــران نامــداري نيــز . داشــتندنزديــک شــکل گرفتنــد، از جهــات مختلفــي اشــتراک و شــباهت  

 و شـمعون   ٣و ابـن برديـصان      ازجملـۀ آنهـا مرقيـون      درميان منـدائيها و غنوصـيها ظهـور کردنـد کـه           

                                                 
 . است»مندا«  يونانيِترجمۀ) گنوسيس (غنوص -1

 .۲۶۸:  شهرستاني-2

پرديـسان  . اسـت »  پرديسان فرزنِد«معناي  ابن برديصان به. است» پرديسان« برديصان تلفظِ سرياني    -3

ــار رودخانــه نوشــته    ــرديس تــرے«شــايد همــان  . ، کــه]۵۲۳: الفهرســت[انــد  را نــام ســرزميني در کن پ« 

 .معروفِ عهد هخامنشي در شرق حلب بوده باشد) باغستاِن سه(
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ــدايي و     اثرگــذارتر از ديگــران بودنــد، و هرکــدام پايــه    گــذار يــک مکتــب فکــري در آئينهــاي من

ئـي از مکتـب    گـذار مکتـب اشـراقيِ ديـصاني بـود کـه شـاخه         ابـن برديـصان پايـه    ١.غنوصي شدند 

۔ عقيده داشتند که نـور و    ٢بودندمذهب    نوعي دهري   ديصانيها ۔که به  . رود  شمار مي   غنوصي به 

اند؛ نور خالق خير و ظلمت خالق شر است؛ هرچه خير است از نور است و  ظلمت دو ذات ازلي

ــا نــور درآميخــت و نــور کوشــيد کــه از او          هرچــه شــر اســت از ظلمــت اســت؛ روزگــاري ظلمــت ب

  ٣.زمان ستيز خير و شر آغاز گرديد خالصي يابد، و از آن

داد  زيـر سـلطۀ روميـان درآمـده بودنـد در آتـش بـي        ر از زمـاني کـه بـه   سرزمينهاي شام و مـص   

هاي اول و دوم مسيحي همواره مورد تعرض روميان  رودان نيز در سده ميان. سوختند روميان مي

رودان و دفاع ايرانيان از اين سرزمين، چنانکـه در سـخن از      ميان  تجاوزات مکرر روميان به   . بود

راه افکنـد کـه عرصـۀ آن از حـد             اي درازمـدت روم و ايـران را بـه         شاهنشاهي پارت ديديم، جنگه   

زنيهــاي روميــان در  تيــسپون تــا انتاکيــه بــود؛ و در همــان گفتــار شــاهد تخريبهــا و کــشتارها و آتــش

همراه داشتند زندگي   اين جنگها با تلفات بسيار زياد انساني و تمدني که به          . رودان بوديم   ميان

حکومتگران رومي در شام همـۀ زمينهـاي        . جهنم کرده بود    بديل به را براي مردم اين سرزمينها ت     

کــرده ) ِســرو(بردگــانِ خــويش  تملــک خــويش درآورده و کــشاورزان را تبــديل بــه  روســتايي را بــه

 آنها  مردم شام ۔عمالً۔بردگان و بيگارانِ حکومتگران رومي بودند، و ثمرۀ کار و تالِش. بودند

ش بوميانِ زيرسلطه براي رهـايي از سـتمهاي غيـر قابـل تحمـل        هرگونه تال . گرفتند  را روميان مي  

در شام چندين شهر توسط روميان يا از صـحنۀ       . دادند  را روميان با کشتارها و تخريبها پاسخ مي       

ديـديم کـه شـهر شـکوهمندي چـون پتـرا را روميـان        . ويرانه شد روزگار محو شده يا تبديل به نيمه  

پـس از آن شـاهد ويرانـي کامـل          . خـود نديـد     روي آبـادي بـه    گاه    چنان ويران کردند که ديگر هيچ     

شـهر سـامره کـه روزگـاري مرکـز يـک دولـت کوچـک بـود در زمـان                     . شهر شکوهمندِ تدمر بوديم   

مردم شهر اورشليم که روزگـاري مرکـز يـک دولـت کوچـک              . روميان از صحنۀ جغرافيا محو شد     

بارشـان     بخـشيدن بـه وضـعيت سـتم        بود چندين بار مورد کشتار قرار گرفتند و تـالش بـراي بهبـود             

آتش کشيده شدنِ شهر بـزرگ اسـکندريه در مـصر کـه             داستان به . دنبال آورد   برايشان آوارگي به  

                                                 
  .۳۶۳ -۳۵۹ و ۲۹۰ -۲۷۸: شهرستاني. ۵۲۷ -۵۲۳:  بنگر الفهرست-1

ئي که در     گونه  وجود آفريدگار به    دهريون به . گويند» ماترياليست«را در لفظ فلسفيِ کنوني      » دهري «-2

ء و وحي و حشر و نشر و قيامت و بهـشت و دوزخ و  رسالت انبيا اديان سامي آمده بود باور نداشتند، به      

 .نعيم و عذاب اخروي باور نداشتند

 .۵۲۳: الفهرست. ۲۷۹ -۲۷۸ و ۲۶۸:  شهرستاني-3
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دار  يعنــي کتابخانــۀ بــزرگ اســکندريه، ميــراث(ضــمن آن بزرگتــرين مرکــز علمــي جهــان باســتان 

)  گوناگون علمي  هاي  هزار سال تالش فکريِ مکتوب مصريان با هزاران جلد کتاب در زمينه             سه

در ايـن  . آوري است که توسط روميان اتفـاق افتـاد   کوهي از خاکستر شد داستان اشک تبديل به 

کـشي در   داد، نـوعي گريـز از دنيـا و گـرايش بـه انزواگرايـي و رنـج            وضعيِت ماالمـال از سـتم و بـي        

ر شـرق  ناحيـۀ حـران و نـصيبين کـه اکنـون د         (رودان    روحيۀ مردم مصر و شـام و بخـش غربـي ميـان            

چـاره و درمانـده و    کـشيده در ايـن سـرزمينها، بـي       جماعـات سـتم   . ايجـاد شـده بـود     ) سوريه اسـت  

آسـمانها داشـتند کـه شـايد روزي مـردي از غيـب             رفته، چشم بـه     نااميد از بازيابي سعادتِ ازست    

گـر تحمـل    در چنين شرايطي بود که چند رهبِر تبليـغ        . داد خاتمه بدهد    همه بي   اين  ظهور کند و به   

ايـن سلـسله از   . دنيا و زندگي تشويق نمودنـد  اعتنايي به بي درد در شام ظهور کردند و مردم را به 

گـران   ، خودشـان را سـلطه  شـد آغـاز  ) عيسا مسيح(و ايشوع مشيح   ) يحيا(رهبران با زَکَرِيا و يوحنا      

 جهــت تبليغــِي ايــن رهبــران . رومــي اعــدام کردنــد و راهــشان توســط شاگردانــشان تــداوم يافــت   

هـاي   سوي آمـوزه  آنها خيلي زود توانستند بر جماعات دردکشيده اثر بگذارند و به   . يکسان بود 

ــل ســدۀ ســوم مــسيحي، از درون مکتبهــاي        . خودشــان بکــشانند  ــد، و تــا اواي ــن رون ــۀ اي در ادام

/ مريـدان يوحنـا   . گر تحمـل درد و رنـج بيـرون آمـد            مندايي و غنوصي جريانهاي دنياگريز و تبليغ      

هـيچ گـرفتِن زنـدگي را در ميـان      اعتنايي به دنيا و به    مداني و عيسا مسيح تحمل درد و بي       يحيا مع 

مردم تلقـين کـرده بودنـد کـه کـار مکنيـد،          يوحنا و عيسا به   . کردند  کشيده تبليغ مي    جماعات رنج 

داري و گرسنگي بکشيد، همچون پرنـده         ازدواج مکنيد، دربرابر ستمها مقاومت مورزيد، روزه      

کنـد،   انـداز نمـي   آورد و پـس  دسـت مـي    ه غذاي روزش را در همان ساعاتِ خوردنش بـه         باشيد ک 

چنـين  . خريدن رخت نداشته باشيد پوشي کنيد تا نياز به حِد اقل نيازتان بپوشيد و ژنده       رختي به 

گرفتنـد کـه کـار نکننـد      اگـر مـردم يـاد مـي    . تلقينهائي واکنش تندي دربرابر ستمهاي روميان بـود   

گرفتنـد کـه زن نگيرنـد بـر           اگـر مـردم يـاد مـي       . وانستند کـه ثمـرۀ کـارِ آنهـا را بگيرنـد           ت  روميان نمي 

تعـاليمِ يحيـا و   .  بـراي روميـان غالمـي و کنيـزي کنـد           تـا مانـد     شد و کسي نمي     جمعيت افزوده نمي  

ــود        ــان ب ــر ســتمهاي رومي ــر خــودآزاري دربراب ــي ب ــوعي شــورشِ مبتن ــسا ن ــغ   . عي آنچــه اينهــا تبلي

ــد بــي  مــي ــهتــوجهي  کردن ــدگيِ ايــن   ب ــا و زن ــينِ شــيوه    دني ــا تلق ــود؛ و ب ــشي،   جهــاني ب هــاي دردکَ

  .دادند انسانها وعدۀ سعادت جاويدان در زندگي اخروي و جهانِ پس از مرگ مي به

ديـن نـويني      تعاليمِ يحيا و عيسا در طي دو سه نسل توسط شاگردان و پيروانِ آنها تبـديل بـه                 

يِن زاهدانـــه کـــه معمـــوالً ســـرياني بودنـــد در ميـــان در اواخـــر دوران پـــارتي پيـــروان ايـــن آئـــ. شـــد

جـادوگريِ    هـائي کـه بيـشتر بـه         کردنـد، و بـا شـيوه        نيـز فعاليـت مـي      رودان  جماعات روسـتاييِ ميـان    
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تـرين   شـايع . ديـنِ خودشـان جـذب کننـد     کوشيدند کـه مـردم را بـه        دوران کهن شباهت داشت مي    

ناپـذير    مـداواي بيماريهـاي درمـان   و قـدرت » معجزه و کشف و کرامات «هاي اينها ادعاي      شيوه

. دهنـد  معجزۀ مـسيح و مـريم انجـام مـي     گفتند به  ازقبيل پيسي و کوري و گنگي و شَلي بود که مي          

کرد تا عيسا و مـريم را بپرسـتند تـا     شد و مردم را دعوت مي مثال يک کشيشي وارد يک روستا مي 

ديدند که يک بيگانـۀ شـل         مي در يکي از روزها مردم روستا ناگهان      . همۀ مشکالتشان حل شود   

مـردم مـي گويـد کـه شـنيده يـک بزرگـواري وارد                 يا کور يا گنگ در کنار روستا افتـاده اسـت و بـه             

روستا رسانده است تا  ناپذير دارد؛ و خودش را به روستا شده و قدرت مداواي بيماريهاي عالج

يدنــد کــه آن کــشيش  د روز ديگــر مــردم مــي . برکــت عيــسا و مــريم مــداوايش کنــد   آن بزرگــوار بــه 

او وقتـي  . خـواه افتـاده اسـت    گذرد که آن مـرد حاجـت   گر سوار بر خر است و از همانجا مي        تبليغ

برکــت عيــسا و مــريم شــفا   برخيــز کــه بــه : گويــد او مــي افتــد بــه خــواه مــي ايــن حاجــت چــشمش بــه

ل بـود   يا. زند که من بينا هستم   ديدند که آن کور دارد فرياد مي        مردم ناگهان مي  . اي  يافته  اگر شـَ

ديدنـد کـه ناگهـان     يـا اگـر گنـگ بـود مـردم مـي      . تـوانم راه بـروم   من مـي : گفت خاست و مي    برمي

. خواهـد کـه مـسيحي شـوند     فرسـتد و از مـردم مـي    زبان درآورده است و به عيسا و مـريم درود مـي           

فتـه  خواهِ ناشناس که مداوا شده بود نيز ر         شد، آن حاجت    روز بعد آن کشيش از روستا غايب مي       

گـو کـرده خـودِ عيـسا بـوده و       شد که آن که آن کور را بينا کـرده يـا گنـگ را سـخن     بود؛ و شايع مي   

آمـد و راهِ آن رفتـه را دنبـال     گـري مـي    بـاز يـک تبليـغ   ١.آمده بوده تا دردهـاي مـردم را مـداوا کنـد      

ل  پـر اسـت از چنـين داسـتانهائي کـه دليـ            در دوران ساسـاني    کشيـشان مـسيحيِ   تأليفـات   . کرد  مي

ايـن  . آنهـا اسـت   حضور دائميِ عيسا و مريم در ميان پيروانشان و نـشان دادنِ معجـزاتِ عظـيم بـه         

ــه      ــردم روســتايي ب ــراي کــشاندن م ــروز توســط        شــيوه ب ــا ام ــسيار داشــت و ت ديــن مــسيح کــارآييِ ب

  .شود گرانِ مسيحي دنبال مي تبليغ

ندايي و غنوصي گـرايش  آئينهاي اشراقيِ م رودان به گونه، جماعات شهري در ميان      اين  به

شـدند کـه توسـط پيـروانِ يحيـا و مـسيح تبليـغ                 يافتند، و جماعـات روسـتايي جـذب آئينـي مـي             مي

گـرانِ ايـن دو      نشين بودند نيز تبليغ     در مناطق روستاييِ غرِب خوزستان که عمدتًا خوزي       . شد  مي

پيـروان  . کردنـد  يها مردم را به دين خودشان جذب مـ          همين شيوه   آئين در اواخر دوران پارتي به     

 »کننـدگان   غـسل «معنـاي     مغتسله که بـه   . گرفتند» مغتَسِلَه«، و پيروان يحيا نام      ونعيسا نام مسيحي  

  .بود» دگانونتعميدش«و » دگانونتطهيرش«است معناي دينيش 

                                                 
: آميــز از ايــن شــيوۀ تبليــغ کشيــشان در اواخــر ســدۀ شــشم مــسيحي، بنگــر    دربــارۀ يــک نمونــۀ موفقيــت-1

 .۷۸ -۷۶/ ۴: ابن سعدطبقات . ۲۴۹/ ۱: سيره ابن هشام. ۳۶۴ -۳۶۲: تفسير طبري
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   ظهور ماني. ۱

بـا برخـورداري از   مؤبدان و هيربدان  اردشير بابکان، گسترانۀ  دين هاي  برنامه گيري   پي در

داري   در سراسر کشور پراکنده شدند و فعاليتهاي دامنهدولتجانبۀ سياسي و مالي  مايت همهح

نهــضت سراســري  . راه انداختنــد مفاســد اجتمــاعي بــه   در راه تبليــغ ديــن و مبــارزه بــا کژيهــا و    

 در. سـابقه بـود    در تـاريخ ايـران بـي    ، ناشـي از آن     و جنـب و جـوشِ       و اخالقيات،  دين  بازگشت به 

مراسـم  اخالقيـات و     و تـرويج     رسـمي  ديـن کـردن    گيـر  تهاي گـستردۀ مؤبـدان بـراي همـه        کنار فعالي 

اقـــداماتي در راه معرفـــي  کـــساني  نيـــززرتـــشتي، در خـــارج از حـــوزۀ فقاهـــت مزدايـــسنە عبـــاديِ

پــسند و مــورد قبــول اقــوام غيــر زرتــشتي ســاکن در   ئــي نــوين و ناشــناخته از يــک آئــين همــه  چهــره

اسـت کـه   مـاني بـارزترين چهـرۀ تـاريخي در ايـن زمينـه        . مـل آوردنـد   ع  نواحي پيراموني کشور به   

 ايـن  .پـا خاسـت   شدۀ برانداختنِ دينهاي موجـود و ايجـاد ديـن فراگيـِر جهـاني بـه             هدِف اعالن   به

نخستين بار در تـاريخ ايـران بـود کـه مـردي از ايـران بـا ادعـاي نبـوت و داشـتنِ رسـالت آسـماني                       

کــرد و برانــدازي دينهــاي   دينهــاي موجــود ظهــور مــيجــاي بــراي برقــراري يــک ديــن جهــاني بــه

سـابقه بـود کـه بـا فرهنـگ سـنتي             اين رخدادي بي  . موجود را در سرلوحۀ دعوتش قرار داده بود       

. و مذهب بـود همخـواني نداشـت    آزادي انسان در انتخاب دين  ايرانيان که بنايش بر احترام به     

 سال بعد که بهاء اهللا بـا رسـالتِ   ۱۶۰۰د پس از ماني چنين رخدادي در ايران تکرار نشد تا حدو 

مــاني آمــده بــود تــا هرچــه ديــن در جهــان وجــود داشــت را برانــدازد و ديــن . مــشابهي ظهــور کــرد

هــم مــاني و هــم بهــاء اهللا . ؛ بهــاء اهللا نيــز بــا همــين رســالت آمــد خــودش را در جهــان برقــرار ســازد

 و هرکه از هر ديني جز اين دين   گفت که تنها دين برحق و خدايي همان است که او آورده است            

منـصوب  آخـرين پيـامبِر     عنـوان     دو، بـه    هرکـدام از ايـن    . دينـي اسـت     پيروي کند در گمراهـي و بـي       

آسمان، وعده داد که دين او تنها دين فراگير و جهاني خواهد شد؛ و با فراگير شدنِ دين او همۀ 

ايـن نويـدي    . اهـد پيوسـت   تـاريخ خو    دينهاي موجود از جوامع بشري رخت برخواهد بست و بـه          

پيروانش گفت کـه   ماني به. پيروانشان داده بودند ديگر انبياي سامي نيز پيش از ماني به    بود که   

. دين من با تبليغ و بدون استعمال زور جهانگير خواهـد شـد، و در تعـاليمش جهـاد تجـويز نـشد           

 نيـز مثـل مـاني جهـاد را     بهـاء اهللا .  اساس و پايۀ تبليغ ديـن را بـر جهـاد نهادنـد           مسيحيت و اسالم  

جهـاد بـراي تبليـغ ديـن        . آميـز کـرد     ممنوع اعالم داشـت و پيـروانش را تـشويق بـه تبليـغ مـسالمت               

ســـيد . کـــس از ايرانيـــان تجـــويز نـــشد  گـــاه و در هـــيچ زمـــاني در تـــاريخ ايـــران توســـط هـــيچ   هـــيچ

رو  الــهتبــار و دنب محمــدعلي بــاب کــه اســاس ديــنش را بــر جهــاد نهــاد از نــژاد ســامي و ســيِد عــرب

. سـرانجام برسـانَد     قزلباشانِ صفوي بود و برپا خاسـته بـود تـا رسـالت ناتمـامِ انبيـاي سـامي را بـه                     
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ئـي را تجـويز    تبار بود جهاد را ممنوع اعالم نمـوده همـان شـيوه    ولي شاگردش بهاء اهللا که ايراني   

را تغييــر نــداد؛ و عبــدالبهاء ۔خليفــۀ بهــاء اهللا۔ شــيوۀ بهــاء اهللا  . کــرد کــه مــاني تجــويز کــرده بــود 

  .روند آميز مي پيروان عبدالبهاء هنوز بر همان شيوۀ تبليِغ مسالمت

 يکـي از  اهـل يـک خـانوادۀ   سـرزميِن بابـل در    م در ۲۱۵سـال   مـاه      فـروردين  ۲۵روز   درماني  

دانـيم    مـا نمـي   .  متولـد شـد    )اکنون واسط در جنوب عـراق     ( کسکر   نشين   منطقۀ آرامي  روستاهاي

صفتي است که خـود مـاني پـس از    » ماني حيا«. اند او داده بوده  چه نامي بهکه پدر و مادر ماني 

» کــشتي زنــدگاني«معنــاي  بعثــتش بــراي خــودش تعيــين کــرده بــوده و عبــارتي اســت آرامــي بــه    

  ). سفينَةُ الحياة: عربي به(

ــام ــدرن ــه چهــار تلفــظْ۔     مــاني را پ ــفا۔ب ــق، و از مــردم همــدان    کت  و پاتــک و پاتــگ و فت

انـد کـه      نوشـته » سـرگان   کَـم «خانـدان   نـام مـادر مـاني را مـيس و اوتـاخيم و مـريم، و از                  . نـد ا  نوشته

