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چکیده
مانی، پیام آور ایرانی، در سدۀ سوم میالدی دینی را بنیان نهاد که تا چند سده بعد، از چین تا اروپا را درنوردید. 
یکی از دالیل موفقیت مانی، تبلیغاتی گسترده با بهره گیری از ابزارهایی هنری همچون شعر و حکایات تمثیلی، 
 آن روزگار بود. او برای ماندگاری و تأثیرگذاری 

ِ
اشی و نیز به کارگیری انواع زبان های رایج

ّ
خوش نویسی، تذهیب و نق

دی را به زبان های گوناگون روزگار خود نوشت و 
ّ

اندیشه ها و آموزه هایش و حفظ اصالت آن ها، کتاب های متعد
و  به منظور خوانده شدن  که  بود  مانی  کتاب  نخستین  به احتمال  شاپورگان  دادند.  ادامه  را  این سّنت  نیز  پیروانش 
از  این کتاب شرحی  میانه نوشته شد. مانی در  پارسی  به زبان  ایرانشهر  قلمرو  دریافته شدن در دربار ساسانی و 
ایرانی ـ زرتشتی  با بهره گیری از تعابیر و اصطالحات و انگاره های آشنا در جهان  رسالت خود و آموزه هایش را 
دربارۀ  تاریخی، نخست شرحی  منابع دست اول  و  مانوی  متون اصیل  براساس  این جستار  در  درآورد.  به تحریر 
زندگانی و آموزه های مانی ارائه شده است و در ادامه، برپایۀ پاره های برجامانده از کتاب شاپورگان مانی و اشارات 
منابع تاریخی و ادبی، نشان داده شده که این کتاب چه آموزه هایی را منتقل می کرده، چه محتوا و کارکردی داشته 
کتابی  توّجه می دهد که شاپورگان کهن ترین  مقاله  این  بوده است.  آن در دوران اسالم چه  و فرجام و سرنوشت 
 از روزگار ساسانیان برجای مانده و ازاین رو گواهی است ارزنده بر زبان، ادبّیات و 

ً
است که بخش هایی از آن عینا

انگاره های فرهنگی و دینی ایراِن اوایل عصر ساسانی.

واژههایکلیدی: شاپورگان مانی، پارسی میانه، پایان جهان، ادبیات ساسانی.
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مه
ّ
مقد

مانی شخصیتی نام دار و تأثیرگذار در تاریخ ادیان 
پرآوازه ترین  شاپورگاْن  کتاب  و  است  آسیا  غرب 
کتاب  این  ازآنجاکه  ایرانی.  جهان  در  او  اثر 
روزگار  به  و  نمانده  به جا  یکپارچه  و  کامل  به طور 
و  شناسایی  با  می توان  تنها  است،  نرسیده  ما 
بررسی همۀ منابعی که در عصر اسالم به محتوای 
گردآوری  و  شناسایی  نیز  و  پرداخته اند  شاپورگان 
کتاب،  خود  از  بازمانده  میانه ای  پارسی  قطعات 
کرد.  معّین  و  بازسازی  را  آن  مندرجات  و  محتوا 
با رویکردی توصیفی و تحلیلی،  در این پژوهش 
به عنوان  مانی  زیستار  و  خاستگاه  نخست 
قرار  که  آموزه هایی  همۀ  و  شاپورگان  پدیدآورندۀ 
ـ  ایرانی  مخاطبان  به  کتاب  این  واسطۀ  به  بوده 
و تالش خواهد  بررسی  منتقل شود،  زرتشتی اش 
و  مزدایی  ایران  در  خود  از  مانی  که  سیمایی  شد 
در پیشگاه شاهان ساسانی به نمایش گذاشته بود، 
نوشته های  از  چنان که  شود.  تحلیل  و  بازسازی 
گوناگون و پرشمار مانی و پیروانش برمی آید، او در 
پی آن بود که آموزه های خود را به شیوه ای که برای 
پیروان دین های بزرگ پیشین )بودایی و زرتشتی و 
تبلیغ  باشد،  مأنوس  و  مألوف  و  مفهوم  مسیحی( 
از  به تدریج  مانی  دین  که  سپس تر  کند.  تفهیم  و 
احیاگرانه  مسلکی  به صورت  خود  نخستین  قالب 

1 اوتاخیم )از *hūdāxēm پارسی میانه؛ »نیک خو«( که فقط ابن ندیم از آن یاد کرده، شاید لقب یا ناِم خودمانِی مادر مانی بوده است. 

 Chin�sa�chien مادِر مانی از خاندان ،)Haloun & Henning 1952: 190; Henning 1943: 52, n. 4( در یکی متن چینی مانوی
رانوشت چینی نام کمسرگان )Kamsaragān( است. چنان که از روایات موّرخ ارمنی، موسی خورناتسی 

َ
دانسته شده که به نظر می رسد ت

)Moses Khorenatsi( می دانیم )Khorenatsi, 1978: 166, 263, 183(، خاندان کمسرکان از تبار کارن پهلو )Karēn Pahlav( بود 
و اعضای آن در ارمنستان پس از پادشاه، دارای واالترین جایگاه بودند و با خاندان پادشاهی اشکانی پیوند َنَسبی داشتند. بدین ترتیب، 
ق مادر مانی به خاندانی پارتی، مؤّید روایت ابن ندیم دربارۀ اشکانی تبار بودن اوست. مریم خوانده 

