
                 ماني و تأثير او بر هنر دورۀ خود                                                                                    

گيسو قائم

عضو هیئت علمي دانش��كدۀ معماري و شهرس��ازي دانش��گاه ش��هید بهش��تي

مقدمه
مانويت يكي از دو جنبش مهم دورۀ ساساني است. پس از ماني مزدک 
نیز جنبش ديگري را در اين دوران رهبري کرد. اين جنبش ها در اوايل 
سدۀ سوم میالدي پديدار شد. ظهور مانويت در ايران همزمان با تالش 
شاهان ساس��اني براي ايجاد وحدت ديني در کشور به قصد استفاده از 
آن در ايجاد يكپارچگي ايران و بازگش��ت به عظمت دوران هخامنشي 
بود. آنان مي خواستند برداشتي يكسان از آموزه هاي اوستا، آيین زردشت 
پیامبر، بدان گونه که توجیه کنندۀ حكومت آنان و مش��روعیت بخش هر 
حرکت و دستورش��ان باش��د، فراهم آورن��د و آن را حاکم کنند؛ همان 
آيیني که با گذش��ت زمان به دست مغان و کساني که لباس روحانیت 
زردش��تي به تن داش��تند، تغییر يافته و مهیا بود ب��ه ابزاري براي دين 
رسمي حكومتي پادشاهان بدل شود. کوشش شاهان ساساني به کمک 
روحانیتي چون کريتر )که به گواه سنگ نبش��ته اش با افتخار به از بین 
ب��ردن مخالفان ديني اعتراف مي کند(، تحت نفوذ خانواده هاي ثروتمند 

چكيده

در اين نوش��تار در ابت��دا به اختصار به زمینۀ زندگ��ي ماني، وضعیت 
سیاسي، فرهنگي، و مذهبي بین النهرين در زمان تولدش، و خاستگاه 
طبقات��ي او مي پردازيم. س��پس جهان بیني ماني، عقاي��د او در مورد 
ادي��ان ديگر، و خاس��تگاه کی��ش ماني را مطالع��ه خواهیم کرد و به 
صورت بس��یار مختصر به حكمت عملي مانويان اش��اره اي خواهیم 
ک��رد. محتواي کتاب هاي ماني و نحوۀ ن��گارش آنها و تأثیر ماني بر 
ادبیات زمان خود از بخش هاي ُپراهمیت نوشتار حاضر است. در اين 
مقال��ه همچنین هنر اصلي ماني، که نگارگري اس��ت، مطرح و نفوذ 

هنر او در معماري عصر خود به بحث گذاشته شده است.

کليدواژگان:  
هنر ماني، هنر ايراني، هنر ديني، تأثیر دين بر معماري
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و قدرتمند به تش��كیل دولتي مقتدر و مس��تقل منجر شد و نفوذ آنان را بر پهنۀ 
ايران و کش��ورهاي هم مرز نیز قطعي کرد، اما نتوانس��ت راه را بر انديشه هاي 
مخالف و تفكر خداجويانۀ ايرانیان ببندد. در اين راه نه روحانیت سنتي زردشتي 
موفق به محو انديش��ه هاي ديگر شد و نه ترفندهاي حكومتي شاهان ساساني 

توانست از گرايش مردم به حقیقت و تفكر الهي جلو گیرد. 
مانويت در اين روزگاِر سخت بود که پديد آمد. دين ماني عناصري از اديان 
مسیحي و زردشتي و بودايي را با هم ترکیب کرده بود و حاصل مطالعات ماني 
در ادي��ان هم عصر خود بود. آيین ماني نیز مانند همۀ اديان با هدف زنگارروبي 

از آيین هاي پیشین و تكمیل آنها به منصۀ ظهور رسید.
دين ماني در هر س��رزمیني ک��ه نفوذ مي کرد، عناصر اصل��ي و بنیادهاي 
دين هاي رايج آن س��رزمین را گوشزد مي کرد. به همین دلیل ماني در ايران به 
دين زردش��ت، در هندوچین به تعالیم بودا، و در غرب به مس��یحیت نزديک تر 

بود. 
مان��ي به دلیل روش��ن بیني و نحوۀ ارائۀ تعلیماتش و اس��تفاده از نمادهاي 
هن��ري، در اندک زمان��ي تعلیماتش را فراگیر کرد و با نف��وذي که مخالفانش 
در دربار ش��اهان داش��تند، باعث گرايش بعضي ش��اهان و بزرگان ساساني به 
گفته هايش ش��د. آيین ماني در ش��رق ت��ا هندوچین و در غرب ت��ا قلب اروپا 
گس��ترش يافت. اين آيین آث��ار انكارناپذيري بر هنر و به وي��ژه هنر نگارگري، 
مینیاتور، موس��یقي، هنرهاي تزيیني، خط و تذهیب بر جاي گذاش��ت. در اين 

نوشتار، هر چند کوتاه، به تأثیر اين آيین در معماري پرداخته ايم. 
مقالۀ حاضر در س��ه بخش اصلي تدوين ش��ده است. در آغاز زمینۀ زندگي 
ماني، خاستگاه طبقاتي او، وضعیت سیاسي، فرهنگي و مذهبي دوران تولد او و 

اينكه در دربار کدام پادشاه تقرب يافت، طرح مي شود.
در بخش بعد، به آموخته ها، تعالیم و اعتقادات او مي پردازيم. در اين بخش، 
در بارۀ جهان بیني ماني قبل از تبلیغ دينش و س��پس خاس��تگاه کیش ماني و 

نكات برترش و حكمت عملي و نظري آن بحث کرده ايم. 
در بخ��ش آخ��ر هنر ماني را بررس��ي کرده ايم. در اين بخش، نخس��ت به 
تأثی��ر مهم ماني بر ادبیات پرداخته ايم. مي توان به جرأت او را بدعتگذار چندين 
نوع نگارش دانس��ت. پ��س از آن دربارۀ هنر نگارگري، مینیاتور، نقاش��ي روي 
چرم، خطاطي، تذهیب بحث کرده ايم. در پايان با بررس��ي دو مصداق معماري 

پرسش هاي تحقيق
ماین كه بود و وضعيت سياسي، فرهنگي، 

و مذهیب زمان او چگونه بود؟
خاستگاه كيش ماین چه ادياین بود؟

ــي،  ــريي بر ادبيات، نقاش ــاین چه تأث م
خوش نويسي، و معماري گذاشت؟
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عصر ماني، برخوردش با هنر و تأثیر هنر او بر معماري بررس��ي 

مي شود. 

زمينۀ زندگي ماني

وضعيت سياسي و فرهنگي و مذهبي در زمان 
تولد ماني

در ابتداي قرن س��وم میالدي، مشاجرات سیاسي و فرهنگ هاي 
ناهمساز و اديان رقیب در منطقۀ بین النهرين باعث شده بود اين 
س��رزمین کانون برخورد دو امپراتوري ايران و روم و دو فرهنگ 
يوناني و ايراني و دو دين مس��یحیت و زردشت شود؛ مسیحیتي 
که تازه داش��ت دين رسمي رومي ها مي ش��د و آيین زردشت که 
نقش مشابه اي در ايران بر عهده داشت. اشكانیان در حدود سال 
150 ق.م. بین النهرين را از س��لوکي ها گرفته بودند و با اينكه تا 
اوايل قرن سوم آن را در دست داشتند، تسلطشان بر آن سرزمین 
رو به زوال بود و امپراتوري ملوک الطوايفي آنها به تدريج داش��ت 
به يک سلس��له ايالت هاي کوچک تقسیم مي شد. اردشیر، يكي 
از اعضاي خاندان ساساني، ابتدا در سال 208 میالدي در فارس 
به قدرت رس��ید و پس از اينكه همس��ايگانش او را به رس��میت 
شناختند، اردوان را در نبردي سرنوشت ساز شكست داد. پیشرفت 
او را ارتب��اط خانوادگ��ي و ازدواجش  با خاندان شكس��ت خوردۀ 
اش��كاني تسهیل  کرد. اين ارتباط باعث شد اغلب ملوک الطوايف 

ُپرقدرت اشكاني از او پشتیباني کنند. 
رقابت هاي فرهنگي و سیاس��ي اي��ران و روم در بین النهرين 
باعث مي ش��د رومي ها احكام نظامي و لشگري را به زبان التین 
صادر کنند، هرچند در دستگاه هاي کشوري زبان يوناني متداول 
بود و اين زبان از لحاظ فرهنگي در تمام ش��رق نزديک، در سه 
قرن اول میالدي، زبان اصلي مؤلفان ادبي و فرهنگي و فلس��في 
به ش��مار مي رفت. نفوذ فرهنگي يونان بسیار گسترده تر از حدود 
و ثغور سیاسي بود. وقتي اشكانیان بین النهرين را جزو امپراتوري 

خود ساختند )حدود 150 ق.م.( بالطبع مأموران دولت سلوکي در 
اختیار شاهنشاهان اشكاني درآمدند و در نتیجه، طبق اسنادي که 
در دست است، زبان يوناني براي کارهاي اداري و مسكوکات در 

بین النهرين باقي ماند. 
جاذب��ۀ تمدن يوناني از راه ه��اي مختلف رخنه مي کرد، حال 
آنك��ه نفوذ تمدن بابل از يک قرن ق.م. کم کم رو به زوال نهاده 
بود. اس��ناد بعضي از مبادالت، خصوص��ًا در مراکزي که جايگاه 
کهن علم و دانش بود، به زبان باس��تاني موروثي نوشته مي شد. 
البته اين زبان بومي اجدادي را زبان آرامي در قرن شش��م ق.م. 
به کل��ي برانداخته بود و اگ��ر احیانًا در جايي ب��ه کار مي رفت با 
حروف يوناني بود، همان گونه که الفباي آرامي در آغاز بر همین 
ش��یوه و به همی��ن منظور به کار مي رفت. احتم��ال به کارگیري 
هر نوع خط میخي در بعد از میالد مس��یح بعید به نظر مي رسد. 
گفتني است که در اوايل دوران سلوکي ها، بروسوس کاهن بابلي 
آيین هاي ديني مقدس بابلي را به زبان يوناني مي نوش��ت تا آنها 

را براي نسل هاي بعدي حفظ کند. 
در اين دوران ادبیات بین النهرين منحصراً يوناني نبود. شواهد 
معتبري در دس��ت است که ادبیاتي به زبان سرياني در سدۀ اول 
بعد از میالد وجود داش��ته است. نوش��ته هاي فصیحي که هنوز 
روي سنگ قبرها بر جاي مانده، نمونه اي از آنهاست. کتیبه هايي 
 در اطراف ادس��ا کشف ش��ده که مربوط به قرن دوم يا 

ً
نیز اخیرا

سوم میالدي اس��ت. اين شواهد باالخص از لحاظ روشن کردن 
پیشرفت فرهنگي آن زمان در شمال بین النهرين بسیار مهم اند.

