
 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،شناخت زبان
    28  -     15   صص    ،    1392                بهار و تابستان   ،   اول      شمارة    ، م    چهار    سال 

  بررسي تمثيلي مانوي بر اساس الگوي اسطورة آفرينش
 به زبان پارسي ميانه

  *اميد بهبهاني

  چكيده
ــانه ــان افس ــا            كودك ــي ه ــد م          ّ            هاشــان ســرّ و پنــد          افســانه      درج در      آورن

ــزل ــد در افســانه  هــا  ه ــنج   هــا              گوين ــا  گ ــد در   ه ــه           جوين ــا     ويران      ه
  )155: 1368وي، مول(

    كيش                            مانويت و اسطورة آفرينش در  ة                                         در اين جستار خواننده نخست با كلياتي دربار
           تمثيلـي،           داسـتان   و                      نـوع ادبـي تمثيـل          تعريف    با    ،       نگارنده     گاه    آن  .    شود    مي           ماني آشنا

                    گيـرد و بـر نقـش          مـي                          داستاني تمثيلي در نظـر    ة              ويت را به مثاب ن                اسطورة آفرينش ما
                      كـردن اصـول دينـي،           فهـم         آسان            فن بالغت در    هاي                                تمثيل، در جايگاه يكي از ابزار

ـ    .    كند    مي             مردم، تأكيد   ة   تود                   فلسفي و اخالقي براي    ه                                  با اين مقدمات، تمثيلي مـانوي ب
  .      شـود     مي                                                                 زبان پارسي ميانه بر اساس الگوي اسطورة آفرينش ماني بررسي و تحليل

  .             اشـاره دارد                 ِ           انسـان در زنـدانِ مـاده                                               اين داستان با بياني نمادين به اسارت نخستين
                                  و عناصر سازندة اسطورة آفرينش ماني    ها                                  بررسي حاضر به ياري مقايسة شخصيت

   .    گيرد    مي                           با اين داستان تمثيلي صورت
 .زبان پارسي ميانه، فن بالغت، داستان تمثيلي، آفرينشاسطورة  ،مانويت :ها كليدواژه

 

  مقدمه. 1
از كودكي همراه با پدر در ميان فرقة مغتسـله  . م در بابل زاده شد  216ايراني در  ماني با تبار

                                                                                                 

  behbahani@ihcs.ac.ir                                                    عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي    *
      1392 / 3 /  30  :              ، تاريخ پذيرش 2   139 / 2 /  20  :             تاريخ دريافت
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 هرمز، شاپور، اردشير ،او با نخستين شاهنشاهان ساساني). 11: 1386 ،بويس(پرورش يافت 
آميخـتن عناصـر زبـدة اديـان      درهـم  ،آيـين مـاني  هاي  از ويژگي. بود عصر هم ،و بهرام يكم

پراكنـده  (و باورهاي گنوسـي بـراي بنيادنهـادن كيشـي التقـاطي       ،زردشتي، بودايي مسيحي،
در . گيـرد  برمـي و آييني كه بخواهد نكته يـا نكـاتي را    است؛ كيشي كه از هر مذهب) گزين

يعني اقليت پرهيزگار جامعه كه ، برگزيدگان .1: شد مي دو گروه بخشآيين ماني، جامعه به 
هـا   و در صـومعه ، خوردنـد  نمـي  كردند، گوشت نمي پرداختند، ازدواج مي تنها به امور ديني

توانستند  مي ها آن .دادند مي اكثريت جامعه را تشكيل كه ،گروه نيوشايان .2 ؛كردند مي زندگي
بايست نيازهاي زندگي، مانند خوراك  مي شه و خانه باشند وداراي زن و فرزند و كسب و پي

ماني با ابـداع خطـي آسـان و رسـا،     ) . 25: همان ←( را تأمين كنند ،برگزيدگان و پوشاك
تر ديـن خـود را    امكان ترويج سريع ،)97 :1380 ،زرشناس ←(برگرفته از خط سترنجيلي 

و كـاربرد مفـاهيم و    هـا  بـومي ملـت  گيـري از فرهنـگ    بهـره بـا   ،افزون بر اين. فراهم آورد
گيـري از عناصـر    بهـره  .به گسترش دين خود پرداخـت ها  اصطالحات رايج در اين فرهنگ

شعر  آرايي گرفته تا موسيقي و كتابي و نويس خوشنگارگري و  هنري در گسترش دين، از
 اي از گسـتره عاملي ديگر براي نفوذ شتابندة آيين ماني بود، كـه   ،               ّ     و نويسندگي و فن  بالغت

 .گرفت مي اقيانوس اطلس تا سواحل درياي چين را دربرهاي  كرانه
  

  تمثيلي در تبيين آنهاي  گيري از داستان بهرهآموزة ماني و . 2
پيچيده  آموزةهاي  گوناگون توانست دشواريهاي  ماني با پيوند ميان اساطير و باورهاي ملت

   .ودة مردم آسان و پذيرفتني سازدانديش ت سادههاي  خود را در ذهن ستيز مادهو 
. روشني و تاريكي استوار است ي    ِستيز                 ِ     ِ   دو ب ن يا دو اصل  ازلي  هم پاية آموزة ماني بر

      ِ                    تاريكي  اهريمني به مفهـوم   ،ديگر سوي ؛يا روح      ِ                   روشني  خدايي به مفهوم خير ،يك سو
  .شر يا ماده

  :كند مي اين آموزه سه زمان را فرض
و سراسـر روشـنايي و    ديگـر  يـك مطلق دو اصل از  جداييكه دوران  ،زمان آغازين

  .نيكي است
  .ديگر است دو اصل خير و شر، يعني نور و ظلمت با يك ميختگيآدوران  ،زمان حال

