
 27/3/89، تاريخ پذيرش  2/12/88تاريخ دريافت  

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي1389  
  42 ـ 37 صص شمارة اول، ،سال اول، شناخت زبان

  
  
  

  در پايان جهان سوزي بررسي متون مانوي دربارة مدت آتش
  *السادات حسيني ياد احترام زنده

  
  چكيده

سـوزي در پايـان    سال، كـه مـدت آتـش    1468در اسطورة آفرينش مانوي رقم 
دهد، رقمـي نجـومي اسـت كـه مـاني، بـا آگـاهي از         ا نشان ميجهان مانوي ر

اطالعــات نجــومي زمــان خــود، بــه احتمــال زيــاد، آن را معــادل يــك دورة 
  .حساب آورده است خورشيدي به

  .رقمماني، مانويت، اسطورة مانوي، نجوم، : ها كليدواژه
  

يي نـور از  در اسطورة آفرينش در متون مانوي آمده است كه اين جهان، در پايـان جـدا  
سـال   1468سوزي  رسد و اين آتش پايان مي سوزي مهيب به ظلمت، سرانجام با يك آتش

ارتباط نيست  هاي سيارات، بي رسد كه انتخاب اين رقم، با دوره نظر مي به. كشد طول مي
  .و نقش دانش نجوم در انتخاب اين عدد مؤثر بوده است

دانيم زادگـاه مـاني نيـز بـوده      كه مي ويژه در بابل طبق اعتقادات نجومي باستان، به
است، گردش سيارات و كائنات، در ابتداي عمر عالم، از يك نقطه آغاز شـده و، در  

شـوند و گـردش سـتارگان سـرانجام بـا       پايان، همگي دوباره در يك نقطه جمع مي
افتـد   سوزي هنگامي اتفاق مـي  آتش. سوزي يا با سيلي عظيم پايان خواهد گرفت آتش

تارگان، كه در گوشه و كنار آسمان سرگردانند، سرانجام در برج سـرطان  كه همة س
                                                                                                 

 .استاديار سابق سازمان اسناد و كتابخانة ملي *
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آيند؛ و اگر همين اتفاق در برج جدي روي دهد، دورة جهان با سـيل پايـان    گرد هم 
  ) 161: 1372وردن . (پذيرد مي

اي نيز برآنند كه پيدايش همه چيز از آتش است زيرا كيهان از آتـش پيـدا شـده     عده
  )194: همان. (م پايان خواهد گرفتاست و در آتش ه

هـاي   يكـي دوره : در دانش نجوم بابلي، دو نوع گردش براي سيارات تعريف شده است
منظور از دوره، مدت زماني است كه سياره بـه وضـع   . هاي طويل كوتاه و ديگري دوره

و روز از هالل به بدر  28يا  27گونه كه ماه در مدت  مثالً، همان. گردد اول خود برمي
گـردد كـه بـه آن يـك      دهد و به وضع اول خـود برمـي   دوباره به هالل تغيير شكل مي

هاي  دوره: گويند، ساير سيارات نيز داراي چنين دوره و گردشي هستند مي» دورة قراني«
كوتاه، كه از هشت سال براي سيارة زهره تـا هشـتاد سـال بـراي سـيارة مشـتري طـول        

هاي طويل، كه  ي دقت كافي نداشته و ديگري دورههاي نجوم بيني كشيده و براي پيش مي
  هـاي نجـومي دقيـق و سـودمند بـوده      بيني سال درازا داشته و براي پيش 1151تا  265از 

  )145: همان. (است
  :توان از هم تشخيص داد زير مي هاي هاي كوتاه و طويل سيارات را طبق جدول دوره
  سيارات مدت هاي كوتاه دوره

  دورة قراني 571  =    رة گردش دو 2   =  سال 59  زحل
  دورة قراني  65  =   دورة گردش   6  =   سال 71  مشتري

  دورة قراني  76  =   دورة گردش   7  =   سال 83  يا
  دورة قراني  22  =   دورة گردش  25  =   سال 47  مريخ

  دورة قراني 37  =   دورة گردش  42  =   سال  79  يا
  دورة قراني  5  =   دورة گردش  8  =   سال 8  زهره
  دورة قراني 145   =  دورة گردش 46  =   سال  46  عطارد
  سيارات مدت بلندهاي  دوره