اشراف حاکم اش��كاني و بعد از آنها ساساني به طور کلي به 
اش��كال مختلف ب��ه مذهب ملي ايراني پاي بند بودند. پرس��تش 
خدايان مهر و آناهیتا اساس دين به شمار مي رفت. زردشت گرايي 
خالص بدون ش��ک در بین ايرانیان مقیم بین النهرين طرفداران 
ف��راوان داش��ت. در عی��ن حال کاهن��ان مجوس حاک��م نیز به 
زرواني گري گرايیده بودند. گروه هاي بزرگ کوچ نش��ین يهودي 
از زمان هاي بس��یار دور در اطراف بابل مقیم بودند و با تبلیغات 
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مذهبي باعث تغییر مذهب عده اي از خاندان س��لطنتي اش��كاني 
در ناحیۀ آديابنه ش��دند. نفوذ يهودي ها س��بب ش��ده بود که در 
ادس��ا و بابل، تورات و احاديث يهودي، قبل از اشاعه مسیحیت، 
 شناخته شده باشد. خدايان قديم بابلي مانند عشتر در اربیل 

ً
کامال

از س��الیان قديم مورد احترام بودند. هرچند خصوصیت فرهنگي 
بومي آنها رو به زوال مي رفت، دلبستگي خاصي به سنت باستاني 
پرس��تش خدايان سماوي در ش��هر حران در بین النهرين شمالي 

گزارش شده است. 
حفاري هاي دورااروپوس نش��ان مي دهد که سپاهیان رومي 
با اصلیت س��رياني و همچنین قواي امدادي س��رياني، معتقدات 
موروثي خود را در هر جا که مس��تقر مي ش��دند حفظ مي کردند. 
جن��وب بابل پناهگاهي بود براي فرقه ه��اي مختلف با اعتقادات 

گوناگون بابلي، سرياني، يهودي و مسیحي.
مس��یحیت نیز در پیدا کردن پايگاهي براي خود در ش��مال 
بین النهرين از س��اير فرق عقب نماند. ادسا مرکز تبلیغ مسیحیت 
ب��ود و اي��ن دين از آنجا به ش��رق و غرب گس��ترش يافت و در 
حدود س��ال 100 می��الدي به نواحي کاماًل ايراني )ابتدا اس��تان 
آديابنه و س��پس اس��تان هاي ش��وش و فارس( رسید. مسیحیت 
هم به فرقه هاي مختلف تقس��یم ش��ده بود. يهوديت احتمااًل در 
اوايل قرن س��وم میالدي پیش از همۀ اين مذاهب و جنبش هاي 
مذهبي نیروي تبلیغاتي خود را از دس��ت داده بود. مسیحیت قباًل 
در ش��مال بین النهرين، که رنگ شديد يهوديت داشت، با تبلیغ و 
گرايش يهوديان به دين مس��یحي، تفوق خود را در رقابت نشان 

داده بود. 
 گونه ه��اي متعدد مذه��ب ملي ايراني به ويژه پرس��تش مهر در 
بین النهري��ن و نواح��ي اط��راف آن حائ��ز اهمیت ب��ود. اين امر 
به خصوص در میان طبقات باالي اشكاني مصداق داشت. سلطۀ 
اس��تثنايي مهر به حدي بود که پرستش آن از حدود و ثغور ايران 
هم فراتر رفته بود. آيین بزرگداش��ت اين کیش اسرار مهرپرستي 
نام داش��ت. اسرار مهرپرس��تي با عناصري از نجوم بین النهريني 

آمیخته بود. پرس��تش مهر در آن زمان مخصوصًا در ارمنستان و 
ش��مال غربي ايران اهمیت داشت و در حقیقت ماد آذربايجان و 
م��اد بزرگ، که در آنجا عالي ترين مق��ام مذهبي متعلق به طبقۀ 
نیرومند مجوس��ان بود، مراکز اصلي اين کیش به شمار مي رفت. 
در دورا، همین کاهنان مجوس وظیفۀ کاهنان مهرپرس��ت را هم 
انجام مي دادند و چنین به نظر مي رس��د که در آس��یاي صغیر و 
بین النهرين کاهنان مجوس و مهرپرست با هم متحد شده بودند. 
در چنین ش��رايط زماني و مكاني و اجتماعي بود که ماني چش��م 

به جهان گشود.1

 تولد و خاستگاه طبقاتي ماني 
 در حدود سال 200 میالدي در همدان پايتخت مادها شاهزاده اي 
اش��كاني از نسل ارش��ک زندگي مي کرد که پاتک نام داشت. او 
با زني با نام يهودي  � مس��یحي مري��م ازدواج کرد که با خانوادۀ 
کمس��رکان از شاهزادگان اشكاني نس��بت داشت. بنابراين، خون 
س��لطنتي اش��كاني از طريق هر دو والد در رگ هاي پس��ري که 

بعدها مريم براي شوهرش به دنیا آورد جاري بود.
 تاريخ تول��د ماني را مي توان 14 آوريل 216 میالدي تعیین 
ک��رد. بنا به اظهار خود ماني، به روايت ابوريحان بیروني او در ده 
مردينو در ناحیۀ نهرکوتا در ش��مال بابل متولد ش��ده است.2 اين 
نكته را که تولد ماني در بابل اتفاق افتاده خود او در قطعه ش��عر 
»من يک طلبۀ ش��اکرم که از س��رزمین بابل برخاسته ام«، تأيید 

کرده است. 
روزي پاتک در بتخانه اي که اغلب به آنجا مي رفت، صدايي 
از محراب شنید که مي گفت: »پاتک گوشت نخور، شراب ننوش 
و از زن پرهی��ز کن.« س��ه روز متوالي همان صدا را ش��نید که 
همین فرمان را م��ي داد. پاتک، غرق در درياي تفكر، دربارۀ اين 
وحي بسیار انديش��ه کرد و تصمیم گرفت به فرقه اي بپیوندد که 
در میس��ان بود و پیروان آن را مغتس��له مي نامیدند، يعني کساني 
که غس��ل مي کنند. در الفهرست چنین آمده: »بعدها پدر ماني به 

1. ن��ک: گئ��و وي��دن گ��رن. ماني و 
تعلیم��ات او، ترجم��ۀ نزه��ت صفاي 

اصفهاني. 
2. ن��ک: ابوريحان بیروني، آثارالباقیه؛ 

و همو، تحقیق ماللهند. 
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دنبال او فرس��تاد و او را به جايي آورد که خودش در آنجا زندگي 
مي کرد و از آن پس او در کنار پدر و با مذهب پدر بزرگ ش��د.«  
به عبارت ديگر، پاتک پس��رش را پیش خود نگه داش��ت و دين 

خود را به او آموخت.3

تأثير شاپور اول در اشاعۀ مانويت
 در زمان شاپور اول، در عصر استحكام سلسلۀ جوان ساساني که 
منافعي در سیاست بین المللي نیز به دست آورده بود، هنگامي که 
الزم بود در جنگ با روم همه قواي ملي متمرکز باش��د، مس��ئلۀ 
دين شاهنش��اهي به میان آمد. به نظر مي رسد علت توجه شاپور 
به ماني و دين او، و اظهار عالقۀ وي به آيین اين پیامبر، همین 

امر باشد. 
 ماني س��الیان دراز در دربار شاپور به سر برد و طي سلطنت 
طوالني او )240 - 272 م.( از غضب دشمنان در امان بود. ماني 
در نخس��تین باريابي به حضور شاپور چكیده اي از آموزه هايش را 
موس��وم به شاپورگان )يا نوش��ته هاي تقديمي به شاپور( به وي 
تقديم کرد. در منابع مانوي آمده اس��ت که ش��اپور سخت تحت 
تأثی��ر پی��ام ماني قرار گرفت و به او اجازه داد آزادانه در سراس��ر 
امپراتوري تبلیغ کند. ماني در شرح زندگي خود مي گويد: من نزد 
شاپورش��اه آمدم. او مرا در نهايت احترام پذيرفت و به من اجازه 
داد که در سراس��ر کشورش کالم زندگي را تعلیم دهم. من چند 

سال جزو مالزمان او بودم.4
آيا ش��اپور اول وقتي نیكخواهي خود را نسبت به ماني ابراز 
ک��رد و او را در وعظ و تبلیغ و گرد آوردن پیروان آزاد گذاش��ت، 
درص��دد بود که روزي مانويت را دين کش��ور خود قرار دهد؟ آيا 
وي مالحظه مي کرد سلسلۀ جديد، که توانسته است شاهنشاهي 
مجدد و قدرتمندي به وجود آورد، مجبور است آن را با معنويات 
جديد مجهز کن��د، و اين دين نوظهور يک ايراني در س��رزمین 
ايران منطبق با تمايالت عصر اس��ت، در حالي که آيین معمول 
در اس��تخر حتي از عهدۀ دفاع از خود در مقابل پیش��رفت اديان 

بزرگ مخصوصًا مس��یحیت برنمي آيد؟ آي��ا ممكن بود که دين 
ماني توقعات وي را برآورد؟ 

طي سي س��ال س��لطنت ش��اپور تحول عظیمي در اوضاع 
دين��ي رخ نداد. به نظر مي رس��د که مانويت در دوران ساس��اني 
پرطرفدارترين مرام مذهبي به ش��مار مي رفت اما هرگز آن طور 
که آرزوي ماني بود مذهب رسمي شناخته نشد. به درستي معلوم 
نیست چه مالحظاتي شاپور را از اين اقدام باز داشت، اما مي توان 
قدرت سنت هاي محافظه کارانه اي را که او از نیاکانش )آذربانان 
زردشتي اس��تخر( به ارث برده بود، در درجۀ اول قرار داد. شاپور 
در کتیبۀ معروفش، از پس احكام وضع شده به عنوان شعاير ديني 
خاندانش، در مقام ش��اهزادۀ زردش��تي س��نت گرا تجلي مي کند؛ 
زردش��تي به همان معني تلفیقِي مت��داول در روزگار او. البته اين 
تمايل رسمي او بود. اما قبول اين مطلب کاماًل به جاست که وي 
ش��خصًا با ماني هم عقیده بود، زيرا در غیر اين صورت جانبداري 

وي از ماني توجیه ناپذير خواهد بود.5

مانويت پس از مرگ شاپور
پس از مرگ شاپور اول روحانیان مزدايي، مخصوصًا مغان شمال، 
عكس العملي شديد از خود نشان دادند. رئیس آنان کرتیر در زمان 
جانشینان شاپور به ويژه بهرام دوم سیاستمدار درجۀ اول بود. اين 
عكس العم��ل را مي ت��وان چنین تعبیر کرد: مزداپرس��تي را آيین 
بودايي از يک سوي و مسیحیت از سوي ديگر محصور کرده بود. 
آيین بودايي از آغاز سلطنت سلسلۀ دوم کوشان، که مؤسس آن 
پادشاه کنیشكا اين آيین را دين رسمي مملكت خود قرار داد، در 
مش��رق در اوج خود بود. مراکز مسیحیت در بین النهرين شمالي 
تش��كیل ش��د و در مغرب با يهوديت، که همواره در بابل فعالیت 
مي کرد، در جدال بود. در اين هنگام آيین مزدا را، حتي در داخل 
اي��ران، جانب مانويت و روحانیان آن ک��ه ماني ايجاد کرده بود، 
تهديد مي کردند. اندکي پس از مرگ شاپور اول، ماني محاکمه و 
به مرگ محكوم و اعدام شد، پیروان وي مورد آزار قرار گرفتند و 

3.ن��ک: گئ��و وي��دن گ��رن. ماني و 
تعلیم��ات او، ترجم��ۀ نزه��ت صفاي 

اصفهاني. 
4.نک: مري ويس. زردشتیان، باورها 
و آداب دين��ي آنه��ا، ترجمۀ عس��كر 

بهرامي.
5. ن��ک: گئ��و وي��دن گ��رن. ماني و 
تعلیم��ات او، ترجم��ۀ نزه��ت صفاي 

اصفهاني. 
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از وطن مهاجرت کردند. بعضي به سوي مشرق رفتند. در آسیاي 
مرکزي، مانويت س��رزمیني براي تبلیغ عقايد خود به دست آورد. 
بعضي ديگر به سوي سوريه و مصر شتافتند. در سه کتیبۀ طويل 
روي صخره ها و ابنیۀ فارس، کرتیر افتخار مي کند که مسیحیان، 

مانويان و برهمنان را اذيت و آزار کرده است.6

آموخته ها، تعاليم و اعتقادات ماني

جهان بيني ماني قبل از تبليغ دين 
 پاتک پدر ماني به فرقۀ مغتس��له پیوس��ته بود که در بین فرات 
و دجله رواج داش��ت. ماني ه��م در همان مذهب و طريقه بزرگ 
 ش��د. ولي بعدها به اوض��اع اديان زمان خود مانند مس��یحیت و 
زردش��تي وقوف پیدا کرد. چند بار فرشته اي به اسم توم )يا توام 
 يعني همزاد( بر او ظاهر ش��د و حقايق الهي را بر او آش��كار کرد 
 )در کفاالي��ا اي��ن فرش��ته را فارقلی��ط زن��ده نامیده اس��ت( او 
خ��ود را فارقلی��ط قلمداد کرد که عیس��ي از آم��دن او خبر داده 

است.7 
 اس��اس آيین ماني دو عنصر خدا و ماده اس��ت. آنها به ماده 
همۀ چیزهاي بد را نسبت مي دهند و به خدا همه نیروهاي نیک 
را. البته در تفسیرهاي ماني هرگز از دو خدا نام برده نشده است. 
بنیاد دين ماني بر تضاد نور و ظلمت و به عبارت ديگر خیر و شر 
نهاده ش��ده است. از اين دو عنصر، که همواره در ستیزند، جهان 
پديد آمده اس��ت. در انس��ان، روان نوراني و تن ظلماني است، و 
سراس��ر اخالق مانوي در اط��راف رهايي روان از تن دور مي زند. 
آن گاه که همۀ ارواح و همۀ نورها، که محبوس ماده هستند، آزاد 
ش��وند و به سوي خورش��ید صعود کنند، آسمان و زمین منهدم و 
از يكديگر جدا خواهند شد، و حكومت نور جاويدان پايدار خواهد 

ماند.8
مان��ي از اطالق نام خدا به عنصر ش��یطاني م��اده خودداري 
مي کند. در واقع ماني در ش��روع کارش ب��ر مبناي ثنويت ايران 

قديم گام برمي دارد. بر اس��اس اين عقیده جدال دائم بر دو اصل 
اساسي اورمزد )اهورامزدا( که نیكي است با اهريمن )انگرۀ مینیو( 
که شر است، استوار است. اين دو اصل اساسي همزاد بودند و در 
آغاز زمان مي بايس��ت بین خوب و بد يكي را انتخاب مي کردند. 
اهريم��ن بدي را انتخاب کرد و اورمزد نیكي را )گات ها(. در پِس 
گات هاي زردشتي، طرح متفاوتي از وحدت وجود و تعبیر کیهاني 
تش��خیص داده مي شود که بر طبق آن اورمزد و اهريمن از يک 
موجود نخس��تین به ن��ام زروان به وجود آمده ان��د که خداوند دو 

جنسي زمان و مكان بوده است. 