 ،      د كـره  ←(اسـت   ديگـر  يـك مطلق دو اصـل از   زمان آينده، دوران بازگشت به جدايي
1380 :94  - 95.(  
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اي  از بيـاني تمثيلـي، در قالـب اسـطوره     كردن و فهماندن آموزة خـود  روشنماني براي 
بـراي  هـا   بس داسـتان  ،براي تبليغ عقايد خود ،غانش     ّو مبل  او 1.گيرد مي پرشاخ و برگ، بهره

 و بـدين طريـق  پرداختنـد   مـي  به تبليغ عقايدشان ،ها آن داستان      ِدر پس  ،سرودند و مي مردم
هـاي   راه ايران به شام و سرزميناز  زمين از هندوستان و چين به ايران، و مشرقهاي  داستان

  ).346 -  345: 1388، تفضلي ←(يافت  مي غربي راه
كـردن و يـا داسـتان يـا      تشبيهآوردن،  مثال«به معني اصطالح ادبي، در  )allegory( يلثتم

، و در اصـطالح ادبـي   )119: 1390 ،مدرسـي (اسـت   »كـردن  بيـان حديثي را به عنوان مثال 
 يـا مفهـومي   چنـد شخصـيت يـا حادثـه بـه بيـان عقيـده        شگردي است كه در آن يك يـا «

دليـل  . اين شگرد به صورتي گسترده در تاريخ ادب و هنـر رواج داشـته اسـت    .»پردازند مي
كـردن افكـار و عقايـد پيچيـده بـه       نمايـان بديل آن اسـت در   بي            ِ           كاربرد وسيع  تمثيل قدرت  

پيام از طريق عناصر يا حوادث نمادين  ،در تمثيل. صورتي قابل فهم و دريافتني براي همگان
حامـل اهميـت                                       ِدر اين پيام معنا و مفهوم بيش از كالم           ً، و معموال شود مي به مخاطب ارسال

  ).165: 1378 ،داد(دارد 
اي  رواج گسترده ،ويژه در سبك هندي به، شعر صنعت تمثيل در ادبيات فارسي در نثر و

در شعر شاعران مكتب هندي دو مصراع يك بيت و گاه يك  ،شفيعي كدكني ةبه عقيد. دارد
به طوري كه مصراع اول از حيـث   ،كنند مي بيت با بيت بعد مانند دو طرف يك معادله عمل

  :براي نمونه. معني با مصراع دوم برابر است
 شــودنمــي پــوش ســكندر عيــبآيينــه   اندنگفتهدالن خوش آمد شاهانروشن

  )همان(
سـت، كـه در   اموضوع ما داستان تمثيلي . در اين گفتار ما با اين نوع تمثيل كاري نداريم

يعنـي  ، )fable( گوينـد و تفـاوت آن بـا فابـل     مـي  )parable( اروپايي به آن پارابل هاي زبان
دو  اگرچه هر ،در اين است كه ،هايش اغلب حيوانات هستند شخصيتحكايت اخالقي كه 

                                                   ً   ند، نكته يا درس اخالقي كه در فابل مورد نظر است معمـوال   ا اخالقيكوتاه و حاوي نكات 
حـالي كـه در پارابـل ايـن درس اخالقـي در سـطح        شـود، در  مـي  به امور دنيوي مربـوط 

             وقـوع آن در  كنـد كـه    مي خيالي را بيان يكه فابل موقعيت اينديگر  .گيرد مي تري قرار متعالي
نـد  ا گر وقايعي است كه به طور طبيعي قابل وقـوع  ن، اما پارابل بيا                     دنياي واقعي ممكن نيست

و عوامـل داسـتان   ها  تمام شخصيتها  در اين گونه داستان ).115: 1364 ،پورنامداريان ←(
در  ،بـه بيـان ديگـر   . نـد ا قرار دارند كه در پشت كلمـات پنهـان  اي  در خدمت فكر و عقيده
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و موجودات معادل مفاهيمي هستند كـه خـارج از حـوزة آن روايـت      اشيا ،حكايات تمثيلي
يافتـة   تشـخيص هـاي   در روايات تمثيلي، اشـخاص اغلـب چهـره    ،به اين خاطر. قرار دارند

  ). 119: 1390 ،مدرسي(معاني انتزاعي هستند 
برنـد؛ و   مـي  دادن به مطالب جدي لذت گوشداستان بيش از  دانيم كه مردم از شنيدن مي

وقتـي هـدف نهـايي     ،گيـرد و  مي يل هميشه با داستان سروكار دارد مورد توجه قرارچون تمث
 .كنـد  مـي  مانـد و اثـر   مي اش در ياد مخاطب اصليشود، داستان با هدف  مي پشت آن آشكار

دور در انواع هاي  به همين دليل، تمثيل از گذشته. شود مي تمثيل از همين نكته آشكار اهميت
هـاي                                                             تمثيل در ادبيات  پيش از اسالم و ادبيات ايران اسـالمي نمونـه   .است هنرها رواج داشته

حضـرت  هـاي   در آمـوزه . بينـيم  مـي  بسيار از تمثيلهاي  ، ما نمونهيدمج قرآندر . فراوان دارد
را حواري و شـاگرد حضـرت    از آنجا كه ماني خود .نيز، تمثيل كاربرد بسيار دارد )ع(  عيسي
  .كار رفته است بهدانسته، در ادبيات مانوي هم تمثيل به صورت گسترده  مي )ع(  عيسي
  

  2داستان آفرينش در مانويت. 3
 .و سرزمين تاريكي سرزمين روشني: وجود دارند ديگر يكجدا از  روا فرمانقلمرو ازلي دو  در