از » خانـدان حکـومتگر   «معلوم نيست کـه ايـن       . از خاندانهاي حکومتگر پارتي بوده است     گويا  

تـوان   بخـوانيم مـي  » فاتِـک «اگـر تلفـظ نـام پـدر مـاني را      .  يا ايراني بوده    رودان بوده   بوميان ميان 

تــوان  اگــر فتــق بخــوانيم، بــا ترديــد مــي . »آور دل«معنــاي  اســت بــه) آرامــي(ه نــامِ نبطــي گفــت کــ

و ايرانـي   معناي بابک است يعني پدرک، که شبيه و هم    (است  » پِتَگ«پنداشت که تلفظِ نبطي     

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

معناي  که دو واژۀ هم» سالم تندرست «گويند ميفارسي متداول است، و مثال اکنون نيز در زبان     

باشد کـه لهجـۀ ديگـري       » پتگ«بخوانيم شايد تلفظِ ديگر     » پاتگ«اگر  ). عربي و فارسي است   

نظــر   ولــي بــه١اســت؛ نوشــته» حمــاد«يعقــوبي نــام پــدر مــاني را ). يعنــي پــدرک(از بابــک اســت 

که صفتِ ماني بـوده را حمـاد خوانـده      » حيا« يعقوبي باشد و     رسد که اين اشتباهي از جانب       مي

) مـيس، اوتـاخيم، مـريم   (انـد   نامهائي که براي مادر ماني ذکر کـرده       . و نام پدرش پنداشته است    

نام زنان ايراني بـوده؛ و در اواخـر زمـان هخامنـشي ديـديم کـه زنـي                   » ميشَە«البته  . ايراني نيست 

کـه يونانيهـا اَرتَمـيس      (وساالر نيـروي دريـايي ايـران در دريـاي ايـژه بـود               ميشَە نا   نام اَرتَە   دالور به 

باشـد  » ميـشە «سـرياني از نـام ايرانـيِ    / شـايد تلفـظ آرامـي   » مـيس «ولي پندارِ اينکه   ). اند  نوشته

  . دشوار است

اند، ولي داليلي وجود دارد کـه         شناسان غربي ماني را ايراني دانسته       هرچند که همۀ ايران   

نـامِ خـودِ مـاني    . دهد تا با قطع و يقـين دربـارۀ ريـشۀ نـژاديِ مـاني سـخن بگـوئيم           ه نمي ما اجاز   به

ئي نيز براي ما وجود دارد که گمان کنيم ماني            کننده  دليل قانع . خالصًا آرامي است  ) ماني حيا (

                                                 
 ۱۵۹/ ۱: تاريخ يعقوبي -1
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، ميترائيـان (زمان    اند؛ و آن اينکه پيروان همۀ مذاهب ايراني در آن           و پدر و مادرش ايراني نبوده     

ولـي خـداي   . انـد  شـان مزدايـسن بـوده    خداي برترشان اهـورمزدا بـوده و همـه    ) ناهيديان، آذريان 

ماني نه اهورمزدا بلکه زُروان بوده که يکي از خدايان بسيار کهن آريايي بوده ولي نزد ايرانيها           

بسيار دوري مـورد    زروان از دوران    . يکي از اِيزدانِ دين مزدايسن و آفريدۀ اهورمزدا بوده است         

گـاه   پرستش بخشي از جماعات آرياييِ نواحي شـرقي انـاتولي بـوده ولـي در ميـان ايرانيـان هـيچ        

در . ئي همچون ايـزداِن ديگـرِ ايرانـي داشـته اسـت             صفت خدا نداشته بلکه مخلوق بوده و مرتبه       

پذيرفتــه وجــود داشــته کــه پيــروانش از آئــين زروانــي تــأثير       » دهــري«نــام  رودان دينــي بــه  ميــان

انــد؛ زيــرا مؤلفــان اســالمي از حرنــانِيون   هــا دهــري بــوده رســد کــه غنوصــي نظــر مــي بــه. انــد بــوده

 دهريـون   ١.انـد   بـا صـفت دهريـون يـاد کـرده         ) رودان  تبارهـاي پيـرِو مکتـبِ حـران در ميـان            يوناني(

زروانيهــا . پديــد آمــده اســت) گــردش چــرخ(گفتنــد کــه هرچــه در جهــان وجــود دارد از دهــر   مــي

نامهـاي اورمـزد و اهـريمن         يايي بودند، مزدايسن نبودند، معتقد به وجود دو خداي متنازع بـه           آر

بودنــد کــه هــر دوشــان آفريــدۀ زروان بودنــد، هــر دوشــان آفريــدگار بودنــد؛ اورمــزد نــور و خيــر را   

شايد پدر ماني نيز از يکي از خانـدانهاي زروانـي بـوده    . آفريده بود، و اهريمن تاريکي و شر را      

اگـر خانـدان پـدرِ مـاني زروانـي بـوده حتمـا آريـايي بـوده و ريـشه در شـرق انـاتولي داشــته             .سـت ا

اگـر ايـن    . انـد   برخي از روايتها پدر ماني را اهل سرزمين ماردين در شرق اناتولي دانسته            . است

  .نژاد نياکانِ کردهاي ترکيۀ کنوني بوده است روايت درست باشد پدرِ ماني هم

 انمنـدائي دينـي شـبيه   زيست و  در تيسپون ميماني در اواخر دوران پارتي اند که پدر     نوشته

 )پيــروان يحيــا(مغتَــسِله فرقــۀ دينــي   رفتــه بــه خوزســتاندشتميــشانِ  بــهســپس يان داشــت؛و غنوصــ

 ايـن بتخانـه يکـي از        ٢.رفـت   نويسد که پدر ماني در تيسپون بـه بتخانـه مـي              ابن نديم مي   .پيوست

بودنـد و آنهـا   ) پيکـره (يرا آنها براي چندتا از اختران داراي معابد و بت معابد مندائيان بوده؛ ز  

 پدر ماني روزي در بتخانه آوازي شنيد که         ٣.ناميدند  مي» هيکل«پرستيدند و معبدشان را       را مي 

روز در بتخانــه  بــار در سـه  را سـه  ؛ و ايـن »گوشـت مخـور، بــاده منـوش، زن مگيــر   «: گفــت او مـي  بـه 

هنگــام زن او  در آن. ميــشان بــه مغتــسله پيوســت وزســتان رفــت و در دشــتپــس از آن بــه خ. شــنيد

   ٤.زودي ماني را زائيد حامله بود و به

                                                 
 .۳۶۳ -۳۵۹:  بنگر شهرستاني-1

 .۵۰۸:  الفهرست-2
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 بنا بر  ١رودان پراکنده بودند،    مغتسله که در مناطق روستاييِ غرِب خوزستان و جنوب ميان         

پيـامبِر   (پيشگوئيهائي که از پيامبرشان ۔يحيـا۔ دربـارۀ نزديـک بـودنِ زمـان ظهـور ايـشوع مـشيح         

برايشان مانده بود در انتظار پيامبر آخرزمان بودند کـه قـرار بـود ظهـور نمايـد و                   ) موعود يهودان 

  از ايــن پيــامبِر.ديــنش جهــانگير شــود و درد و رنجهــاي بــشريت را بــراي هميــشه از ميــان بــردارد 

 آئـيِن  بـه ني  پـدر مـا  ٢.گفتنـد  مـي » فـارقليط «ياد شده بود، و آراميها » پاراکليت« با صفتِ   موعود

و مــاني در ميــان آنهــا متولــد شــد و در ميــان آنهــا     آئــين بــود،  آنپيوســته بــود، از فعــالين  مغتــسله 

پراکندند در کودکي بر ماني تأثير  ها و داستانهائي که پيروان اين آئين مي  افسانه.پرورش يافت

ودکي رؤياهـائي  اين تـأثير چنـدان شـديد بـود کـه او در همـان سـنيِن کـ        . بسيار شديدي نهاده بود   

آسمان بردند  بار دو فرشته آمدند و او را برگرفته به ديد؛ و ۔چنانکه بعدها نوشته است۔ يک مي

اين رؤيا دو بارِ ديگر نيز تکـرار شـد، و او پـيش از آنکـه                 . او نشان دادند    و ملکوت آسمانها را به    

تـر    ۔کـه پـائين  کِفَاليـه تـاب   را مـاني درک     ايـن . معراج رفته بـود     بار به    سالگي رسيده باشد سه    ۱۲ به

 سـالگي رسـيد فرشـتۀ وحـي کـه       ۱۲سـن     سـپس وقتـي بـه     . آن اشاره خـواهيم کـرد۔ نوشـته اسـت           به

نزدش آمد  به) خداي نور(» يزد روشن«گفتند از پيشگاه  مي» قرين«نبطي    بود و به  » تَواَم«نامش  

خويـشتن را پـاک بـدار و    . شـي تو نبايد از آنهـا با . از پيروان اين دين دوري گزين«: او گفت و به 

   ٣.او گفت که هنوز هنگام بعثتت نرسيده است ولي به» .از شهوتها دوري گزين

                                                 
خــايي  ايــل. آنهــا مغتــسله گفتنــد ناميدنــد ولــي ديگــران بــه خــايي و صــابي مــي  مغتــسله خودشــان را ايــل-1

معنـاي   رسد که لفظي آرامي۔پهلوي باشد بـه       نظر مي    به است و » خايي«آونِد    ترکيبي از نام ايل با پس     

هـاي يونانيـاِن      خـايي بعـدها در افـسانه        ايـل . »خـداجو «شـود     که ترجمۀ امروزينش مي   » خواهندۀ ايل «

يـي شـبيه عيـساي انجيـل تبـديل            مسيحيت رسيده بودند به يک پيـامبر افـسانه          اروپايي که از مانويت به    

دانستند و دينـشان مقـرر کـرده بـود کـه مـردي        مغتسله زن را پليد مي. خايوس نوشتند  شد و نامش را اِل    

درنـگ در آِب جـاري غـسل کـرده      که با زني آميزش جنسي کند چونکه نجس شده اسـت بايـد کـه بـي        

هاي بعدي توسط گروهي از مغتسلۀ جنوب عراق آئـيِن   در سده. پليدي را از سر و تن و رختش بزدايد   

البتــه شــباهت ابــراهيم اينهــا بــا (کردنــد   بــه ابــراهيم منــسوب مــيشــکل گرفــت کــه دينــشان را» حنيــف«

گـران آئـين حنيفـي در نيمـۀ دوم سـدۀ       شـماري از تبليـغ   ). ابراهيم يهودان و مـسيحيان فقـط در نـام بـود           

ميـان قبايـل عربـستان رفتنـد؛ تـا اواخـر سـدۀ شـشم مـسيحي در حجـاز و شـرق و شـمال                           ششم مسيحي بـه   

 . کردند ت و پيروانش انتظار ظهور يک پيامبر عرب را تبليغ ميعربستان اين آئين انتشار ياف
معنـاي   رسـيد کـه عبـارِت ايرانـي باشـد بـه          نظـر مـي     انـد بـه     معنـي کـرده   » بخـش   نجـات « پاراکليت را کـه      -2

اگـر  . هـاي غيبـي را بـراي مـردم جهـان کنـار بزنـد              ؛ يعني آن کـه قـرار اسـت بيايـد و پـرده             »مفتاحِ غيب «

  !گونه وارد زبان ديني سريانيان و سپس يونانيان شده است؟ علوم نيست که چهعبارِت ايراني باشد م

 .۵۰۸:  الفهرست-3
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 تـأثير از داسـتانهاي مغتـسله و         دهد کـه مـاني در آغـاز نوجـوانيش، بـه             اين روايتها نشان مي   

 ديـده   مسيحياِن عراق و خوزستان و در اثر خودتلقينيهاي چندين ساله، در خودش اوصـافي مـي               

بخـِش موعـود اسـت کـه جهـان در انتظـار او           نوعي يقين رسيده بوده کـه همـان پيـامبر نجـات             و به 

پس او از همان سنين در انتظار روزي بوده که از جانـبِ آسـمان مبعـوث گـردد و رسـالت                     . است

ايـن   ديـده نيـز بـه    رؤياهـائي کـه براسـاس خودتلقينيهـايش مـي       . او سـپرده شـود      هدايت بشريت بـه   

  .کرده است زده و او را بيش از پيش آمادۀ دريافت وحي آسماني مي يباور دامن م

 سالگي رسيد نخستين پيـام آسـمان بـراي آغـاز رسـالتش را دريافـت کـرد                  ۲۴ماني چون به    

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

ــو فرســتاده اســت   را بــهســالم بــر تــو، اي مــاني از مــن و از پروردگــار کــه مــ      او کــه . نــزد ت

 اســـت تـــو را بـــراي تبليـــغ رســـالتْ  )و خـــداي حقيقـــيٰى روح اعلـــي(» اِســـتَە ورروان بـــغ«

دهد که رسالت خـويش       تو فرمان مي    او به . تو سپرده است    برگزيده و اين مأموريت را به     

کار  ري بهمردم برساني، و در اين راه هرچه در توان دا           را آشکار سازي و نويد حق را به       

  . ببندي

افزايـد کـه مـاني        را از متِن يکـي از کتابهـاي مـاني ترجمـه کـرده اسـت مـي                   ابن نديم که اين   

در روز اول . در جنـوب عـراق بـود   ٰى» قَنـي «روسـتاي  ) کـشيِش (پيش از آنکه مبعوث شود اسـقفِ      

پـدرش و  . ادنزد شاپور رفته تاج برسِر شاپور نهـ  گذاري کرد ماني به     که شاپور تاج  ) نوروز(نيسان  

   ١.نامهاي شمعون و زاکوا نيز با او بودند دوتا از پيروانش به

. گـذاري شـاپور در متـون بازمانـدۀ مـانوي آمـده اسـت                روايت حـضور مـاني در مراسـم تـاج         

گذاري  شرکت در تاج. پس ماني در آغاز سلطنت شاپور اول يک شخصيِت بلندپايۀ ديني بوده

عنــوان  عبــارتِ ديگــر، او بــه  بــه. مؤبــد اســت   پايــۀ مؤبــدان شــاپور نــشانگر بلنــدپايگي او در حــدِ  

ترين رهبر ديني بوميانِ عراق و خوزستان در رأس هيأتي متشکل از ديگر رهبـرانِ دينـِي               بلندپايه

پـس مـاني در آن زمـان    . گـذاري شـاپور شـرکت کـرده اسـت         مردم اين دو سـرزمين در مراسـم تـاج         

رياستـشان     خوزسـتان بـا مـذاهب مختلفـشان او را بـه            وضعيتي داشته که رهبران مندائيان عـراق و       

حــضور شــاپور  مــاني در هيــأتي از رهبــران دينــي بوميــان عــراق و خوزســتان بــه  . انــد قبــول داشــته

اين سنتي معمولي در مراسم بارِ خـاصِ و بـارِ       . گذاري شرکت کرده است     رسيده و در مراسم تاج    

رسـم پيـروان همـۀ     سـت؛ ولـي پيـروان مـاني ۔بـه     شـده ا  عامِ دربار ايران بوده که همواره تکرار مـي     

 سـلطنت شـاپور اول      آغـاز اند تا بر نبـوت مـاني در           اش گزافه گفته    پيامبرانِ ديگر۔ اندکي درباره   

                                                 
 . همان-1
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زمـــان از جانـــب دولـــت ايـــران سرپرســـت   شـــايد پـــدر مـــاني و مـــاني در آن . تأکيـــد کـــرده باشـــند 

انـد؛ و شـايد پـدر          و خوزسـتان بـوده     در عـراق  ) غيـرا يرانيـان   (ايرانـي     دستگاههاي ديني اديانِ ان   

پيـروان مـاني بعـدها دربـارۀ ايـن حـضور       . ماني در زمان پارتيـان نيـز ايـن منـصب را داشـته اسـت       

. هاي پيروان انبياي ديگـر اسـت        هائي ساختند که شبيه بسياري از افسانه        ماني نزد شاپور افسانه   

اش   حـضور شـاپور رسـيد از دو شـانه           نويسد که ماني وقتي بـه       مثال ابن نديم از روايت مانويان مي      

او بگــذارد تــا  درخــشيد، و ايــن ســبب شــد کــه شــاپور احتــرام بــسيار بــه دو گلدســتۀ بــزرِگ نــور مــي

ماني از شاپور تقاضا کرد که پيروانش . جائي که آماده شد تا ديني که ماني آورده بود را بپذيرد

کشور رفت و آمد کرده براي دينشان در کشور از آزادي برخوردار باشند و بتوانند که در سراسر           

حـضور   بـار ديگـر در آينـده نيـز بـه            و از شاپور تقاضا کرد که اجازه دهد تـا يـک           . تبليغ بپردازند   به

 از زبـان خـودِ مـاني نيـز در کتـاب      ١.شاهنشاه برسد؛ و شـاپور بـا ايـن هـردو تقاضـا موافقـت نمـود        

  .تر خواهيم خواند را پائين اين ديدار و تقاضا اشاره شده است، و آن  بهکِفَاليه

شاپور تقديم   بهرا  اش شامل تعاليم دينِ نوين         نخستين رساله   پس از آنکه مبعوث شد     ماني

مـاني در شـاپورگان ادعـا        .بـود » شـاپورگان «زبان پهلوي نوشته بود       نام اين رساله که به    . داشت

راي هـدايت بنـدگانش     کرده بود که پروردگار در هر زماني يکي از انبياي خـويش را برگزيـده بـ                

زمــاني او زرتــشت را بــراي ايرانيــان فرســتاد؛ زمــاني بــودا را بــراي هنــديان فرســتاد؛  . فرســتد مــي

و اکنــون مــرا بــراي هــدايت مــردم ســرزمين بابــل فرســتاده . زمــاني عيــسا را بــراي شــاميان فرســتاد

رودان  م ميـان  يعني او در اين رساله صراحتًا گفتـه کـه پيـامبر آخرزمـان اسـت و بـراي مـرد                     ٢.است

آن تــصريح شــده اســت، و   نيــز بـه کِفَاليــهايـن موضــوعي اســت کــه در کتـاب   . مبعـوث شــده اســت 

  . ترجمه کرده باشدکِفَاليهرسد که بيروني از کتاب  نظر مي به

زبان رسمي  شاپورگان تنها تأليف او به. شاپور معلوم نيست سال دقيق تقديم شاپورگان به

زبان ايراني تأليف نکرد و بـر روي   ئي به  رساله اني پس از اين هيچ م. است) زبان پهلوي (ايران  

رودان و شام بـود و در         زبان سرياني متمرکز گرديد که زبان رسمِي متون ديني در ميان مردم ميان            

 تمرکز او نيز در سالهاي اوليۀ تبليغ دعوتش عمدتًا          ٣.شدگان خوزستان نيز رواج داشت      مسيحي

                                                 
 .۵۰۹:  همان-1

 .۲۰۷:  ابوريحان بيروني، اآلثار الباقيه-2

بي (سرياني هم اکنون نيز تنهـا نويـسۀ دينـي صـابيان         /  نويسۀ کهِن آرامي   -3 در عـراق و خوزسـتان   ) هـا   صـُ

تغييــري بــراي نوشــتن قــرآن ازآن    اســت کــه در آغــاز ظهــور اســالم بــا انــدک    ان نويــسهايــن همــ. اســت

. ابـداع گرديـد   » کـوفي «استفاده شد، سپس در زمان اموي تغييراتي درآن ايجاد شد و خط موسوم به               



۷۴۷  گر زهد ستيز و تبليغ                                 ماني، پيامبر شاديشاهنشاهي ساساني                                                           

  .دان و خوزستان بودرو بر روي بوميان ميان

 عمـالً در زمـرۀ يکـي    گذاري شاپور شرکت نمـود  هرحال، ماني از وقتي که در مراسم تاج     به

او با برخـورداري از همـين موقعيـتْ فعاليتهـاي تبليغـيش را          . مطرح شد  رهبران بلندپايۀ ديني  از  

ر برقــرار آزادي اديـان و مــذاهب و عقايــد کـه در زمــان شــاپو  . در عـراق و خوزســتان گــسترش داد 

. بود به ماني امکان داد تا با پشتکار بسيار براي نـشر تعـاليمِ ديـن ابـداعي خـودش فعاليـت کنـد              