برگزيده شدن ماني
هنگامي که ماني به 12 سالگي رسید اولین وحي به او نازل شد. 
اي��ن واقعه در س��ال 228 يا 229 م. اتفاق افتاد. وحي به وس��یلۀ 
موجودي آسماني، که در عربي او را التوم مي نامند و در سرياني 
توامًا به معني همزاد )توام(، به ماني مي رسد. پیام موجود آسماني 
از اي��ن ق��رار بود: »اين جماع��ت را فراموش کن، ت��و از پیروان 
آنها نیس��تي. راهنمايي به اصول اخالقي، پرهیز از شهوات اينها 
وظايف تو اس��ت، اما از آنجا که هنوز نوجواني، وقت آن نرسیده 
که آش��كارا بر آن بشارت دهي«.9 پس ماني از گروه مغتسله، که 
تا آن زمان به خواس��ت پدرش به آن پیوسته بود، دست کشید و 
چ��ون آن جماعت نیز نتوانس��تند از آن پس او را تحمل کنند، او 

را از خود راندند.
از آن پس ماني به همین منوال تمام نكات اساسي تعالیم را 
هن��گام نزول وحي دريافت کر د. او چنین ادامه مي دهد: »چنین 
بر من فارقلیط فاش س��اخت آنچه را که بوده است و آنچه را که 

خواهد بود«.10
مان��ي با اطاع��ت از فرمان قاصد ملكوت��ي همچنان در انزوا 
به س��ر مي برد. با در نظر داش��تن تحوالت بعدي، مي توان چنین 
اس��تنباط کرد که مان��ي در اين مدت به مطالع��ۀ متون مذهبي 
مت��داول در تمدن بین النهرين در آن زمان و تفكر و تعمق دربارۀ 

6. نک: رومن گیرشمن. ايران از آغاز 
تا اسالم، ترجمۀ محمد معین.

تق��ي زاده،  سیدحس��ن  ن��ک:   .7
ماني شناسي، به کوشش ايرج افشار، 

8. ن��ک: گئ��و وي��دن گ��رن. ماني و 
تعلیم��ات او، ترجم��ۀ نزه��ت صفاي 

اصفهاني. 
9. نک: ابن نديم. الفهرس��ت، ترجمۀ 

محمدرضا تجدد. 
10. H. J. Polotsky, et al. , trsls. 
Kephalaia, Stuttgart.
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آنچ��ه مطالعه کرده بود، مش��غول بوده اس��ت. اي��ن مطالعات و 

تفكرات اعتقاداتش را کامل و راسخ ساخت. 
در س��ال 241/240 م. فرشته به او چنین گفت: »درود بر تو 
اي مان��ي، درودي از ط��رف من و از جانب خداوند که مرا نزد تو 
فرستاده و تو را براي رسالت خود انتخاب نموده است. خداوند از 
ت��و مي خواهد که مردم را به حقیقت دعوت کني و پیام حقیقت 
را از طرف او به عموم مردم برس��اني و خود را وقف اين وظیفۀ 
بزرگ کني. اکنون وقت آن رس��یده که تو آشكارا تعلیمات خود 

را رواج دهي.«.11

آغاز تبليغ ماني براي آيين مانويت
ماني با رس��یدن به بزرگسالي احساس کرد بايد دين خود را، که 
ديني برگزيده و داراي برخي عناصر زردش��تي است، تبلیغ کند. 
وي که در جواني احتمااًل هیچ تماس مستقیمي با کیش زردشتي 
نداش��ت، برخي اصول عقايد بنیادين آن را از رهگذر س��نت هاي 

يهودي و مسیحي و گنوسي دريافته بود. 
بین ماني و مهرپرستي رابطۀ نزديكي وجود داشت. پرستش 
مهر در نواحي مرزي ارمنستان در شمال غربي ايران بسیار رواج 
داش��ت. از آنجا که در اين دوره ماني در ارتباط بس��یار نزديک با 
مهرپرستان بود و آرزو داشت نمايندۀ خدا شناخته شود، مي توان 
اين دوره را دورۀ مهرپرس��تي ماني نامید. نوش��تۀ ناخواناي روي 
س��كه اي که به خط ماندايي از خاراسین در جنوب بابل به  دست  

آمده چنین مي گويد: »ماني منصوب شدۀ میترا«. 
ماني کوشید تا بین مذهب خود و مسیحیت ارتباطي همچون 
ارتب��اط با مذاهب بودايي و زردش��تي برقرار کن��د. اما بايد توجه 
داشت که وي در هر يک از اين موارد نوع خاصي از عقايد مزبور 
را مد نظر داشت. از نظر او بودايي فقط فرقۀ مهاياني و زردشتي 
تنها مذهب مجوسان مادي بود که مفهومش همان زرواني گري 
اس��ت. ماني از مس��یحیت عرف��ان آن را مد نظر داش��ت. روي 
مسیحي پیام او براي مغرب زمین و روي بودايي آن براي مشرق 

زمی��ن بود. در میان اين دو منطق��ۀ تبلیغي امپراتوري ايران قرار 
داشت که براي آن قالبي زردشتي برگزيده بود. عناصر بودايي و 
مس��یحي به عنوان تزيین در اين مذهب نشان داده مي شوند،که 
به آس��اني مي توان آنها را مجزا ک��رد و هیچ ضرري هم به اصل 
اين نظام وارد نمي آورد، ولي عناصر ايراني را نمي ش��ود به همان 
چش��م نگريس��ت، زيرا عناصر مزبور در حقیقت اجزاي س��ازندۀ 
آن اند و با برداش��تن آنها تقريبًا چیزي از شالودۀ عقايد ماني باقي 
نمي ماند. بنابراين اس��اس مانويْت ايراني اس��ت و نه تنها ايراني، 
بلكه زرواني از يک زاويۀ عرفاني اس��ت. مانْي بودا و زردش��ت و 
مسیح را سلف خود مي پنداش��ت.12 مع ذالک تنها زردشت مظهر 
ايرانیت را جلوه گر مي ساخت و در بین اسالف ماني مقام خاصي 
داش��ت. به نظر مي رس��د که دو مذهب ديگ��ر به مصلحت هايي 

انتخاب شده بودند.13
عقايد نصارا تأثیري عمیق در آيین ماني گذاشته است. مثاًل 
پدر عظمت و انس��ان اول و مادر زندگان را، که نخس��تین تثلیث 
مانويه هس��تند، در ازاي اب و ابن و روح القدس قرار داده اس��ت. 
عباراتي از انجیل عیس��ويان در قطعات کتب ماني ديده مي شود. 
عیس��ي در آيین ماني مقام��ي عالي دارد. عیس��اي مانويان آن 
عیسايي نیست که يهوديان به دار آويختند. ماني شهادت مسیح 
را ظاه��ري مي داند و آن را نش��انۀ اس��ارت روح نوراني در عالم 
اس��فل تلقي مي کن��د. به اعتقاد ماني عیس��اي حقیقي موجودي 
اس��ت الهي که از عالم نور براي تعلیم آدم و هدايت او به صراط 
مستقیم فرستاده شد. عیسي راهنماي ارواح است به جانب جهان 
نور. ماني اصل نجات را، که در مذهب عیسوي آمده است، تعبیر 
کرده و با آيین خود وفق داده است. ماني عقیدۀ تناسخ روح را از 

هنديان، خاصه بودايیان، گرفته است.14
مان��ي پس از چندين بار دريافت مكاش��فاتي از جانب قاصد 
ملكوتي س��فري به هند کرد و طي آن به دعوت پرداخت و پس 
از مراجع��ت، در ايران نیز به دع��وت خويش ادامه داد. او خود را 
فارقلیط معرفي مي کرد که مسیح ظهورش را خبر داده بود. ماني 

11. نک: ابن نديم، محمدبن اسحاق. 
الفهرس��ت، ترجمۀ محمدرضا تجدد، 

تهران: امیرکبیر. 
12.  نک: بیرون��ي ابوريحان بیروني، 

آثارالباقیه. 
13. ن��ک: ويدن گرن، گئ��و. ماني و 
تعلیم��ات او، ترجم��ۀ نزه��ت صفاي 

اصفهاني. 
14.نک: آرتور کريستن سن، ايران در 
زمان ساسانیان، ترجمۀ رشید ياسمي.
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مي گوي��د: »در هر زماني انبیا حكم��ت و حقیقت را از جانب خدا 
به مردم عرضه کرده اند، گاهي در هندوس��تان به وسیلۀ پیغمبري 
بودانام و گاهي در ايران به واس��طۀ زردش��ت و زماني در مغرب 
زمین به وسیلۀ عیس��ي و عاقبت من که ماني پیغمبر خداي حق 
هس��تم، مأمور نش��ر حقايق در سرزمین بابل گش��تم.«15 نیز در 
س��رودي که به زبان پهلوي اشكاني س��روده مي گويد: »من از 
بابل زمین آمده ام تا نداي دعوت را در همۀ جهان پراکنده کنم.« 
مان��ي مدعي بود که براي اصالح و تكمی��ل اديان قبلي آمده و 

خاتم پیغمبران است.16

زروان خداي برتر
ماني براي دين قديم تر زردش��تي )دين پادشاهان بزرگ اشكاني 
که وي در دوران حكومت آنان به دنیا آمده بود و دين ساسانیان 
ک��ه حمايتش کرده بود( احترام قائل بود. وي اعتقاد داش��ت که 
آيین زردش��ت و نیز مسیحیت و بودايي، همه در اصل، دين هايي 
راستین بودند که کژفهمي پیروانشان آنها را به تحريف کشانده، 
و او براي احیاي دين فرس��تاده ش��ده است. از اين رو، در پارس 
براي اينكه مستمعان ايراني بهتر به مطالب او پي  ببرند، به راحتي 
دين��ش را در لفاف��ي زردش��تي ارائه کرد و حتي نام بس��یاري از 
 مین��وان ايزدک��دۀ خوي��ش را از اي��زدان زردش��تي برگزيد. در 
سلس��لۀ اساطیر خويش سرگذش��ت پهلوانان داس��تاني ايران را 
 مث��ل فريدون و غیره وارد کرد. با اين اقدام خش��م بس��یاري از 
روحانیان زردش��تي برانگیخته شد که انِگ زنديگ )آن که متون 
مقدس را تفس��یر به رأي خود مي کند( ي��ا بدعتگزار به مانويان 

مي زدند.17
از رهگذر منابع بودايي مي توان ديد که کیش زرواني )احتمااًل 
به وسیلۀ سپاهیان هخامنشي( به میان سغديان شمال شرقي راه 
يافته بود، ولي پارتی��ان ظاهراً در برابر اين بدعت مقاومت کرده 
بودند. اما ساس��انیان زرواني بودند �� ش��ايد در اين مورد هم به 
تأسي از پادشاهان متأخر هخامنشي. بسیار محتمل است که نكتۀ 

اصلي تفاوت میان الهیات پارتي و پارس��ي )تفاوتي که آشكارا بر 
آن تأکید ش��ده(،  به رغم کوش��ش هاي جامعۀ روحانیت ساساني 
همین موضوع بوده اس��ت، چه نويسنده اي ارمني در سدۀ پنجم 
به يک روحاني زردشتي اش��اره مي کند که رئیس مدارس ديني 
پارس��ي و پارتي ب��ود. خود کرتیر، که دس��ت کم در دوران چهار 
پادش��اه رهبري ديني را برعهده داشت، هم مي بايستي همچون 
روحانیان بلندپايۀ پارس��ي پس از وي زرواني بوده باش��د وگرنه 
هماهنگي چش��مگیري که در روزگار ساساني میان فرمانروايان 
و روحانیان پارسي حكمفرما بود، نمي توانست وجود داشته باشد، 
ول��ي وي فريب ماني را در م��ورد اقتباس هايش از کیش زرواني 

نخورد.18
زروان پیش از آفرينش جهان وجود داش��ت. او که در آرزوي 
پس��ري بود تا آس��مان و زمین را بیافريند، به مدت هزار س��ال 
يزش هايي )شكرگزاري( به جاي آورد. اما در پايان هزار سال در 
اينكه قرباني هاي او مؤثر خواهد افتاد يا نه ترديد کرد. در لحظۀ 
ترديد جفت��ي توأمان، اهرمزد و اهريمن، در بطن او پديد آمد. او 
دريافت که دو پسر به دنیا خواهد آورد. پس با خود پیمان به میان 
آورد که به نخس��تین پس��ري که از بطن او بیرون آيد شهرياري 
بخشد. اهرمزد به انديشۀ پدر پي برد و برادر را از آن آگاه ساخت. 
پس اهريمن بطن را بدريد و بیرون جس��ت. اهريمن نزد پدر بر 
محق بودن خود پافشاري کرد و سرانجام با بي میلي فرمانروايي 
نه هزار س��الۀ جهان را پذيرفت. اهرمزد مي بايس��ت پس از او به 
شهرياري برسد. پس هر يک به آفرينش خويش آغازيدند. قدمت 
اين اسطوره معلوم نیست. اما شايد بتوان خاستگاه آن را با تفسیر 
اين قطعۀ گاهاني )يسناي 44، بند 3( تشخیص داد: »کیست پدر 

نخستین اشه به خاطر آبستني)اش(؟« 
فرمان��رواي عال��ي نور در ن��زد مانويان ايران��ي زروان گفته 
مي ش��ود، چنان که ما اکن��ون خدا را ازلي و اب��دي مي نامیم. به 
عقیدۀ ماني پدر عظمت پنج مس��كن ي��ا پنج صفت دارد: حس، 
عقل، فكر، خیال، اراده. به قول ابن نديم در الفهرست خدا چهار 

15. ابوريحان بیروني بیرون، همان.
16. نک: آرتور کريستن سن، ايران در 
زمان ساسانیان، ترجمۀ رشید ياسمي.