ّ
روایت منبع چینی یادشده مبنی بر تعل

شدن مادر مانی در این متون به احتمال به مسیحی بودن خاندانش داللت دارد. ابن ندیم پدر مانی را از ]خاندان[ »حسکانیه« )از پارسی 
دانسته  نام  این  صحیح  و  اصیل  شکل  می داند.  نیک«(  »قهرمان   huaršak*  + صفت ساز«  »پسوند   iya- *huaršakiya؟:  باستان 
نیست و پیشنهادهای تاکنون مطرح شده نیز قانع کننده نبوده اند )Scheftelowitz 1933(. اما نکتۀ شایان توّجه این است که در یک متن 
چینی مانوی )چکیدۀ آموزه ها و شیوه های آموزش مانی، بودای روشنی( گفته می شود که مانی در کاخ سلطنتی پتگ در سورستان 
)باِبلستان( به دنیا آمد )Haloun and Henning, 1952: 190(. براین اساس شاید پتگ در بابلستاْن فرماندار یا شهریاری منصوب 
شده از سوی شاهنشاه اشکانی بوده است. از سوی دیگر، اگر به راستی مادر مانی از خاندانی سلطنتی و بلندپایه بوده باشد، ازدواجش 
با فردی عاّمی موّجه نیست، بلکه منطقی است که با شخصیتی بلندپایه و بزرگ زاده ازدواج کرده باشد. شاید از همین روست که مانی 

پیشین  ادیان  تداوم  و  راستا  در  اصالحگرانه  و 
سازمان یافته  و  مستقل  شریعتی  به  و  شد  خارج 
دینیاران  ی 

ّ
جد دشمنی  و  مخالفت  گردید،  بدل 

برانگیخت.  را  پیشین  ادیان  به  وابسته  و شهریاران 
پیش گفتۀ  منابع  براساس  مقاله  بعدی  بخش  در 
شاپورگان  ساختار  و  محتوا  اسالمی،  و  ماَنوی 
مانی بازسازی و تعیین خواهد شد. گفت آوردهای 
درج  اسالمی  منابع  در  کتاب  این  از  که  دی 

ّ
متعد

و  شاپورگان  عربی  ترجمۀ  وجود  به  است،  شده 
اسالم داللت  روزگار  در  مانی  آثار  دیگر  بسا  چه 
می کند. این واقعیت و اشارات تاریخی دیگر، گواه 
پایایی جامعۀ مانوی در عصر اسالم و  فعالیت و 
کتاب های  ترویج  و  نشر  برای  آنان  کوشش های 
نوکیشان  آشناسازی  و  جذب  برای  مانی  اصیل 
سّنت  تداوم  حال،  عین  در  موضوع  این  است. 
از روزگار  ایران،  در  را  و کتاب آرایی  کتاب نویسی 

ساسانی تا اسالم، نشان می دهد.

یستارمانی خاستگاهوز
در  میالدی   216 سال  در  ایرانی،  پیام آور  مانی، 
شهر باِبل )در نزدیکی بغداد کنونی(، در روستایی 
شد.  زاده  کوثٰی  نهر  کرانۀ  بر  واقع  مردینو  نام  به 
پدرش پتگ )Pattēg( اهل همدان بود و مادرش، 
آمدن  از  پس  مانی  پدِر  اشکانیان.  تبار  از  مریم1 
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در  اقامت  و  سورستان(  )آسورستان/  باِبلستان  به 
گروهی  به  تیسفون،  اشکانیان،  زمستانی  تختگاه 
پیوسته  سایی( 

َ
الخ فرقۀ  )به احتمال  ُمغَتسله  از 

در  را  خود  نوجوانی  و  کودکی  دوران  مانی  بود. 
از آن بسیار آموخت.  چنین محیطی به سرآورد و 
میَنوی همزاد  با  )228م(  سالگی  دوازده  در   او 
بود،  او  برای  پیام خدای روشنی  آورندۀ   خود که 
آینده اش  رسالت  بر  طریق  آن  از  و  کرد  دیدار 
گاهی یافت. سرانجام در 24 سالگی )12 آوریل  آ
240م( همزادش با آشکارکردن آغاز و پایان جهان 

Mül�( خوانده است )پسر شهریاران( pws ՙy šhry՚r՚n و )شهردارزاده( šhrd՚rz՚dg  در دست نوشته ای پارتی ـ پارسی میانه ای خود را
.)ler, 1904: 29, 108

با توّجه به اینکه مانی پدری اهل ماد و مادری پارتی تبار داشته و حتا نام اصلی او ایرانی بوده )*Kirbagig یا Kirbakkar یا به 
احتمال بیشتر kirbag »پارسا«؛ See Shapira, 1999: 128�130, 142; Tubach & Zakeri, 2001: 286( و بیشتِر عمر خود را نیز 
 بعید به نظر می رسد که 

ً
صرف تبلیغ و سفر در جای جای ایرانشهر )از آذربایجان تا خراسان و از سیستان تا خوزستان( کرده بود، کامال

زبان مادری مانی ایرانی )پارسی یا پارتی( نبوده باشد. برخی از پژوهشگران غربی برای بخشیدن هوّیتی یهودیـ  مسیحی به مانی و سلب 
 یک باِبلی و بدون هرگونه 

ً
 آرامی زبان، کم آشنا یا ناآشنا با زبان های ایرانی )Boyce, 1983: 1196( و صرفا

ً
هوّیت ایرانی از او، مانی را مطلقا

ارتباطی با ایران معرفی کرده اند )برای نمونه Brown 1969(؛ حال آنکه باِبل از دوران هخامنشیان به بعد، همواره بخشی مهم از گستره و 
 Morony, ؛Barthold, 1984: 200�202( قلمرو ایران بود و جمعّیت ایرانی زبان مهمی نیز در این منطقه زندگی و فعالیت می کرده اند
213�181 :1984( و از این روست که به گواهی جغرافی نگاران مسلمان، ایرانیان و پادشاهانشان از دیرباز باِبل )سواد( را »دل ایرانشهر« 
می خوانده اند )ابن خردادبه، 1889: 5، 15، 234؛ یاقوت حموی، 1866: 176(. جالب آنکه رومیاِن معاصر با مانویان در سدۀ چهارم 
ص و صریح »ایرانی« دانسته و خوانده اند: امپراتور دیوکلتیان )Diocletian( در دستورنامه ای 