از آنجـا کـه اقـوام آرامـي و          . آورد  گفته شده که ايـن تعـاليم را فرشـتۀ وحـي از آسـمان بـرايش مـي                  

ر ظهـــور و مــسيحيان، از مـــدتها پيــشتر در انتظـــا   مغتـــسله اديـــانگــران   أثير از تبليـــغتــ  خــوزي، بـــه 

زودي در ميــان پيــروان ايــن دينهــا پيــروان  بودنــد، مــاني بـه ) پاراکليــت(بخــِش آخرزمــاني  نجـات 

» پاراکليـت «گفت که همان   او به مسيحيان عراق مي    .دست آورد و کارش باال گرفت       بسياري به 

 آن پابند بودند  و اين باوري بود که همۀ مسيحيان به ١.است که عيسا نويد آمدنش را داده است       

گرچـه گـروه بزرگـي از جماعـات آرامـي و      . کـشيدند    را مي  پاراکليتو انتظار ظهور هرچه زودترِ      

جـا گفتـه    او تـوجهي ننمـود؛ و هـيچ     خوزي جذب دعـوت مـاني شـدند در ميـان ايرانيـان کـسي بـه                

  .نشده که يکي از شاگردان يا پيروانِ ماني در زماني که ماني زنده بوده نامِ ايراني داشته است

نجـــا مـــاني و توفيقـــاتش درميـــان مـــسيحيان عـــراق و خوزســـتان شـــباهت بـــسياري بـــه   تـــا اي

عنـوان   توفيقات اوليۀ محمدعلي باب داشته که خودش را نـزد منتظـران ظهـور حجـت غايـب بـه            

معرفي کرد و توانست که خيل عظيمي از روحانيت شـيعۀ ايـران کـه منتظـر       » بابِ حجتِ غايب  «

  .نش کندظهور مهدي موعود بودند را جذب آئي

زبان سرياني نگاشته بوده خبر از سفرهايش بـه هنـد و چـين     که به » کِفَاليه«ماني در کتاب    

. حضور شاپور رسيده است شود که در بازگشت از اين سفر در خوزستان به دهد و يادآور مي مي

ليريـان  وزي شـاپور بـر وا  توانـد پـس از پيـر      اين ديدار، که شايد دومين ديدارِ او با شاپور بوده مـي           

 در سـفرهاي سـرزمينهاي شـرقي    سـال   چنـدين شود که ماني پس از بعثـتش     معلوم مي . بوده باشد 

او در اين سـفرها بـا تعـاليم بـودا آشـناييِ             . ايران برگشته است    هاي نويني به    بوده سپس با دانسته   

 در تناسخ که باور بـه پيمـودنِ راه تکامـل انـساني در زنـدگيهاي متعـدد                نزديک يافت و عقيده به    

  .اين دنيا بود را از بودائيان گرفته وارد دين خويش کرد

                                                                                                                             
نويـسان   توسـط خـوش  » نـسخ «خود گرفت و خط موسوم بـه   باز هم در دوران عباسي تغييرات نويني به     

ازجملـه همـين    (تـرش خـطِ چـاپيِ امـروزي مـا اسـت               يافته  ه ابداع گرديد که شکل تکامل     ايرانيِ دوزبان 

 ).بينيم که در صفحات اين کتاب مي
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 و حتـي  رشـد اجتمـاعي  تعاليم ماني براي تمـدن و فرهنـگ و    گسترش  خطري که    با توجه به  

 شديدي که بـا تعـاليم ديـن مزدايـسنە نـشان              خاطر ضديتِ   ، و به   داشت جامعۀ بشري ادامۀ حيات   

مؤبـدان و   کـرد،  کـشي تـشويق مـي    ردن و انـزوا و رنـج  کـار نکـ     خـاطر آنکـه مـردم را بـه          داد، و بـه     مي

تبليغـِي مـاني و     تـصميم گرفتنـد کـه جلـو فعاليتهـاي             سـلطنت شـاپور اول     دهۀ آخـر  در  دربار ايران   

دربـار   مؤبد از شاپور تقاضا کرد که ماني را به       نويسد که مؤبدان    يعقوبي مي  . را بگيرند  پيروانش

مؤبـد در ايـن     مؤبدان.که آورده را با او برگزار کند     دعوت کند و يک جلسۀ مناظره دربارۀ ديني         

هنـد رفـت و    بهجان خود را در خطر ديد چون ماني . اثبات رساند  جلسه بطالن عقائد ماني را به     

شـود کـه شـاپور بـراي نابودسـازي مـاني تـسليم                 معلـوم مـي    ١.ايران برنگشت   ه بود به  دتا شاپور زن  

  . از ايران رفته استشاپوراجازۀ ه و اشار نشده و ماني شايد با مؤبدانخواستِ 

گوينــد کــه مــاني پــس از آنکــه از ايــران رفــت در کابلــستان و ترکــستان و      متــون مــانوي مــي 

در اين سرزمينهاي از چند سده پيش از آن آئين بـودا            . تبليغ پرداخت   سرزمينهاي چين و هند به    

کــشي و عبادتهـــاي   جآئــين بــودا نيــز اساســش بــر دنيــاگريزي و زهــد و رنــ        . گــسترش يافتــه بــود   

ــسله داشــت؛ و          ــين مــسيحيان و مغت ــه آئ ــه نهــاده شــده بــود و از ايــن جهــت شــباهتي ب خودآزاران

دسـت آورد و مراکـز     گويند، ماني در اين سرزمينها پيروان بسياري به         گونه که متون مانوي مي      آن

  .متعددي براي تبليغ دينش برپا کرد

  شيوۀ تبليغِي ماني. ۲

اش، قـدرتش در اقنـاع، و قـدرتش در            تعاليمش، بيان مـسحورکننده    پرکاريِ ماني در بيان   

. اندازد شگفتي مي  گر را حقيقتًا به     هاي سنتي پيدا است مطالعه      سازماندهي پيروان که از نوشته    

علت آنکه تعـاليم بـودا زهـد و دنيـاگريزي       ه ب )کابلستان و ترکستان و سغد    (سرزمينهاي شرقي   در  

  در دور دوم ســفرهايشاي پــذيرش تعــاليم مــاني فــراهم بــود و مــاني را رواج داده بــود، زمينــه بــر

رودان و   کـــه از ميـــانشـــاگردان طـــراز اولـــش او .دســـت آورد بـــسياري بـــهموفـــق شـــد کـــه پيـــروان 

، انــاتولي،  شــامبــههــايش  همــراه نوشــته در هيأتهــاي دعــوتگر بــه  را خوزســتان بــا او رفتــه بودنــد 

 .فرســـتاد و شـــمال آفريقـــا  مـــصر،)فرانـــسه(، گـــال )يـــسلس(سِـــکِلّيە  ، ايتاليـــا، اســـپانيا،بالکـــان

گرانِ مسيحي در اين سرزمينها و تبليغشان دربـارۀ پيـامبِر آخرزمـان کـه قـرار بـود                  فعاليتهاي تبليغ 

زمـاني ديرهــاي   در خـالل انـدک  . زودي ظهـور کنـد زمينـۀ کاميـابِي ايــن هيأتهـا را فـراهم آورد       بـه 

هــاي او بــه زبانهــاي  وينِ مــاني دائــر گرديــد و نوشــتهمتعــددي در ايــن ســرزمينها توســط پيــروان نــ 
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در خوزسـتان و عـراق    .يوناني و التين و قبطي ترجمه و در اروپا و مصر و شمال آفريقا منتشر شد          

 را پذيرفتنــد و  پاراکليــت و شــام و مــصر و انــاتولي نيــز جماعــات بــسياري از مــسيحيان ادعــاي        

. بزرگترين رقيبِ مسيحيِت نوپا تبديل شـد     ربي به دين ماني در جهان غ    . پيروان ماني پيوستند    به

زمـين فرسـتاده      گرچه ماني در آغاز کارش گفته بود که مسيح را خـدا بـراي هـدايت مـردم مغـرب                   

خـودش    بوده، و براي عيسا احترام بسيار قائل شد تا توانست بخش بزرگي از پيروان عيسا را به                

ر خــويش را عيــساي ديگــري ســواي  بکــشاند، ولــي وقتــي کــارش بــاال گرفــت عيــساي مــورد نظــ    

آن عيـسا کـه پـسر مـريِم بيـوه بـود و يهوديهـا اورا اعـدام                    عيساي مسيحيان معرفي کـرده گفـت کـه        

پرستش خـودش   کردند يک شيطان بود که خودش را عيسا ناميده بود تا مردم را گمراه کند و به     

 بلکه شـيطان بـوده و خـودش را      بند ناميد و گفت که او پيامبر نبوده         او موسا را نيز دروغ    . درآورد

ماني در کتابهايش انبيـاي ديگـر را        «افزايد که     ابن نديم مي  . دروغ فرستادۀ خدا ناميده است      به

گفــت کــه شــيطان در پوستــشان وارد شــده بــود و ســخن بــر زبانــشان          بنــد ناميــد و مــي   نيــز دروغ

ترتيـب،   ايـن   به١.ناميد   مي آور  ولي زرتشت و بودا و ابراهيم را پيامبران حقيقي و دين          » .نهاد  مي

دانــست و   او مــيپاراکليــتگفــت و خــودش را  او از يــک عيــساي آســمانيِ خداگونــه ســخن مــي  

جـاي آنکـه خـدا     پرستيد شيطان بـوده و شـما بـه    کرد که آن عيسا که شما مي    مسيحيان تلقين مي    به

م و مژدۀ ظهـور  کن پرستيد؛ و عيساي حقيقي اين است که من معرفي مي را بپرستيد شيطان را مي   

  .داده است)  راپاراکليتظهور (مرا 

 خورشيدي در ويرانۀ يکي از ديرهاي مانوي در جنوب استانِ فَيومِ مصر که              ۱۳۰۸در سال   

نـام   از زير تپۀ شني بيرون کشيده شـد يـک نـسخه از ترجمـۀ قبطـِي کتـاب بـسيار معـروف مـاني بـه                 

ل (» کِفَاليه« نکـه بـر کاغـذ بـردي نوشـته شـده بـوده بخـش         سـبب آ     کـشف گرديـد کـه بـه        )آيـه؟   کِفـَ

 در کنـــار فهرســـت ابـــن نـــديم و ملـــل و نحـــل  کِفَاليـــه کتـــاب ٢.بزرگـــي از آن ســـالم مانـــده اســـت

انــد۔ منبــع  شهرســتاني و آثــار الباقيــۀ بيرونــي ۔کــه از تأليفــاتِ دســتِ اول مــانوي اســتفاده کــرده  

دين تأليف ديگـر مـاني آورده شـده          نام چن  کِفَاليهدر  . اصلي براي شناخت ماني و آئيِن او است       

شــايد ). انــد همــان کتابهــائي کــه ابــن نــديم و شهرســتاني و يعقــوبي نامهايــشان را آورده   (اســت 

کنـد   مـاني در ايـن کتـاب تـصريح مـي         . شمار آورد    را کاملترين کتاب تعاليم ماني به      کِفَاليهبتوان  

صـورت نوشـته درآورده و در         بـه  هـاي متعـددي     که او تنها پيامبري است که تعاليمش را در رساله         

کـدام از انبيـاي پيـشينه کتـاب ديـن       شود که هيچ اختيار مردم جهان قرار داده است؛ و يادآور مي        
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نامه و تعاليم او را نوشتند؛ و  دست خودش ننوشت؛ چنانکه پيروان مسيح پس از او زندگي       را به 

نــزد ويــشتاسپ رفــت    و بــهزرتــشت، پيــامبر نــور و روشــنگر بــزرگ کــه در ايــران مبعــوث گرديــد   «

کتابش را خودش ننوشت بلکه شاگردان و پيروانش پس از او تعـاليم او را حفـظ کـرده بودنـد و       

  ١».آنها را در کتابي تأليف کردند که اکنون در دست است

ــهاو در  کنــد کــه در زمــان ســلطنت اردوان پــنجم متولــد شــد و از کــودکي     تــصريح مــيکِفَالي

نـزدش    شد، و نخستين بـاري کـه فرشـتۀ وحـي بـه               آسماني پرورده مي   براي تحويل گرفتن رسالت   

او . گــذاري کــرده بــود  آمــد در زمــان کــودکي وي بــود و آن زمــاني بــود کــه اردشــير بابکــان تــاج     

زمان فرشتۀ وحي همۀ اسرار گذشته و آيندۀ جهان،آنچه از زمان  در آن«کند که  تأکيد ادعا مي به

من آموخـت   اسراري به. من آموخت س اتفاق خواهد افتاد، را بهآدم تا امروز اتفاق افتاده و سپ  

علـمِ هرچـه   . همـۀ رازهـاي جهـان بـر مـن مکـشوف گرديـد       . که از همۀ مردم جهان پوشـيده اسـت      

افزايد که من همـان مـسيح    و مي» .من داده شد انديشند به بينند و مي    شنوند و مي    مردم جهان مي  

من مبعوث شدم . همۀ اسرار آشکار و نهان آگاه است  بهام که خبر داده شده که موعودِ آخرزمان

  . سعادت ابدي برسانم تا درد و رنج را از بشريت دور کنم و همگان را به

هند رفتم تا راز   که در سالهاي آخر سلطنت اردشير مبعوث شدم و به       کند  تصريح مي سپس  

سلطنت نشست من  ر بهدر همان سال که اردشير درگذشت و شاپو. سعادت ابدي را تعليم بدهم

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

من اجازه داد که تعاليم دين را  شاپور مرا با احترام شايسته پذيرفت و به. حضور شاپور رسيدم به

و مرزهـاي کـشور روم   رودان  پس از آن از شرق فالت ايران تـا غـرب ميـان      . در جهان انتشار دهم   

  . تعليم و تبليغ پرداختم سفر کردم و به

و دربارۀ دومين سفرش به سرزمينهاي شرقي که در زمان سلطنت شاپور اول اتفاق افتـاد،                

هنـد سـفر کـردم و همـۀ شـهرهاي هنـد را گـشتم تـا راز                   بـار ديگـر از راه دريـا بـه           نويـسد کـه يـک       مي

سپس به ايران برگشتم و . مردم با من مخالفت کردندولي . مردم تعليم بدهم سعادت ابدي را به  

شهرهاي ايران را گشتم، دربارۀ نزاع ابدي نور و ظلمت سخن گفتم، دربارۀ گناه و ثواب سخن         

خواستند که از ظلمتِ ماده  گفتم، ولي در ميان ايرانيان نيز گوش شنوائي نيافتم؛ زيرا مردم نمي  

ــد   ــاني گردنـ ــده روحـ ــا شـ ــ  . رهـ ــرا از تبليـ ــپس مـ ــاليم    سـ ــه تعـ ــسي بـ ــتند و کـ ــايي بازداشـ غ و راهنمـ

خواســتند حقــايقي کــه مــن تعلــيم    شــاه و شــهرياران ايــران نمــي . بخــِش مــن توجــه ننمــود  نجــات

بخش مـن در گـوش آنهـا          فريادهاي نجات . دادم را بپذيرند، زيرا اسير دستِ شياطين بودند         مي
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تبليـغ حقـايق پـرداختم و بـراي           هبابل آمدم و در شهرهاي مختلف بابل و آشور ب           لذا به . اثر نکرد 

مردم بيـان کـردم کـه چـه نيـک و چـه بـد اسـت تـا مـردم را از تاريکيهـا رهـايي داده بـه روشـناييها                 

تـن بـيش نبـودم تخـِم         ، مـِن مـاني کـه يـک        شـد   ت مـي   همۀ کشورها با من مخالفـ      درگرچه  . برسانم

م؛ زورمندان با همۀ حقيقت را در ميان همگان کاشتم، ديدگان همگان را بر روي حقايق گشود       

بخـِش مـن را بگيرنـد و مـانعِ گـسترش نـور شـوند؛          توانشان نتوانستند جلو گسترش تعاليم حيـات      

  .کردم نيرومندتر از زورِ آنها بود زيرا حقايقي که من بيان مي

ام تا بيماريِ جهان  کشد؛ من آمده کند که جهان در بيماري است و درد مي ماني تأکيد مي

جهان نيازمند طبيـب حـاذق اسـت و مـن آن        . دردها و رنجها را از جهان دور کنم       را مداوا کنم و     

رهنمودهاي طبيـِب خـويش گـردن نهنـد و            اند که بايد به     مردم جهان همچون بيماراني   . ام  طبيب

بيماري که به رهنمودهاي طبيب توجه ننمايد و طبيب را دشـمن          . آنها را اجرا کنند تا شفا يابند      

شـود و نـه تنهـا مجبـور اسـت کـه درد بکـشند                  سته مانع مـداواي خـويش مـي       خويش بپندارد نادان  

سـپس تلقــين   .بلکـه مجبـور اســت کـه دردهــاي ديگـري عــالوه بـر دردِ کنـونيش نيــز تحمـل کننــد       

اند نبايـد از هـيچ    کند که اصحاِب من که در نقاط دوردستِ جهان مأمور تبليغ رسالتهاي من          مي

ــروز خطــري بهراســند؛ بلکــه بايــد يقــين داشــت    ــرا   ِيه باشــند کــه پي  نهــايي ازآنِ ايــشان اســت؛ زي

پراکنند و وسائل رستگاري ابدي مردم را فراهم   ميحکمتزدايند و  اند که ظلمتها را مي  ايشان

اصـحاب مـن هـر رنجـي کـه در راه تبليـغ رسـالت تحمـل کننـد روح خـويش را بـيش از             . کننـد   مي

اصحاب من . رتر در جهان ديگر خواهند بودپااليند و سزاوار پاداشهاي هرچه بهتر و ب پيش مي

طبيب گرچه ممکن اسـت کـه بيمـاري و          . اند  اند که درکار مداواي دردهاي مردم جهان        طبيباني

داند که  زخم را با داروهاي تلخ يا عمل جراحي انجام دهد که همراه با درد باشد ولي بيمار مي      

ب با جراحـي و شـکافتنِ زخـم بـر او           کند و دردي که طبي      دواي تلخي که طبيب برايش تجويز مي      

بيمـارِ دانـا در چنـين حـالتي درد کـارد طبيـب را        . خاطر بهبودي يافتن او است      کند به   تحميل مي 

طبيــب  کنـد، و بـه   کنـد، داروهـاي تلخـي کـه طبيـب بــراي او تجـوير کـرده را تنـاول مـي          تحمـل مـي  

اب مـن بايـد بـه ايـن امـور           اصـح . دهد و تا پايان عمرش سپاسگزار او خواهد ماند          پاداش نيز مي  

  ١.کار گيرند توجه داشته باشند و همۀ تالش خويش را براي هدايت مردم جهان به

صـورت      او تلقينهايش را بـه    . گِر بسيار زبردستي است      نشان داده که تلقين    کِفَاليهماني در   

ا شـکوکي کـه معمـوالً بـراي انـسانه         . و پاسخِ ماني مطرح کرده اسـت      » يکي از اصحاب  «پرسش  

عنوان سؤالهاي يک صحابي مؤمن حقيقي ولي اندکي دچار  آيد را به دربارۀ تعاليم او پيش مي
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دهـد؛ و پاسـخهايش    زبـاني بـسيار مـؤثري پاسـخ مـي        آنها با چرب    کند و آنگاه به     ترديد مطرح مي  

 او اسـت و او   رساند که حتي شکوکش نيز نشانۀ ايمان قويِ    يقين مي   چنان است که پرسنده را به     

گويد از جانب عالَمِ باال است و عين حق است و هـر               يد اطمينان داشته باشد که آنچه ماني مي       با

  .گويد با جان و دل بپذيرد انساني که خواهان نجات ابدي باشد بايد همۀ آنچه را ماني مي

ام  يقين کامـل رسـيده   نويسد که من به ماني مي خطاب به» يکي از اصحاب«سپس از زبان   

نبـرد شـياطين بـروم و     ام که با همۀ تـوانم بـه   ام حق است، و لذا تصميم گرفته  رگزيدهکه راهي که ب   

ام  يقـين رسـيده   مـن بـه   . آنها را شکست بدهم و جهان را از عناصر ظلمت و امور شيطاني برهانم             

کــه روزه گــرفتِن هميــشگي و ذکــر و نمــاز دائمــي بهتــرين عملــي اســت کــه روح انــسان را پــااليش  