17. نک: مري بويس. همان. 
18. نک: پرودس اوکتور شروو. عناصر 
ايراني در کیش مانوي، ترجمۀ محمد 

شكري فومشي.
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طبیع��ت دارد. ماني عقیده به چهار چیز بزرگ را تبلیغ کرد: خدا، 
نور او، قدرت او، حكمت او. خدا پادش��اه بهشت نور است. نور او 
آفتاب و ماه است. قدرت او پنج فرشته است: هوا و باد و روشنايي 
و آب و آتش. حكمت او دين مقدس است که پیغمبران آورده اند 

و احكام دين است.19

خاستگاه کيش ماني 
جس پ. آسموس��ن20 نظريات اصلي دربارۀ خاستگاه هاي کیش 
مان��وي را چنی��ن خالصه مي کن��د: گرچه عموم پژوهش��گران 
متفق القول هس��تند که کیش مانوي بر اساس کیش گنوسي بنا 
ش��ده، بنا بر نظريات ديگر، خاستگاه اين کیش در اديان يوناني، 

مسیحي يا ايراني نهفته است.
در سال هاي اخیر ذهن پژوهشگران به اين نكته گرايش پیدا 
کرده است که ش��الودۀ کیش مانوي در درجۀ اول بر آموزه هاي 
مس��یحي بنا ش��ده، اما ماني اين آموزه هاي اصیل مسیحي را در 
قال��ب تعلیماتي کاماًل نوين درآورده اس��ت. اس��اس اين نظريه 
مجموعۀ دست نوش��ته هاي مانوي کلن است. دست نوشتۀ مزبور 
صح��ت منابع ديگر را دربارۀ پیش��ینۀ دين مان��ي تأيید مي کند، 
ضم��ن اينكه کاًل ديدگاهمان را نس��بت به اي��ن نظام در جهتي 
درست س��وق مي دهد. مثاًل آ. بوهلیگ21 خاطرنشان مي کند که 
در کیش مانوي »عناصر گوناگون اس��طوره اي ايراني، گنوس��ي 
و مس��یحي به عنوان الگو و طرح... ب��ه کار رفته اند. بدين لحاظ 
کیش��ي که ماني ب��ه ايجاد آن همت گماش��ت، از مس��یحیتي 
بدعت آمیز ناش��ي ش��ده بود و بعد به طور اساسي فراتر از ثنويت 
مزدايي توسعه يافت و حتي از خود مسیحیت بريد.« وي در جاي 
ديگر مي گويد: »ماني با هیچ کس هم عقیده نبود، مگر طريقه اي 
که خود آن را پديد آورده بود«. ماني »مضامین عقايدي را که او 
ش��كلي ديگر به آنها بخشیده بود، در طريقۀ نوينش وارد کرد«. 
همانند او رودلف چنین نوشته است: »ماني... وظیفه اش را در آن 
ديد که سنن مذهبي شرق روزگارش را در يک دين جهاني، که 

براي رستگاري بش��ر ظهور کرده بود، گرد آورد.«22 اين »سنت 
در نوش��ته هاي قبطي مانوي به خصوص کفااليا حفظ ش��ده که 
نزديک ترين س��نت به طريقۀ اولیۀ مانوي است، اما اين نوشته ها 
به وس��یلۀ مطالب مشابهي از متون ايراني، که متأخرترند، تكمیل 
مي ش��وند«. رودلف در جاي ديگر بر اين واقعیت تأکید مي ورزد 
که ماني از اس��اطیر ايراني ش��ناخت کاملي داشت و خاطرنشان 
 مي کن��د ک��ه بس��یاري از عناص��ر زيربناي��ي طريق��ۀ او را تنها 
مي توان از وراي اس��طوره هاي ايراني دريافت.  بنا بر نوشته هاي 
او آموزۀ ماني بر اس��اس ثنويت معروف گنوس��ي يعني روشنايي 
وتاريكي، روح و ماده، و خیر و شر قرار داشت، اما اين آموزه عمیقًا 
وابسته و تحت تأثیر میراث باستاني ايراني اش بود. وي همچنین 
خط س��یر جهان را چونان دوران��ي بازآينده مي ديد که خود بدان 
کاماًل سامان بخشیده بود، تفكري که پیش از آن کیش گنوسي 
تنها ش��كل اولیۀ آن را شناس��انده بود. وي سرانجام خاطرنشان 
مي کند که ماني هرگز بینش��ي را که هدف آن درآمیختن کیش 
او با اديان ديگر، به ويژه دين رو به زوال زردش��تي بود، از دست 

نداد. 
در مقابل اين نظريات که مبتني بر هم آمیزي مذاهب است، 
پژوهش��گراني که براي کیش مانوي »نس��بت ايراني« بس��یار 
قوي ت��ري قائل اند، مي کوش��ند تا براي اکث��ر عناصر آموزه هاي 
ماني پیش��ینه اي ايراني بیابند. گئو ويدن گرن، که پرچمدار اين 
نظريه است، در خاتمۀ بررسي تطبیقي اش در کیش مانوي و دين 
ايراني با قطعیت مدعي ش��ده که »عناصر مسیحي و بودايي اين 
کیش خود را چون آرايه هايي نشان مي دهند که مي توان آنها را 
بدون هیچ مش��كل و گزندي از اين نظام جدا ساخت، حال آنكه 
در ارتب��اط با عناصر ايراني اين نظ��ام چنین امكاني وجود ندارد، 
از آن رو ک��ه اين عناصر در حقیقت س��تون فق��رات و از اجزاي 
سازندۀ آن ش��مرده مي شوند.... ساختار اساس��ي کیش مانوي... 
ايراني و... زرواني از يک زاويۀ عرفاني )گنوسي23( است.... از نظر 
ماني کیش زردش��تي همان دين مغان مادي، يعني همان کیش 

19. سیدحسن تقي زاده. ماني شناسي، 
به کوشش ايرج افشار. 

20.  Jes Peter Asmussen 
(1928 - 2002)
21. Alexander Böhlig (1912-
1996)
22. Rudolph
23. Gnostic
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زرواني بود و از مسیحیت تنها عرفان آن را مد نظر داشت. صبغۀ 
مس��یحي پیام او براي مغرب زمین بود و صبغۀ بودايي آن براي 
مشرق زمین، براي شاهنشاهي ايران قالب زردشتي دينش عامل 

تعیین کننده بود«. 
اخی��راً نظريۀ ويدن گرن مورد حمايت يكي از پژوهش��گران 
دين ايراني به نام گراردونیولي قرار گرفته اس��ت، وي که شديداً 
به نظرياتش ايمان دارد بر اين باور اس��ت که فقط عناصر ايراني 
کی��ش مانوي عام��ل تعیین کننده هس��تند و بدون آنه��ا تقريبًا 

 

 هی��چ مفهوم��ي از س��اختار نظام مان��وي به  ط��ور کامل درک 
نخواهد شد. 

درس��ت در مقابل اين ديدگاه، پژوهش��گراني هستند که به 
وجود هیچ عنصر ايراني در کیش اصیل مانوي باور ندارند. متوني 
 کش��ف شده اس��ت، به ويژه مجموعۀ دست نوشته هاي 

ً
که اخیرا

مانوي کلن، عمدتًا پیشینه عناصر يهودي � مسیحي را در کیش 
مانوي نشان مي دهند. ساموئل لیو منكر اين نكته است که ماني 
عناصر مس��یحي، زردش��تي و بودايي را در ه��م آمیخته تا ديني 
جهاني پديد آورد. او مدعي اس��ت که »مان��ي بدون ترديد آرا و 
انديشه هاي اديان مختلف را در هم آمیخت، اما پیشینۀ ديني اش 
س��خت ريشه در آرا و انديشه هاي يهودي � مسیحي داشت. اين 
نكت��ه را متوني که اخیراً کشف ش��ده تأيید مي کند. ديدگاهي که 
زماني او را درهم آمیزندۀ عناصر مس��یحي و زردش��تي و بودايي 
مي پنداش��ت تا ديني جهاني براي بشريت به ارمغان آورد، ديگر 
بايد به طور قطع مردود شناخته شود.... عناصر زردشتي و بودايي 
اي��ن دين در طول س��فر هیئت هاي تبلیغ��ي در اين کیش نفوذ 
کرده ان��د و بنابراين جزو بنیادين س��اختار نظام مانوي ش��مرده 

نمي شوند.«

ادعاي ماني دربارۀ نكات برتري دينش 
مان��ي ادي��ان پیش��ینیان و پیامبرانش��ان را راهنمايان راس��تي 
مي دانس��ت. بنا به نوش��ته هاي خود او اديان پیشین قدرت ذاتي 

کافي در برابر حمالت گوهر بدي در خود نداش��ته اند و از اين رو 
راس��تي اي که اين اديان مبلغ آن بودند به فساد گرايید. ماني به 
تش��ريح ده نكته از عواملي مي پردازد ک��ه موجب برتري دينش 
نس��بت به اديان ديگرند. از اين میان تنها پنج مورد نخس��ت آن 

باقي مانده است:
نخست اينكه دين گذشتگان به يک شهر )سرزمین( و به يک  � 

زبان بود، پس دين من به هر شهر و هر زبان آموخته شود.
دوم اينك��ه اديان پیش��ین تا زماني که س��االران پاک اندرش  � 
بودند، دوام آوردند، چون س��االران درگذش��تند پس دينش��ان 
بیاشفت. اما دين من با سلسله مراتب دين مردانش داراي چنان 

تشكیالت منسجمي است که تا ابد بپايد.
سوم اينكه روان هايي که در اديان پیشین کردگانشان را کامل  � 

نكردند به دين من آيند، که خود برايشان دِر رستگاري باشد.
چهارم اينكه مكاش��فۀ دو بن ماني، کتاب هاي زنده اش و خرد  � 
و دانش��ش از آن اديان پیش��ین برتر و بهتر اس��ت. بدين سان 
پیغامبران پیش��ین �� به خالف آنچه مان��ي کرد �� آموزه هاي 
خوي��ش را به نگارش درنیاوردند. اين نكته در س��ر آغاز کتاب 
کفااليا )ويراس��تۀ پولوتْس��كي( شرح داده ش��ده است: عیسي 
مس��یح به غرب آمد و پس از مرگ او حواريون گفته هايش را 
نوشتند. زردش��ت در ايران زمین نزد شاه ويشتاسب )گشتاسب( 
آمد، و گرچه موبدان دينش س��خنان وي را به خاطر سپردند و 
پس از مرگش آن را به کتابت در آوردند، خود او کتابي ننوشت. 
و س��رانجام هنگامي که بودا به پیدايي آمد، گر چه مكاشفه اش 
را بس��یار موعظه کرد و پیروانش را س��امان بخشید، اما او نیز 
هیچ نوشته اي از خود بر جاي نگذاشت و اين مريدان وي بودند 
که موعظه هايش را به خاطر س��پردند و بعد از مرگش آنها را 

به نگارش درآوردند.
پنج��م اينكه همۀ کتاب ها، حكمت ها، مكاش��فات، تمثیل ها و  � 
مزامیر تمام اديان پیش��ین از هر نقط��ه اي گردآمدند و به دين 
ماني درآمدند و به دانش��ي که او به الهام دريافت کرده اس��ت، 
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پیوستند. 