ّ
میالدی، مانی و دین او را به طور مشخ

تی که دشمن ماست ـ همچون 
ّ
به سال 302 میالدی می گوید: »شنیده ایم که آنان )ماَنویان( به تازگی از خانمانشان در میان ایرانیان ـ مل

 Gardner and Lieu, 2004:( »ساکن شده اند )بیرون آمده و در این بخش از جهان )قلمرو روم نشانه های شوم و غریب آسمانی 
118�117(. در نامه ای رسمی از روم )دهۀ 370 م( از قول دیوکلتیاْن دین مانی این گونه توصیف می شود:»این بدعت پلید و نفرت انگیز که 
م و فیلسوف مسیحی؛ 

ّ
یس )Saint Agustinus؛ متکل

ّ
گوستین قد به تازگی از ایران آمده است« )Gardner and Lieu, 2004: 119(. آ

 John of( یوحنای افسوسی .)Müller 1956: 85( »می نویسد:»مانویان از فردی ایرانی به نام ماِنس نشئت گرفته اند )354- 430 م
Ephesus: تاریخ نگار و رهبر مذهبی، سدۀ شش میالدی( نیز »ایران« را کشوری می داند که »مانی در آن سفرهای بسیاری کرد و در 
همان جا نیز درگذشت« )John of Ephesus, 1923: 139(. با این اوصاف، چگونه ممکن است کسی که تبار و خانواده ای ایرانی داشته، 

در خاک ایران )استاِن آسورستان/ سورستان( به دنیا آمده و در ایران زیسته و درگذشته است، غیرایرانی به شمار بیاید؟
کای آن اّدعا شده مانی با زبان پارسی )میانه( ناآشنا یا کم آشنا بوده، متن پارسی میانه ای M3 است که به شرح 

ّ
تنها متنی که به ات

 )tarkumān( که مترجم )Nūhzādag( دیدار سرنوشت ساِز مانی و شاهنشاه بهرام اّول می پردازد. در این متن فردی به نام نوهزادگ
 مانی را در این دیدار همراهی می کرده است. پژوهشگران یادشده براین اساس 

ً
خوانده شده و راوِی این ماجرا نیز او بوده است، ظاهرا

نتیجه گیری کرده اند که مانی به واسطۀ این مترجم با بهرام گفت وگو می کرده و خود ناتوان از سخن گفتن با پادشاه بوده است! اما نه در این 
متن و نه در هیچ کدام از متون پرشمار ماَنوی گفته نمی شود که مانی به یاری یک مترجم با پادشاهان و درباریان و بلندپایگان ساسانی 
و عموم مردم پارسی زبان ایران که دائم در سفرهای طوالنی اش با آنان سروکار و نشست وبرخاست داشته، ارتباط برقرار کرده و گفت وگو 
 فقط به پیشۀ او اشاره شده است. آنچه از مضمون 

ً
می کرده است. در متن یادشده نیز گفته نمی شود که نوهزادْگ مترجِم مانی بوده و ظاهرا

گاه شده بود ـ شماری از پیروان بلندپایه  این متن برمی آید این است که مانی برای دیدار و مواجهه با بهرام ـ که گویا پیش تر از خشم او آ
 amwašt( پارسی را گرد آورده بود )Abzaxyā( گاه نگار و ابزخیاِی* )Kuštai( و سرشناس خود، مانند همین نوهزادگ و نیز کوشَتِی
būd hēm( تا در این دیدار به عنوان شاهد و یاور او حضور داشته باشند. به هرحال با توّجه به پس زمینۀ ایرانی مانی و حضور پیوستۀ او 
در سرزمین های ایرانی، ناآشنایی یا کم آشنایی او با زبان پارسی )میانه( معقول و موّجه نیست و تاکنون نیز سند صریحی که خالف این 

واقعّیت را ثابت کند، به دست نیامده است.

و رازهای آن، از سوی خدای روشنی به او فرمان 
داد که پیام و رسالت خود را بر همگان آشکار کند. 
سفرهای  به  خود  رسالت  ابالغ  برای  مانی 
تبلیغی  سفر  نخستین  زد.  دست  بسیاری  تبلیغی 
در  او  سفر  بود.  هند  مقصد  به  مانی  پیام آورانۀ  و 
و  بلوچستان  و  مکران  و  فارس  سواحل  امتداد 
زمان  آن  در  241م(.  تا   240( یافت  انجام  سند 
بلندپایۀ دربار  بودایی و مقامات  توران شاه  بود که 
و  پارس  به  سپس  او  درآورد.  خود  کیش  به  را  او 
تا  پارس )242  در  این سفر،  در  و  بازگشت  باِبل 
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244م(، شوش و میشان )245 تا 250م( مردمان 
بسیاری را به دین خود درآورد. برادران شاپور اّول، 
و  مهرشاه  270م(،  تا   239( ساسانی  شاهنشاه 
فیروز، هر دو به آموزه های مانی گرویدند و گویا 
پیشگاه  به  توانست  مانی  که  بود  آنان  به واسطۀ 
همراه شد؛  کامیابی  با  باریابی  این  برسد.  پادشاه 
پیدا کرد که در  اجازه  و  یافت  راه  به دربار  او  زیرا 
به  آزادانه  ساسانی  شاهنشاهی  قلمرو  سراسر 
اکنون  مانی  255م(.  تا   250( بپردازد  فعالیت 
درشمار ملتزمان پادشاه بود و حّتی در لشکرکشی 
شاپور به روم و شکست والرین )255 تا 256م( 
و  برخورد  نخستین  خود،  مانی،  بود.  او  همراه 

گفت وگویش را با شاپور این گونه بازگو می کند:
āγad hēm parwān šāh, um wāxt ku drōd 

abar tō až yazdān.
Šāh wāxt ku až ku ay.
Man wāxt ku bizišk hēm, až Bābel zamig 
)M566 R: Müller 1904: 87; Boyce 1975: 34(.
به پیشگاه شاه آمدم و گفتم که: درود بر تو از یزدان!