ي سـرزمين  روا فرمـان شـود، و   مـي  بزرگـي ناميـده      ِپدر  »روشني خدايي«ي سرزمين روا فرمان
نـام دارد و سـاكنان    »مادر زندگي«كه است در سرزمين روشني، خدا بانويي  .تاريكي اهريمن

نظـم،   ،در ايـن سـرزمين   .بزرگـي  و همگي از اصل پـدر اند  ذرات نوراني سرزمين روشنايي
راند و  مي فرمان» تاريكي اهريمني« ،در سرزمين تاريكي .آرامش، شادي و تفاهم برقرار است

. انـد  دائميو شهوت  ،موجودات مادي از جنس تاريكي و تجسد پلشتي، درندگيساكنان آن 
برنـد و بـراي جـذب     مـي  به وجود سرزمين روشني پي يتصادف ها آنرسد كه  مي زماني فرا

آميـز   صلحكه سرشتي  ،و بخشي از ساكنان سرزمين روشني را كنند مي ذرات نور به آن حمله
براي دفاع  ،بزرگي پدر. كنند مي             ّ        ود مادي و شر آلود  خودبلعند و جذب وج مي ،دفاع دارد بيو 

 اسير در ماده، در سه مرحله خـداياني را فـرا  هاي  گرفتن روشني باز پساز سرزمين روشني و 
  .)است در اصطالح مانوي فراخواندن يا انگيختن يا صدور به مفهوم آفرينش(خواند  مي

  
  قلمرو روشنيهاي  شخصيت. 4

اورمزد بغ و پسـرانش، ذرات روشـني   ، ، مادر زندگي)روا فرمانخداي بزرگ و (پدر بزرگي 
  .عنصر آب، آتش، روشني، هوا، و اثيرند پنجو مانند آنان از اند  سرشت خدايان كه هم



 19   اميد بهبهاني

  1392 اول، بهار و تابستانشمارة چهارم، سال ، شناخت زبان

  آفرينش نخست. 5
             آفرينش نخست    هاي        شخصيت     1.5

  .پدر بزرگي، مادر زندگي، اورمزد بغ
را  او نيروهاي اهريمني. فرستد مي را به قلمرو تاريكي» بغ اورمزد«پدر بزرگي پسر خود 

ديوهـاي سـرزمين تـاريكي عناصـر     . افتد مي هوش بيخورد و  مي اما شكست، كند مي دنبال
مسـت از بلعيـدن ذرات روشـني همچنـان بـه       بلعنـد و  مـي  را ،پسـر او  پنجيعني ، روشني
كـه در پيكـر ديـوان اسـير      ،روشـني ذرات . دهنـد  مـي  ادامه ديگر يكراني و ستيز با  شهوت
بـه   مادر زندگي ،در اين هنگام. برند مي و سرشت الهي خود را از ياد كشند مي رنج ،اند شده

  .ياري بفرستد ،اورمزد بغ، خواهد كه براي پسرش مي كند و از او مي پدر بزرگي استغاثه
  

  آفرينش دوم  .  6
            آفرينش دوم    هاي        شخصيت     1.6

  .اورمزد بغ، مادر زندگي، واختگ يزد، و پدواختگ يزدروح زنده و پسرانش، 
روح . شـود  مـي  ناميده »روح زنده«خواند كه  مي فرا را خدايي پدر بزرگي ،در اين مرحله

اورمزد بـغ  . دهد مي رود و آوايي سر مي كنارة سرزمين تاريكي زنده همراه با پنج پسر خود به
و پاسـخ   )واختـگ (آوا . دهـد  مي ريكي پاسخآيد و از ژرفاي تا مي شنود و به هوش مي آن را

هـاي   نماد اشتياق خدايان براي نجات روشني »واختگ« .شوند مي خدا به ترتيب) پدواختگ(
 روح زنده اورمزد بغ را نجات. نماد پاسخ به اين اشتياق است »پدواختگ«خورده، و  شكست

 ذرات روشني مناسـب  همة گرداند، اما زمان را براي نجات مي دهد و به قلمرو روشني باز مي
در اثـر مسـتي ناشـي از     ،انـد  در اين هنگام، ديوان آزمند كه عناصر روشني را بلعيده. بيند نمي

دفـاع   بـي شوند و اين سستي ديـوان بـه جهـان آرام و     مي سست ،بلعيدن ذرات سكرآور نور
  .جو بدل گردد سرشت خود را دگرگون سازد و به نيرويي جنگ دهد تا مي روشني فرصت

  
  آفرينش جهان مادي. 7

كشيدن ذرات روشـني اسـير در مـاده در     بيرونپديدآوردن جهان مادي تمهيدي است براي 
 همراهي پسران خود به قلمـرو تـاريكي   با اين هدف، روح زنده به. محيطي مناسب اين كار
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 هشت زمين و، اند شدهكه كشته  ،ها آنتن  از. دهد مي تازد و ديوهاي تاريكي را شكست مي
از . كشـد  مـي  زنـده بـه زنجيـر    سرانشـان را در افـالك  . سـازد  مي را از پوستشان ده آسمان

كه كمـي   ها آنسازد و از  مي ماه را خورشيد واند  فروبلعيده كه هنوز پاك ماندههاي  روشني
. دهد مي شود قرار مي ستارگان را در آسمان يازدهم، يعني آسماني كه از زمين ديدهاند  آلوده

بـه ايـن   . سازد مي و باد اسير در ماده سه چرخ از آتش و آبهاي  رهاكردن روشنياو براي 
 ←(اند  سازد تا زنداني باشد براي ديوهايي كه هنوز زنده مي ترتيب اين خدا جهان مادي را