 کفاالي��ا مي افزاي��د: »همچنان که قطره قطره جمع ش��ود و 
 آب بس��یار پدي��د آي��د، کتاب ه��اي که��ن )پیش��ین( نی��ز ب��ه 
 نوش��ته هاي من پیوس��تند و دانش��ي عظیم پديد آمد، که چون 
آن )تاکن��ون( در هیچ ي��ک از دوران کهن )پیش��ین( به پیدايي 

نیامد.«
در معادشناسي مانويت، روان شخِص درگذشته در داوري روز 
آخرت زن جواني را مي بیند که چهره اش تحت تأثیر کردار نیک 
يا بد درگذش��ته دگرگون شده اس��ت. اين اسطوره، تحت عنوان 
اس��طورۀ داوري در منابع مانوي و زردش��تي هر دو حضور دارد. 
 به زمان گاهان يا تفسیرهاي 

ً
منشأ اين اسطوره در ايران احتماال

آن بازمي گردد.24
جامع��ۀ مانوي مرک��ب از پنج طبقه بود، مع��ادل پنج تجلي 
پ��در عظم��ت، از اين قرار: طبقۀ اول 12 نفر رس��ول )به پهلوي 
فريس��تگان(، طبقۀ دوم 72 تن اس��قف )به پهلوي اسپس��گان(، 
طبقۀ سوم 360 تن ش��یوخ )به پهلوي مهستگان(، طبقۀ چهارم 
برگزي��دگان )به پهل��وي وزيدگان( و طبقۀ پنجم س��ماعون )به 
پهلوي نیوش��اگان(. عدۀ افراد دو دس��تۀ اخیر حدي نداش��ت و 
اين دو طبقه بیش��تر از س��ايران در کتب مانويه نام برده شده اند. 
نیوش��اگان عبارت از تودۀ مؤمنان اند، يعني آنان که طاقت تعالیم 

دشوار طبقۀ برگزيدگان را نداشتند.25

حكمت عملي مانويان
حكم��ت عملي مانويه مبتن��ي بر قواعدي چند ب��ود، مخصوصًا 

 

 قاع��دۀ هفت مه��ر ک��ه چهار مه��ر مربوط ب��ه ام��ور معنوي و 
 اعتق��ادي و س��ه مه��ر متعلق به عم��ل و کردار اش��خاص بود. 
 س��ه مه��ر اخیر از اين قرار اس��ت: مه��ر دهان )احت��راز از اداي 
 س��خنان کفرآمی��ز و ناپ��اک(، مهر دس��ت )اجتن��اب از عمل يا 
پیش��ه اي که ب��راي انوار زيان آور اس��ت(، و مه��ر دل )پرهیز از 
ش��هوات و آرزوهاي پلید(. اين مهرهاي عملي نس��بت به طبقۀ 

برگزيدگان و طبقۀ س��ماعون حكم متفاوتي داشت. برگزيدگان 
 نباي��د پیش��ه اي اختی��ار کنند که موج��ب زيان عناصر ش��ود يا 
 در پي اموري برآيند که اس��باب ثروت و آس��ايش مادي ش��ود. 
خ��وردن گوش��ت حیوان��ات و آزار رس��انیدن ب��ه ذرات ن��وِر 
 پنه��ان در نباتات، با چی��دن گیاهان، ممنوع بود. ش��راب را نیز 
ح��رام مي پنداش��تند. نبايد بیش از غذاي ي��ک روز و لباس يک 
س��ال، از مال دنیا داشته باش��ند. بايد بي زن زندگي کنند و براي 
نش��ر پاکي و طرز معاش بي آاليش، در اقطار جهان س��فر کنند. 
نیوش��اگان از اين قواعد س��خت مع��اف بودند، مي توانس��تند به 
مش��اغل و پیش��ه هاي عادي خود بپردازند و گوشت نیز بخورند، 
به ش��رط آنكه به دست خويش حیوانات را بي جان نكرده باشند. 
زن گرفت��ن نی��ز ب��راي آنها مباح ب��ود. بايد به طري��ق اخالقي 
 زندگاني کنند و بكوش��ند که به دنیا دلبستگي زياد پیدا نكنند. از 
 واجب��ات طبق��ۀ نیوش��اگان آن ب��ود ک��ه ن��ذر کنن��د غ��ذاي 
گزي��دگان را فراه��م آورن��د و گیاه��ي را، که گزي��دگان غذاي 
خ��ود مي س��اختند و از چی��دن آن ممن��وع بودن��د، بچینند و در 
 حض��ور آنه��ا زان��و زده تقديم کنن��د. در عوض، گزي��دگان دعا 
مي کردن��د که خداوند گناهي را که از چیدن گیاه بر نیوش��اگان 
وارد ش��ده، ببخش��ايد. پرداخت زکات و گرفت��ن روزه و گزاردن 
نماز تكلیف عمومي بود و همۀ طبقات را ش��امل مي شد. هر ماه 
هفت روز روزه مي گرفتند و در بیس��ت وچهار س��اعت چهار دفعه 
نم��از مي خواندند. پیش از ش��روع نماز با آب وضو مي گرفتند. در 
ص��ورت نبود آب با خاک و چیزه��اي ديگر تیمم مي کردند و در 
نماز دوازده مرتبه به س��جده مي افتادند. نیوش��اگان يكشنبه را و 
برگزيدگان دوش��نبه را مقدس مي ش��مردند، چه مانويان هفته را 
پذيرفت��ه بودند. صدقه دادن واجب ب��ود، ولي مانويه از دادن آب 
و ن��ان به کفار خودداري مي کردند، زيرا اين عمل را موجب پلید 
ش��دن ذرات نور مي دانستند که مس��تور در آب و نان است، اما 
از دادن لب��اس و پول و چیز ديگر، که از ذرات نور خالي اس��ت، 

مضايقه نمي کردند.26

24. نک: پرودس اوکتور شروو. عناصر 
ايراني در کیش مانوي، ترجمۀ محمد 

شكري فومشي. 
25. نک: آرتور کريستن سن، همان.

26. نک: همان.
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هنر ماني: ادبيات، نقاشي، خوش نويسي، 

موزاييک، و معماري

ادبيات
مانويت مذهبي با کتابت به ش��مار مي رود. بنیانگذار اين مذهب 
وحي هاي��ي را که به او نازل مي ش��د، به ص��ورت قانون جامعي 
 به ش��كل يک سلس��له آثار مكتوب گزارش مي ک��رد. همچنین 
 مانوي��ان کتاب هاي خ��ود را تذهیب مي کردند و مي آراس��تند و 
در اي��ن کار عالي تري��ن گون��ۀ خوش نويس��ي را ب��ا بهره گیري 
 مك��رر از رنگ به وج��ود مي آوردند. البته هم��ۀ کتاب ها مصور 
نیستند. اعتراف نامۀ )خواستوانیف( مكشوف در خوچو نمونۀ بسیار 
عالي دست نوشتۀ پیوس��ته اي است که سربرگ آن بسیار آراسته 
است. حواشي بسیاري از صفحات با گل و بوته هاي ويژه نقاشي 
شده است و غالبًا متني دارد که جزو نوشته هاي تزيیني به شمار 
م��ي رود. مانويان از ش��یوۀ کتاب نگاري هنديان کمتر اس��تفاده 
مي کرده اند، آنها بیش��تر از طومارنوش��ته بهره مي گرفتند که در 
چین خیلي رواج داش��ت. آنها الگوي غربي را نیز بس��یار به کار 
برده اند: کاغذهاي تاش��ده را با پوش��ه اي جلد مي کردند، جلدها 
نی��ز اغلب تزيین يافت��ه و در حد افراط روي آنها کار ش��ده بود. 
لب��ۀ جلد بس��یاري از کتاب ها را با نوار ع��اج محكم مي کردند و 
براي اين کار، در برخي از کتاب ها از چرم يا پوس��ت رنگ ش��ده 
استفاده مي کردند که با روش منظمي به لبۀ جلد دوخته يا منگنه 

مي شد.
کتاب هاي ماني به چند دس��ته تقسیم مي شوند: کتب ديني، 
ادبی��ات غیرش��رعي، اعتراف نامه ها، ادبیات س��رودگونه، ادبیات 

موعظه اي.27

کتب ديني
الف( کتاب شاهپورگان، که ماني آن را به شاهپور اول اهدا کرده 
اس��ت، اولین تألی��ف او و مبین اصول عقايد اوس��ت. اين کتاب 

ش��امل فرضیۀ اصول آفرينش و مبحث آخرت اس��ت. همچنین 
شامل بخش��ي از تاريخچۀ زندگي و زمان و مكان تولد ماني به 

قلم خود اوست.
 ب( در می��ان نوش��ته هاي ش��رعي مانوي در درج��ۀ اول بايد از 
 انجیل جاودان يا انجیل کبیر نام برد که به زبان س��رياني است. 
 در اي��ن کت��اب مان��ي ادع��ا مي کن��د ک��ه او هم��ان فارقلیط 
اس��ت که مس��یح به عنوان »مه��ر پیامبران« پیش��گويي کرده 

است.
 ج( اث��ر ديگر ماني گنجینۀ حی��ات نام دارد. اي��ن عنوان يادآور 
کتاب ماندايي گینزا يا گنجینه اس��ت. اين کتاب در هفت جلد و 
ش��امل انسان شناسي و روان شناس��ي از ديدگاه ماني و همچنین 
ش��امل جزئی��ات تعبیرات وي از انس��ان در مفه��وم عالم صغیر 

است.
د( چهارمین اثر شرعي او پراگماتیا نام دارد. محتويات آن احتمااًل 

عبارت از دستورهاي اخالقي عملي بوده است.
ه( اسرار مرکب از 18 فصل و شامل انتقاد از جانشینان ابن ديصان 

است. بخشي از اين کتاب دربارۀ تعلیمات ديصاني است.
و( اث��ر ديگر ماني کت��اب کوان نام دارد که ب��ه علت وجود آثار 
کشف ش��ده در تورفان اطالع کافي از آن در دس��ت اس��ت. در 
اين کتاب ماني اس��طورۀ قديمي خاورمیانه، يعني داستان هبوط 

فرشتگان را برگزيده است.

ادبيات غيرشرعي
اثر مهم ديگر که ارتباط بسیار نزديک با ماني دارد به زبان قبطي 
به دس��ت ما رسیده اس��ت و در زبان يوناني کفااليا نام دارد. اين 
کتاب ش��امل عقايد، تفس��یرها و وحي هاي ماني اس��ت و اغلب 
مان��ي را در حین مكالمه با ش��اگردانش توصی��ف مي کند که يا 
ش��اگردانش از او سؤال مي کنند و او جواب مي دهد يا اينكه خود 
ماني ب��ا ابتكار و قريحۀ خويش نكات مبهم معاني را برايش��ان 

روشن مي سازد.

27. ن��ک: ويدن گرن، گئ��و. ماني و 
تعلیم��ات او، ترجم��ۀ نزه��ت صفاي 

اصفهاني. 
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اعتراف نامه ها

الف( خستواني اعتراف نامه اي براي مؤمنان غیر روحاني و شامل 
پانزده بخش است که مقدمۀ آن مفقود شده است. در اين کتاب 
رفتار خالف قوانی��ن ديني، مانند خالف ه��اي اخالقي، يک يک 
ش��مرده شده اس��ت و پس از ذکر هر گناهي جملۀ »گناهان مرا 

ببخشاي« تكرار مي شود.
ب( اعتراف نام��ه اي به زبان س��غدي نیز موجود اس��ت که تنها 
مخصوص برگزيدگان اس��ت و در حقیقت کت��اب دعاي مانوي 
است و به احتمال قوي در عید بیما با صداي بلند خوانده مي شده 

است. 

ادبيات سرود گونه
ايمان مانوي در مجموعۀ بزرگ سرودهاي مذهبي که حفظ شده 
است کاماًل مشخص است. در اين سرودها احساس عاطفي، که 
اله��ام بخش پیروان ماني بوده، به خوبي نمايان اس��ت، و همین 
باعث درک بهتر پیشرفت مانويت مي شود. اين اشعار بدون ترديد 
از جوهر عرفاني روح گرفته اند. دستۀ اول مزمورهايي هستند که 
مشخصًا ترجمه از سرياني است. دستۀ ديگر به يک زبان شرقي 
� ايران��ي، ترکي يا چیني �� باقي مانده و مس��لمًا به يكي از اين 
زبان ها سروده ش��ده است. دستۀ سوم اشعاري است که به زبان 

اصلي غربي مثل يوناني، التین، يا قبطي سروده شده است.