شاه گفت که: اهل کجایی؟
گفتم که: پزشکی هستم از بابل زمین.

از این سخن و اشاراتی که در ادامه بازگو خواهند 
شد، چنین برمی آید که مانی در زمان حضور خود 
را  خود  مزدایی،  ایران  گسترۀ  در  و  پادشاه  نزد  در 
کرده  معّرفی  زرتشتی  دین  احیاگِر  مفّسِر  و  حکیم 
 See( متفاوت  و  نو  ی 

ّ
به کل دینی  پیام آوِر  نه  و  بود 

بوده  دلیل  این  به   
ً
ظاهرا و   )Hutter 1993: 6�7

تصویر13.تصویریازدستنویسپارسیمیانهایM473a + M473b + M519 بخشیازکتابشاپورگانمانی

)http://turfan.bbaw.de/dta/m/dta_m_index.htm :برگرفتهاز(
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است که پیروان مانی از دوران ساسانیان تا اسالم 
»َزندیک/ َزندیق« )“مفّسر ]متون دینی[”( خوانده 
 Widengren 1965: 128; به  )بنگرید  شده اند 
Boyce 1979: 112; Scott 1989 : 448�453(. در 
به  مانی  از   )M38 V( مانوی  پارتی زبان  متن  یک 
دین«  مفّسران  »بزرِگ  عنوان  با  مشخص  طور 
است  شده  یاد   )tarkumānān dēn wuzurg(
 .)Boyce 1975: 196; Hutter 1993: 2, 12 n. 3(
بزرگ  سرزمین  »مفّسر  نیز  بطی 

ُ
ق مواعظ  در  او 

 Gardner and Lieu( است  بابل« خوانده شده 
كفااليای  روایت  بر  بنا  آنکه  جالب   .)2004: 90
اّول )Gardner 1995: 257( نوآموزی دینی دربارۀ 
اژدهایی خاص که مغان از آن سخن می گویند، از 
مانی سؤال می کند و او در پاسخ می گوید که این 
اژدها مفهومی استعاری دارد و مغان قادر به فهم 
كفااليای  روایت  به  نیستند.  نوشته هایشان  درست 
دوم )Gardner et al. 2018: 151�153(، نوآموزی 
به نام بابک پسر اردشیر از مانی درخواست می کند 
قانون  که دربارۀ برخی موضوعات نوشته شده در 
روشنگری  کند.  نَسک(  داد  )به احتمال  زرتشت 
م و فقیه، درگذشتۀ 415 

ّ
عبدالجّبار همدانی )متکل

ه  ق( در همین چهارچوب روایت شایان توّجهی 
دربارۀ مانی دارد. او می نویسد: »او )مانی( به شیوۀ 
را  تاریکی  و  می ستود  را  نور  )زرتشتیان(  مجوس 
را  مجوس،  پیامبر  زرادشت،  و  می کرد  نکوهش 
ستایش می کرد ... . او اوستا را که کتاب زرادشت، 
پیامبر مجوس است، برگرفت  ... ]و گفت که[ آنان 
می خوانند،  ازبر  را  )اوستا(  کلماتش  )زرتشتیان( 
اّدعا کرد  اما مضمونش را درنمی یابند. پس مانی 
آن  مضمون  از  و  درمی یابد  را  )اوستا(  این  او  که 
گاه است. مانی اّدعا کرد که پیام آور نور است و  آ
برای آنان یاوه هایی سرهم کرد و گفت: »این تفسیر 
-169 )عبدالجّبار همدانی، 1966:  اوستاست« 
که   )M3 )قطعۀ  پارسی میانه  متنی  در   .)170
اول  بهرام  ساسانی،  شاهنشاه  و  مانی  گفت وگوی 

)271ـ274م: Shahbazi 1989: 515�516(، را شرح 
 Boyce 1979: 44�45; Asmussen 1975:( می دهد

از  خود  توانمندی های  توضیح  در  مانی   ،)54�55
روحی  و  جسمی  بیماری های  انواع  درمانگری 
سخن می گوید که اشاره ای است دیگر به حکیم 
و طبیب شناخته شدن مانی در روزگار خود. اشاره 
به درمانگری های جسمی و روحی مانی در دیگر 
 See Klimkeit( متن های مانوی نیز دیده می شود

.)1993: 208�211
مانی در سال های 258 و 260م به شمال شرقی 
ایران، پارت و خراسان، سفر کرد. آن گاه چند سال 
در وه اردشیر )WehArdašir( واقع در کرانۀ شرقی 
دادن  سروسامان  وقف  را  خود  و  برد  به سر  دجله 
او طّی  تبلیغی کرد.  به دست نوشته ها و گروه های 
سال های آینده نیز به سفرهای خود ادامه داد و حّتا 
روم  مرز  به  ساسانیان  شمال غربی  استان های  در 
چشمگیر  مانی  دین  پیروزی  زمان  این  تا  رسید. 
بود و این وضعّیت تا اندازۀ زیادی به دلیل موافقت 
بود؛  شده  میّسر  او  آرمان گرایی  بسا  چه  و  شاپور 
پشتیبانی  با  داشت  ع 

ّ
توق به احتمال  مانی  هرچند 

و  احیاگرانه  تفسیر  واقع  در  یا  او  دین  شاهنشاه 
اصالحگرانۀ او از آموزه های زرتشتی رایج )به تعبیر 
خودش: دین پیشینیان / dēn ī pēšēnagān(، در 
به نظر می رسد  بیابد.  ی رسمّیت 