  .دهد ترين بازگشت خود را انجام مي طوالني  ،سال 256در   زحل
                                                                                                 

  .)آخرين منجي زردشتي(سال دورة سوشيانس  57مقايسه شود با  )1
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  .دهد ترين بازگشت خود را انجام مي طوالني  ،سال 427در   مشتري
  .دهد ترين بازگشت خود را انجام مي طوالني  ،سال 284در   مريخ

  .دهد ترين بازگشت خود را انجام مي سال، طوالني1461در   خورشيد
  .دهد ترين بازگشت خود را انجام مي طوالني ،سال 1151در   زهره
  .دهد ترين بازگشت خود را انجام مي طوالني، سال 480در   عطارد

  دهد ترين بازگشت خود را انجام مي طوالني، سال  25در   ماه 
  )152ص:همان(

سال تعيـين شـده    1461 خورشيدگردش طوالني  ةدور د،شو مشاهده ميطور كه  همان
  :اند كه آن را به دو صورت بيان كرده

روز، و سـال   365روز، سال مصري قديم  2425/365، معادل »سال شمسي حقيقي«) 1
روزي  365بنابراين، مدت زمان الزم براي آنكه آغاز سال . روزه بوده است 365ايراني 

سـال طـول    1460=365×4هـا برسـد    ود نسبت به فصلشمسي دوباره به موضع اولية خ
و سـال  ) ــ ايرانـي   مصري(روزي  365به بيان ديگر، تفاوت سال شمسي . كشيده است مي

روزي يـك   365روز است كه، بعد از هـر چهارسـال، سـال     4/1شمسي حقيقي تقريباً 
 1460مانـد و، بعـد از    عقب مـي ) ها است كه متكي به فصل(روز نسبت به سال حقيقي 

شود و دوباره  روز عقب ماند، در واقع يك سال كامل مي 365روز؛ و، وقتي  365سال، 
  1.شود بر اول سال منطبق مي

» شـباهنگ «يا » دورة سوتيسي«، كه در اينجا آمده است، همان »دورة خورشيدي«) 2
و انقـالب  (مشهور مصري است كه، پس از گذشت اين مدت از زمان، طلوع شـباهنگ  

ـ  دهـد   شـماري در همـان تـاريخ روي مـي     دوبـاره در گـاه  ) صـورت تقريـب   هتابستاني ب
هاي سال با وضع خورشيد پديدة آشـكار و روشـني    امروزه، وابستگي فصل). 158:همان(

رسد، اما در روزگاران باستان چنين نبوده است و فـراوان بودنـد كسـاني كـه      نظر مي به
، ستارة )شعراي يماني(ارة شباهنگ عقيده داشتند سبب گرماي روزهاي ميانة تابستان ست

» سوتيس«مصريان باستان ستارة . ، است)كلب اكبر(درخشان صورت فلكي سگ بزرگ 
چند هفته پـيش از  . پرستيدند مي» طالية سال نو و طغيان نيل«عنوان  را به» شباهنگ«يا 

طغيان، پيشامد مهمي در آسمان، كه نخستين طلوع شباهنگ بوده است، نزديكـي وقـوع   
                                                                                                 

  .)مدرس تاريخ رياضيات دانشگاه صنعتي شريف(اي مهندس محمد باقري با تشكر از توضيح آق )1
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گفتند كه  مي» طلوع خورشيدي شباهنگ«اصطالح  اين پديده را به. داد ن را بشارت ميآ
در مصـر باسـتان، ايـن اتفـاق در حـوالي روز      . است» طلوع صبحگاهي شباهنگ«همان 

پس طلوع شباهنگ مبشر طغيـان نيـل بـوده و    . داد رخ مي) تقويم ژوليايي(بيستم جوالي 
 )15ـ14:همان. (ده استش سال نو نيز در همين هنگام آغاز مي

اي مانند شباهنگ، در تمامي طول سـال، قابـل مشـاهده     شايان ذكر است كه ستاره
اين پديداري . شود بار در آسمان بامدادي روزي معين از سال ديده مي نيست و نخستين