ادبيات موعظه اي
مانوي��ان موعظه گراني بس��یار خوب و تعلیم دهندگاني س��اده گو 
بودند. کش��فیات تورفان شامل متن هاي پراکنده اي است که در 

مجالس وعظ از آن استفاده مي شده است. 

نقاشي 
س��نت نگارگري مانويان به بنیان گذار مانويت برمي گردد. ماني 
بی��ش از ديگر بنیان گ��ذاران ادياني که تاکن��ون ظهور کرده اند، 

به هنرهاي زيب��ا پرداخته و گونه هاي تش��ريحي متنوعي براي 
زندگ��ي منزه به دس��ت داده اس��ت. او نه تنها خود ش��یوه اي در 
خوش نويس��ي ابداع کرد که کتاب هايش حتي پس از ترجمه به 
زبان هاي ايراني و آس��یاي میانه به اين خط نوشته مي شد، بلكه 
شخصًا آثارش را هنرمندانه تذهیب مي کرد. او براي آموزش هاي 
خ��ود کتاب مصوري داش��ت به ن��ام ارژنگ و در آث��ار تبلیغي و 
تربیت��ي خود نیز گنجینۀ بزرگي از س��نت هن��ري بر جاي نهاد. 
مي توان چنین پنداش��ت که مهم ترين آموزه هاي کیهان شناختي 
در ارژنگ به تصوير کش��یده شده است. از يكي از قطعات تفسیر 
دربارۀ ارژن��گ برمي آيد که نگارۀ آتش ب��زرگ در پايان جهان، 
در کنار نگاره هاي ديگر، مي بايس��ت در ارژنگ آمده باش��د. اين 
همان قطعۀ پارتي بازيافته در تورفان است که دربردارندۀ سلسله 
تشبیهاتي به هم پیوسته و نمايانگر نیروي ويرانگر آن آتش بزرگ 
اس��ت. اين متن يكي از چند قطعه اي اس��ت که از تفسیر ارژنگ 
باز مانده اس��ت. ارژنگ محتماًل همان Eikon )تصوير( است که 
در نوش��ته هاي قبطي بدان اشاره کرده اند و نامش بالفاصله پس 
از هفت کتاب رس��مي ديني مانوي آمده اس��ت. از کتاب مواعظ 
برمي آيد که اين تصوير ظاهراً ش��امل چندين نگاره بوده اس��ت. 
مان��ي محتماًل با اش��اره به پیش بیني زمان ش��كنجه و آزار خود 
مي گوي��د: »بر نگاره ه��اي نگارخانۀ خود مي گري��م.« پس، اين 
Eikon )تصوير(، چنان که نخس��تین بار هنینگ پنداش��ته است، 

نمي تواند فقط شامل پرترۀ منحصر به فرد بنیان گذار مانويت باشد 
که بر محراب يا بما )يكي از مراسم مهم آيین مانويان( منقوش 
اس��ت. هنینگ، اين پیشرو پژوهش هاي مانوي، بعدها نظرش را 
عوض کرد و نوش��ت: »پولوتس��كي حق داشت پیشنهاد کند که 
اي��ن Eikon همان کتاب مصور يا نوعي نگارنامه بوده که آموزۀ 

ماني را تصوير مي کرده است.« 
بنا به گفته ابوالمعالي، نويسندۀ معتبر ايراني و صاحب کتاب 
بیان االديان، نس��خه اي از ارژنگ تا پايان س��دۀ يازدهم میالدي 
در غزنه وجود داش��ته است. او مي نويسد: »گويند ماني بر پارچۀ 

هان��س  کاي��ت،  کلی��م  ن��ک:   .28
يواخیم. هنر مانوي، ترجمۀ ابوالقاسم 

اسماعیل پور. 
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حرير سپید خطي فرو کشید، چنان که از آن يک تار حرير بیرون 
کشیدند و آن خط ناپديد گشت و کتابي کرد به انواع تصاوير که 

آن را ارژنگ ماني خواندند و در خزائن غزنین هست.« 
نخس��تین بار مانوي��ان بودند که محتواي آم��وزۀ خود را به 

تصاوير آراستند، از جمله در نگارنامۀ ديوان اباتور )کشتار ديوان( 
مي توان اين تصاوير را ديد. در اين اثر مثاًل ايس��تگاه هاي س��فر 
روح، کش��تي خورشید و ماه با مسافران يا تصاوير ساختار کیهان 

تصوير گرديده است.28
مان��ي به ظن بس��یار قوي، خ��ود از موهبت هن��ري بزرگي 
برخوردار بوده و اينكه بعده��ا وي را ماني نگارگر خوانده اند، که 
هنوز هم در منابع فارس��ي نو برجسته مي نمايد، بي اساس نبوده 
اس��ت. ماني خود در متني اصرار مي ورزد که »چه همۀ رسوالن، 
ب��رادران من که پیش از من آمدند، }به نوش��تار در نیاورده اند{ 
خرد خويش را چونان که من، نه به تصوير کشیده اند خرد خويش 
را چونان که من}کش��یده ام{«29 اين از نظر تاريخي به حقیقت 

بسیار نزديک است. 
آشكار است که تماس نزديک مانويان و بودايیان در آسیاي 
مرکزي باعث شد که هنر مانوي تأثیرات شگرفي از هنر بودايي 
بپذيرد. همچنین آگاهیم که نوشته هاي مانوي آسیاي مرکزي بر 
قالب مفاهیم بودايي بنا شده است. اين تأثیر در مورد نوشته هاي 
فارس��ي میان��ه و پارتي ممكن اس��ت کمتر بوده باش��د. به ويژه، 
متون چیني مانوي مكش��وف در دون هوانگ سخت تحت تأثیر 
آرمان هاي بودايي قرار گرفته اند. پس ش��گفت آور نیس��ت که در 
هنر مان��وي، درونمايه هاي بودايي ديده ش��ود. براي نمونه، گل 
لوتوس را مي توان يادآورشد که در بیشتر نگاره هاي مانوي ديده 
مي ش��ود. به ويژه در ارائۀ چهره هاي پیشكش آورنده هیچ تفاوت 
اساس��ي با هنر بودايي ندارد. هنر مانوي خود تا اندازه اي بر هنر 

بودايي مؤثر بوده است. 
نخس��تین نكته اي ک��ه دربارۀ تكنیک نقاش��ي مینیاتور بايد 
يادآور ش��د، اين است که کاغذ را معمواًل با مخلوطي سفید يا با 
گچ بتونه کاري مي کردند و پرداخت مي نمودند. آن گاه يک طرح 
اولیه، احتمااًل به کمک وس��ايل رس��م، روي صفحۀ صاف کاغذ 
مي کشیدند. بعد آن را با پوشش رنگي پر مي کردند. در مرحله اي 
ديگ��ر، زر برگ ب��ه کار مي بردند و آن را ب��ه صورت برش هاي 

29. Polotsky, H.J. et al. , trsls. 
Kephalaia, Stuttgart.
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نازک درآورده، ش��كل مي دادن��د و در اين کار افراط مي ورزيدند. 
زمینه ها را با يک خط اصلي مي آراستند تا به نگه داشتن زربرگ 
نیز کمک کند و سطح زرنگار را که سرشار از خطوط رنگي بود، 
بهتر جلوه دهد و از لعل س��رخ درخشنده بسیار بهره مي گرفتند. 
رنگ هاي��ي که اغلب در اين نگاره ها به کار مي رفت، عبارت بود 
از س��رخ ارغواني، قرمز تند، آبي، زرد و س��بز بس��یار سیر. براي 
بتونه کاري گاه از آبي براق بهره مي گرفتند که محتماًل از سنگ 
الجورد فراهم مي ش��د. هنر ديوارنگاري نیز از آنجا آغاز شده بود 
که بر يک س��طح صاف و بسیار خوب بتونه کاري شده طرح هاي 
اصل��ي را طراحي مي کردند و براي اين منظور از وس��ايل رس��م 
اس��تفاده مي شد. ش��گفت آور اين که خطوط را نه تنها با رنگ پر 
مي کردند و اکنون بس��یاري از آنها محو شده، بلكه با ضربه هاي 
اضافي و چیره دستانۀ قلم مو بر استحكام آنها مي افزودند. بنابراين، 
آبرنگ نگاره هاي ديواري، که سالم مانده اند، بیشتر اين جزئیات 
مهِم چیره دستانه نقاشي ش��ده را نشان مي دهند. چگونگي نقش 
محاسن و ابرو، چین وشكن جامه، و جنبه هاي ديگر، به راستي در 
آبرنگ نگاره هاي دي��واري و مینیاتورهاي بزرگ به خوبي واضح 
و مش��خص اس��ت. هر چند نقاش��ي هاي تورفان ويژگي بومي 
برجس��ته اي دارد، چنانكه از ظاهر اشخاص و جامه و اسباب آنها 
و چیزهاي ديگر برمي آيد، اصل س��نت به ماني بازمي گردد و اين 
انديشه که هنر مانوي بر شالودۀ هنر اشكاني منطقۀ بین النهرين 
نهاده ش��ده است، قابل درک اس��ت. بي ترديد، هنر ساساني که 
به راحت��ي تأثی��ر بیگانگان و بی��ش از همه تأثیر هن��ر يوناني را 
پذيرفته، بر نقاش��ي مانوي��ان نیز مؤثر بوده اس��ت. به هر حال، 
باز ماندۀ آثار هنري مانوي نشانه هايي از تأثیرپذيري هنري را در 
خ��ود دارد که در روابط بازرگاني بزرگ ماوراي قاره اي سرتاس��ر 
مسیر جادۀ ابريشم مي بايست به وجود آمده باشد. لوُکک بر نفوذ 
گستردۀ يونانیان بر فرهنگ منطقۀ تورفان �� که به واسطۀ ايران 
و هند میسر شده است �� صريحًا تأکید کرده است.30 اگر هلنیسم 
را با معناي گس��ترده تري در نظر گیريم، بايد به قدرت درخشان 

بیزانس نیز اشاره کنیم که در متون مانوي و بودايِي مكشوف در 
تورفان روم ش��رقي نام دارد. سهم ويژۀ ايرانیان در بهره گیري از 
زبان هاي فارس��ي میانه و پارتي در متون مزين به مینیاتور بسیار 
زياد اس��ت. يكي از نمونه هاي بارز تأثیر س��نت ايراني را در اين 
نكته مي توان مشاهده کرد که بسیاري از ديناوران مانوي، که به 
تصوير در آمده اند يا نامشان در پاي تصوير آمده، نام هاي ايراني 
دارند. البته پیوند احتمالي آن با هنر شرق ايران يا دربار سغد، که 
تاکنون ش��ناخته شده است، نیازمند پژوهش هاي بیشتري است. 
سرانجام، بايد از تأثیر هنر هندو ياد کرد که ديگر نیازمند بررسي 
دوباره نیس��ت و خواهیم ديد ک��ه در مینیاتور برجاي مانده چهرۀ 

ايزدان هندو نقش گرديده است.31 
در کنار متون تذهیب ش��ده مي توان نگاره هاي ارزش��مندي 
يافت. در پي متون زرنگار و مصور، متون توضیحي آورده مي شد 
و اين امر بس رواج داش��ت. براي خوانا شدن دست نوشته خیلي 
دقت مي کردند. سنجش آثار مانوي و بودايي بیشتر روشنگر اين 

30. Lecoq, 1911
هان��س  کاي��ت،  کلی��م  ن��ک:   .31
يواخیم. هنر مانوي، ترجمۀ ابوالقاسم 

اسماعیل پور. 
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نكته اس��ت که سنت خوش نويس��ي، به ويژه در ديرهاي مانوي، 
ارجمند شمرده مي ش��د. اين را مي توان در نگارش خطوط مجزا 
از هم، ترتیب جذاب س��تون ها و نظم دقی��ق ظاهر حروف ديد. 
خطي که در آثار مانوي به کار رفته، نخست و پیش از همه، خط 
اس��ترانجیلي اس��ت که ماني آن را بر پايۀ الفباي سرياني تحول 
بخش��ید. اين خط ويژه، که ابن نديم در الفهرست نیز درباره اش 
مطالبي آورده اس��ت، به صورت يک خط اسرارآمیز بود.32 افزون 
بر اين، در نزد مانويان خط سغدي هم معمول بوده که نخست از 
راست به چپ و آن گاه بر الگوي چینیان به گونۀ عمودي از باال 