ّ
به کل ایران  قلمرو 

دین  شگرف  انعطاف پذیری  شاپور،  نگاه  از  که 
مرکزی  شرقی،  دین  سه  برابر  در  مانی  مسلک  یا 
و  زرتشتی  بودایی،  تربیت  )به  ایرانشهر  غربی  و 
او  آرمان های  راه گشای  می توانست  مسیحی( 
بر مبنای هویت دینی  ی 

ّ
برقراری وحدت مل برای 

ویژه  به  و  ایرانشهر  قلمرو  در  مشترک،  فرهنگی  و 
در سرزمین های دگرکیش باشد. دينکرد چهارم/16 
Shaked 1994: 102� )Sanjana 1900: 578؛ 
حاوی  متون  شاپور  که  می کند  روایت   )103, 119
را  کهن(  )اوستای  دین  از  برگرفته شده  دانش های 
که به دلیل حوادث تاریخی از یونان تا هند پراکنده 
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اوستا  از  نوین  و در نسخه ای  آورد  بود، گرد  شده 
)دین( به هم پیوست. این اقدام احتمالی شاپور چه 
در  که  او  از  الگوبرداری  یا  مانی  از  به پیروی  بسا 
پراکنده  آموزه های  هم گرایی  و  گزینش  و  احیا  پی 
چهارچوب  در  پیشین  پیامبران  فراموش شدۀ  و 
 ،)M5794: Asmussen 1975: 12( دین خود بود
رسیدن  آنان  دوی  هر  هدف  بود.  گرفته  صورت 
آموزه ها  از این رو  و  بود  احیاگر  و  فراگیر  دینی  به 
ق 

ّ
تحق برای  می توانست  مانی  فعالیت های  و 

آرمان های شاپور راه گشا و زمینه ساز باشد. مواعظ 
یاد  نامه ای  از  پارتی  زبان  به  متنی  و  مانی  قبطی 
می کنند که شاپور به بزرگان سراسر ایران نوشته بود 
تا از مانی پشتیبانی کنند و نگذارند کسی آسیب و 
Sundermann 1987: 69�( برساند  او  به  آزاری 

Gardner and Lieu 2004: 83 ;70(. به  هر حال 
با درگذشت شاپور در 270م و نیرو گرفتِن رقیباِن 
راست کیش مانی )مانند ِکردیر(، گرایش و احترام 

دربار به او فروکش کرد.
باِبل  به  پادشاهی هرمزد  کوتاِه  زماِن  در  مانی 
رفت و تا زمان تاج گذاری بهرام اّول )271م( در 
آنجا ماند و پس از آن باِبل را ترک کرد و به شوش 
 )Gondēšāpur( رفت و سرانجام در گندی شاپور
که  زرتشتی  راست کیِش  روحانیان  شد.  ماندگار 
آموزه های مانی را ـ که به تدریج در حال بدل شدن 
بدعت گذارانه،  ـ  بود  بزرگ  و  مستقل  دینی  به 
افزایش  و  می انگاشتند  تباهی آور  و  کژروانه 
می دانستند،  پرمخاطره  را  باورمندانش  شمار 
شاهنشاْه بهرام اّول را ُمجاب و وادار به دستگیری 
ندی شاپور 

ُ
گ در  مانی  سرانجام  کردند.  مانی 

محاکمه،  و  بازجویی  از  پس  و  شد  بازداشت 
پس  او  گردید.  محکوم  مرگ  به  شاه  به  فرمان 
در  زنجیر،  و  غل  در  اسارت  روز   26 تحّمل  از 
سپرد. جان  274م  اوت(   25( شهریور   چهارم 

 درگذشت او در قطعه ای به زبان پارتی، به شیوه ای 
شاعرانه چنین وصف شده است:

čawāγōn šahrδār kē zēn ud pad�

mōžan frāmōžēd ud any-iž šāhwār pad�
 mōžan padmōžād*, awāγōn frēštagrōšn
 frāmōxt* tanbār bārag razmγāhīg, ud
 nišast pad nāw rōšn, ud padγrift baγānīg
 padmōžan, dīdēm rōšn, ud pusag hužihr.
 Ud pad wuzurg šādīft, aδ baγān rōšnān
 kē až dašn ud hōy šawēnd, pad šang
 ud srōd če šādīft frawašt pad warž
 baγānīg, čawāγōn wirōž tirγ ud dīdan
 nisāg niδfurdag, ō bāmistūn šībah rōšn,
 ud māh wardyūn, amwardan baγānīg.
ud angūd aδ pidar ohrmezdbaγ. ud wiz�
ād sēwag ud sūgβārīg hamag ram ar�
 dāwīft; če kadexwadāy *parniβrād, ud
 ...im kadag
 M5569: Andreas and Henning 1934:(
 .)860�861; Boyce 1975: 47
]نبرد[  جامۀ  و  جنگ افزار  که  شهریاری  همچون 
فروگذارد و جامۀ شاهوار دیگری پوشد، به  همان 
رزمگاهی  تن پوش  )مانی(  روشنی  فرشتۀ  سان، 
)ماه(  روشن  ناِو  بر  و  فرونهاد  را  ماّدی(  )تِن 
نشست و جامۀ َبغانی )االهی(، دیهیمی روشن و 
َبساکی زیبا را پذیرفت و با شادی ای بزرگ، همراه 
و  راست  از  شادمانی  سر  از  که  روشنان،  بغاِن  با 
چپ با چنگ و سرود می روند، به َورج )اعجاز( 
بغانی، همچون آذرخشی تیز و خیالی روشن ]و[ 
چاالک، به راِه روشِن ستوِن شکوه )تجّسم االهی 
کهکشان راه شیری( و گردونۀ ماه ]و[ انجمن بغان 
همۀ  و  آرمید  پدر   

ِ
ُهرُمزدبغ کنار  در  و  کرد  پرواز 

رمۀ )جماعت( راستکاران را یتیم و سوگوار نهاد؛ 
]بی ساالر  خانه  این  و  درگذشت  کدخدا  زیراکه 

ماْند[... .