بلعيـده و  هـاي   اين سازوكاري است عظيم براي آزادسازي روشني). 18 -  17 :1386 ،بويس
يا نفس زنده، و نيز عيساي  روح جهاني، ها آنشده، كه از اين مرحله به بعد، مجموعة  تجزيه

   .شود مي رنجبر خوانده
  .اش ادامه خواهد داد كاري خويشنا گفته نماند كه روح زنده تا پايان جهان به 

  
  آفرينش سوم. 8

            آفرينش سوم    هاي        شخصيت     1.8
  .و ستون شكوه ،رخشانيزد نرسه، دوشيزة روشني، معمار بزرگ، عيساي ا

پـدر بزرگـي    گـاه  آن. جهان مادي هنوز ساكن و عاري از حيـات اسـت   ،در اين مرحله
 را فـرا » دوشـيزة روشـني  «سپس . خواند مي را فرا ،»نرسه«نخستين خداي منجي، يعني ايزد 

كـه  ، سـركردگان ديوهـا   اين دو نيروي الهي وظيفه دارند تا پيكر برهنة خود را به. خواند مي
نشـان دهنـد تـا سرشـت      ،را زنـده در افـالك بـه زنجيـر كشـيده اسـت       هـا  آنزنـده   روح

اسيرشده را به صورت نطفه فرو ريزنـد  هاي  ديوان روشني نرهآلودشان سبب شود كه  شهوت
پيشـين  هـاي   رانـي  شـهوت  كه از ،ماده ديوان گياهان و درختان پديد آيند، و ها از آن نطفه و

ي تـر  كـم خود را كه نور هاي  با ديدن اين صحنه جنين ،بودندخود در دوزخ تاريكي باردار 
آن مرحلـه   شده پنج گونه جمعيت جهان مـادي را در  سقطهاي  اين جنين. دارند سقط كنند

  .)16: همان(چهارپا، پرنده، خزنده، و شناگر  و موجوداتي دوپا. دنده مي تشكيل
معمـار  «ايـزد   ،در امان بمانند شوند مي آزاد كه مرحله به مرحلههايي  روشني كه اينبراي 

سازد تا در دوران آميختگـي   مي را» بهشت نو«اش  وظيفهاو بنا به . شود مي فراخوانده» بزرگ
بهشت ابدي  ،با وجود بهشت نو. شده وريآگردبراي نورهاي  آسايشگاه موقتي باشد و نبرد

يافته را به بهشـت   جاتنهاي  راهي كه روشني. ماند مي كه جايگاه پدر بزرگي است در امان
  .نام دارد »ستون شكوه«رساند ايزدي است كه  مي به بهشت ابدي جا آننو و از 
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  آفرينش انسان  .  9
 مـاده، يعنـي   و ،لون  َ  شـق          َ  ، يعنـي ا  نـر  ديو دو ، اهريمنروشنايي                      براي شكست فرايند نجات 

آمـده اسـت   سـوس           ِبه صورت پ هاي ايراني مانوي  متن درا كه نامش ر ،)نمرائيل( ئيلبرو َن 
 تمـام  ،كـار  يـن بـا ا  و، ببلعنـد  را تـاريكي  سـرزمين  ديوان از بازمانده نسل تا انگيزد، برمي

ايـن دو   گاه آن. را در پيكر خود بينبارند موجودات تاريكيهاي انباشته در تن اين  يروشناي
پديـد   »دوشيزة روشـني «و  »ايزد نرسه«را به شكل » آدم و حوا«كنند و  مي گيري ديو جفت

و مـادر   ، يعنـي پـدر  ديوساالران زنجيرشـده در آسـمان   كه زوج آسماني،همان  :آورند مي
و حـوا از مـاده و    جسـم آدم . در آسـمان ديـده بودنـد    تر را پيش ها آن ،اشقلون و نمرائيل

پس روحـي كـه در بـدن    . برگرفته از آن جفت ديوي استهاي  روحشان از همان روشني
و مانند آن تشكيل  ،نفرت، كه از شهوت، آز، رشكانسان است روح تاريك يا مادي است 

را » عيسـاي رخشـان  «پدر بزرگي . در تن انسان اسير شده استها  با روشني شده و همراه
روشني بـه اسـارت    ،با توليدمثل آدم و حوا. فرستد مي از اصل روحش دن آدميبراي آگاهان

  .آيد ميجاودانة انسان در
  
  نجات فردي. 10

نجات پيدا كند و نجات آن  تواند نمي سازد خود به خود مي انسان راآن روشني كه روح 
ايزد انديشه،  ،»منوهمد«. رستگاري بستگي دارد رسيدن به به تالش آگاهانة هر فرد براي

مـاني نجـات روح   . فرستد كه فرزنـدان آدم را آگـاه كننـد    مي پيامبراني را براي نوع بشر
ايـن خـرد و   . دانسـت  مي ممكن» خرد و دانش«راه انسان از بند اسارت مادي را تنها از 

در آمـوزة شـهودي گنوسـي كـه     ςι σω γν اسـت از اصـطالح  اي  دانش در واقع ترجمه
 در كـه . و عمـل  حكمـت : يعني ؛شود مي تعليمي نيست و از راه كشف و شهود حاصل
  .شده است بدان پرداخته مكتب اشراق سهروردي به صورتي گسترده

بـوده   انمانويـ  بـراي        ِ                                        آفرينش  ساخته و پرداختة ماني دستورالعمل زنـدگي        ِِداستان  
ايزدان سرزمين روشنايي را الگـوي خـود قـرار     كوشيده كه مي مانوي مؤمن هر. است