به پايین نوشته مي شد. از اين گذشته، خط معروف به خط روني 
ي��ا دبیرۀ رازآمیز ترکي و يک خط شكس��ته نیز به کار مي رفت. 
بايد يادآور شد که هیچ اثر مانوي در آن زمان چاپ دستي نشده 
است و ظاهراً مانويان فن چاپ را طرد مي کردند، زيرا براي هنر 
خوش نويسي اهمیت بسیار قائل بودند. مجموعۀ دست نوشته هاي 
قبطي و يونانِي مكش��وف در مصر مؤيد آن است که مانويان به 
خلق دست نوش��ته هاي مینیاتوري گرايش داشته اند. براي نمونه، 
در مجموعه دست نوش��ته هاي کلن، که به تازگي از يكي از مقابر 
اکسیرينخوس به  دست  آمده، دست نوشته اي چرمي است به اندازۀ 
يک کتاب جیبي و يكي از کوچک ترين کتاب هايي اس��ت که از 
جهان باس��تان به يادگار مانده است. اندازۀ متن آن تنها به طول 
3/5 و به عرض 2/5 س��انتي متر است. با اين حال، طبق معمول 
در هر صفحه 23 س��طر ج��اي داده اند. خط نفیس اين متن هاي 
توصیفي و هنرآفريني کاتبان مجموعه دست نوش��ته هاي کلن به 
گونه اي مكمل يكديگرند. بنابراين، کتاب هاي مانوي مكش��وف 
در باختر و خاور، مشاهدات آگوستین و نويسندگان عرب را دربارۀ 

توجه نويسندگان مانوي به نگارگري کتاب تأيید مي کند.33
آگوس��تین قديس آورده اس��ت ک��ه ماني به موس��یقي نیز 
مي پرداخته و مي گويد او حتي براي موسیقي سرچشمه اي ايزدي 
قائل بوده اس��ت. اين حقیقت که موس��یقي در پريستاري ايزدان 
نقش برجس��ته اي داشته، در شماري از س��رودهاي مكشوف در 
مصر و آس��یاي مرکزي باز نموده شده است، سرودهايي که يک 
خوانن��ده يا يک جمعی��ت آن را با موس��یقي مي خوانده اند. يكي 
از مینیاتورهاي تورفان نیايش��گران را با آالت موس��یقي نش��ان 
مي دهد و تصريح مي کند که پريستاري ايزدي مستلزم همراهي 

گروه همنوازان ارکستر نیز بوده است. 

نفوذ هنر مانوي در معماري 
در رابط��ه با معم��اري مانويان اطالعات قابل طرحي به دس��ت 
نیامده اس��ت. اما در رس��الۀ مانوي چیني )قطع��ۀ پلیو( که آن را 

ت 4. نقاشي در خار خوچو

32. Lecoq, 1911
33.نک: هانس يواخی��م کلیم کايت. 
ابوالقاس��م  ترجم��ۀ  مان��وي،  هن��ر 
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ش��اوان و پلیو با ه��م در ژورنال آزياتیک س��ال 1911 و 1913 
ترجمه و نش��ر و تفس��یر کرده اند در ش��مارۀ ژانويۀ فوريه 1913 
صفحۀ 108 به بعد ش��رحي راجع به معبد ي��ا صومعۀ مانويان و 
ابنیۀ آن آمده اس��ت و در آن صومعه مرکب از پنج تاالر توصیف 
ش��ده که يكي براي کتب و تصاوير اس��ت و يكي براي روزه و 
بیان��ات و يكي براي پرس��تش و اعتراف و يك��ي براي تعلیمات 

مذهبي و يكي براي مؤمنان مريض تخصیص داده مي شود.34
فق��ط در اين مطلب مي توان به اش��اره اي در مورد فضاهاي 
صومعۀ مانويان دست يافت، لیكن در مورد شیوۀ چیدمان فضاها 
يا ايده هاي فضاس��ازي و طراحي مانويان به شیوه اي از معماري 
و طراحي نرس��یده اند. اما در کتاب کريستن سن دربارۀ هنرهاي 
مانويان و صنايع آنها مطلبي هس��ت که مي توان در يافتن مسیر 

تأثیر مانويان در معماري به سرنخ هايي دست يافت.
در حف��اري تورفان و خوچو، نمون��ه اي از صنايع مانويان به  
دست  آمده است. در خوچو غاري يافته اند منقش به نقوش بسیار، 
که دقايق نقاش��ي آن هنوز نمايان اس��ت. يكي از اين صورت ها 
مرد بزرگي را نش��ان مي دهد )که گويا خود ماني اس��ت(، که به 
هیئت مغولي اس��ت با س��بیل آويخته و ريش دوشاخ، در پشت 
س��ر او شكل  هالۀ قرص خورشید رس��م شده است، که متن آن 
سرخ و حاشیۀ آن سفید است و قسمت زيرين آن قرص در میان 
هاللي قرار گرفته است. آن شخص کالهي تاج مانند بر سر دارد 
که گويا از پارچۀ زربفت باش��د که قسمت زيرين آن چنان تنگ 
اس��ت که فقط باالي سر را پوش��انده است و به وسیلۀ نواري آن 
را زير چانه بس��ته اند، قسمت باالي تاج پهن است. آثار زردوزي 
هنوز در حاشیۀ قباي او پیداست. در سمت راست آن پیشوا، چند 
صورت کوچک تر کش��یده ش��ده، که از طبقۀ گزيدگان هستند و 
ظاهراً اغلب آنها از مردم مغرب اند، جامۀ س��فید پوشیده اند، کاله 
آنها که به ش��كل تاج پیشواس��ت، از پارچۀ سفید ساخته شده و 
دنبالۀ نوار زير چانه نمايان است. همۀ اين اشخاص دست به سینه 
ايس��تاده اند، به نحوي که دست راستشان در آستین چپ و دست 

چپ در آس��تین راست نهفته اس��ت. اين وضعي است که مردم 
شرق در حال احترام مي گیرند.35

چیزهاي��ي ديگري که يافته اند، دو علم )بیرق( معبد اس��ت، 
ک��ه تصاويري بر آن نقش ش��ده، يكي ص��ورت بانويي از طبقۀ 
گزي��دگان، که پیش روي او زني ديگر با جامۀ س��رخ زانو زده و 
قدش کوتاه تر از بانوي نخس��تین اس��ت. بر علم ديگر دو تن از 
نیوش��اگان، يكي زن و يكي مرد، نقش ش��ده که در حضور يكي 
از گزي��دگان به زان��و درآمده اند. زن در حال عبادت اس��ت. کف 
دس��ت ها را به هم چس��بانیده و در پیش سینه نگاه  داشته است. 
در اين حفاري ها نمونه هايي از صنعت نقاشي مینیاتوري مانويان 
به  دس��ت  آمده اس��ت. ورقه اي که به خط ترکي نوشته شده، در 
ه��ر دو جانب تصاوي��ري دارد، از قبیل ش��كل روحانیان مانوي 
که لباس س��فید در بر و کاله بلند اس��توانه اي ش��كل بر سر، در 
جلو میزهايي در دو صف ايس��تاده اند که به جامه هاي رنگارنگ 
آراس��ته شده اس��ت. هر يک قلمي در دس��ت و ورق کاغذي در 
پیش رو دارد. حاش��یۀ اين صفحه را با نقوش اش��جار میوه دار و 
خوش��ه هاي انگور مزين س��اخته اند. جانب ديگر ورقه شامل دو 
س��تون نوشته شده است، يكي با مرکب سیاه و ديگري سرخ که 
اطراف آن حاش��یه اي از نقوش گل و بوته ترسیم شده است. در 
حاش��یه تصويري است که سه شخص را نش��ان مي دهد که بر 
روي قالي نشس��ته اند و جامه هاي ال��وان در بر دارند. معتبرترين 
اين اش��خاص، که فقط قسمت اسفل تصوير او باقي مانده است، 
در جان��ب چپ نشس��ته و دو تن ديگر که کاله نوک دار بر س��ر 
دارند، رو به جانب او کرده اند. يكي از اين دو تن آسوده نشسته و 
دست ها را با کمال احترام در آستین نهفته است، ولي ديگري عود 
مي نوازد. اين تصاوير، که در آنها دقت و لطافت فوق العاده اي به 
کار رفته، ش��خص را به ياد صنعت مینیاتور ايران در زمان اسالم 
مي اندازد و ش��هادت مي دهد که اين صنعت در ايران بسیار قديم 
بوده، زيرا که ظاهراً اين صنعت را مانويان از کش��ور ساساني به 
ترکس��تان منتقل کرده اند و در آنجا توسعه يافته، و شاهكارهايي 

تق��ي زاده،  سیدحس��ن  ن��ک:   .34
ماني شناس��ي، به کوشش ايرج افشار. 

35. نک: آرتور کريستن سن. همان.
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به وجود آمده است و نیز اين تصاوير هنر يوناني بین النهرين را به 
خاطر مي آورد، که نمونه هايي از آن در نقوش ديواري ش��هر دورا 
هنوز باقي است و نیز عبارتي از خطابۀ سرياني. افرم الرهايي که 
قدري کمتر از صد س��ال بعد از ماني مي زيسته مي گويد: »ماني 
صورت دهشتناک فرزندان ظلمت را در طوماري کشیده و ملون 
س��اخته بود، تا نفرت بینندگان را برانگیزد و در ازاي آن، تماثیل 
زيبا و فريبنده اي از فرزندان نور رسم کرده بود، تا حسن صورت 
آن جلب کنندۀ بینندگان باش��د. اين صور فرشته آسا و آن نقوش 
عفريت مانن��د براي تعلیم مردمان بي س��واد به کار مي رفت.« بنا 
ب��ر اين قول، از عهد خ��ود ماني عادت مصور ک��ردن کتب نزد 
پیروان او متداول ش��ده است و گويا افسانه اي که ماني را نقاش 

بزرگي معرفي مي کند حقیقت دارد. آلفاريک36 حدس زده اس��ت 
که ارژنگ معروف ماني نس��خه اي از انجیل اوست که مصور به 

تصاوير بوده است.37
مانويت تأثیر بس��زايي در هنره��اي تزيیني معماري بناهاي 
ايراني زمان خود داشته است. از آن جمله نقاشي، تذهیب، گچ بري 
را مي توان نام برد. ب��راي اينكه بتوانیم ردپاي مانويت را در اين 
هنرهاي تزيیني معماري بیابیم بهتر است به بناهاي شاخص آن 
عص��ر بپردازيم و پس از بررس��ي نمونه هاي به جاي مانده از نظر 

تزيینات، در اين ارتباط نتیجه بگیريم. 

نمونه هاي مهم معماري عصر ماني 
دو اثر معماري مهم، که س��اخت آنها را به ش��اپور اول منتس��ب 
مي کنند، عبارت اند از بیش��اپور و تیس��فون. بررسي تزيینات اين 
آثار حاکي از تغییراتي چشمگیر در شیوۀ معماري اين بناها نسبت 
به س��اير بناهاي زمان خود اس��ت. هرچند به نظر مي رسد تأثیر 
آيی��ن ماني نبايد با چنین س��رعتي خود را در معماري و تزيینات 
آن دوره نمايان س��ازد، تغییرات ش��گرف در نقاش��ي روي گچ و 
همین ط��ور گچ بري ها و نق��وِش روي گچ حاک��ي از لطافتي در 
س��بک به کارگیري اين هنرها در جوار معماري است که تا پیش 
از ماني به جرئت مي توان گفت وجود نداشته است. در اين مقاله 
ب��ا گردآوري اطالعاتي دربارۀ اين دو بنا از محققان به نام تالش 
مي شود نكاتي حاکي از بهره گیري از نفوذ آيین ماني در معماري 

و تزيینات روشن شود. 