آثار مکتوبی که مانی از خود برجای گذاشته و در 
آن ها آموزه هایش را تشریح کرده بود، عبارت اند از: 
انجيل زنده، گنج زندگان، رساالت، رازان، غوالن، 
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مکاتيب و مزامير به زبان ُسریانی )که تحریرهایی 
و  است(  موجود  نیز  میانه  پارسی  زبان  به  آن ها  از 
شاپورگان به زبان پارسی میانه. مانی کتاب مشهور 
رَژنگ داشته است که گویا در 

َ
ا نام  به  نیز  دیگری 

به  و  تصویر  زبان  به  را  خود  دینی  آموزه های  آن 
)كفااليا،  بود  کرده  بازنمایی  اشی شده، 

ّ
نق صورت 

Gardner 1995: 11( 5(؛ ابن ندیم، 1381: 598؛ 
.)Tardieu 2008: 31�55; Boyce 1975: 12�13

آموزههایمانی
مانی بخشی از یزدان شناسی و کیهان شناسی خود 
از  که  بود  معتقد  او  دین زرتشت است.  وام دار  را 
یا  »نیکی  یکی  است:  داشته  وجود  اصل  دو  ازل 
تاریکی« که هر یک  یا  روشنی« و دیگری »بدی 
یا  نیکی  قلمرو  بر  داشته اند.  جداگانه ای  قلمرو 
دیگر:  )نام های  بزرگی«  »پدر  »بهشت روشنی«، 
ُزروان یا شهریار بهشت روشنی( فرمان می راْند و 
تاریکی(  )شهریار  اهریمن  تاریکی،  سرزمین  بر 
و  َسِر رشک  از  اهریمن  آنکه  تا  پادشاهی می کرد 
بخش هایی  و  آورد  هجوم  روشنی  بهشت  به  کینه 
و  یزدان شناسی  کرد.  اشغال  و  آلوده  را  آن  از 
با  مطابق  کمابیش  اینجا  تا  مانی  کیهان شناسی 
عقاید  پس ازاین،  اّما  است،  زرتشتی  آموزه های 
باورهای  به  آن دو جدا می شود و آموزه های مانی 
مانی  که  است  چنین  می گردد.  نزدیک  گنوسی 
نبرد  گرماگرم  در  ماّدی  جهان  و  زمین  می گوید 
ایزدان و دیوان از پیکرٔه دیوان نر و مادٔه کشته شده 
که  بهشتی ای  روشنِی  و  نور  پاره های  و  آمده  پدید 
دربند  و  محبوس  آن  درون  بودند،  بلعیده  دیوان 
تن  که  موجودی  به عنوان  نیز  انسان  و  است  شده 
دیوان  پیکرٔه  و  تاریکی  تبار  و  از جنس  او  کالبد  و 
است و روحش از گوهر و قلمرو بهشت و روشنی، 
باید بکوشد پاره های نوِر )روح( محبوس در کالبد 
و  برهاند  ماّده  پنجۀ  و  شّر  از  را  جهان  و  خویش 
رستگاری و سعادت خود را در بهشت فراهم آورد. 

بدین ترتیب، زهد و ریاضت و دنیاگریزی به عنوان 
رأس  در  ماّده،  از  نور  و  روح  رهاندن  روش های 
برگزیده اش  پیروان  برای  به ویژه  مانی  آموزه های 
برخالف  درست  باورهایی  چنین  می گیرد.  قرار 
را  ماّدی  جهان  و  زمین  که  است  زرتشتی  عقاید 
سعادت  و  رستگاری  و  می داند  اورَمزد  آفریدٔه 

نهایی آدمی را در همین دنیا نوید می دهد. 
مانی بر این باور بود که دین او برتر از دین های 
)بودایی، زرتشتی و مسیحی( است؛ زیرا  گذشته 
که پیام آن جهانی و فراگیر است و آموزه هایش از 
همگان  برای  و   شده  مکتوب   زبان ها  همۀ  به  آغاز 
خواندنی و فهم پذیر بوده است. از زبان او در متنی 

پارسی میانه ای آمده است:
dēn īg man wizīd az abārīgān dēn ī 
pēšēnagān pad dah xīr frāy ud wehdar 
ast. yak, ku dēn ī ahēnagān pad yak 
šahr ud yak izwān būd, ēg dēn ī man 
ād ku pad harw šahr ud pad wisp izwān 
paydāg bawād, ud pad šahrān dūrān 
kēšēhād…
)M5794: Andreas and Henning 1933: 295; 
Boyce 1975: 29(.

پیشینیان  دین های  دیگر  از  برگزیدم  من  که  دینی 
دین  اینکه  نخست  است:  بهتر  و  برتر  چیز  ده  به 
پس  بود؛  زبان  یک  به  و  کشور  یک  به  گذشتگان 
دین من این  چنین به هر کشوری و به همۀ زبان ها 
آشکار باشد و در کشورهای دور آموخته شود ... .

پیشین  دین های  از  را  بسیاری  عناصر  مانی 
کیش  وسیله  به این  تا  داد  راه  خویش  دین  به 
و  اب 

ّ
جذ دیگر  دین های  پیروان  برای  را  خود 

خود  زندگی  گونه  بدین  مانی  کند.  فهمیدنی 
از  راه  این  در  و  کرد  تبلیغ  وقِف  ُپرشورانه  را 
همچون شعر، حکایات تمثیلی،  ابزارهایی هنری 
گرفت  بهره  اشی 

ّ
نق و  تذهیب  خوش نویسی، 
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کند. منتشر  رتر 
ّ
مؤث و  بهتر  هرچه  را  پیامش   تا 