جهـان                    ِ    و موجـودات اهريمنـي   هـا   رفتارش در اين جهان شـباهتي بـه ديـو    نيزدهد و 
  .تاريكي نداشته باشد

  ِ، و هنـر  اتادبيـ  از جملـه  ،انـد  بررسيتلف درخور هاي مخ ها از ديدگاه اين تمثيل
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هـاي   بالغـت و آرايـه   شناخت و بررسـي ، شناسي، مطالعة اديان پردازي، جامعه داستان
  .شناسي زبان و ادبي،

سرراسـت و زودفهمـي    حكايـت پردازي،  داستانآفرينش مانوي، به لحاظ  داستان
در . روان و سرراسـت اسـت  داستان آفرينش در مـذاهب ابراهيمـي بسـيار    اما  ،نيست

ذات خداونـد احـد و واحـد اسـت،     . سـت و بـس  ه افقط يك خد ،مذاهب ابراهيمي
اين خداونـد آشـوب را   . ستاازلي و ابدي  و ميرد مي زايد، و نه مي شريكي ندارد، نه

 ؛آفريند مي آسمان و زمين را ؛كند مي نور را از ظلمت جدا ؛آفريند مي نور ؛دهد مي نظم
كنـد و   مـي  بعد زمين و جانوران زمينـي را خلـق   ؛آفريند مي درياها و موجودات آن را

 ،در روز هفتم ،گيرد و مي خلقت پايان ،در روز ششم ،رسد و مي خلقت به آدم و حوا
  .كند مي خالق استراحت

 ؛سـت اپيچ در پيچ و پـر از حـوادث قهرمـاني    بسيار اما داستان آفرينش در مانويت 
ــيلم ــه ف ــي ب ــاه    خيل ــاليوود شــبيه اســت و گ ــة فضــايي ه ــرزههــاي پرحادث  نگــاري ه

)pornography( نگـاري قداسـت را از افسـانة     هرزهو همين جنبة  ؛شود مي را هم شامل
از ايـن  . كنـد  مـي  بنياد شـبيه ـ  افيونهاي  پردازي خيالگيرد و آن را به  مي آفرينش مانوي

ناخوشـايند و مـوهن بـه باورهـاي     آفرينش مانوي در پايان بـه صـورتي   ة افسان ،گذشته
حـوا و نقـش    جـا نقـش آدم و   مقصـود در ايـن  . خـورد  مـي  يهودي و مسيحي نيز پيوند

ـ در داستان تـوراتي و   حوا نقش آدم و .ستاحضرت عيسي در افسانة مانوي  ي بـه  قرآن
در افسـانة   ،كـه  آنحـال  ، شود مي گر جلوهصورت شاهكار و نقطة اوج آفرينش خداوند 

آينـد و   مـي  آدميان از پيوند ديـوان خبيـث و پلشـت بـه وجـود                    ِاين پدر و مادر  ،مانوي
ماني براي اعتباربخشيدن بـه  . حضرت عيسي هم نقش يكي از ايزدان درجة دوم را دارد

اديــان ابراهيمــي زمــان خــود، ة شــد شــناختههــاي  افــزون بــر شخصــيت ،افســانة خــود
خـود  ة هم وارد افسان را ،ل اطلسيونان، مثهاي  ديگري از دنياي اسطورههاي  شخصيت
  .كرده است

جهان قديم، يعني آسـيا و اروپـا و    ةكه در زماني بس كوتاه در سه قار شكست مانويت
در ، چـين گسـترش يافـت    و از شرق تا درياي اقيانوس اطلسهاي  از غرب تا كرانه ،فريقاا
داشـته  ارتبـاط  ايـن ديـن    هستي مادي در و نكوهش ستيزي يلة نخست، بسيار به زندگهو

   .شناسي آن كيهانبودن  بغرنجبه پيچيدگي و  ،لة دومهو در ،است و
بـراي   ادبـي  از ديـدگاه  پردازي و بسياري حوادث، شخصيتاين پيچيدگي داستاني، 
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انسـان   ماني، ايـن . شود مي گرايي در تخيل محسوب كمال           باالترين حد   ماني امتيازي در
هـا، مكـاني فضـايي را     نيكـي خالق  ،گاه خداوند سدة سوم ميالدي، براي قلمرو و اقامت

آفرينـي سـينما قـادر بـه      خيالمكاني كه امروزه شايد تنها قدرت . كند مي براي ما مجسم
كند، مكـاني   مي زميني را با كلمات براي ما مجسمفرااما ماني آن فضاي . ن باشدآتجسم 

گوشـة   هر ،نمند استگرچه كرا ،در فراخكرتي فضايي كه، و ستارگان در فراسوي ابرها
اين غناي تخيل و تصـور در   .فاصله دارد نهايت ش تا گوشة ديگر آن بيا از روشنايي پر

در سرزمين روشني نظـم و همـاهنگي و    چه آن. توصيف جهان اهريمن هم بازتاب دارد
  .ستانظمي و ناهماهنگي  بيست، در سرزمين تاريكي آشوب و انيكي 
  . ستاداستاني تمثيلي        ِ               ِ     داستان  برساختة آفرينش  ماني ،ه گذشتچ پاية آن بر
  
  داستان تمثيلي مانوي. 11

ست به زبان پارسـي  اقطعة مورد بررسي متني  .شود مي ناميده»   ِ  آز ند«در پارسي ميانه  تمثيل
توانست تا  ،قطعه قطعههاي  گذاشتن متن همبا كنار  ،)2012 -  1935(ورنر زوندرمان، . ميانه

هم پيوسـته   بهمتن  اي نيز از دو ترجمهنويسي و  حرفحد امكان داستان را بازسازي كند و 
حاضـر،   در جسـتار  .)M 46+ M 652 +M 526 )Sundermann, 1973: 84-85 :عرضه كـرد 

 بـويس هـاي   نويسي بر اساس اثر يادشـده و آوانويسـي هماهنـگ بـا فهرسـت واژه      حرف
)Boyce, 1977( صورت گرفته است.  