لحظــه از عمــرم را  ســر نخــواهم بــرد و يــک  ذکــر و ورد و دعــا و نيــايش بــه  بــيمــن دمــي . دهــد مــي

داري  ام کـه بـراي عبـادت و ذکـر و نيـايش و روزه        يقـين رسـيده     غفلت نخواهم گذراند، زيرا بـه       به

  .ام آفريده شده

کنـد     تلقـين مـي    کِفَاليههاي ابن نديم و شهرستاني نيز خوانديم، ماني در            چنانکه از نوشته  

رسيده کـه دخالـت پروردگـار بـراي نجـات بـشريت از        ر زماني که بشريت به وضعيتي مي    که در ه  

گزيده و مأمور تبليغ  طلبيده پروردگار يک پيامبري را برمي گناهاني که دامنگيرشان است را مي

 اسـت را  پاراکليـت کرده است؛ و اکنون که آخرزمـان اسـت مـاني کـه مـسيح موعـود و        حقايق مي 

کنون بشريت بيش از هر زمان ديگري گرفتار فساد و ماده و ظلمت است و        ا. مبعوث کرده است  

  .اين وظيفه را پروردگار برعهدۀ ماني نهاده است. نيازمند راهنمايي است

 سالگي در مدرسۀ پرورش کشيِش منـدائيان در تيـسپون پـرورش يافتـه               ۴ماني گرچه از سن     

ميشان  در دشت) مغتسله(ها  دير الخايي ه سالگي در مدرسۀ وابسته ب۲۴ تا ۱۲بود و سپس از سن  

رياسـت آن رسـيد، ولـي ادعـا       را داشـت و سـپس خـودش بـه           تعليم ديده بود که پدرش رياست آن      

، و آنچه که )يعني اُمي است(کرد که نزد هيچ معلمي شاگردي نکرده و آموزش نديده است           مي

» يـزد  روشـن « آسمان و از نـزد  از) تواَم(نويسد وحي آسماني است که فرشتۀ وحي   گويد و مي    مي

کــرد کــه آنچــه  بيــانِ ديگــر، مــاني تــصريح مــي  بــه. آورد بــراي او آورده اســت و مــي) خــداي نــور(

آورد نه سخِن او بلکه کالمِ خدا است، و چيزهائي است که او تا پـيش     نوشته درمي   گويد و به    مي

  .دانسته است از نازل شدنشان نمي

  يتعاليم مان. ۳

. کـرد   ديـنش را از دينهـاي متعـددي گرفتـه و بـا هـم درآميختـه بـود و ارائـه مـي                       ماني تعـاليم    
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نيـز از   ) سلطانِ بهـشت  (» شهريار  وهِشت«بود که با نام زروان و       ) ايزِد نور (» يزد  روشن«خدايش  

نامهاي حِلم و عِلم و عقل و تدبير و غيب       يار بود به    يزد داراي ده دست     روشن. او ياد کرده است   

» دين ماني«معناي  هاي ماني به در نوشته » حکمت «١.يمان و وفاء و مروت و حکمت      و حب و ا   

گونـه   رودان گرفتـه بـود؛ و همـان      نبوت و وحي و فرشتۀ وحي را ماني از اديان سامي ميـان            . است

وسـيلۀ فرشـتۀ وحـي بـراي پيـامبرش            که در اديان سامي خدا در آسمان نشسته بـود و پيـامش را بـه               

اســطورۀ آفــرينِش او . کــرد توســط يــک فرشــته دريافــت مــي يــز پيــام خــدا را بــهفرســتاد مــاني ن مــي

آدم و . مخلوطي از اساطيرِ ايراني و سامي بود و بخشي نيز از تـورات مـسيحيان گرفتـه شـده بـود               

نظريۀ تضاد خير و شـر را از   . ئي دارند   هاي ماني جاي ويژه     حواء داستانهاي مسيحيان در نوشته    

ــسنە زدايــه بــود   و آئــين زرم ــان و      . تــشت گرفت ــيِ شــيطان و خــدا را از زرواني ــلِ ازل ــه تقاب ــده ب عقي

نوبـۀ   ديصانيها، و نبرِد ازليِ نـور و ظلمـت را از غنوصـيان و ديـصانيها گرفتـه بـود کـه آنهـا نيـز بـه                          

پـسندي و   سـتيزي و رنـج      زهـد و شـادي    . سليقۀ خودشان پـرورده بودنـد       خود از ايرانيان گرفته و به     

عقيـــده . ه لـــذت را از مغتـــسله و صـــابيان و مـــسيحيان و بودائيـــان گرفتـــه بـــود اجتنـــاب از هرگونـــ

را از ) خــاطر پــااليش يــافتنِ روح و طــي کــردن مراتــِب تکامــل  درپــي بــه زنــدگيهاي پــي(تناســخ  بــه

نحـو خاصـي پـرورده       بهـشت و دوزخ را از مزدايـسنان گرفتـه و بـه            . بودائيان و هنـدوان گرفتـه بـود       

نها مجموعـۀ تعـاليم نـويني را ايجـاد کـرد کـه قـرار بـود جـاي همـۀ اديـان                        و از ترکيب همۀ اي    . بود

  . موجود در جهان را بگيرد

شاهنـشاه     شـاپورگان را کـه بـه       رسـالۀ زبـان پهلـوي نگاشـته بـود و            ماني ابتدا تعـاليمش را بـه      

شـاگردانِ او عمـدتًا خـوزي و آرامـي و سـرياني             ولـي چونکـه     . زبـان پهلـوي بـود       تقديم داشـت بـه    

اذهـان عـوام      هايش را براي آنکه بـه       زبان سرياني تحرير کرد و نوشته       بعدتر تعاليمش را به    بودند

زبــان ســرياني  نويــسد کــه مــاني هفــت کتــاب بــه   نــديم مــي ابــن. نزديــک کنــد بــا تــصاوير آراســت 

 فرسـِ ۔ ۲۔ سِـفر االَسـرار،   ۱: اسـت آورده نـديم چنـين     را ابناين کتابها نام   ترجمۀ عربِي    .نوشت

 ٢.پراگماتيــا۔ ۷ المــستمعين، فــرائضُ -۶ ين،بــِحالم فــرائضُ۔ ۵ سِــفر األحيــاء، ۔ ۳ ،الجبــابره

کتـاب رازهـا، کتـابِ قهرمانـان، کتـابِ          : شـود   زبـان امـروزينِ مـا چنـين مـي           نامهاي اين کتابها بـه    

خـــود مـــاني نيـــز نـــام . ، وظـــايفِ نيوشـــگان، واجبـــات عبـــاديداران دوســـتزنـــدگان، وظـــايفِ 

انجيليـون  . کند نام انجيليون بزرگ نيز ياد مي  آورده است و از کتابي به اليهکِفَکتابهايش را در    

ملکوت نيـز    (است» ملَکوت «معناي  بهلفظي سرياني    شکلِ انجيل آمده است۔     ۔که در قرآن به   
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بـود و هـر سـوره بـا     ) شمارۀ حـروف الفبـاي سـرياني    به( سوره ۲۲اين کتاب داراي  . )عبري است 

هـاي عبـادت      نويسد که ماني در کتابهـايش شـيوه         يعقوبي مي . شد  وع مي يکي از اين حروف شر    

آورد » سِـفر االسـرار  «نـام   کتـابي نيـز بـه    . را شـرح داده بـود     ) بريدن از ماده  (منظور خالص روح      به

ــشينه را رد کــرده بــود    ــز بــه . کــه در آن معجــزات انبيــاي پي ــابي ني ــابره داشــت و    کت نــام ســفر الجب

خوانيم که ماني در کتاب سفر االسرار کليۀ اديـان   نوشتۀ ابن نديم مي در ١.کتابهاي بسيار ديگر 

او برخي از بابهاي اين کتاب بـا عنوانهـاي   . گذشته را مورد بررسي و نقدِ کوبنده قرار داده بود   

و » گــواهي عيــسا برضــد خــودش در شــهر يهــودا     «و » پــسِر زنِ بيــوه کــه يهوديــان بــردار زدنــد     «

ــا عنوانهـــاي  . مـــسيحيان را کوبيـــده بـــود ديـــن » گـــواهي آدم برضـــد عيـــسا « ــر بـ در بابهـــاي ديگـ

ــه بــر عقيــدۀ ديــصانيها   «و » قــول ديــصانيها دربــارۀ نفــس و جــسد  «و » فرومايگــان در ديــن « يدر

و ابـواب ديگـر بـه نقـد اديـان ديگـر پرداختـه        » بـاب قيامـت   «و  » باب پيامبران «و  » دربارۀ حيات 

ــاد  ٢.بــود ــيم راه و روش عب ــا تعل ــاره از گــرايش     ت و روزه کتــاب پراگماتي گيــري و مهــار نفــِس اَم

منظـور خالصـي دادن نفـس         شهوتها و آموزش راههاي گوناگونِ نُدبه و زاري و خودآزاري به            به

، مـاني گنـاه و ثـواب را بـراي عـوام بيـان               »تکـاليف نيوشـگان   «در کتاب   . از عناصر ظلماني بود   

، از چـه چيزهـائي دوري گزيننـد، و از چـه            گونه زندگي کنند    کرده بود، ياد داده بود که عوام چه       

  .گونه عمل کنند تا مرتکب حرام نشوند راههائي رزق حالل کسب کنند و چه

زبان سرياني نوشت که زبان مقدس دينهـاي سـامي بـود و گفتـه                 همۀ اين کتابها را ماني به     

 ۱۶ نيز که    محمدعلي باب و بهاء اهللا    . گويد  شد که خدا با همين زبان با پيامبرانش سخن مي           مي

زبـان عربـي نوشـتند کـه زبـان مقـدِس وحـي در          سده پس از ماني ظهـور کردنـد کتابهايـشان را بـه            

دو نيز معتقد بودند کـه خـدا در هـر زمـاني کـه يـک پيـامبري مبعـوث کنـد بـا                           اين. دين اسالم بود  

. زبـان عربـي بـود       گويـد؛ لـذا آنچـه بـر آنهـا وحـي شـده بـود بـه                   زبان عربي بـا پيـامبرش سـخن مـي         

. اهللا زبــانش عربــي بــود بيــانِ ديگــر، خــداي مــاني زبــانش ســرياني بــود و خــداي بــاب و بهــاء   بــه

زبانهــاي  هــاي پراکنــدۀ مــاني کــه در ترکــستان چــين و مــصر و شــمال آفريقــا بــه  بخــش از نوشــته آن

تـا کنـون کـشف      ) اروپـايي (و التـين    ) مـصري (و قبطـي    ) سـغدي و بـاختري و پـارتي       (ايران شـرقي    

زبانهاي محلي اسـت کـه توسـط رسـوالنش صـورت گرفتـه                هاي ماني به    ۀ نوشته شده است ترجم  

  .بوده است

در تعاليم ماني دو خدا در جهان وجود دارنـد کـه هـردو آفريدگارنـد و از ازل بـا هـم وجـود              
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منيو، و خـداي شـر    خداي خير شبيه سپنتە. اند؛ يکي نور و خير است و دومي ظلمت و شر   داشته

ــو اســت   ــل انگرمني ــا ســپنتە   مث ــشان ب ــو ؛ ولــي تفاوت ــو در آن اســت کــه ســپنتە    مني ــو و  و انگرمني مني

همـراه انـسان آفريـده     اند که بـه   دو خصيصۀ انساني و در درون انسان  مزدايسنەانگرمنيو در آئين    

انــد؛ ولــي در عقيــدۀ مــاني دو آفريدگارنــد کــه اولــي آفريننــدۀ خوبيهــا و روحانيــات اســت و   شــده

هرچــه خيــر و نفــع و پــسنديده . انــد بــديها و ماديــات؛ و هــردو شــنوا و بينــا و آگــاهدومــي آفريننــدۀ 

. است آفريده خداي نـور اسـت و هرچـه بـد و زيـان و ناپـسند اسـت آفريـدۀ خـداي ظلمـت اسـت                     

نــور داراي جهــان ويــژۀ خــويش بــود و در بــاال قــرار   . جهــان ايــن دوخــدا در ازل از هــم جــدا بــود 

؛ و ظلمـت نيـز داراي جهـان ويـژۀ خـويش بـود و در                 )مان شـد  همان جـائي کـه بعـدها آسـ        (داشت  

پـيش از آنکـه زمـين و آسـمان و خورشـيد و            ). همان جائي که بعدها زمين شد     (پائين قرار داشت    

ظلمت تصميم گرفت که جهان نـور را  . ماه و ستارگان پديد آيند اين دو جهان از هم جدا بودند          

ي ظلمـت   خداي نـور و خيـر بـراي آنکـه بـا خـدا             . زدتسخير کند و خير و نيکي را از جهان براندا         

ــوراني     ــد عناصــر ن ــه کن ــه  مقابل ــا ب ــد ت ــستيزند و      را آفري ــشکريان ظلمــت ب ــا ل ــشکريان او ب ــوان ل عن

رباينـد را   جهان نور نزديک شوند؛ و عناصر نوراني که لشکريان ظلمـت مـي   نگذارند که آنها به  

در اثــر تالشــهاي . ن خــويش را آفريــدخــداي ظلمــت و شــر نيــز لــشکريا. بازگيرنــد و نگــاه دارنــد

از . خداي ظلمت براي تسخير جهان نـور ظلمـت توانـست بـا نـور همکنـار شـود و بـا او درآميـزد                        

خــداي نــور بــراي آنکــه عناصــر نــوراني را از بنــد . ايـن زمــان ســتيز ابــدي نــور و ظلمــت آغــاز شـد  

يـواري بلنـد برگـرد جهـان        عناصر ظلماني برهاند آسمانها و زمينها را آفريد و خندقي عظيم بـا د             

از آن انـدازه عناصـر      . کشيد در آن انـدازد      کشيد تا عناصر ظلمت را که از درون عناصر نور برمي          

نوبۀ خـود عناصـر نـوراني     نور که از ظلمت پالود خورشيد و ماه و اختران را ساخت تا هرکدام به           

نيـز از لـشکريان خـداي نـور     عـالوه بـر ذواتِ نـوراني، آب و نـسيم          . را از عناصر ظلماني بپااليند    

سـرما  . زيرا خداي ظلمت براي خويش دود و سوزندگي و مه و سرما و گرمـا را آفريـده بـود                   . بود

کــرد،  کــرد، گرمــا را نــسيم خنثــي مــي   کــرد، ســوزندگي را آب خنثــي مــي   را خورشــيد خنثــي مــي 

پديـد آمـدن روز   چنين بود که نبرد اينها بـه      . کردند  تاريکي را خورشيد و ماه و اختران خنثي مي        

توسط ايـن دوخـداي سـتيزنده آغـاز شـد کـه               و شب و فصول و طبيعت انجاميد و خلقت جهان به          

در آغـاز ايـن نبردهـا اهـريمن از درون ظلمـت            . يکي همـه نيکيهـا را آفريـد و يکـي همـه بـديها را               

ذات اهـريمن کـه مخلـوطي از عناصـر ظلمـت اسـت ازلـي          . يـاري ظلمـت بـشتابد       پديدار شد تا به   

اهـريمن صـفت ابلـيس      . ت ولي گوهرش ازلي است که همراه با تاريکي وجود داشته اسـت            نيس

کــار ســاختن مــاده شــد تــا نــور را در مــاده    بــه اهــريمن دســت. گرفــت و فرمانــده ســپاه ظلمــت بــود 
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/ يــزد روشــن(خــداي نــور . يــزد کوشــيد کــه مــانع او بــراي آفــرينش شــود   محبــوس کنــد؛ و روشــن 

نبـرد اهـريمن فرسـتاد و        نام اورمزد آفريـد و بـه        ني و روح خالص به    يک ذات نيرومنِد نورا   ) زروان

چون اورمزد با اين . فرمان او نهاد پنج ايزد که نسيم و بوي خوش و نور و آب و آتش بودند را به

جنگ اهريمن برود اهريمن با لشکريانش کـه دود و سـوزندگي    لشکرها از آسمان فرود آمد تا به  

اهريمن بـر اورمـزد پيـروز شـد و او را درميـان       . جنگ او برخاست    ودند به باد و مِه ب     و سياهي و يخ   

. گانــۀ ظلمــاني آميختــه کــرد  گانــۀ نــوراني را بــا عناصــر پــنج  عناصــر ظلمــت گرفــت و عناصــر پــنج 

جــائي نرســيد، و از ترکيــب عناصــر مــادي و نــوراني موجــودي  تالشــهاي اورمــزد بــراي رهــايي بــه

موجودي بود که از نور و ظلمت پديد آمده بود و هم عناصر   آدم  . ناميده شد » آدم«پديد آمد که    

آدم و رهــا کــردن او از دســت شــيطان و   اورمــزد بــراي يــاري بــه . خيــر در او بــود و هــم عناصــر شــر  

اهــريمن نيــز  . عناصــر ظلمــت، عيــساي آســماني را فرســتاد کــه ذات نــوراني و روح خــالص بــود    

مند  عناصر ظلماني عالقه يدار کرد تا آدم را بهرا از عناصر مادي که در درون آدم بود پد» حواء«

عيساي نوراني به آدم گفت که از حـواء بپرهيـزد کـه قـصد دارد عناصـر نـوراني کـه در تـو                   . سازد

گـاه ابــدي در   او نـشان داد کـه شـکنجه    جهــنم را نيـز بـه  . جهـنم بفرسـتد   هـست را نـابود سـازد و بـه    

آدم نـشان   لقـين کـرده بـود۔ خوردنيهـاي لذيـذ بـه        او ت   گونه که ابلـيس بـه       اما حواء ۔آن  . زمين بود 

داد و آدم هــوس خــوردن کــرد و چــون خــورد شــهوت بــر او غالــب شــده اختيــار از دســت داد و بــا  

پـس از آن  . بـود ) هـواي نفـس  (» آز«از اين آميز دختري پديد آمد کـه نـامش          . حواء آميزش کرد  

کـارآترين ابـزار اهـريمن      » آز«. دفرزندان ديگري نيز از آميزشهاي بعديِ آدم و حـوا پديـد آمدنـ             

زا و    مرحلـۀ خـوردن غـذاهاي لذيـذِ شـهوت           شد بـراي فريـب دادن فرزنـدان آدم و کشاندنـشان بـه             

وسيلۀ همين خوردن و آميـزش جنـسي بـود کـه عناصـر نـوراني در آدمهـا                     آميزش با زنان شد؛ و به     

ي کــه تبــديل بــه  انباشــت تــا جــائ  شــد و آنهــا را هــر چــه بيــشتر از عناصــر ظلمــت مــي    تــضعيف مــي

در دنبالـۀ ايـن نبـرد بـود کـه      . رفتنـد  شدند و بـه جنـگ لـشکريان اورمـزد مـي        لشکريان اهريمن مي  

موجودات روي زمين پديد آمدند که بخش اعظم جسمشان از عناصر ظلماني و ساختۀ اهريمن               

  ١.داد تشکيل شده بود، و عناصر نوراني نيز روحِ آنها را تشکيل مي

جهــان   در کالبــد مــادي تــن کــه متعلــق بــهعنــصر نــوراني بــودنــسان کــه روح اترتيــب،  ايــن بــه

از آن هنگــام انــسان در ايــن جهــانِ مبتنــي برتــضاد خيروشــر،       . ه بــود زنــداني شــد بــودشــيطان 

جهان ملکـوت،   متعلق به  يعني از سوئي داراي روحي بود آسماني و    ؛مجموعۀ هردوضد گرديد  

 وجهــان تــاريکي و داراي هوســهاي نفــساني    ديگــر داراي جــسمي مــادي و متعلــق بــه ســويو از 
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 وظيفــۀ انــسان آن بــود کــه بــا ســرکوب آز و هــوا و هــوس، بــا خــودداري از     .گرايــشهاي شــيطاني

خــوردن گوشــت و نوشــيدن بــاده و از آميــزِش بــا زن، خويــشتن را بپااليــد و عناصــر ظلمــاني را از   

  ١.خود براند

مـاده از    تا زماني که گرايش انـسان بـه  ماده در تعاليم ماني اساس و پايۀ شر و بدي است؛ و   

داد شـامل زن    دست مي   تعريفي که ماني از بدي به     . ميان نرفته باشد شر و بدي برجا خواهد بود        