 مانی، شاگردان و جانشینانش به هنرهای دیداری 
اطی بسیار ارج می نهادند و آن ها 

ّ
و ترسیمی و خط

فهم پذیرتر  و  آسان تر  بیاِن  برای  ر 
ّ
مؤث شیوه ای  را 

آموزه های دینی می دانستند؛ و البّته به همین دلیل 
اشی زبردست آوازه ای دیرپا 

ّ
بود که مانی به عنوان نق

یافت:
بیامد یکی مرد گویا ز چین

که چون او مصّور َنُبد بر زمین
بدان چرب دستی رسیده به کام 

یکی َبرَمنش مرد، مانی به نام
)فردوسی، 1386: 334/6(

حدود  )Ephrem The Syrian؛  سوری  افرم 
از  مسیحی،  نویسندۀ  و  م 

ّ
متکل م(،   373-306

مانی نقل می کند که گفته بود:
رنگ ها  با  و  نوشته  کتاب ها  در  را  ]آموزه هایم[ 
گوش  به  را  آن ها  که  کسی  تا  کشیده ام  تصویر  به 
کسی  و  ببیند  نیز  دیداری  شکل  به  می شنود، 
روی  از  )آموزه هایم(  آن ها  یادگیری  به  توانا  که 
]کلمات[ نیست، آن ها را از روی تصاویر بیاموزد 

.)Reeves 1997: 263(

اّما شاپورگان، مهم ترین اثر مانی در جهان ایرانی، 
چه محتوا و ساختاری داشته و آیا این کتاب پس از 
برافتادن ساسانیان و گسترش اسالم، همچنان باقی 
و در دسترس پیروان دین او و فرهیختگان مسلماِن 

ایرانی و عرب بوده است؟

بحثوبررسی
محتواوساختارشاپورگان

که   )šābuhragān میانه:  )پارسی  شاپورگان)10( 
 

ْ
به احتمال بود،  شده  نوشته  میانه  پارسی  زبان  به 

پیشکش  به دلیل  و  است  مانی  کتاب   نخستین 
اّول، شاهنشاه ساسانی )240  به شاپور  آن  شدن 

 . )نک   است  شده  خوانده  نام  این  به  270م(،  تا 
 ،161  :1377 بیرونی،  598؛   :1381 ابن ندیم، 
شهرستانی،  196؛   /1  :1371 یعقوبی،  308؛ 

1373: 1/ 417؛ ابوحاتم رازی، 1381: 70(.
منابع  شاپورگان،  ساختار  و  محتوا  دربارۀ 
تعیین کننده  و  منحصربه فرد  داده هایی  اسالمی 
ندیم  ابن  مسلمان،  نویسندگان  میان  از  دارند. 
598؛ ابوالقاسمی، 1379:  398؛ 1381:   :2009(
را  دست اّولی  و  گسترده   گاهی های  آ که   )34
از سه فصل  است،  کرده  مانی عرضه  دین  دربارۀ 
نیوشایان«،  »مرگ  نام های  به  شاپورگان  )باب( 

می کند.  یاد  خاطیان«  »مرگ  و  گزیدگان«  »مرگ 
استخراج  برای   )161  :1377( بیرونی  ابوریحان 
شاپورگان  کتاب  از  اشکانیان  تاریخ  تصحیح  و 
مانی بهره می گیرد و آن را منبعی معتبر در این باره 
معّرفی می کند و می نویسد که مانی در فصلی از 
تاریخ والدت  از  پیامبر«  »آمدن  نام  به  کتاب  این 
خود و زمان نزول وحی بر او سخن رانده است. 
زبان  از   )308  :1377( دیگر  جایی  در  بیرونی 
مانی در شاپورگان نقل می کند که پیش از او بودا 
و زرتشت و عیسی صاحب نبّوت بوده اند و اکنون 
دوران و نوبِت نبّوت او فرارسیده است. این گفتار 
مانی را شرف الّزمان َمرَوزی نیز در طبايع الحيوان 
بیرونی   .)Kruk 2001: 55, 65( است  کرده  نقل 
)1377: 161؛ 1878: 118( درنهایت شاپورگان 
است  اعتقادجمعی   

ّ
محل که  جاویدان  کتابی  را 

ٍد ُیدان به( می خواند. 
َّ
)کتاٍب مخل

در  مانی   )196/1  :1371( یعقوبی  به نوشتۀ 
شاپورگان »نفس خالص و نفس آمیخته با شیاطین 
ح 

ّ
مسط را  فلک  و  می دهد  شرح  را  بیماری ها  و 

است  مایلی  کوه  بر  دانش  می گوید  و  می داند 
شهرستانی  دارد«.  احاطه  آن  بر  برین  فلِک  که 
نویسد  می   )293  /1  :1993 417؛   /1  :1373(
عالم  َمِلک  که  آورده  شاپورگان  اّوِل  در  »مانی  که 
ق به او دارد، هیچ جزء از 

ّ
نور در هر زمینی که تعل
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آن از وی خالی نیست و او ظاهر و باطن است و 
 ازآن رو که زمین او به زمین 

ّ
آن را نهایت نیست؛ اال

ناف ارض خود  در  نور  َمِلک عالم   ... َعدو رسد 
است ... و امتزاج قدیم، امتزاج حرارت و سردی و 
ث خیر و شر 

ّ
رطوبت و خشکی است و مزاج محد

نیز   )15  :1958( عبدالجّبار همدانی  قاضی  است«. 