  
  كار رفته در متن بههاي  نشانه
  ؛مترادف: كمانك داخل در واژه
 ويراسـتار  زونـدرمان،  افـزودة : شـده  آوانويسـي يـا   نويسي حرفدر داخل قالب در متن  واژه

  ؛نوشته دست
  ؛زوندرمان نوشت حرفدر  سطر شمار: كمانك درون شمارة
 بـراي  جسـتار  نگارنـدة  افـزودة : فارسـي  برگردان در كمانك، داخل در جمله يا عبارت يا واژه
  ؛مطلب ترشدن روشن

  ؛جستار نگارندة افزودة: فارسي برگردان در قالب داخل در واژه
  .ناتمام جملة: فارسي ترجمة از بعد
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 صفحة رو M46متن 

نوشت حرف آوانوشت برگردان فارسي   

را)پسـر(هنگامي كه آن رهـي/ 1
 جا اين

/R/1/ ka hān rahīg ēdar /R/1/ qʼ o  hʼn rhyg ʼydr   

.به زني دهيد]به او[آورديد مرا / 2
 شاه

2/ ānēd o man zan dayēd šāh2/ ʼnyd o mn zn  (d)[yyd] šʼh(1635) 

 asb u merd frēstēd  sē3 / ʼsp u (m)y(rd prys)tyd šʼh /3 اسب و مرد فرستاد سه /3

و رهي)برويد(شويد« :بار؛ كه /4
 را

4/ jār ku šawēd ud rahīg 4/  j ʼr k (wš) wyd ʼ(w) [d] (rh) 
yg 

 

و)رفتنــد(شــدند. »بياوريــد /5
        ِپيرامون 

5/ ānēd  o šwdēnd u 
pērāmōn 

5/  ʼnyd o  (šwdy) nd u (pyr)mwn 

 draxt istād hēnd6/  drxt  ʽy (s)[t ʼ] (hynd) o o /6 .درخت ايستادند/ 6

ــد/ 7 ــاه«: گفتنـ ــيشـ ــدمـ خوانـ
 .»)خواند فرامي(

7/ guft ēnd šāh xwānēd7/  (g)wptynd [š] ʼh [x]wʼ nyd(640)  

 rahīg nē […] (st) sē8/  [rhy] (g) ny (n) […] (s) h /8 سه[...]      َ رهي ن  / 8

 [āwām mardōmān 9/  [3-4] (ʼw) ʼm o [ m] (rd [ 4-3 ] /9 را)مردان(نوبت مردمان/ 9
whmʼ (n) 

 

 kird ōzad o šāh10/  [2-3] (q)yrd ʼw(z)[d] [ o šʼ] [ 3-2] /10 شاه.      ُ كرد، ك شت/ [  ] 10
h 

 

 gōft nūn čē kunēm 11/  gwpt nwn c ʼwn kwnym  o /11 اكنون چه كنم؟«: گفت/ 11

 asb ud merd wany būd12/  ʼsp ʼ (wd) wnybwt (1645) /12 اسب و مرد تباه شد،/ 12
 sy [o  marg [ ? ]13/  o  dwxt pd (m) [r] (g p  /13 .»]؟ [ مرگ / 13

(q) 
 

]تـدبير؟[«:پيرزني بود، گفـت/ 14
 »ديگري

14/pīr zan būd  o  gōft any14/  p (yr) [ z] (n bwt) o gwpt ʼny 

 šāh gōft ku15/ (ʼ)[…] (m š) [ʼ] h gwpt kw [    ] /15 :شاه گفت كه[    ]  /15

čeʼ /16برايش]پيرزن[پس؟ »چگونه« /16 ōn o pas- š (??)16/ (cʼwn ʼ[ʼ]nyy o  psʼ š n(.) [.] 
(??)

 

 may ud warrg ēw istad 17/  (m) [k] o ʼyr wt wrg (ʽyw) /17 د    ِ اي ب ست و بره  مي/ 17
ʽst[d] 

(1650) 

و زيــر درخــت)رفــت(شــد / 18
 بره را. نشست

18/ o  šud o  ēr draxt nišast 
warrag 

18/ o  (šwd)  o  ʼyr d [r] (x) [t nš] 
(s)t w (rg) 

 

)پاي بره را بسـت(پاي بست / 19
          ُ  به دنبه ك شت] آن را[

19 pāy bast o pad dumbag 
kušt 

19/ (pʼ) ybst  o (p) [d dwmbg] 
kwš[t] 

 

شنبه گرد«:گفت)پسر(رهي / 20
 »!  ُ بك ش

20/  o rahīg gōft o pad 
garden kuš 

20/ o  r (hyg) gwpt p (d grdn) 
kwš 

 

  ōy pad dumbag kušt  o / 21 به دنبه كشت، پس] بره را[ او/ 21
pas 

21/ ʼ wy pd dwmbg kwš [t]  
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 پشت ةصفح

 بيا«:گفت)پسر(به رهي / 1
 

(1655) /V/1/ ō rahīg guft 
awar  

/V / 1/  ʼ w rhyg gwpt ʼ wr (1655) 

   ō man nimāy  o gahy hān2/  mn nmʼy  o ghy hʼ n /2گاه آنآن.»به من بنماي/ 2

  rahīg az draxt frōd āmad3/  rhyg ʼc drxt prwd ʼmd /3از درخت فرود آمد) پسر(رهي / 3