آنهـا   طـور فطـري بـه    شد که بـشر بـه   و گوشت و ميوه و خوراکيهاي لذيذ و باده و همۀ چيزهائي مي       

هرچـه بـراي انـسانها خوشـي     . دناميـ » هـواي نفـس  «اين گرايش فطري را ماني  . گرايش داشت 

اينهـا از تحريکـات شـيطان اسـت و انـسان       گفـت کـه گـرايش بـه     آورد از ماده بود، و ماني مـي         مي

. قدرتِ سياسي نيز از تجليات ماده و ناشي از تحريکات شيطان بـود           . بايد از آنها دوري جويد    

يـد از آن دوري جويـد   لذا سلطنت در عقيدۀ ماني يک پديدۀ شيطاني بود که انسان پرهيزکـار با   

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

سـالۀ ايرانيـان      سو مخالف سـنتهاي فرهنگـي و دينـِي هـزاران            تعاليمي که ماني آورد از همه     

ود، بــود کــه اساســش بــر ضــرورت آبادســازي و زيباســازي جهــان و شادزيــستي نهــاده شــده بــ           

» خـشتر «را  داد و آن عنـوان برقرارکننـدۀ نظـم و امنيـت و آرامـش جامعـه تقـدس مـي            سلطنت به   به

همـين سـبب بـود کـه مغـان و دربـار خيلـي زود                  بـه . کـرد   کشي را تقبيح مـي      ناميد، و زهد و رنج      مي

ه خطرناک بودن نظريۀ ماني پي بردند و فعاليتش در ايران را ممنوع کردند و او مجبـور شـد کـ         به

شـايد  . تعـاليم او در بيـرون از ايـران پـرورده شـد و شـکل نهـايي خـويش را گرفـت           . از ايران برود  

ــائين آوردن اهــورمزدا   ــه(پ ــانِ او ب ــا اهــريمن توســط مــاني      و هــم) اورمــزد: بي ــرار دادنِ او ب ــه ق پاي

يـديم،  چنانکـه د .  ايجـاد شـده بـود   مزدايسنەخاطر ضديتي بود که در او نسبت به مغان و آئين              به

رغـم آنکـه    اش نبرد با اهريمن است؛ ولي به اورمزد در عقيدۀ ماني مخلوِق زروان است و وظيفه      

در اينجــا نــوعي  . خــورد حمايــت کامــل زروان را بــا خــود دارد در برابــر اهــريمن شکــست مــي      

  . بينيم ضديت با دين مزدايسن را در ماني مي

جهـان بـا يـک ديـد بدبينانـه       ئـي کـه بـه    ده شـالو بـر  زهد و دنياگريزي و   بر اساس تعاليم ماني  

تعاليمِ او . اساس تعاليم او بود جهانامور  توجهي به انزواگرايي و بي    .نگريست بنا شده بود     مي

 از دنيـا دسـت   زاهدانـه دنيـاي اوهـام   در کـرد کـه    خاصـيت مبـدل مـي    موجـودي بـي    بـه او انـسان را 

دنيا و لذتهايش و با ازدواج نکردن،       ز   و با دست شستن ا     ؛بشويد و در خوابي بيدارنشدني بزيد     

 ضديت مـاني بـا ديـن مزدايـسن        . را براي خودش تضمين کند     سعادت جاوداني در دنياي ديگر    
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آباد کردن جهان . نمود کرد او تقبيح مي  تشويق ميمزدايسنەحدي بود که هرچه را زرتشت و  به

نات اســـت، و در تعـــاليم مـــاني  داري در تعـــاليم زرتـــشت از برتـــرين حـــس  از راه کـــشاورزي و دام

شادزيــستي در تعــاليم زرتــشت . انجامــد تقويــت خــداي ظلمــت مــي بــدترين کارهــا اســت زيــرا بــه

 اسـت و انـدوه دايمـي از مـستحبات           حـرام و گنـاه    تشويق شده اسـت ولـي در تعـاليم مـاني شـادي              

رگ خــودآزاري در تعــاليم زرتــشت از گناهــان اســت ولــي در تعــاليم مــاني از فــضايل بــز    . اســت

است؛ زيرا خودآزاري سبب کـشته شـدن عناصـر ظلمـاني و شـيطاني در انـسان و تقويـت عناصـر            

  .شود بهشِت برين مي روحاني و آماده شدن انسان براي انتقال به

، و بـود  آفريده شده آميزش روح و ماده   از انسانِ مادي    آمد آنکه   آنچه از عقيدۀ ماني برمي    

 و در جهـنم کـه همـين جهـان            تـداوم داشـت    بـشر  حيـات    دنـد بوهـم آميختـه       دو بـه    کـه ايـن     تا زمـاني  

رسيد کـه   سعادت ابدي و بهشت جاويدان مي   بشر زماني به   .داد  زندگي ادامه مي    مادي است به  

عالَم نور نيـز  . عالَم نور برگشته باشد از ماده و عناصر ظلمت رهايي يافته از زندان تن رهيده و به       

.  از ايـن زمـين اسـت و جهـان ملکـوت آسـماني اسـت                جهانِ خارج از ايـن جهـان مـادي و خـارج           

سعادت برسد که از زندانِ مادي تن رهـا شـده باشـد، يعنـي ديگـر                   تواند به   انسان فقط زماني مي   

 زيرا روح کـه  شود  سعادت انسان با مرگ او آغاز مي     عبارت ديگر   به ؛شکل مادي فعلي نباشد     به

امـا رهـا    . يابـد   ه ظلماني است رهايي مـي     عنصر نوراني است با مرگ انسان از قفس تِن مادي ک          

دين ماني و اجراي تعاليم او  شدنِ روح از اسارت تن نيز شروطي دارد که نخستيِن آن گرويدن به         

کنـد و در   کسي که پيرو ماني نباشد وقتي بميرد باز روحـش را اهـريمن و مـاده تـسخير مـي           . است

  . گردد  است برميگاه  و شکنجه که دوزخزمينتن ديگري به همين 

هرگاه يک انساني   کردند تاالنه و زن و گوشت     در باده  ۔ۀ ماني گفت  اهريمن ۔به آفريدگان  

 بنوشـد يـا بـا زنـي همخـوابي کنـد يـا گوشـت حيـوان بخـورد، وارد کالبـدش شـوند و روح را                             باده

خطرناکترين .  جاويد گرفتار سازندبه شکنجۀظلمات بکشانند و  سوي عالم شر و هرچه بيشتر به

. بود) حرص و دنياطلبي  (آز  گفتۀ ماني۔      ۔به  براي فاسد کردن روح بشر آفريد      اهريمني که   ديو

آز در همـۀ ذرات مـاده وجـود    . شـود توانست همـراه همـۀ اجـسام مـادي وارد کالبـد انـسان                آز مي 

درنـگ لـشکر آز از آن    شـد بـي   منـد مـي   يکـي از ماديـات دنيـايي عالقـه          داشت و همينکه کـسي بـه      

داشـت کـه بـراي حـصول آن      کـرد و وامـي   شـد و او را وسوسـه و مفتـون مـي     دش مـي ماده وارد کالب  

  .سپاه شيطان بپيوندد کارهاي ناشايسته بزند و به چيز مادي دست به

بـارترين جنبـۀ تعـاليم او     تـرين و زيـان     گـِر فنـاي بـشريت بـود، و ايـن منفـي              تعاليم مـاني تبليـغ    

وسـيله راه را بـراي انقـراض     ايـن  کـرد، و بـه    مـي  گريـز از همـسرگزيني تـشويق        او مؤمنين را بـه    . بود
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گرفـت و   گرفتنـد زاد و رود انجـام نمـي      سـاخت؛ زيـرا وقتـي انـسانها زن نمـي            نسل بشر هموار مـي    

آمـدش۔ از تعـاليم       پـي   اين بخش از تعاليمش را ماني ۔بدون توجه بـه         . شد  نسل بشر منقرض مي   

بـر اسـاس    . ن کـسي اسـت کـه زن نگيـرد         در تعاليم عيسا مسيح انسان مـؤم      . عيسا مسيح گرفته بود   

  .کنند همين دستور است که مؤمنين واقعيِ مسيحي ۔يعني کشيشان۔ ازدواج نمي

مـن دوري جويـد، دزدي نکنـد،     داد که انسان وظيفه دارد که از سپاه اهـري         ماني تعليم مي  

 نکند، و خون هيچ انساني آلوده نکند، زنا دروغ نگويد، باده ننوشد، بخل نورزد، دستش را به

 که با کارهاي پسنديده بودديگر وظيفۀ انسان در تعاليم ماني آن  .سحر و جادو متوسل نگردد      به

لشکر شيطان را از خود براند، و روح خود را بپااليد و ذرات ظلمت را از خـود دور کنـد و چنـان        

. ن است شود زُرواجهان نور و لذات ابدي که جهانِ کند که نور خالص شود و شايستۀ انتقال به

مـرز نداشـت، و     بـود کـه بـدايت و نهايـت و زيـر و بـاال و حـد و            مجـرد  عـالَمِ زُروان در تعاليم مـاني      

يافـت و نـور    که مؤمن و پارسـا و دنيـاگريز و پرهيزنـده از ماديـات بـود، روحـش پـااليش مـي              کسي

و زن و گوشت من در باده  چون سپاه اهري. اين عالم انتقال يابد     توانست به   شد و مي    خالص مي 

انگيــز وجــود داشــتند، وظيفــۀ انــسان پرهيــز از زن و بــاده و شــهوات نفــساني و از   و اشــياي هــوس

اينهــا بــراي شــاگردان طــراز اول مــاني کــه روحــانيوني در کالبــد . خــوردن گوشــت حيوانــات بــود

ز شدند درحد نيازشان ا کلي حرام بود، اما مردم عادي مجاز دانسته مي شدند به مادي تلقي مي

.  آز برآنهـا اثـر نگـذارد و آزمنـد نـسازد     آنها برخوردار شوند، ولي مواظب باشند که وسوسۀ ديوِ       

  و بريـدن از دين مـاني  پوشي کنند اما به  توانستند از متاع دنيا چشم      که در اين زندگي نمي      کساني

تـاع  آمدنـد و آنگـاه هـوس م    دنيـا مـي   شان طاهر بـه  تعلقات مادي عالقه داشتند، در زندگي بعدي     

و عالم زُروان  توانستند پالوده و روحاني شوند و شايستۀ انتقال به دنيايي را در دل نداشتند و مي    

  ١.گردندملکوت آسمان 

عــالم نــور را از تعــاليم بــودا  پــااليش روح و آمــادگي بــراي انتقــال بــه  اســاس عقيــده بــهمــاني

 را بپااليد و شا پيموده روح مراحل کمال رتا شده است آفريده که انسان گفت مي گرفته بود، و

نحــوۀ . ملکــوت آســمانها و بهــشت بــرين منتقــل شــود     بــهو آنگــاه از مــاده و ظلمــتِ تــن برهانــد  

کـه     کـه کـسي    معتقـد بـود   و  ا. داشـت اساسي  پيمودن راه کمال نزد ماني با تعاليم زرتشت تفاوت          

سـر رسـيد      ش به تزکيۀ نفس و پيمودن مراتب کمال نشود، وقتي دوران عمر           در زندگيش موفق به   

يک نفر ممکن اسـت  . راهش ادامه دهد گردد تا به دنيا برمي روحش دوباره در کالبد ديگري به    

دنيــا بــازگردد و هربــار مراتبــي از  در اثـر آنکــه در زنــدگيش راه شــيطان را در پــيش گيــرد بارهـا بــه  
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  کنـد و  از مـاني و تعـاليمش پيـروي    کـه در ايـن زنـدگي        کـسي . درجات کمال يا سقوط را طي کند      

اش يـک انـسان روحـاني     بکوشد که در حد تـوانش از مـاده و شـر دوري جويـد در زنـدگي آينـده       

بـراي  انـسانِ مـؤمن و پيـرِو مـاني     . يابـد  ملکوت اعلـي آمـادگي مـي    آيد و براي صعود به      دنيا مي   به

بارهـا و بارهـا در زنـدان تـن و در زنـدگيهاي              کـه   مرحلـۀ کمـال مطلـق برسـد ممکـن اسـت               آنکه به 

کمـال   اين دنيا بيايد و از دنيا بـرود و هربـار مراتبـي از مراحـل را پـشت سـر بگـذارد و بـه                 دد به متع

 روي زمـين ايـن مراتـب و مراحـل را            مـؤمنيِن رسـد کـه همـۀ         سرانجام زمـاني فرامـي    . نزديک شود 

زمان هنگام شکست کامل شيطان و ظلمت، و هنگـام جـدايي               و آن  ،اند  کمال رسيده   گذرانده به 

 بــا ايــن تعبيــر، دوران ســعادت انــسان ۔در تعــاليم مــاني۔ . اســتاهــريمن از جهــان انزروجهــان 

  .شود که خودِ انسان در اين دنيا وجود نداشته باشد زماني آغاز مي

روح خـالص    که با پيروي از تعـاليم مـاني از عناصـر مـادي پـالوده شـده و تبـديل بـه              مؤمنيني

الَمِ نور و بهشت بـرين خواهنـد رفـت، و کـساني             پس از مرگشان به ع    ) اند  روحاني شده (اند    شده

انـد خـود را از عناصـر مـادي بپاالينـد در دوزخ خواهنـد مانـد کـه همـين زمـيِن مـادي                   که نتوانـسته  

) زروان(يـزد     روشـن . بهشت جايگاه لذت ابدي است و دوزخ جايگاه شکنجۀ هميشگي         . است

سـان، جهـان نـور و جهـان ظلمـت       اين به. اند، و اهريمن و ياورانش در دوزخ        و ايزدان در بهشت   

همۀ عناصر . گردند که پيش از وجودِ کائنات داشتند همان حالتي برمي شوند و به از هم جدا مي

نوراني و روحاني به بهشِت عالَم نـور خواهنـد پيوسـت، و همـۀ عناصـر ظلمـاني در دوزخِ جهـان                       

 بــه بهــشتيان التمــاس دوزخيــان. ظلمــت خواهنــد مانــد و بــراي هميــشه در شــکنجه خواهنــد بــود  

آنهـا سـرزنش اسـت کـه چـرا در             کنند که کاري برايشان انجام دهنـد، ولـي پاسـخِ بهـشتيان بـه                مي

ــا ايــن    زنــدگي ــه در شــکنجه  شــان کارهــائي کردنــد ت ــد  گون ــشه در   . گــاه بمانن بهــشتيان بــراي همي

  ١.بهشت، و دوزخيان براي هميشه در دوزخ خواهند بود

.  بـود گرفتـه  و چـين از پيـروان بـودا       به هنـد   يشاني در سفرها  تناسخ را م    بهگفتيم که عقيده    

بــودا ايــن . را پــرورده کــرده بــود  و بــودا نيــز آنۀ کهــن بــودتناســخ در آئينهــاي هنــدي يــک عقيــد 

 بـود  مطـرح    شبرخي از چراييهـا کـه در رابطـه بـا قـضا و قـدر بـراي                    تا به  عقيده را پرورده کرده بود    

ديـد    او مي.انها بدون دخالت خودشان را توجيه کند      پاسخ دهد، و علت سعادت و شقاوت انس       

ــدا مـــي   يابنـــد کـــه هميـــشه در رنـــج و   شـــوند و پـــرورش مـــي  کـــه برخـــي از انـــسانها در محيطـــي پيـ

شــايد او . انــد کننــد کــه هميــشه در نــاز و نعمــت  انــد، و برخــي ديگــر در محيطــي رشــد مــي  محنــت

ــا انــسانها در ايــن   ايــن پرســش بــود کــه چــرا بايــد چنــين      دنبــال يــافتن پاســخي بــه   بــه باشــد؟ و آي

                                                 
 .۵۱۹:  الفهرست-1
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ــدرِ از پــيش        سرنوشــت دخــالتي دارنــد؟ اگــر دخالــت ندارنــد آيــا ايــن امــر تــصادفي اســت يــا مقَ

زيـست انـسان از   ۀ اين نتيجه رسيد کـه نحـو   شود؟ او به شده است که در آسمانها نوشته مي    تعيين

 اســت و آنچــه او  ۀ گذشــتهلــذت و درد و خوشــبختي و بــدبختي نيــز بازتــاب زنــدگي او در مرحلــ   

 بنــابر ايــن عقيــده،  .بــراي خــودش گــره زده اســت در زنــدگي گذشــته اکنــون در آنــست خــودش  

کنـد   رود و در اين زندگيها مـسير کمـال را طـي مـي     آيد و از دنيا مي دنيا مي انسان بارها و بارها به  

ا گرفتــه مــاني ايــن عقيــده ر . روح خــالص مبــدل گــردد   برســد و بــه»نيروانــا«کمــالِ مطلــق و  تــا بــه

  .مند سازد دينِ او عالقه فهم باشد و مردم را به کرد که عوام ئي تبليغ مي گونه به

دونيروي خير و شر را ماني از تعاليم زرتـشت اقتبـاس کـرده بـود،                  عقيده به چنانکه گفتيم،   

در گـاتَە خيـر و شـر دوگوهرنـد کـه      . صورتي بسيار ناقصتر از آنچه در گاتَە مطرح شده بود  هولي ب 

 انسان زاده شده و همـراه اوينـد و از ذات او جـدا نيـستند؛ نـزد مـاني ايـن دوگـوهر همچـون دو                با

وجود دارند و جهان در آغاز آفـرينش       اند که در خارج از انسان       گر شده   رقيب ازلي جلوه   خداي

 در  .داد   مـي  بازتـاب هـا را       در اينجـا مـاني عقيـدۀ زروانـي         .دو تقسيم شده بـوده اسـت        در ميان آن  

انـد کـه يکـي      صـورت دوخـصلت قابـل تعريـف دقيـق مطـرح شـده              هکـه خيـر و شـر در گـاتَە بـ             حالي

 جهــانفــضيلت و ديگــري رذيلــت اســت، در عقيــدۀ مــاني هريــک از خيــر و شــر مــدبران حقيقــي  

ســوي آن  خــودش را دارد و پيــروان خــويش را بــه  انــد کــه هرکــدام قلمــرو خــاص بــه  پنداشــته شــده

شـود، و   خير و شر نزد زرتشت و ماني در پايـان دنيـا ديـده مـي           تنها وجه مشترک ميان     . کشاند  مي

           پيـروزي نهـايي خواهـد         خيـر و نـور بـه       آن اينکه ماني هم مثل زرتشت عقيده داشت کـه سـرانجام

در اينجـا نيـز تفـاوت       .  براي هميـشه از عـالم زُروان جـدا خواهنـد شـد             سپاهشرسيد و شر با همۀ      

منيـو بـر      سـپنتە  کـه پـس از پيـروزي نهـايي           کـرده نـي   بي زرتشت و ماني در آنست کـه زرتـشت پـيش          

 از همگـان بنـدد و   رسـد و سـتم از جهـان رخـت برمـي             تحقـق مـي     ، سعادت مادي بـشر بـه      انگرمنيو

شــوند و ديگــر محروميــت و ســتم وجــود نخواهــد داشــت و      نعمتهــاي روي زمــين برخــوردار مــي  

د؛ ولــي مــاني در ايــن  در سراســر گيتــي حکمفرمــا خواهــد شــ  و ســعادتِ همگــانيعــدالت مطلــق

آز  بينـد، کـه چـون ديگـر ديـو      پوشي از لذتهاي مادي و دنيايي را مـي  مرحله قناعت مطلق و چشم   

لــذتهاي مــادي از بــين   نخواهــد کــرد و رغبــت بــهميــل بــه خــورد و نــوش و زنوجــود نــدارد کــسي 

س پـ   آسودگي خيال و رضايت کامل و زهد مطلق خواهـد زيـست، و از آن               خواهد رفت و بشر در    

؛ و اين زماني خواهد بود که بـشر         ماديات دنيايي را در خود احساس نخواهد کرد         هيچ نيازي به  

  .وهِشت بوده باشد يزد و روشن نه در اين دنيا بلکه در عالم زُروان و روشن

در تعاليم گاتَە وظيفۀ انسان کامالً مـشخص و فرجـام او نيـز در ارتبـاط بـا کـردار و رفتـارش         
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سـيرت     نيـک  درستي تعريف شده است و انـسانِ        را بدي و خوبي در گاتَە به      قابل درک است؛ زي   