گچ بري کاخ تيسفون
گیرشمن دربارۀ کاخ تیسفون چنین گفته است: »اين اثر تاريخي 
باش��كوه احتمااًل به وس��یلۀ ش��اپور اول در نیمۀ دوم س��دۀ سوم 
س��اخته ش��ده و نمونۀ چش��مگیري از يک ايوان ساساني است. 
از روي منابع تاريخي مي دانیم که قصرهاي ساس��اني با نقاشي 
مزين بودند و قصر تیس��فون داراي نقاش��ي روي گچ که تسخیر 

ت5. )ب��اال( تزئینات گچبري، کاخ 
تیسفون، دورۀ ساساني

ت6. )چپ( نقاشي دست نويس

36. Alfaric
37. نک: آرتور کريستن سن. همان.
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انطاکیه را نش��ان مي داد، بوده است. تحقیقات اخیر در خصوص 
مقر ساس��اني، ايوان کرخه وجود نقاشي هاي روي گچ را در قصر 
ش��اهي ثابت مي کند. در زمان ساسانیان گچ بري تزيیني اهمیت 
بس��زايي مي يابد و با وجود اينكه گچ ماده اي سس��ت و شكننده 
اس��ت، حتي نماي کاخ ها همان طور که در بیش��اپور و تیس��فون 
مي بینی��م گچ کاري و گچ بري ش��ده اس��ت. در تزيینات گچ بري 
ساساني طرح هاي هندسي و گل سازي بیش از شكل هاي هنري 
ديگر وجود دارد. در تیس��فون فقط در ي��ک ايوان تعداد هیجده 
نقش مختلف برش��مرده ش��ده اس��ت.«38 همان گونه که مطرح 
مي ش��د گیرشمن نیز از حضور نقاش��ي روي گچ در اين دوره از 
بناها س��خن به میان مي آورد. مقايس��ۀ گچ بري کاخ تیسفون با 

نقاش��ي مانوي در تزيین دس��ت نويس مانوي حكايت از نزديكي 
اين طرح با گچ بري تیسفون دارد.

اما پوپ شرق شناس مشهور گفته است: »کاخ بزرگ بیشابور 
که هنگام پیروزي ش��اپور بر والرين امپراتور روم در260میالدي 
به فرمان او س��اخته ش��ده بود يک مجموعه بناي وسیع از نوع 
س��اختمان هاي ايوان دار اس��ت. مصالح اين س��اختمان سنگ و 
آجرپاره هايي است که داخل مالت قرار گرفته. تزيینات گچ بري 
وس��یع اين کاخ بهترين نمونه تزيینات داخلي يک کاخ ساساني 
را تشكیل مي دهد. شصت وچهار طاقچۀ ُپرکار در ديوارهاي تاالر 
بار تعبیه گرديده اس��ت. بسیاري از اش��كال تزيیني از الگوهاي 
يوناني- رومي به عاريت گرفته ش��ده که بدون شک گوياي اين 

ت7. )باال( نقاشي روي گچ در کاخ 
بیشاپور، دورۀ ساساني

ت8. )راست( گلدوزي مانوي

38. نک: رومن گیرش��من. هنر ايران 
در دوران پارت��ي و ساس��اني، ترجمۀ 

بهرام فره وشي. 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


48 46

حقیقت اس��ت که در اين زمان ش��اپور از رومیان هزاران اس��یر 
گرفته ب��ود.« پوپ اص��رار دارد که ايجاد نقاش��ي هاي متنوع و 
 گوناگ��ون را در کاخ بیش��اپور به هنرمندان رومي نس��بت دهد، 
 لیك��ن او بي خبر اس��ت که س��اخت اين کاخ درس��ت مقارن با 
زندگي ماني در کاخ ش��اپور اس��ت. همان گونه که در بخش هاي 
قبل نیز گفتیم، ماني اصرار بر تصويرس��ازي براي وضوح بیشتر 
کالم خ��ود داش��ت و همچنی��ن به اش��اعه و توس��عۀ هنرهاي 
 زيباي ديگ��ر از جمله تذهیب و خطاطي نیز عالقه مند بود. پوپ 
چنی��ن ادامه داده: »در صفحات موزايیك��ي که در اطراف حیاط 
 مج��اور و ايوان ه��ا ب��ه کار رفته مي ت��وان نفوذ هن��ر رومي را 
تشخیص داد، لیكن همان گونه که گیرشمن خاطرنشان مي سازد 
اين نفوذ هنري خوش��بختانه با ذوق و س��نت ايراني در آمیخته 
است. تحولي ناگهاني در تزيینات گچي در عهد شاپور اول روي 
مي دهد. در قصر بیشاپور، که کمي پس از غلبۀ شاپور بر امپراتور 
والريانوس س��اخته ش��ده، تاالر بزرگ بار ب��ا 64 طاقچه مزين 
اس��ت که با مرمر پوشیده شده، و عناصر مختلف آن معرف تأثیر 
قوي س��بک سرياني رومي و شامل خطوط پیچاپیچ و ترسیمات 
برگ ه��اي درختان اس��ت. بعدها اين تزيین ب��ا نقوش جانوران، 
گیاه��ان، صحنه ه��اي ش��كار و حت��ي تصاوير ش��اهان نیكوتر 

مي گردد.«

تصوير نمونه اي از نقاشي روي گچ در کاخ بیشاپور و تصاوير 
نمونۀ گلدوزي ماني روي پارچه نقوش��ي همچون اسلیمي را به 
خاطر م��ي آورد. همچنین تصوير تزيین دست نوش��تۀ با خطوط، 
ش��باهت و ارتب��اط نقش هاي مانوي را با نق��وش روي گچ کاخ 

نشان مي دهد.
گیرش��من در کتاب خود دربارۀ تزيینات قصر بیشاپور اضافه 
مي کند: »در قصر بیش��اپور موزايیک هايي به دست آورده ايم که 
س��طح ايوان را مزين س��اخته، و آن تا ح��دي مكمل اطالعات 
ماس��ت. زيرا چنان که مي دانیم موزايیک کاران از روي نمونه کار 
مي کردند. بعضي تخته هاي موزايیک معرف تصاويري است که 
بر روي بیست و دو تا از اينها دو تصوير مشابه يافت نمي شود و 
اين ثابت مي کند که هنرمندان عصر درصدد بودند که در تجسم 
تصوير ش��باهت را مراعات کنند. صرف نظر از چند س��ر نیمرخ، 
بقیه با س��ه ربع چهره نشان داده ش��ده و به نظر مي رسد که اين 
سبک وضع مرجح هنر عهد ساساني است و شايد الهامي از هنر 
س��رياني � رومي باش��د. در روي تخته هاي ديگر که بزرگ ترند 
يک در میان تصاوير مردان و زنان کش��یده ش��ده است. در اين 
می��ان تصاوير يكي از بانوان دربار ديده مي ش��ود که خود را باد 
مي زند. درباريان با جامه هاي طويل و ُگل  بر س��ر و دس��ته گلي 
در دس��ت نشان داده شده اند. مطربه اي برهنه يک آلت موسیقي 

ت9. )راست( دست نوشتۀ ماني
ت10. )چ��پ( بخش��ي از يكي از 
تزيینات موازيیكي در طاقچه هاي 

کاخ بیشاپور
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را با س��یم مي نوازد. موضوعات معماري پرده هاي مورد بحث را 
مزين مي س��ازند چنانكه در نقاشي هاي دورااوروپوس همین امر 

مشاهده مي شود«.
از  حكاي��ت  موزايیک ه��ا  اي��ن  از  گیرش��من   توصیف��ات 
 ش��باهت بس��یار اين تصاوير با واقعیات زندگي مردم آن روزگار 
دارد. او معتق��د اس��ت ش��صت وچهار طاقچه اي ک��ه ديوارهاي 
و  يونان��ي  نقش ه��اي  مي بخش��ند،  زين��ت  را  ت��االر   اي��ن 
 برگ ه��اي درهم فرورفت��ه و دندانه ه��ا و همچنین نقوش��ي که 
ط��اق را مي پوش��انند و ب��ا رنگ هاي تند س��رخ و زرد و س��یاه 
نقاش��ي ش��ده اند تأثیري از غرب را به خاط��ر مي آورند. به نظر 
مي رس��د گیرشمن عمداً يا س��هواً به دنبال ريشه هاي اين تغییر 

 

 هنري در غرب بوده اس��ت و از اتفاق��ات هم عصر اين هنرها در 
زم��ان خ��ود بي اطالع ب��وده اس��ت. مقايس��ۀ تصوي��ر يكي از 
موزايیک هاي قصر بیش��اپور با تصاوير مانوِي به دس��ت آمده در 
خوچو نش��ان از ش��باهت هاي فراواني در اين تصاوير چه از نظر 
به کارگی��ري رنگ و چه از نظر ش��یوۀ طراح��ي دارد. رنگ هاي 
تن��د و صحنۀ نواختن موس��یقي در تصوير مانوي در مقايس��ه با 
موزايیک هاي ديگر طاقچه هاي بیشاپور نشان مي دهد که سبک 
نقاش��ي رايج در آن دوران قطعًا س��بک نقاشي هاي مانوي بوده 

است.
گیرش��من و پوپ نقاش��ي از چهره و موزايیک و گچ بري را 
به نوع��ي به غرب متصل مي کنن��د. تزيیناتي را، ک��ه به آن نام 
برگ کنگري داده اند، مي توان در نقاش��ي هايي دنبال کرد که از 
مانويان در خوچو به  دست  آمده است. مقايسۀ نقوش پیداشده در 
اطراف اين دست نوشته ها ما را از منشأ اين نقش ها آگاه مي کند. 
طرح ه��اي اولیۀ نقش هاي گچ بري ه��ا را مي توان در اين نقوش 
تذهیبي يافت. منش��أ آنه��ا را در خطاطي هاي به دس��ت آمده در 
تورفان کاماًل مي توان پي گرفت. مقايس��ۀ گچ بري هاي بیشاپور 
و تیس��فون با نقوش تذهیبي اطراف نامه ه��اي مانوي راهنماي 
معقول��ي به ش��مار مي آيد. نقاش��ي ها، طراحي ه��ا، تذهیب دور 

دست نوش��ته ها و حتي گلدوزي روي پارچه، که تصوير آنها ارائه 
شد، يقینًا با تزيینات اين دو بنا بي ارتباط نیست.

سخن پاياني
هدف اصلي اين نوش��تار يافتن تأثیرات��ي بود که ماني و مانويت 
بر هنر و معماري عصر خود داش��ت. براي رسیدن به اين هدف 
آشنايي با زندگي ماني و آموزش هاي او الزامي است. در اين مقاله 
همچنین درص��دد يافتن تأثیر او بر معم��اري، ادبیات، مینیاتور، 
نقاش��ي روي چرم، نگارگري، و موسیقي نیز برآمديم. نتیجۀ اين 
پژوه��ش را مي توان در يک جمله خالصه کرد و آن اين اس��ت 
که ماني شخصیتي است که بر لطافت هنرهاي زمان خود و نیز 

زمان پس از خود بسیار مؤثر بوده است.
 س��خن را ب��ا امی��د به اينك��ه قدمي ه��ر چن��د کوچک در 
راه اعتالي فرهنگي کش��ورمان برداش��ته شده باش��د، به پايان 

مي برم.

کتاب نامه 
ابن نديم، محمدبن اسحاق. الفهرست، ترجمۀ محمدرضا تجدد، تهران: 

امیرکبیر، 1336.
ابن نديم، محمدبن اسحق. ماني به روايت ابن النديم، ترجمۀ محسن 

ابوالقاسمي، تهران: انتشارات طهوري، 1379.

ت11. )راس��ت( تصوير مانوي به 
دست آمده در خوچو

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


50 46
بويس، مري. زردشتیان، باورها و آداب ديني آنها، ترجمۀ عسكر بهرامي، 

تهران: انتشارات ققنوس، 1381.
بويس، مري و فرانتز، گرنر. تاريخ کیش زردشت، جلد سوم: پس از اسكندر 

گجسته، ترجمۀ همايون صنعتي زاده، تهران: توس، 1375.
بیروني، ابوريحان. آثارالباقیه )اآلثار الباقیه من القرون الخالیه(. 

بیروني، ابوريحان. تحقیق ماللهند.
پوپ، آرتور اپهام. معماري ايران، پیروزي شكل و رنگ، ترجمۀ کرامت اهلل 

افسر، تهران: يساولي، 1365.
پیروزنیا، مهدي. ماني و مانويت، تهران: فصل نو، 1384.

تقي زاده، سیدحسن. ماني شناسي، به کوشش ايرج افشار، تهران: توس، 
.1382

شروو، پرودس اوکتور. عناصر ايراني در کیش مانوي، ترجمۀ محمد شكري 
فومشي، تهران: طهوري، 1382.

کريستن سن، آرتور امانوئل. ايران در زمان ساسانیان، ترجمۀ رشید ياسمي، 
تهران: صداي معاصر، 1378.

کلیم کايت، هانس يواخیم. هنر مانوي، ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیل پور، 
تهران: اسطوره، 1384.

گیرشمن، رومن. ايران از آغاز تا اسالم، ترجمۀ محمد معین، تهران: علمي 
و فرهنگي، 1383.

گیرشمن، رومن. هنر ايران در دوران پارتي و ساساني، ترجمۀ بهرام 
فره وشي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1350.

ويدن گرن، گئو. ماني و تعلیمات او، ترجمۀ نزهت صفاي اصفهاني، تهران: 
نشر مرکز، 1376.

Polotsky, H.J. et al. , trsls. Kephalaia, Stuttgart, 1940.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