خوانند و از آن به بعد، شباهنگ هر صبحگاه اندكي  ستاره مي» طلوع صبحگاهي«را 
ايـن طلـوع را   . دهـد  ود تا آنكه طلوع آن در آغـاز شـامگاه رخ مـي   ش زودتر ديده مي

غـروب  «غـروب سـتاره در انتهـاي شـب را     . خواننـد  سـتاره مـي  » طلوع شـامگاهي «
شـود تـا    بعد، ستاره هر شب اندكي زودتر ناپديد مـي  از آن به . نامند مي» صبحگاهي

سـتاره  » غـروب شـامگاهي  «دهـد؛ ايـن را    آنكه غروب آن در آغاز شامگاه رخ مـي 
بنابراين، از طلوع صبحگاهي شباهنگ تا طلـوع صـبحگاهي   ). 8ـ1:همان(خوانند  مي

كشـيده كـه بـه آن يـك      سال طول مـي  1460شماري،  بعدي در همان تاريخ، در گاه
هـاي   بابـل، كبيسـه   و نيـز، در  ). 158: همـان (گفتنـد   مي »سال سوتيسي يا شباهنگي«

دوبـاره   سال  1460پس از » قويم شمسيت«شده است كه  ساله اجرا مي 1460بزرگ 
  ) 32ص: 1366رنان . (است شده  مي همگام » شعراي يماني«يا » سوتيس«با 

  :زاده حسن تقي طبق نظرهمچنين 
هاي خود براي دوام مدت اشتعال آتشي كه از  سالي كه ماني در كتاب 1468مدت 

اين مدت آن آتـش  كه (است  شود تعيين كرده  اختالط عالم سفلي به علوي پيدا مي
شايد ارتباطي با ميزان همان دورة گردش سال ناقصة معمول ايراني، ) ماند روشن مي

موجب عقيدة آن عهد، داشته و با حساب از روي ميزان كسر سال بر طبـق رأي   به
روز يا قريـب   2486/0دست آورده بودند كه مطابق با  منجمان بابل اين عدد را به

دانـيم كـه    از روي مأخذي كه در دست است، مـي . شود دقيقه مي 58پنج ساعت و 
هـاي مختلـف    هاي مختلف، طول سال شمسي حقيقي را به ميـزان  در بابل، در دوره

حسـاب آنهـا،    اند و، در قرون اخير قبل از مـيالد، كسـر سـال، بـه     گرفته اندازه مي
رو  دقيقه و نـيم و از ايـن   55روز بوده است؛ يعني پنج ساعت و  2468/0مطابق با 

، آن را اندكي بيش از ايـن،  )عهد ماني(بعيد نيست كه، در حدود قرن سوم ميالدي 
هـذا دورة گـردش درسـت     انـد و علـي   شمرده يعني قريب دو دقيقه و نيم بيشتر، مي

سـعي   يادنامة موديطور كه اوگدن در  است و يا همان شده   سال مي 1468معادل 
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و يـك  » دورة سوتيسـي «آن به يك  سال ماني را با تفسير 1468كرده است عدد 
از او، آن را حمل بر يـك   2بر قول فلوگل ،  بنا1توجيه كند و هنزل» هفتة رمزي«

سال شمسي، از روي حساب زيج بطلميوس،  1468كامل كه  3دورة قمري ـ شمسي 
  )236: 1357زاده  تقي. (دور قمري با يك روز فرق 18157معادل است با 

خورشـيد   ،مهر و سمبل آسـماني آن توان نقش ايزد ، مينويحال با مراجعه به متون ما
  :مشاهده كردوضوح  را در اين مورد به، )و ماه(

يعنـي  (ارابـه نـور   ) دو(اسـت ، پادشـاه    نريسه ايزدنور اين ايزد عادل، كه خود ... 
 )142: 1975آسموسن... (بخش  بخش ، طبيب و نجات ، حيات)خورشيد و ماه

خيــال . مــن ســتايش خــواهم كــرد ايــزد نريســف،نــور تــو را دومــين بزرگــي، 
... هزارچشـم   بـزرگ   نـور  ... گـواه همـه     و  قاضـي ... داشتني، درخشندگي  دوست