پــروري،  در تعــاليم گـاتَە کــشاورزي، دام . کنــد و نيکــي پيـشه  بپرهيـزد بــديها  دانــد کـه بايــد از  مـي 

همنـــوع، ايثـــار و فـــداکاري در راه ســـعادت  ســـازي، آبـــادکردن شـــهر و روســـتا، کمـــک بـــه  خانـــه

همۀ اينها کارهاي شايسته و خداپسند است کـه موجـب            …،ديگران، مبارزه بامفاسد اجتماعي   

خــشم، مــستي، جنــگ و تعــدي و تجــاوزگري،    . ســعادت دنيــوي و اخــروي انــسان خواهــد شــد   

، ايجـاد نـاامني،    خانـه  تخريب کشتزار و باغستان، کشتن انسان و حيوان، ويران کـردن آبـادي و     

ن دنيا و عـذاب جاويـدان اخـروي         همه در رديف بديها قرار دارند که سبب شقاوت انسان در اي           

ولي ماني در عين اينکه دزدي و بخل و قتل نفـس و ميگـساري و جـادوگري را در زمـرۀ                      . هستند

درسـتي تعريـف نکـرد و نخـستين ضـرورت زنـدگي انـسان          محرمات قرار داد، بدي و نيکي را به       

 مــؤمنينراي  بــود را بــافــزا  و تفريحــاتِ ســالمِ شــاديکــه آميــزش جنــسي و خــوردن غــذاهاي لذيــذ

جهـــاني را از انـــسان  تحـــريم کـــرد، و يـــک زهـــد خـــشک و خـــشن را کـــه همـــۀ لـــذات مـــادي ايـــن

؛ زيـرا  از اين نظر تعاليم ماني درست در جهت مقابل تعاليم زرتـشت بـود      . گرفت تبليغ نمود    مي

جـا تأکيـدش بـر آبـادکردن دنيـا،             نه تنهـا متـاع حيـات دنيـا را تحـريم نکـرد بلکـه در همـه                   زرتشت

ــعه  ــهتوسـ ــايش و آرامـــش و لـــذت و     دادن بـ ــائل آسـ ــراهم آوردن وسـ ــداري، و فـ ــشاورزي و دامـ کـ

متعــارف از  اســتفادۀ معقــول و کــرد کــه بــه  و انــسانها را تــشويق مــي،ســعادت خــود و ديگــران بــود

همــۀ نعمتهــاي زمينــي دسترســي  ماديــات روي آورنــد و کــاري کننــد کــه همــۀ مــردم روي زمــين بــه 

  .سر نبرد هان در محروميت بهداشته باشند و کسي از مردم ج

عمل صالح نـزد مـاني در نمـاز و روزه و ذکـر و دعـا و نيـايش و سـکوت و تأمـل در ملکـوت                  

 امـا در  .شـد  جمعـي روز يکـشنبه خالصـه مـي        و حضور در نماز دسـته      وحيآسمان و تالوت آيات     

مــل خــاطر برخــورداري بهتــر از نعمتهــاي خــدادادي اســاس ع  ي زرتــشت، کــار و تــالش بــه گــاتَە

دين مـاني يـک ديـن دنيـاگريز وآرمـاني و رؤيـايي بـود کـه بـا طبيعـت و                      . داد  صالح را تشکيل مي   

 ۀکليــامــا ديــن زرتــشت يــک ديــن دنياســاز بــود و در آن       . سرشــت انــسانها ســازگاري نداشــت   

اگر هدف از خلقت بشر، چنانکه زرتشت تعليم        . گرايشهاي ذاتي انسان در نظر گرفته شده بود       

خواســت پــرورش دهــد، از   ني خــدا بــر روي زمــين بــود، بــشري کــه مــاني مــي    داده بــود، جانــشي 

ماند، زيرا نه تنها درصدد آباد کـردن   بشريت واگذار شده بود عاجز مي برآوردن مأموريتي که به 

داد؛ و همۀ تأکيـد مـاني بـر روي گريـز از دنيـا و            جهان نشان نمي    جهان نبود بلکه هيچ توجهي به     

ــراز از ماديــات دور مــي  ــد ؛ او حتــي شــديدا بــر روي خــودداري مــردان از زن گــرفتن ت   زد احت أکي

پيروان ماني موظـف بودنـد کـه        . شمرد   و مجرد زيستن را برترين فضيلت براي انسان مي         کرد  مي
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نماز و نيايش و ذکر و وِردخواني اختصاص دهنـد و فکرشـان را            روز را به    ساعات شبانه  حد اکثِر 

تواننـد روزه بگيرنـد و در       و دنيـايي دور نگـاه دارنـد، و تـا مـي             امور مـادي    از هرگونه مشغوليت به   

ــ    گرســنگي بــه  ــ  ســر ببرنــد و رياضــت بکَ او بــراي  . شند و فقيرانــه بزينــد شند و هــواي نفــس رابکُ

 را بـا    وحـي کرده بود که روزي چهار نوبت نماز بگزارند و در نمازهايشان آيـات               پيروانش مقرر 

آب   ، و اگـر بـه     نمـازي وضـوي جداگانـه بگيرنـد        هردلکش تالوت کنند، و براي       صداي خوش و  

 اوقـاتي کـه بـراي نمـاز مقـرر کـرده بـود،        .دسترسي نداشته باشند با شن يا خاک پاک تيمم کنند        

يکي سِر ظهر، ديگري ميان ظهر و مغـرب، سـومي انـدکي پـس از غـروب خورشـيد، و چهـارمي                      

ضو بگيرند، آنگاه در برابر     بايست که و    پيش از نماز مي   . ساعت پس از غروب خورشيد بود       سه

ترتيب خاصي که همراه با رکوع و سجود و ذکر و  بايستند و به  ) در شب (و ماه   ) در روز (خورشيد  

نمــاز مانويــان شــش ســجدۀ ). ايــن ترتيــب را ابــن نــديم آورده اســت (تــسبيح بــود نمــاز بگذارنــد 

سـتودند، و در     ا مي کردند و خدا و ماني ر       خواندند و ذکر مي     در سجده تسبيح مي   . طويل داشت 

هر نمازشان همراه با ده قرائِت طوالنيِ آيات وحي بـود  . کردند قيامها آيات وحي را تالوت مي 

و معموال حـدود دو سـاعت ادامـه داشـت؛ و هـر مـؤمني در روزي بـيش از هـشت سـاعت مـشغول                   

ي و دادن عناصــِر مــاد کننــده بــود، ولــي ايــن خــستگي کــه رنــج نمـاز بــود؛ نمــازي کــه بــسيار خــسته 

روز  کـرده بـود کـه پيـروانش سـالي سـي            همچنـين مقـرر    او .کـرد   ظلمانيِ تن بود روح را پالوده مي      

آورد عناصــر مــادي و ظلمــاني تــن را ضــعيف و روح را     روزه نيــز چونکــه رنــج مــي .روزه بگيرنــد

دقايقي پس  شد و     آغاز مي دمان    روزه از سپيده  . دماه روزۀ مانويان ماه بهمن بو     . کرد  تقويت مي 

پيروان ماني همچنين وظيفه داشتند که در هرماه از يازده ماه  .رسيد پايان مي  غروب آفتاب بهزا

 ١. روزه بگيرنـد ۔بـه ترتيبـي کـه مـاني مقـرر کـرده بـود۔        هفت روزروز و  دو روز و سه  سال را  ديگرِ

 و  داري همان بود که اکنون در اسالم هست، با ايـن تفـاوت کـه مانويـان در مـاه روزه                      آداب روزه 

در . روزهاي روزه مجاز نبودند که گوشت و هرگونه غذاي لذيذ بخورند يا با زنان آميزش کننـد     

اسالم نيز در اوايلي که روزه مقرر شده بود آميزش با زنان ممنوع شده بود، ولي در سالهاي بعد 

  .اندبا دستوري که از آسمان آمد آميزش با زنان در شبها مجاز شد و در روزها همچنان ممنوع م

گــاه  يکــي بــر دل، تــا هــيچ: ديــنِ مــاني موظــف بودنــد کــه ســه قفــل داشــته باشــند  مــؤمنين بــه

 ديگري بر زبان، تا از گفتن هر سخِن آزارنده بپرهيزند؛ و سومي               يقينشان تبديل به شک نشود؛    

ديگــران و ذبــح حيــوان و بريــدن درخــت  بــر دســت تــا از انجــام هــر عمــلِ بــد مثــل دزدي و زدن بــه 

ــا، عفـــاف،     . ننـــدخـــودداري ک ــار، قناعـــت، رضـ ــبر، ايثـ ــاني، تـــسليم، فروتنـــي، صـ اخـــوتِ ايمـ
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صداقت، محبت، صلح و دگردوستي دوازده فضيلتي بود که در تعاليم ماني بر روي آنها تأکيـد    

دو گرچـه جسمـشان مـاده و     کشتن حيوان و تلف کردِن درخت از معاصي بـود؛ زيـرا ايـن      . شد  مي

 وجود داشت که روحشان بود؛ و کشتن يشان عناصر نورانساختۀ خداي ظلمت بود ولي در بدن

آتش از نور بود و آلـودنِ آن بـا افکنـدن گوشـت       . شد  آنها آسيب رساندن به عناصر نور تلقي مي       

آب نيز داراي ذرات نور بود و آلودنش با اجـسامِ ناپـاک از گناهـان    . در آن از گناهان کبيره بود  

ني از تعاليم زرتشت گرفته بود؛ و ممنوعيت کـشتن حيـوان            پرهيز از آلودنِ آب و آتش را ما       . بود

  عاليم بودا و دين هندورا از ت

برآن بـود کـه بـا تأثيرگـذاري برسـلطۀ سياسـي از ايـن سـلطه يـک حکومـت آرمـاني و                         ماني  

 و قناعت مطلق را زهدپيشه بسازد و سلطۀ ديو آز را براي هميشه از جهان براندازد     گرا و   عدالت

 بود که طبيعت بـشري را  باف ي منفيدر اينجا ماني يک آرمانگرا. اکم سازد  بشري ح  ۀبر جامع 

خـصلت   طلبـيش بريـد و      شود بـشر را ازطبيعـت افـزون          مي زُهدپنداشت که با      مي ازياد برده بود و   

يـک تعبيـر، مبـارزه بـا کليـت جريـانِ تمـدن                گفـت بـه      آنچه او مـي    .دنياخواهي بشر را از ميان برد     

  .و ضد تمدن بود» رهبانِيت«کرد در مجموعِ خويش دين  ني تبليغ ميديني که ما. بشري بود

دهندۀ ظهور خودش ياد کرده، و  عنوان يکي از سه پيامبر بشارت ماني گرچه از زرتشت به

گرچــه از ذاتهــاي مقــدس معــروف در ديــن ايرانــي بــراي بيــان تعــاليم خــودش اســتفاده کــرده، و    

رسـد کـه      نظـر مـي      گرفتـه و وارد تعـاليمش کـرده، ولـي بـه            مزدايـسنە گرچه برخي باورها را از دين       

ئـي بـه اينکـه او چيـزي از اوسـتا را فهميـده باشـد         اوستا را نخوانده بوده؛ زيرا در هـيچ جـا اشـاره    

کـار بـرده همـان        کـه او بـه     مزدايـسنە نامهـاي مقـدس و باورهـاي برگرفتـه از ديـن             . شـود   ديده نمي 

. رودان برسـر زبانهـا بـوده اسـت     ام ايراني در ايران و ميان نامها و باورهائي است که در ميان عو       

ضـديتِ او بـا   .  نداشـته اسـت    مزدايـسنە رسـد کـه او شـناخت دقيقـي از زرتـشت و ديـن                  نظر مـي    به

  . نيز در بسياري از تعاليمش آشکار استمزدايسنەبسياري از تعاليمِ دين 

  يتشکيالت مانو. ۴

 پـنج درجـه     بـه او پيـروانش را     . ايجـاد کـرد   ي  نظمـ  تشکيالت بـسيار م    دينش نشرماني براي   

 بـود کـه رأس هـرم تـشکيالت    ۀ او   برجـست   شـاگردِ  ۱۲ ازآنِنخـستين درجـه     . بندي کرده بود    تقسيم

ــد  را تــشکيل مــي ايمــاني ــشتگان« و دادن ــده مــي » فري ــه .شــدند نامي ــشته ب ــه و    فري ــاي فرهيخت معن

واسطه از شـخص مـاني    يين را ب بودند که علم د اصحاب خاصّه  اينها   .معصوم و روحاني است   
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 بـا ظـاهر انـساني        ذاتهاي مقدس و معصوم و روحـاني       اينها ١.کردند  دريافت مي ) منبع وحي از  (

  .هاي ماني بودند اينها شبيه خودِ ماني و خليفه. بودند که از عناصر ظلماني پالوده شده بودند

نـام   اپسيـسگان    د کـه  گرفتنـ    اصحاب طراز دوم قرار مي     تن۷۲ ،گانه  دوازده اصحاِبپس از   

 آن دوازده زيــرِ دســت  اينهــا.اســت» اولــوالعِلم«يافتگــان و  معنــاي تعلــيم  اپسيــسگان بــه.داشــتند

دور  وظيفـۀ اينهـا سـفر بـه    . معصومان دوازدهگانه فراگرفته بودنـد   و علم دين را از  بودندمعصوم  

  . دنيا براي تبليغ آئين ماني بود

لقـب  ) کالنتـران (گرفتنـد کـه مهيـستگان          قـرار مـي    گـار آموز ۳۶۰  از اينهـا   تـر   در مرحلۀ پائين  

مـردم جهـان      وظيفۀ تبليغ رسالت ماني بـه      کردند،  دور دنيا سفر مي     در هيأتهائي به  اينها  . داشتند

 خانــۀ ســفره (گــاه خــواندادنــد، مراکــز تبليــغ ديــن و عبــادت و رياضــت و همچنــين    را انجــام مــي

  .ساختند ا اصول و فروع دين آشنا ميمردم را ب و کردند، و مدرسه تأسيس مي) خيريه

گروه مجاز نبودند که ازدواج کنند، مجاز نبودند که گوشت و غذاي لذيذ               اعضاي اين سه  

دسـتِ   بخورند يا باده بنوشند يا رختِ نو و زيبا بر تن کنند، مجاز نبودند که سـالي بـيش از يـک            

 مجـاز نبودنـد کـه درخـت و        ،لباس داشته باشند، مجـاز نبودنـد کـه کـشاورزي يـا دامـداري کننـد                

.  چـه غـذاي گوشـتي باشـد و چـه گيـاهي       حتـي مجـاز نبودنـد کـه غـذا بپزنـد           بوته بزنند و برکَننـد،    

   .مردم بود وظيفۀ اينها فقط و فقط تبليغ دين و آموزشِ تعاليمِ ماني به

 بودنـد و در سراسـر جهـان    ديـن  بـه بود کـه مـؤمنين   ) اصفياء(چهارمين مرتبه ازآنِ گزيدگان   

کردند براي  اينها که شمارشان نامحدود بود مراکز تبليغي و عبادي را اداره مي    . کنده بودند پرا

دادنـــد،  کردنـــد، وظيفـــۀ گـــردآوري زکـــات و صـــدقات را انجـــام مـــي  نمـــازي مـــي مـــؤمنين پـــيش

زنان مؤمنه تنها   . کردند  هاي عمومي و مدارس و بيمارستانها را اداره مي          خانه  موقوفات و سفره  

 برخـي ، و  حق حضور داشتند؛ زيرا مـردان ايـن طبقـه مجـاز بـه ازدواج کـردن بودنـد          در اين طبقه  

عنــوان  طبقــۀ بــااليي حــرام بــود بــراي اينهــا، در يــک حــد اقلــي و بــه  کــه بــراي ســهلديگــر از اعمــا

  . ، مجاز کرده شده بود ولي همراه با احتياطِ شديدضرورتِ گريزناپذير

) مستمعين(بودند که نيوشگان آورده  ايمان تازهام  ماني عو پنجمين طبقه از جامعۀ ايمانيِ  

                                                 
ــوام ســامي     -1 ــان کهــن ميــان   .معنــاي مقدســي داشــت  و آرامــي عــدد دوازده نــزد اق رودان   خــدايان ادي

اينهــا همــان خــداياِن . کــرد مــاه از ســال بــر جهــان حکومــت مــي  تــا بودنــد کــه هرکدامــشان يــک  دوازده

در ديــِن يهــود و   .گانــۀ ســاِل بــابلي مانــدگار شــد     نــد کــه نامهايــشان در ماههــاي دوازده   آســماني بود

ــا ذکــر شــده اســت         مــسيحي، اســباط ( شــمار رؤســاي قبايــل عبرانــي کــه همــراه موســا بودنــد دوازده ت

  . عيسا مسيح نيز دوازده تا بودند)اصحاب خاِص(حوارِيوِن ؛ )اثناعشر
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کارهـا و    و بـه پـروري کننـد   اعـضاي ايـن طبقـه مجـاز بودنـد کـه کـشاورزي و دام         . شدند  ناميده مي 

» زکـات «عنـوان   بايست کـه ده درصـد از درآمدشـان را بـه     اينها مي. هاي ديگر نيز بپردازند    پيشه

مــصرف امــور ضــروري ازقبيــل تأســيس مراکــز   هبــه مهيــستگان تحويــل بدهنــد تــا بــ ) تطهيــرِ مــال(

تنها کار ثوابي که از دست اعضاي . هاي همگاني برسد خانه عبادي و مدارس و همچنين سفره

ــا کــشاورزي و دامــداري و ازدواج   . ايــن طبقــه ســاخته بــود همــين بــود      و پخــتن غــذا ولــي آنهــا ب

حــال، اينهــا چونکــه   ايــنبــا. شــدند؛ و ايــن گنــاهي بــود کــه گريــزي از آن نبــود  مرتکــب گنــاه مــي

 بـاز هـم بـا       دنيـا برگـشتند     شـان بـه     پس از اين زندگي   ماني ايمان آورده بودند اميد بود که وقتي           به

 تا در مرحلۀ بعديِ زنـدگي  شوددادند روحشان بيش از پيش پالوده  کارهاي نيکي که انجام مي    

ايـن دنيـا      بـه ِب اعمالـشان۔    حـس   ۔بـه اينها پس از چندين بـار کـه         . به درجۀ باالتري از تقوا برسند     

گزيــدگان، و ســپس بــا پــااليش بيــشتر روحــشان  مرتبــۀ  شــد و بــه گــشتند روحــشان پــالوده مــي برمــي

مردنـد بـه بهـشت بـرين و عـالَم ارواحِ               و آنگـاه بـود کـه وقتـي مـي           ،رسـيدند   مهيستگان مي مرتبۀ    به

  .يافتند انتقال مي» وهِشت روشن«و » يزد روشن«جاودانه يعني جهانِ 

گرچه مجاز بودند که گوشت بخورند ولي مجاز نبودند که حيوان را سـر ببرنـد؛                يوشگان  ن

مـاني  . ذبـح کـرده را بخورنـد   ) غيِر مـانوي (توانستند گوشت حيواني که يک غير مؤمن    بلکه مي 

توانند از پختن گوشت خودداري کنند،  خورند تا مي تأکيد کرده بود که مؤمنيني که گوشت مي     

. ن مقدور باشد بهتر است که ديگراني که از مؤمنين نيستند برايشان پخته کنندو چنانچه برايشا

  .پختن نان و غذاهاي گياهي نيز شامل همين دستور بود

توانـستند کـه بـه مرتبـۀ فريـشتگانِ           هر اندازه که باايمان بودند در هيچ شرايطي نمي          زنان به 

 زنان مؤمنه در حِد طبقۀ چهارم .ابند گانه دست ي۳۶۰گانه و مهيستگان ۷۲گانه و اپسيسگان ۱۲

 مـاني يـک موجـود ناپـاک و     نـزد  زن .ماندنـد و در خـدمِت گزيـدگان بودنـد        مي) طبقۀ گزيدگان (

آنچـه  . گوشت و باده بزرگترين عامل فساد بودند        زن و جانورِ حالل   . متعلق به جهان ظلمت بود    

امل بودنـد؛ زيـرا گزيـدگان      ع  بهشت نروند همين سه     شد که گزيدگان پس از مرگشان به        سبب مي 