ــود/ [4 ــا خـ ــه بـ ــالي كـ در حـ
. »به او خواهم نمـود «:] انديشيد مي

 دادمي] به او[آن زن 

4/ kuš nimāyān zan may dād4/  o kw(š n) [m] ʼyʼn (z)n(?) my 
dʼd 

 

،»نخست اين را بخور«:] گفت/ [5
 .خورد

5/  o naxust ēn xwar  o  
xward 

5/  o  nxwst ʽyn x(wr   xw) rd(1660) 

   abēōš būd  o pas pad6/ ʼbyw š bwd  o  ps pd (1660 ) /6به]رااو[هوش شد، پس بي/ 6

خر سوار كرد و به سـوي شـاه/ 7
 راند

7/ xar dišt  o  ō šāh nīd7/ xr dy št  o  ʼ w šʼh n[yyd] 

o  ō kanīg dād pad [3-4]8/ o /8...به كنيزك داد به] او را/ [8  ʼ(w) q (nyg) dʼd  o  pd [3-4] 

هـا دواز آن[سه در سـاخت و/ 9
 ]تا

9/ sē dar kird ušān dō9/ s(h dr q)yrd (ʼ) [wšʼhʼ n dw]  

 r ōyēn  o  arzizēn  o  hān /10                    ِرويين و ارزيزين، آن  / 10
īg

10/  o  ( rwyn)  o  ʼ[r] (zyzyn)  o  
hʼ[n ʽyg] 

 

ــدرون/ 11 ــدروني( ان را از)  ِ       در  ان
 شمار بيآهن 

11/  andarōn  o  rāy āhun 
amar 

11/ ʼndr(wn  o ) [rʼ y] ʼhwn (ʼ) 
mr 

 

شمار تركيب كردبي     ِ ارزيز  ] و[ /12
 و

12/ arziz amar  o  agnēn kird   
o o 

12/ (ʼ rzyz ʼmr  ʼg)nyn krd  ʼo 

يك در ساخت، هنگـامي كـه/ 13
 به) پسر(رهي 

13/  yek dar kird  o  rahīg ō13/ (yk dr) kyrd  o   kʼ rhyg  ʼw 

 uš mad nāy zad o gāw 14/ (wš) ʼ(md n ʼ)y zd  o  gʼw /14هوش آمد، ناي زد، گاو/ 14

 išnūd  o āmad   o  dō  /15شنيد، آمد دو در را/ 15
dar

15/ ʼšnwd  o  [ʼ] (m)d  o  dw dr 

 iškast hēnd o  uš16/  ʽšk (st)  o   (ʼw)wd ʼw (1670 )  /16شكست، و به/ 16

  sēdīg dar āmad pd zōr17/ sdyg dr [ʼ] (m)d p (t) zwr /17سومين در آمد، به زور /17

]گـاو[درها به زور( شكستند/ 18
 )گاو را(راو او) شكسته شدند

18/ /  iškast  hend  o  uš18/  ʽšk (s)t hynd  o  ʼw š  

گاو(رفت.شاخي شكسته شد/ 19
 ).رفت

19/  srōy yek /  iškast  o  šud19/ srwy yk  ʽšk st  o  šwd  

او را[را ربـود و)پسـر (رهي / 20
 راند] بيرون

20/ rahīg ba rōbud  o  u nīd20/  rhyg bʼ rbwd  o  u nʽy d 

جااز آن«:گفت)پسر(به رهي / 21
  ...كه

21/ ō rahīg gōft padīsāy…21/ ʼw rhyg gwpt  o  pdysʼy 
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       صفحة رو،M 652 +526     متن

 tān hamāg…2/   [  5-7  ] (t) ʼn hʼm (ʼg)  [2-3]-…/2 ...تان همه - / ...2

…3 ...شهريار، اهريمن/ ...3 šahryār ahremen…3/   [2-4 š](h) ryʼr ʼhrym (n) 

  zan ī pīr…4/   [  6-8  ]  o  zn ʽy pyr… ...زن پير/ ... 4

 sē nāy…5/  [  6-8  ]  o  nʼn  o  sh nʼy… ...سه ناي/ ...5

 Panj andarz ī ardāvān6/  [pnzʼn ] ʼndrz ʽy ʼrdʼwʼn برگزيدگانپنج اندرز / 6

… ...شهوت: سه آتش/ ... 7 sē ādur  āwarzōg…7/  o s [h ] (dr) ʼdwr  o ʼ wrzwg 
… 

 

خانمي است كه بـه عشـق    زاده شاهآيد، داستان دربارة  برميM 46  گونه كه از متن همان
مردان خـود   براي رهايي دختر از غم هجران شاه. كند نميپسري گرفتار شده كه به او اعتنا 

شاه به اين منظور سه بار سـواران خـود را بـه     .فرستد تا پسر را پيش آن دختر بياورند مي را
.  ُ    ك شـد  مـي  زند بلكه سواران شاه را نيـز  مي پسر نه تنها از آمدن سر باز. فرستد مي دنبال پسر

 شـود و خـود را بـراي چـارة كـار آمـاده       مـي  رد ماجراناگاه پيرزني وا. شود مي شاه درمانده
. رود به زير درختـي كـه پسـر بـاالي آن اسـت      مي ستاند و مي  مي يك بره و قدري. كند مي
كـه از ايـن كـار     ،پسـر . كشـد  مي كند كه دارد بره را با بريدن از سوي دنبه مي يرزن وانمودپ

 ُ                  ك شـند سـرش را از    نمـي ه از دنبـه  بره را ك: گويد مي زده و كنجكاو شده است، به او شگفت
. خواهـد  مـي  كند كه در اين كار چيره نيسـت و از او راهنمـايي   مي پيرزن وانمود!         گردن بب ر