 )140:همان(
كمكم كن و تو خود مرا حامي ! دورانديش) ايزد( 4عادل و رفيق، دايتي) بغ(اي ايزد 

. يم هستيتو درخشندگي و شكوه هفت اقل !ايزدمهرتو مبارك هستي، منور، . باش
  ) همانجا.....(درخشد نور تو در هر زمين و ناحيه مي

نـور اغـوا   ) نر و ماده(، ديوان خشم را با دو شكل )يعني تجلي فرستاده سوم(آنها ... 
 ) همانجا... (كنند مي

ناميده  »ايزد نريسف«، »نريسه ايزد«، »سوم ةفرستاد«با اسامي  »مهرايزد« ،در اين متون
  .اسامي ديگري هم دارد ،متون فارسي ميانه و پارتي در ،اگرچه ،شده است

مـاني اسـت    ةخدايان منجيِ آفرينش سوم در اسطور جزء »سوم ةفرستاد«يا  »مهرايزد«
كند و خدايان ديگر آفـرينش سـوم    روشنايي را براي نجات نور همراهي مي ةكه دوشيز

هسـتند كـه   » داد دادگر«و » بهمن بزرگ«يا  »بزرگ ة انديش«، »عيساي درخشان«شامل 
  .كننده در پايان جهان خواهند داشت نقش تعيين

سـوزي بـه    جهان را با آتـش  ،با استفاده از اعتقادات نجومي زمان خود ،بنابراين، ماني
  .زند خورشيدي رقم مي ةسوزي را معادل يك دور رساند و مدت اين آتش پايان مي

                                                                                                 

1) Hensel 
2) Flügel 
3) luni- solaire 
4) Deity 
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عيسـاي  ، ن نريسـه ايـزد  بخـش همچـو   دست ايـزدان نجـات   هايي كه به همة روشني... 
شوند، ازطريق ستون روشـني بـه مـاه و خورشـيد و از      درخشان و بهمن بزرگ آزاد مي

روند و اين كار تا هنگامي ادامه دارد كه از نور چيزي نمانـد كـه    آنجا به بهشت نو مي
هـا،   در اين هنگـام، ايـزد حامـل زمـين    . آفتاب و ماه توانايي پااليش آن را نداشته باشند

ها پاره پـاره شـوند و فريـاد     زمين. ها درهم ريزند ها و زمين بركنار شود و آسمان ،مانبد
هـا درهـم    ديوارهاي آتشين، آبـين و زهـرين و همـة سـتون    . گناهكاران به آسمان رسد

هـزار و چهارصـد و    كشيدن آتـش  زبانهو جوش و خروش درآيد  ريخته شود و آتشي به
ايـن حـوادث بــه پايـان رســد و پتيـارة        ادامه دارد و، همين كــه شصت و هشت سال 

گرفتن ايزدان و لشكريان نگهبان را ببيند، به زاري درآيـد   تاريكي، رستگاري نور و اوج
و آهنگ جنگ نمايد و سپاهيان گرداگردش او را سرزنش كننـد و او بـه گـوري كـه     

و برايش كنده بودند فرو شود و بر آن سنگي به بزرگـي دنيـا گذارنـد كـه او را خـرد      
دو بن روشني و تاريكي براي هميشـه از هـم   . خمير سازد و از آزار و ستم دست بردارد

هاي نور رها گردند و پيكر ايزدي به خود گيرنـد كـه واپسـين     جدا شوند، واپسين پاره
  )587: 1383پور  اسماعيل(. ايزد نام دارد
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 . فردوس]: تهران[ ،به كوشش عزيزاهللا عليزاده ،ماني و دين او. 1379. ــــــــــــــــ
 . نشر و پژوهش فرزان روز: تهران ،باقري  عباس ترجمة  ،ماني و سنت مانوي. 1380دو كره، فرانسوا 

 . نشر مركز: تهران ،ترجمة حسن افشار ،تاريخ علم كمبريج. 1366. رنان، كالين ا
مؤسسـة مطالعـات و   : تهـران  ،زاده ترجمة همايون صـنعتي  ،نش نجومپيدايش دا. 1372وردن، بارتل واندر 
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