در بهــشت و عــالَم . خوردنــد و ممکــن بــود کــه بــاده هــم بنوشــند  کردنــد و گوشــت مــي ازدواج مــي

) زنِ حضرِت آدم(حتي حواء . رفتند دوزخ مي همۀ زنها به. ارواحِ جاويدان براي زن جائي نبود 

وزخ نيـز عـالَم جـانوران     د١. و گرفتار شکنجۀ جاوداني بودنـد دوزخ رفته بودند   و دختر آدم نيز به    

يعنـي زنـانِ مؤمنـه پـس از مرگـشان تبـديل بـه يکـي از جـانورانِ                . بر روي همين زمـيِن خـاکي بـود        

. شد  گاه تبديل به يک جانور درنده نمي        ولي زنِ مؤمنه هيچ   . شدند  خزنده يا چرنده يا پرنده مي     

                                                 
 .۵۱۴:  الفهرست-1
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گاري زن وجــود رســت مــاني هــيچ راهــي بــراي رســتگاري زن تعيــين نکــرده بــود و هــيچ اميــدي بــه  

زن نزِد مـاني آفريـدۀ شـيطان و عامـل     . دنيا آمده بود بزرگترين گناه زن آن بود که زن به      . نداشت

  .فريب و فساد انسان بود

عنـوان پيـامبر خـدا در         جامعۀ ايماني مـاني شـکل يـک هـرم را داشـت کـه شـخص مـاني بـه                    

 گرفتند؛ کمر هـرم را     ا مي پس از او معصومان دوازدهگانه در رأس هرم ج        . نوک آن ايستاده بود   

شد   هرم از طبقۀ گزيدگان تشکيل ميۀشالود دادند؛ اپسيسگان و مهيستگان تشکيل مي     ۀدوطبق

   .ايمان بودند ساختند که در مراحل نخستيِن  مي و عوام هرم را نيوشگانۀقاعدو 

ــيم چنــين     اگــر بخــواهيم تــشکيالت مــانوي را بــه    ــر: شــود مــيزبــان امــروزين بيــان کن  و رهب

رهبــران تــشکيالت محلــي؛ اعــضاي تــشکيالت    جهــاني؛ عــضاي مرکــزي؛ رهبــرانِ تــشکيالِت ا

ــين مــي     بــه.هــواداران محلــي؛ ــز چن امــام و مراجــِع تقليــد؛ فقهــاي عظــام و    : شــود زبــان ديگــر ني

پس از ماني نيز ايـن ترتيـب در مانويـان اسـتمرار             . مدرسيِن غير مرجع؛ واعظان؛ عوام و مقلدان      

  . دستيارِ برجسته داشت، تا آخرِ تشکيالت۱۲ليفه جانشين ماني بود و يافت و هميشه يک خ

  :نويسد  چنين ميمرتبۀ مهيستگان انتقال از مرحلۀ پائيِن ايماني بهابن نديم دربارۀ شروط 

خواهـد وارد ديـن شـود ابتـدا بايـد خـودش را بيازمايـد؛ و اگـر              که مـي    گفته کسي ] ماني[

شــهوتها را ســرکوب کنــد و خــوردن گوشــت و      توانــد آز و هــواي نفــس و     ديــد کــه مــي  

نوشيدن باده را ترک کند، از زنان دوري جويد و ازدواج نکند، آب و آتش و درخت و 

و اگـر ديـد کـه تـوان     . گياه را مورد تعرض قرار ندهد، در چنـين صـورتي وارد ديـن شـود         

شـد  سرکوب آز و شهوتهاي نفساني را ندارد هر اندازه هم کـه ديـن را دوسـت داشـته با                  

دهـد    چنين شخصي بايد دربرابـر کارهـاي بـدي کـه انجـام مـي              . نبايد که وارد دين شود    

 اين عملهـا  . اوقاتي را براي انجام کارهاي نيک و نماز و تضرع و ندبه اختصاص دهد             

ترک زن و گوشت و بـاده و آسـيب بـه درخـت و گيـاه و آب و آتـش          ۔زود يا دير۔ او را به     

  ١.گيش براي ورود در دين آمادگي خواهد داشتخواهد کشاند و در دور بعدي زند

پـاکِي    کردنـد، زيـرا بـه       ماني و شـاگردان و پيـروانش عمومـا رخـت سـپيِد کرباسـي بـرتن مـي                  

 رخـت سـپيد کـوچکترين لکـۀ چـرک را      دادنـد، و  رخت نيز مثل پاکيِ دل و تن اهميت بسيار مـي         

کردنـد آن بـود کـه         اري کـه مـي    رفتنـد نخـستين کـ       هرجا که مـي     شاگردان ماني به  . داد  نيز نشان مي  

ــِغ ديــن و بــراي عبــادت و رياضــت دايــر مــي       مــاني چونکــه  . کردنــد يــک ديــري بــراي مرکــز تبلي

هايش در ميان مردم سراسِر جهـان پراکنـده و خوانـده شـود، و چونکـه بخـش          خواست نوشته   مي

                                                 
 .۵۱۵:  الفهرست-1
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ــروانش همــه      ــود کــه پي ــاليم ديــنش آن ب ــادتِ او را بخوان   اصــلي تع ــاب عب ــد و روزه دعاهــاي کت ن

هاي او ياد بگيرند و منتشر کنند، شاگردانش در کنار  عالوه تعاليمِ او را از روي کتابها و رساله به

ــا مــي      هــر ديــري مدرســه   ــدن و نوشــتن بن ــيم خوان ــراي تعل ــد ئــي ب ــه تنهــا    . کردن شــاگردانِ مــاني ن

موظــف پيــروان مــاني . دهنــدگان خوانــدن و نوشــتن نيــز بودنــد گــرانِ ديــنِ او بلکــه آمــوزش تبليــغ

مـردم  . را تـالوت کننـد  ) يعني کـالم خـدا  (هاي او   بودند که خواندن را بياموزند تا بتوانند نوشتهِ       

رودان و مصر۔ عمومـا و بـيش از        خالف ايران و ميان     اروپاي زمان ماني و مردم شمال آفريقا ۔به       

نوشـتن  برکت گسترش ديـن مـاني سـوادِ خوانـدن و      ولي به . سواد بودند    درصدشان مطلقًا بي   ۹۹

  .نيز در جاهاي بسياري از اروپا و شمال آفريقا گسترش يافت

گــاه کــه  خــوان. شــد گــاه نيــز در کنــار هــر ديــري ســاخته مــي    عــالوه بــر مدرســه، يــک خــوان  

شـد کـه مـؤمنين معمـولي      اش از راه زکاتهـا و صـدقاتي تـأمين مـي     خانـۀ همگـاني بـود هزينـه      سفره

يروان ماني اجبـاري بـود، و مـاني مقـرر کـرده بـود       زکات دادن براي پ   . پرداختند  مي) نيوشگان(

ــه    ــان را بـ ــد از درآمدشـ ــد ده درصـ ــؤمنين بايـ ــۀ مـ ــه همـ ــد  کـ ــات بپردازنـ ــوان زکـ ــستگان و . عنـ مهيـ

گرفتنـد؛ و خودشـان حـق داشـتند کـه       اپسيسگان و فريشتگان اين زکاتها را از مؤمنين تحويل مي    

مـاني در   . باس بسيار فقيرانـه بردارنـد     بخش بسيار ناچيزي از اين درآمدها را براي تهيۀ غذا و ل           

دهد که شما بايد گرسنگي بکشيد و بسيار انـدک بخوريـد، و    اين برجستگان تعليم مي کِفَاليه به 

بايد رخت بسيار درويشانه بپوشيد؛ و چونکه خودتـان حـق کـارکردن نداريـد مجازيـد کـه بـراي                      

  . قناعتِ بسيار استفاده کنيدچنين خورد و پوشي از مال زکات و صدقات با احتياط بسيار و

معجزه و کشف و کرامات نيز از وسـايلي بـود کـه شـاگردان مـاني بـراي جـذب عـوام مـورد                    

بيمـاران نيـز    . بخشي از تأليفات ماني در زمينۀ اخترشناسـي و طـب بـود            . دادند  استفاده قرار مي  

ماني که چيزي از کردند و توسط شاگردان  براي مداواي بيماريهايشان به اين ديرها مراجعه مي

  .شدند داروسازي و پزشکي آموخته بودند مداوا مي

درنتيجــه، ديــِر مــانوي هــم عبادتگــاه بــود، هــم مدرســه بــود، هــم بيمارســتان بــود، و هــم            

کـشي دسـت      خاطر رياضت   خانۀ همگاني براي نيازمندان و عبادتکاراني که به          و سفره  گاه  خوان

 کــه ايــن نقــش آخــرِي ديــرِ مــانوي کــارکرد بيــشتري  طبيعــي بــود. از کــار و فعاليــت کــشيده بودنــد

سـوي آنهــا جـذب کنـد، همچنـان کـه خانقاههـاي صــوفيانِ        داشـته باشـد و گـدايان بـسياري را بـه     

. کردند تا تبديل به مريـدان شـيخ خانقـاه شـوند             دوران سلجوقيان و مغوالن گدايان را جذب مي       

گراني کـه در      رو داير شده بود، و تبليغ       نهاي کاروا   بسياري از ديرهاي مانوي معموالً برسر جاده      

داشــتند۔ نــامي کــه در ســرياني و  ) نگهبــان طريقــت(» راهبــان « ايــن ديرهــا مــستقر بودنــد صــفتِ 
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 در ديرهائي شکل رهبان و راهب درآمد و بعدها در مسيحيتي که برآمده از مانويت بود   عربي به 

  . استمرار يافتکه ازآنِ رهبانان مسيحي

  فرجام ماني. ۵

تمــدن  بــه را ضــربهتــرين  کــاري يافــت نانچــه تعــاليم مــاني در ميــان ايرانيــان گــسترش مــي   چ

کــه الزمــۀ حفــظ شــوکت و ســازندگي ، و روحيــۀ زد مــيدولــت ايــران و جامعــۀ ايرانــي  بــهايرانــي و 

ساســاني را تــا لبــۀ فروپاشــي نهــايي  نوپــاي  و دولــت گرفــت مــيقــدرت ايــران بــود را از ايرانيــان  

سـازان ايـران متوجـه ايـن خطـر در        شاپور اول و هم جانشينان او و هم سياست   هم. برد  ميپيش    به

سياسـت آزادي دينـي در    علت پيروي دربـار از  گرچه در زمان شاپور اول، به .  ماني بودند  تعاليم

فعاليتهــاي تبليغــيش ادامــه داد؛ ولــي پــس از    کــشور، مــاني همچنــان آزادانــه در شــرق کــشور بــه  

  .راه افتاد  به در ايرانو تعاليمشماني ئي برضد  جانبه شاپور مبارزۀ همه

ايران   به با شنيدن اين خبر ماني.سلطنت رسيد هرمز پسر شاپور پس از درگذشت شاپور به

 »شـاه  کوشان« و   ناحيۀ قندهار و کويته بود     شهريارحيات پدرش    هرمز در . )م۲۷۳سال   (برگشت

و سياســت آزادي دينــي را دنبــال دوســت بــود  مــردم  مثــل پــدرش آزادانــديش و او.داشــتلقــب 

منطقۀ حاکميت هرمز نزديک بـود        عالوه منطقۀ فعاليت تبليغي ماني در سالهاي اخير به          به. کرد

سـلطنت رسـيد مـاني         چـون هرمـز بـه      .دور از تأثير عقائـد مـاني نبـوده اسـت            شک هرمز هم به    و بي 

ولـي از آنجـا کـه      . ثـر بگـذارد   دربار نزديک کرده بر شاه ا       ايران برگشت و کوشيد که خود را به         به

حمايـت هرمـز از مـاني سـبب تـضعيف           با مخالفـت شـديد مغـان مواجـه بـود            افکار ماني    عقائد و 

هــاي ســلطنتش شــد و او پــس از روي کــار آمــدنش بــا رقابــت بــرادرش بهــرام مواجــه شــد کــه  پايــه

بـراي   خواسـتار سـلطنت      هـا   ياري بخشي از سـپهداران کـشور و بـا برخـورداري از حمايـت مـغ                  به

  .سلطنت نشست  و بهرام بهازميان رفتن هرمز انجاميد رقابت دو برادر سر انجام به. بودخودش 

بـه منـصب   نـام کرتيـر     آذربايجـاني بـه  خـشن  يک مؤبد بسيار متعـصب و   بهرام اول زماندر  

نابودي ماني و دينش بربست و نظر شاهنشاه را نيز براي   رسيد و کمر همت بهدربار ديني مشاور

مؤبدان بلندپايه از مـاني دعـوت کردنـد کـه در يـک جلـسۀ منـاظره                 .دسازي ماني جلب کرد   نابو

معلــوم نيــست کــه ايــن جلــسه چنــدروز ادامــه . شــرکت کــرده از آئــين خــويش دفــاع کنــددر دربــار 

کنـي کـه دينـي کـه      اگر فکـر مـي  «: مؤبد به ماني گفت   نويسد که مؤبدان    يعقوبي مي . داشته است 

ريزيم؛ هرکداممان کـه زنـده    مان مي اکنون من و تو سرب مذاب بر سينه      اي حق است، هم       آورده

ايـن عملــي  «او پاســخ داد کـه   و مـاني بـه   ». مـردم خواهنـد دانــست کـه ديـنش حــق اسـت     در رفـت 
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هـاي منـاظره ۔کـه نـوعي دادگـاه عـالي روحانيـت بـود۔          مؤبدان در ايـن جلـسه      ١».شيطاني است 

 ازدواج  کـشاورزي نکـردن و   ني که کار نکردن و    ضمن دست نهادن بر روي تعاليم ضدتمدني ما       

اثبــات   را بــهمــاني بــا دالئــل قطعــي کفــر  کــرد، درد کــشيدن را تبليــغ مــي خــودآزاري و نکــردن و 

فرمــان شــاه    ايــن فتــوا بــه  صــدورمــاني پــس از . کردنــد رســاندند و فتــواي بازداشــت او را صــادر  

   .)م۲۷۶سال  (زنداني شدشده در خوزستان بازداشت 

عالَم نـور   آسمان رفته به  روز در زندان بود و آنگاه به   ۲۶مانوي گفته شده که ماني      در متون   

نويـسد کـه شـاه دسـتور داد تـا مـاني را از زنـدان بيـرون آورده اعـدام کننـد؛                          يعقوبي مي . پيوست

و  ٢؛ کـاه انباشـتند   بـا   از تـنش برکنـده     بريدنـد و پوسـت    سـرش را    . ولي او در زندان درگذشته بـود      

دونــيم  بــهکــه جــسد مــاني را نويــسد   مــيابــن نــديم.  دروازۀ شــهر گُوندشــاپور آويختنــدبرســِرگويــا 

وي روايـات ديگـري را     . هاي گُوندشاپور آويختند    اش را برسر يکي از دروازه       کردند، و هر نيمه   

ترديـدي  دار آويختنـد    را بـه اوافزايد که در اينکه  ، و مي آورده است  »گويند«نيز با تذکر عبارت     

  ٣.آسمان و بهشت صعود کرده است پيروان ماني پس از او گفتند که او به .نيست

نويـــسند کـــه پـــس از بازداشـــت مـــاني تعقيـــب و دســـتگيري  گرچـــه نويـــسندگان غربـــي مـــي

هـاي   هـيچ سـندي تکيـه نـدارد بلکـه خـالف آن در نوشـته        راه افتاد، ولي ايـن ادعـا بـه         پيروانش به 

در ) رودان و خوزســتان و ســغد ميــان(ان در ايــران گــر آزادي مانويــ شــود کــه بيــان ســنتي ديــده مــي

مانويـان پـس از پيامبرشـان     . پـس از مـاني خليفـۀ او در بابـل مـستقر بـود              . پيروي از دين او اسـت     

حــق داشــتند کــه ديــن خودشــان را نگــاه دارنــد ولــي ديگــر حــق نداشــتند کــه بــراي جــذب مــردم     

بـري را داشـت کـه مـاني داشـت ولـي       خليفۀ ماني نزد پيروان ماني همـان مرتبـۀ ره        . فعاليت کنند 

تــشکيالت دوازدهــي و هفتــادودوئي و سيصدوشــصتي  . کــرد پيــامبر نبــود و وحــي دريافــت نمــي 

 روز دسـت از هـر   ۲۶مناسـبت بازداشـتِ او     بـار بـه     ها سالي يـک     مانوي. ماني برجاي خويش بود   

ي روح مـاني    گرفتند، روزها بـراي شـاد       کردند و روزه مي     کشيدند رخت ژنده بر تن مي       کاري مي 

کـه ظـاهرا   (سـپس چهـار روز   . خواندنـد  کردند و دعا مـي   خواندند و شبها سوگواري مي      نماز مي 

در پايـان، مراسـم   . کردنـد  داري زاري مـي  همـراه بـا روزه  ) روزهاي بردار بودنِ جـسد مـاني بـوده       

روز کــه عــزاي بــزرگ  در آن. کردنــد کــه عيــد بــزرگ مانويــان بــود تخــت نــشيني مــاني برپــا مــي بــه

. آوردند که پيکرۀ ماني برروي آن نشسته بـود و تـاجي برسـر داشـت              گرفتند تخت مجللي مي     مي

                                                 
 .۱۶۱/ ۱:  تاريخ يعقوبي-1

 .۱۶۱/ ۱:  تاريخ يعقوبي-2

  .۵۱۸ -۵۱۷ : الفهرست-٣
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ايـن  . کردنـد  زدنـد و نوحـه مـي        سـينه مـي     آمدنـد و بـه      جمع مؤمنين در پيرامون ايـن تخـت گـرد مـي           

  .شب ادامه داشت روز و يک مراسم يک

  يتأثير دين مان. ۶

بينــيم کــه بــودا يــک  کنــيم مــي مطالعــه مــي را گــري وقتــي جريــان پديــد آمــدن بــودا و بــودايي

بينـيم کـه پيـروانش        و مـي  . زدۀ فـسادآلودۀ خـويش عـصيان کـرد          شاهزاده بود که برضد طبقۀ رفـاه      

آئــيِن او  ، ولــي در آينــده از طبقــات مرفــه نيــز بــه  خوردگــانِ جامعــۀ هنــد بودنــد  ابتــدا از ســرکوفت

ش يافـت و نيمـي از جهـانِ روزگـار     پيوستند تا آئينش در مناطق بسيار وسيعي از شرق آسيا گستر         

مرفهي بود کـه بـا دربـار        برجسته و   ماني هرچند که شاهزاده نبود ولي از خاندان         . را دربر گرفت  

رودان و سـرزمينهاي سـلطۀ امپراتـوريِ          پيـروان مـاني در خوزسـتان و ميـان         . ايران ارتباط داشـتند   

از خانــدانهاي  ترکــستان ابتــدا زمــين و کــشيدگان و محرومــان بودنــد، ولــي در تــوران  روم از ســتم

  . دين او پيوستند  به بوداييسالطين و حکومتگرانِ

ــاليمِ بــودا۔  توانــست  مــي تعــاليم مــاني  ــأثير    ۔همچــون تع ــه از مــردم جامعــه ت ــر روي دوالي  ب

زدۀ طبقات مرفـه کـه از فـساد حـاکم بـر طبقـۀ خـويش بيـزار و از آن          ؛ يکي عناصر عصيان  بگذارد

طبقات مرفه  ئي براي ابراز انزجارشان نسبت به  و در جستجوي وسيلهطبقه روگردان شده بودند

يـــک معنويـــت  و فاســـد برآمـــده بودنـــد، و درعـــين حـــال در جـــستجوي راهـــي بـــراي رســـيدن بـــه  

ديگــر عناصــر .  برهانــدمرفــهبخــش بودنــد کــه آنهــا را از قيدوبنــدهاي آزمندانــۀ طبقــۀ   رســتگاري

جهــاني  هرگونــه ســعادت ايــن از دســتيابي بــهکــشيدۀ جامعــه کــه  خــورده و ســتم محــروم و ســرکوب

توانستند   ميسوئياينها از . مأيوس شده بودند و کين شديدي از اربابان خويش در دل داشتند        

وسـيله   ايـن  اسـتهزاء بگيرنـد و بـه    آسـايش اربابـان را بـه    زهد خشک مـاني رفـاه و     با روي آوردن به   