و پسـر   دهـد  مـي   مـي  پيرزن بـه او . آيد مي خورد و از درخت پايين مي پسر فريب پيرزن را
بنـدكردن   بـراي در شـاه  . بـرد  مي نزد شاه كند و مي سوار خر پيرزن او را .شود مي هوش بي

 از ،تـر اسـت   كـه محكـم   ،سـوم  و در، دو در از روي و قلع. سازد مي            اي با سه د ر خانهپسر 
گاو صـداي  . زند آيد، ناي مي مي كه پسر به هوش هنگامي. تركيب مقدار زيادي آهن و قلع

يـك شـاخ    ،در اين ميان، شكند و مي شكند و در سوم را هم مي شنود و دو در را مي ناي را
      ً               ظاهرا  به پسر چيزي هم. برد مي رود و پسر را هم با خود مي جا نآ گاو از .شكند مي او نيزگ

 .ماند مي جا ناتمام هميناما داستان در  ،گويد مي

       ً   ، ظـاهرا   دارنـد  نقـص و افتـادگي بسـيار    كه، M 526و  M 652هاي  متن 7تا 1سطرهاي 
آيـد كـه    برمـي ايـن سـطرها چنـين     از. اند تمثيليگر تفسير يا نتيجة اخالقي اين داستان  بيان

  .آتش، شهوت، و آزند نماد آن سه در شهريار نماد اهريمن است و
  
  تفسير داستان. 12
  :كردتفسير  به شرح زيرتوان  ميرا  يداستان عناصر اين ،             ِ     داستان آفرينش  مانيتوجه به با 
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اش آگـاه كـرده    الهـي نمادي است از انسان آگاه كه عيساي رخشان او را از اصل » پسر«
كند، در ادبيات مـانوي   مي چنان كه زوندرمان خاطرنشان ،»پسر يا مرد جوان«تصوير . است

  .است» اشتياق روح به رستگاري«يافتة  تشخصصورت 
خواهد  مي اهريمن است كه ،همان گونه كه در تفسير مانوي خود متن آمده است ،»شاه«

  .پسر را در زندان تن اسير كند
 است نماد دنياي مادي» خانه« .است نماد عشق زميني و رابطة زن و مرد» نمخا زاده شاه«

با ، آتش كه جايش در شكم انسان است و .1 :نماد» سه در« .دارد مي كه انسان را در بند نگه
 ؛شهوت .2 ؛      انبار د مي در تن آدمي گيرد و مي ها گياهان و ميوه ، روشنايي را از»خوردن«   ِ عمل  

  .كدام بخشي از تن انسان را به زير فرمان دارند آز كه هر .3و 
 كـه روح را از زنـدان تـن رهـا     ،»گاو«. است فراموشي و گمراهي، خبري بيعامل » مي«
منجي است كه سـرانجام روح را بـه بهشـت روشـني      يا خدايان» هيئت نور«سازد، نماد  مي

بهـايي كـه روح   ( سـت رفته ا دستاز هاي  نماد روشني» شاخ شكستة گاو« .كنند مي هدايت
نماد فريـاد دادخـواهي انسـان بـراي رهـايي از       »ناي زدن«). پردازد مي براي پيروزي بر ماده
  .ژرفناي دوزخ است

  
  گيري نتيجه. 13
ـ  گفته شد، با نگاه به اسطورة چه آنبر بنا  داسـتان   ةآفرينش ماني و در نظرگرفتن آن به مثاب

ايـن  . ، به نقش آن در تبيين و تفهيم آمـوزة مـاني پـي بـرديم    يبرگ تمثيلي بلند و پرشاخ و
و عناصر اسطورة آفرينش با داستاني تمثيلي به زبان پارسـي  ها  شخصيتدريافت با مقايسة 

اگرچه اين داسـتان تمثيلـي، در قـرن بيسـت و يكـم، شـايد كمـي        . ميانه صورت پذيرفت
 هـا  آنآن، كه به اشاره از هاي  نامفهوم بنمايد و حكايت مشخصي را بازگو نكند، شخصيت

هايي هستند كـه در دوران شـكوفايي مانويـت مشـهور      داستانهاي  شود، شخصيت مي ياد
مخاطبان ايـن   ،به همين دليل .نام برده شده است ها آنيهود هم از هاي  و در كتاباند  بوده

 .بـوده اسـت   و بيان تمثيلي بـراي رسـاندن مقصـود كـافي    اند  شناخته  مي را ها آنها  داستان
هرجا كه قصد داشته است بنيادهـاي دينـي و اخالقـي تأثيرگـذار در آمـوزة       ،بنابراين ماني

پيچيدة خود را براي تودة مخاطبانش آسـان و پـذيرفتني كنـد، از شـگرد بالغـي داسـتان       
  .جسته است مي تمثيلي سود



 ...بررسي تمثيلي مانوي بر اساس الگوي اسطورة آفرينش    28

  1392 اول، بهار و تابستانشمارة چهارم، سال ، شناخت زبان

 نوشت پي
 

                             تري برده اسـت و، در واقـع،                                                               اساطير مانوي، در سنجش با ديگر اديان، از عنصر قداست بهرة كم. 1
   .        تري دارد                              عناصر داستاني در آن نمود بيش

        اسطورة     هاي       شخصيت    با        آشنايي    كه    جا    آن    از     اما       باشد،        تكراري                                  شايد اين بخش براي خوانندگان متخصص   . 2
  .     خواهم                                            نمايد، از خوانندگان آشنا با اسطوره پوزش مي                             گيري از محتواي مقاله الزم مي                  آفرينش براي بهره
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