 از سـوي ديگـر بـا تحمـل زهـد خـشک               و ؛نحوي کاهش دهند    هاي خفته در درون خود را به        کينه

اميدوار باشند که چون عمر عاريتي انسان زودگذر است، سعادت و شقاوت نيز عاريتي و گذرا 

نحوي تحمل کند و اميدوار باشـد         تواند در اين سراي سپنجي هر دردي را به          انسان مي  است، و 

ادت جـاوداني را  که با مرگش درد و رنجش پايان خواهد گرفت و درپـي آن يـک زنـدگي پرسـع         

  .آغاز خواهد کرد که از اين عالم مادي جدا است

ي در جوامـع خاورميانـه   وگـسترش عقائـد مـان    گيري خـط سـير    توان در پي     را مي  اين دواليه 

 در آينـده  در تعـاليم مـاني يـک تـصوف اشـراقي را کـشف کـرد و          ، سـرانجام  ،اليۀ نخست . يافت

همين خـط فکـر     . مکتب پرداخت و پيروي کرد    صورت يک    هرا ب   تحوالتي در آن ايجاد کرده آن     
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ويـژه در   بعـد در خاورميانـه بـه       هجـري بـه    چهـارم هـاي     تـصوف اشـراقي سـده       را اگر دنبال کنـيم بـه      

اليــۀ دوم پــس از مــاني . يــابيم وضــوح در آن مــي رســيم، و رد پــاي شــاگردان مــاني را بــه ايــران مــي

 را در زنـدگي فـرد و جامعـه          يک زهد خشک و پوچ رسيد کـه جـز محروميـت فـردي هـيچ اثـري                   به

ــز مـــي  . نداشـــت ــوانيم در تـــصوف ســـده  رد پـــاي ايـــن زهـــد را نيـ ــههـــاي دوم هجـــري تـ  در بعـــد  بـ

   .بيابيمرق خراسان ويژه در تصوف بصره و ش خاورميانه، به

 گرفتــه تــا آســياي  چــين در نقــاط مختلــف جهــان از ترکــستان او را رســوالن کتابهــاي مــاني

. زبــان مــردم آن قــوم ترجمــه کردنــد  و در هرکــدام از اقــوام بــه،نــدميانــه و شــام و مــصر انتــشار داد

 را در تحـول بخـشيدن      ؤثريمـ تعاليم ماني در ميان آراميهاي عراق و در شام و مصر نقـش بـسيار                

دين ماني در سدۀ چهارم مسيحي از حد ترکستان چين تا شـمال آفريقـا               . افکار ديني ايفا کرد     به

جــا  پيــروان مــاني در همــه) فرانــسه(در ايتاليــا و کــشور گــال .  بــودو از انــاتولي تــا اســپانيا گــسترده

ديـن رسـمي بـود، و    ) شامل کويته و خضدار در پاکستان کنوني(در کشور توران    . گسترده بودند 

هـاي اصـلي      نوشـته . آئـين سـلطنتي و رسـمي شـد          تبديل به ) غرب چين (زودي در کشور اويغور       به

 خورشيدي در دو سوي شرق و غرب جهان، يکـي        ۱۳۰۰شناسِي دهۀ     ماني در کاوشهاي باستان   

هاي چند دير مانوي در ترکستان چـين، و           در سرزمين سغد در نزديکي بخارا، ديگري در ويرانه        

هــائي از  پراکنــده. دســت آمــده اســت هــاي ديرهــاي مــانوي در مــصر بــه  ســومي در دوتــا از ويرانــه

نوي در کشور الجزايـر يافـت شـده اسـت     هاي يک دير ما هاي ماني در ويرانه     ترجمۀ التيِن نوشته  

رسد مانويان اسپانيايي در گريز از برابر جهادگران مـسيحي در سـدۀ پـنجم بـا خـود                    نظر مي   که به 

هـاي ديرهـاي مـانوي کـه          هاي ماني در ويرانه     بخش بزرگي از نوشته   . شمال آفريقا برده باشند     به

سـغدي و  (زبانهاي ايران شرقي   بهدر زير شن مدفون شده بودند در ترکستان چين يافت شده که    

بايـست بازمانـدۀ نويـسۀ ديـواني و           شناسـان مـي     نظـر ايـران     ئـي کـه بـه       و بـا نويـسه    ) باختري و پارتي  

. کتــابِي دوران هخامنــشي در شــرق فــالت ايــران بــوده باشــد بــر روي کاغــذ نگاشــته شــده اســت    

رجمــه و انتــشار ايــن  ت. شــده در ترکــستان نيــز بــر روي پوســت اســت    هــاي يافتــه  انــدکي از نوشــته 

سازد براي بازشناسي زبانهـاي   ها عالوه برآنکه ما را بيش از پيش با تعاليم ماني آشنا مي    نوشته

هاي غاري در  هائي نيز بر ديواره تصاوير و نوشته. ما کمک بسيار خواهد کرد کهن ايراني نيز به   

ارژنگ ماني . گ باشدئي از ارژن مرکز سغد در نزديکي بخارا کشف شده است که شايد نمونه

کتابي بوده که ماني براي مردم ترکستان تهيه کرده بوده، و شـامل تـصاوير بـسيار زيبـا و جـذابي               

داده و بهـشت و دوزخ      بوده که خودِ ماني کشيده بوده و فرجام مؤمنين و غير مؤمنين را نشان مي              

اسـت تلفـظ ديگـرِ    » اَرژَآهنـگ «کـه شـکل درسـتش     » اَرژَنگ«. تصوير درآورده بوده است     را به 
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همــان » اَرژَ«اگــر . اســت» ســروِد عــدالت «و » نــواي عــدالت «بــوده و معنــايش  » آهنــگ اَرتَە«

تـوان    نيز مي » نواهاي عرشي «را  گفتند، آن » عرش«ي پارسي باستان باشد که سريانيها       »اَرشَە«

    .ترجمه کرد

سـغد کـه بودائيـان      جـز در جاهـائي از          هرچند که نتوانـست در ميـان ايرانيـان ۔بـه            ماني دين

  مسيحي در خارج از مرزهاي ايران ساسـاني        چهارمسدۀ   در   دين ماني درآمدند۔ جا باز کند،       به

در خاورميانه و اروپا و . رفت شمار مي  بهمسيحيت و بوداييترين رقيب  سرسختدين جهاني و 

 در . سـدۀ چهـارم در برابـر مانويـت مجـال فعاليـت نداشـت       هـاي  تـا نيمـه   مـسيحيت  شـمال آفريقـا  

دهـد ديـن مـاني در سـدۀ چهـارم در         مصر هنوز آثار چنـدين ديـر مـانوي برجـا اسـت کـه نـشان مـي                  

و شـمال آفريقـا و   مـصر     مانويـت در شـام و      امـا از اواخـر سـدۀ چهـارم،        . گيـر بـوده اسـت       مصر همه 

م ۳۸۲در سـال  . قـرار گرفـت   دولـت روم   مـورد حمايـتِ  زير فشار گروههاي جهـادگرِ  سراسر اروپا   

آئين ماني در سراسر قلمرو امپراتوري روم ممنوع گرديد و مجازات اعدامِ فوري براي            پيروي از   

ئـي    بعد کشتارهاي بسياري گسترده     زمان به   از اين . پيروان ماني در نظر گرفته شده اعمال گرديد       

داستان کشتار بـسيار  . راه افتاد  مسيحِي مورد حمايت دولت روم بهاز مانويان توسط جهادگرانِ 

ــه      خــشونت ــا توســط جهــادگران مــسيحي ب ــز مانويــان در اروپ ــشاِن برخــوردار از    آمي رهبــري کشي

با خشونتهاي بيش .  استپردرديجانبۀ دستگاههاي امپراتوريِ روم يک داستان  حمايت همه

کار بستند دين مـاني تـا سـدۀ پـنجم در قلمـرو       پيروان ماني به از حد تصوري که کشيشان نسبت به   

همـان سـخنانِ      اجتمـاعي کنـار زده شـد تـا مـسيحيت جـايش را بگيـرد و                 امپراتوري روم از صحنۀ   

 شمال آفريقا مصر وشام و  که در ئي اينکه دين ماني با وجود همۀ گستردگي .ماني را تکرار کند

 مـسيحيت داد  از سدۀ پـنجم مـسيحي جـايش را بـه    دست آورد   بهو اروپاي غربي و مياني و شرقي        

ــه  همــه خــشِنناشــي از همــين ســرکوبِ   ــستماتيکجانب ــود   و سي  . از مانويــان در ايــن ســرزمينها ب

شان را حفظ کـرده وارد  يها شدند عقائد و دانسته   دين مسيح درآورده مي     اجبار به   مانوياني که به  

کـه امـروز هـست نقـش بـسيار        صـورتي  ه بـ  يت و ايـن امـر در نقـش دادن مـسيح           ،دين مـسيح کردنـد    

اي اروپا شام و مصر توسط جهادگران مـسيحي      ج   ديرهاي مانويان در همه    . ايفا کرد  چشمگيري

. ديرهاي مسيحيان شدند ولي همان حـال و هـواي سـابق را حفـظ کردنـد              مصادره شده تبديل به   

  و مهيــستگانمــسيحيت رســيده بودنــد شــکل ديگــري از فريــشتگان   کشيــشاني کــه از مانويــت بــه 

رايسنان را در دست داشـتند      مانوي بودند که اکنون تاج و قباي مسيح را برسر و تن و چليپاي ميت              

سنت اوگوستين که . صورت نوين با نام کليسا حفظ کرده بودند و همان مهرابۀ ميترايسنان را به

يکي از حکماي برجستۀ الٰهي در تاريخ مسيحيت اسـت در جـواني از پيـروان پرکـار آئـين مـاني                     
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خـدمت    شـراقِي مـاني بـه     هـاي ا    او بعدها کـه ديـن مـسيحي را پـذيرفت بـا دسـتي پـر از آمـوزه                   . بود

تـوان در الٰهيـاتِ سـنت اوگوسـتين           هـاي مـاني را مـي        بـسياري از آمـوزه    . کليساي مـسيحي درآمـد    

ــسنا و    پــنجمســدۀ هــاي  نيمــهمــسيحيتي کــه از  . ديــد در جهــان پديــدار شــد ترکيبــي بــود از ميتراي 

  . ميترايسنا در کليساي کشيشان، و مانويت در ديرهاي رهبانان نمود يافت. مانويت

گفتيم که عيساي ماني نه عيسا پسر مريِم يهوديِ اهل ناصره بلکه يک ذات نوراني و روح   

عنـوان يکـي از ايـزدان توسـط اورمـزد فرسـتاده شـد تـا            خالص بود که در آغاز آفـرينش جهـان بـه          

مانويــاني کــه بعــدها   . دســت آدم را بگيــرد و او را راهنمــايي کنــد کــه فريــب ابلــيس را نخــورد       

ــدند ا ــه    مـــسيحي شـ ــديل بـ ــد و مـــسيح تبـ ــان وارد مـــسيحيت کردنـ ــا خودشـ ــسا را بـ ــداي  يـــن عيـ خـ

مسيحيت رسيده بودند نيز اوصاف ميتـرا را          شدگاني که از ميترائيسم به      مسيحي. گونه شد   انسان

 پـنجم   سـدۀ لـذا عيـساي مـسيحيان       . نوبۀ خـود خـداي نـوراني و آسـماني بـود             عيسا دادند که به     به

از ايـن دو  . ترا و صفتهائي که ماني به عيساي خودش داده بـود      بعد خدائي بود با صفتهاي مي       به

 دو مـذهِب متنـازع در مـسيحيت پديـد           کردنـد  بخـشي از مـسيحيان پيـروي         شهرکـدام از  عيسا که   

بـا هـم درگيـري داشـتند و از     » الهـوت و ناسـوت  «نـام     ئـي بـه     آمد کـه مـدتهاي درازي برسـر مـسئله         

همچنين دنياداري . ئي خواهيم داشت آن اشاره   کردند؛ و در جاي خود به       همديگر کشتارها مي  

گرايِي مانويان در مسيحيِت نوين درهـم آميختـه شـد     و شادزيستِي ميترايسنان و دنياستيزي و رنج      

  .و ترکيب شگفتي پديد آورد که تا امروز برجا مانده است

تان مانويان در دوران اموي و عباسي در عـراق و خوزسـتان و شـمال آفريقـا و سـغد و ترکـس                      

نويــسد کــه  ابــن نــديم مــي. مرکــز رهبــرِي دينــي مانويــان معمــوالً در بابــلِ عــراق بــود. فعــال بودنــد

و از نوشـتۀ مانويـان چنـين آورده    . »جايز نبود که مقـر امامـت در جـائي بـه جـز بابـل بـوده باشـد                 «

. ردعنوان امامِ پس از خـودش منـصوب کـ     عالَمِ اَعلٰي سيس را به      ماني پيش از انتقال به    «: است

پس از او امامها يکي پس از ديگري امور ديـن      . را برپا داشت   سيس تا زنده بود دين پاکِ خدا      

در دوران فرمانداري حجاج ثقفي که دوران رواداري ديني بود مانويان    » .گرفتند  را تحويل مي  

حتــي يکــي از دبيــران حجــاج ديــري بــزرگ بــراي يکــي از . تــا درون دربــار حجــاج نفــوذ داشــتند

پـس از او نيـز شـماري        . نام زادهرمز که از دوستانش بود سـاخت         بزرگ مانويان عراق به   رهبران  

 امام معمـوال از  ١.شناسيم که تا درون دربارهاي اموي داراي نفوذ بودند  از رهبران مانوي را مي    

تـــن ۷۲تـــرين عــالِم از ميــانِ    برجــسته . شــد  انتخــاب مـــي ) فريــشتگان ( معـــصوم ۱۲ميــان يکــي از   

اين . رسيد مي) فريشتگان(مقام معصومين  يافت و به نيز ارتقاي مقام مي) سيسگاناپ(اولوالعِلم 
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جـايش    رفـت يکـي از آنهـا بـه           کـه وقتـي امـامي از جهـان مـي            امامان بِـالقوه بودنـد     نيز معصوم   ۱۲

 رسـاله از تأليفـات امامـان جانـشين مـاني را آورده اسـت، کـه                  ۷۶ابـن نـديم نامهـاي       . نشـست   مي

هــاي نخــستيِن اســالمي در عــراق و خوزســتان    ن در زمــان ساســاني و ســده دهــد مانويــا نــشان مــي

 در کتاب چهـارم، دربـارۀ مانويـان در          ١.اند  داراي آزادي عمل بوده و فعاليتهاي گسترده داشته       

  .هاي خالفت عباسي سخني خواهيم داشت نخستين سده

دهــاي بــسيار دنبــال جها  بــهســدۀ پــنجمهــاي  نيمــه تــا اروپــا و شــام و مــصرگرچــه مانويــت در 

 ولي  ،مسيحيت داد   يش را به  ا ج خشِن کشيشاِن برخوردار از حمايت دستگاههاي سلطۀ روميان       

چنـد سـده   و کابلستان و توران کـه از نظـر سـنتي مرکـز بودائيـان بـود              در ترکستان و سغد   اين آئين   

يرات  تـأث و بـاختريە  و گـسترش تعـاليمِ او، ايـن آئـين در سـغد              مزدک ظهور با   سپس. ماندگار شد 

ــه       ــه ب ــويني پذيرفت ــاليم مــزدک گرفــت و تحــوالت ن ــسياري از تع ــان زرتــشت و مردمگرايــي    ب عرف

شــرق فــالت  و در جوامــع ، در بــاختريە و ســغد تخارســتان پراکنــده شــد، مزدکــي نزديــک گــشت

ايـن منطقـه،      عنوان آئين نوين به     در سدۀ دوم هجري با ورود اسالم به       . زندگي ادامه داد     به ايران

ئي بود از آئينهـاي مزدکـي و مـانوي بـا همـۀ ارزشـها و                   ن که در مجموع خويش آميزه     مانويت نوي 

ســنتهايش وارد اســالم شــد، و مانويــاني کــه مــسلمان شــده بودنــد مکتــب نــويني را در خراســان و 

اين مکتب در تاريخ اسالم     .  در لباس اسالم نبود     نوين  آوردند که چيزي جز مانويتِ     پديدعراق  

ــه دو صــورتِ   پــس در شــکل دادن    مانويــت نــوين از آن ايــن. ظهــور کــرد  »زندقــه«و » عرفــان«ب

از درون مانويت خالص که در عراق و .  ايفا کرد مهمياسالمي سهمموسوم به فرهنگ و تمدن 

 زهــد و «نــام  کــه بــهنــويني مکتــب ايــن ســرزمينها خوزســتان برجــا بــود نيــز پــس از آمــدن اســالم بــه 

ــشانه  رنــجتــصوفِ  مراکــز اصــلي مانويــت در جنــوب عــراق و غــرب   .آمــد بيــرون شناســيم  مــي»کَ

مکتـب زهـِد اسـالمي بـراي        . ترين نقش را در شکل دادن اين مکتب ايفا کرد           خوزستان اساسي 

تــرين نقطــه  بــار در تــاريخ اســالم در بــصره شــکل گرفــت کــه ۔چنانکــه ديــديم۔ نزديــک   نخــستين

ق و ديگــر نقــاط عــراق خوزســتان و جنــوب عــرا ســپس از بــصره بــه. مرکــز زايــش مانويــت بــود بــه

گونه که مانويت در عراق پديـد آمـده بـود زهـد و تـصوف نيـز در عـراق پديـد                        همان. سرايت کرد 

اسـالم رســيده   مانويـت و از مانويـت بــه   در تـوران و کابلــستان و سـغد نيـز کــه از بودائيـسم بــه    . آمـد 

 هــاي زهــد و تــصوف در ســده  .بودنــد مکتــب زهــد و تــصوفِ شــبيه مکتــب بــصره شــکل گرفــت    

همـين   .نخستيِن اسـالمي تـا اواخـر سـدۀ پـنجم هجـري چيـزي جـز مانويـت در لبـاس اسـالم نبـود                      

درون خويش زمينۀ فرامـوش   مکتبِ برخاسته از آئين مانوي بود که با جذبِ تدريجي مانويها به     
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 اما ديـن مـاني بـا جـايگزين شـدنش بـا ايـن مکتـبِ         ١.شدنِ تدريجي نامِ دين ماني را فراهم آورد       

گونـه کـه پـيش     اسالم نمرد بلکه در مکتب زهد و تصوف زندگي دوباره يافت، همـان    منتسب به   

تنهـا چيـزي کـه در      . شده زندگي دوباره در مسيحيِت نـوين يافتـه بـود            از آن نيز در جهانِ مسيحي     

  . فراموشي سپرده شده بود نام دين ماني بود نه تعاليمِ دينِ او ميان به اين

  

                                                 
يا بـا   ) موسوم به عرفان اسالمي   (هاي اول تا پنجم هجري را با عرفان ايراني             نبايد زهد و تصوف سده     -1

من در کتـاب چهـارم نـشان        . د اشتباه گرفت  بع  ساز ِ دوران مغول به      فريبِ دنياپرست و کاخ     تصوِف مرد 

ــا عرفــان تفــاوت اساســي دارد      عرفــان يــک مکتــب اســت و زهــد و    . خــواهم داد کــه زهــد و تــصوف ب

در آنجـا خـواهيم ديـد کـه عرفـان ريـشه در       . تصوف يک مکتب ديگـر و اتفاقًـا در تعـارض بـا همـديگر          

اش بــر شادزيــستي و ضــرورِت   پايــهديــِن مزدکــي دارد و اســاس و ويــژه در تعــاليمِ خــرم آئــين زرتــشت بــه

جانبـۀ انـسان در    فراهم آوردن وسايل شادزيستي و شادخواري براي خود و ديگـران، و بـر آزادي همـه             

انتخــاب و حفــظ يــا تــرِک ديــن و عقيــده و مــسلک اســت و مکتبــي کــامال اومانــسيت۔ سکيوالريــست    

واهم پرداخــت و از آنجــا بــه تــصوف دوران مغــوالن خــ و در کتــاب پــنجم بــه. اســت) تعبيــر امــروزي بــه(

  .پرور بود تصوف قزلباشاِن صفوي خواهم رسيد که يک مکتب خشونت
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