 نقل کرده است.
ً
همین گفتار مانی را عینا

شاپورگان  به   )337/6  :1977( سمعانی 
اشارۀ مهم و شایان توّجهی می کند. او می نویسد: 
و  آورد  گرد  را  شاپورگان  نام  به  کتابی   ... »مانی 
زند  و  است«  زرتشت  کتاب  َزنِد  »این  گفت: 
این  یعنی  است؛  تفسیر  به معنی  ایشان  به زبان 
تفسیِر کتاِب زرتشت است. ]اّما[ پیروانش کتاب 
او را مصحف مانی می خوانند. او آن را با نگاره ها 
موجودات[  از  ]تصاویری  و  آراسته   رنگ هایی  و 
آورده  است«.  فراهم  آن  را در  تاریکی  و  روشنایی 
روایت سمعانی تأیید دیگری است بر اینکه مانی 
پادشاهان  پیشگاه  در  و  زرتشتی  ایران  قلمرو  در 
دین  اصالحگر  و  احیاگر  مفّسر  را  خود  ساسانی 
زرتشتی )زندیک؛ عربی: زندیق( معّرفی کرده بود 
دین  با  مغایر  و  متفاوت  یکسره  دینی  آورندۀ  نه  و 
تکاپوی  و  واقعّیت، تالش  این  به  توّجه  با  نیاکان. 
خصمانۀ کردیر، موبد نامدار عصر ساسانی، برای 
ی 

ّ
از میان برداشتن مانی که برایش هماوردی جد

بود و همچون او اّدعای شفابخشی و برخورداری 
از کرامت )عروج روحانی به دنیای دیگر( و اجتهاد 
اکنون  داشت،  زرتشتی  دین  تفسیر  در  رسالت  و 
 Russell 1990; به  )بنگرید  می شود  فهم پذیرتر 
گزارش  از   .)Skjaervø 1997; Dilley 2005
شاپورگان به  سّنت مانویان،  سمعانی برمی آید که 

کتابی مصّور و تذهیب دار نیز بوده است.
زبان  به  شاپورگان  کتاب  از  که  قطعاتی  اّما 
ُبِن  »دو  عنوان  با  میانه(  )پارسی  اصلی اش 
برجای   )dō bun ī šābuhragān( شاپورگان« 
مانده و دست نوشته های آن در قرن بیستم میالدی 

)در  تورفان  واحۀ  در  مانوی  معابد  ویرانه های  از 
به  بیشتر  است،  آمده  به دست  چین(  ترکستان 
موضوع فرجام شناسی اختصاص دارند )احمدی، 
 M473, M475, )قطعات   168-163  :1386
M477, M482, M472, M470((. قطعات نوافزودۀ 
به  نیز   M7984 تا   M7980 و   /M99/I و   /M98/I
می پردازند  )کیهان زایی(  انسان  و  کیهان  پیدایش 
)See Hutter 1992(. احتمال دارد برخی متن های 

مانی  زندگی نامۀ  به  که  موجود  میانه ای  پارسی 
»آمدن  فصل  به   ،)M 49 II )مانند  می پردازند 
 Sundermann( باشند  ق 

ّ
متعل شاپورگان  پیامبر« 

و  قطعات  این  نهادن  هم  کنار  از   .)1986: 208
چنین  مانی،  شاپورگان  از  پراکنده  گفت آوردهای 
و  مطالب  شامل   

ْ
دراصل کتاب  این  که  برمی آید 

د و 
ّ
فصولی در شرح زندگی مانی، مانند زمان تول

چگونگی نزول وحی بر او، پیامبران پیشین و نیز 
اصول عقایدش، مانند ثنوّیت )موجودّیت و تقابل 
چگونگی  تاریکی(،  شهریار  و  روشنی  خدای 
پیدایش جهان و انسان و فرجام کیهان بوده است. 
از شاپورگان در متون مانوّیت غربی )به زبان های 
قبطی، یونانی، ُسریانی و...( نامی نرفته است، اما 
کتابی شناخته شده در شرق ایران )میان مانوی های 
در  دیدیم،  چنان که  و  ترک زبان(  و  چینی زبان 
می رسد  به نظر  بااین حال  است.  بوده  ایران  داخل 
قبطی  كفاليای  در  شاپورگان  توصیفات  برخی  که 
قبطی  موعظۀ  یک  در  و   )Coptic Kephalaion(
Sunder�( است  شده  نقل   )Coptic homily(

.)mann 2009: 222
شاپورگان  کتاب  ارزشمندی  از  صرف نظر 
دربارٔه  مانی  شخص  سخنان  دربرداشتن  به دلیل 
در  اثر  این  آموزه هایش،  و  اندیشه ها  و  زیستار 
ویژه ای  اهمّیت  و  نیز جایگاه  ایران  ادبّیات  تاریخ 
کتاب  کهن ترین   

ً
عمال شاپورگان  زیراکه  دارد؛ 

اوایل  از  که  است  میانه  پارسی  زبان  به  موجود 
رسمی  زبان  و  است  مانده  به جا  ساسانیان  عصر 
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میالدی  سوم  سدٔه  در  را  ساسانی  عصر  ادبّیات  و 
فقط  مقطع  این  از  می کند.  گواهی  و  بازمی نماید 
سنگ نبشته هایی با محتوای سیاسی بازمانده است 
Henning 1958: 43�46; Huyse 2009: 91�(

در  به عنوان یک کتاب،  شاپورگان  ازاین رو  و   )102
معنای واقعی کلمه، و با مضامین گوناگون دینی و 
فرهنگی و اسطوره ای و اندیشگانی اش، جایگاهی 
باستان  ایران  ادبیات  در  فرد  به  منحصر  و  سرآمد 
دارد. وجود شاپورگان و دیگر متن های مانوی ای که 
به زبان های ایرانی میانه نوشته شده اند، باطل کنندۀ 
از  پیش  ایران  که  است  کسانی  اّدعای  و  تصّور 

اسالم را فاقد ادبّیات و متون مکتوب می پندارند.
بازماندۀ  دست نوشته های  از  عمده ای  بخش 
شاپورگان به شرح فرجام شناسی مانوی اختصاص 
دارد. برپایۀ این آموزه، در پایان جهاْن نبردی بزرگ 
آستانۀ  در  را  بشر  نوع  ناگهانی  به طور  مهیب  و 
را  بدکاران  و  راستکاران  و  می دهد  قرار  نابودی 
به همان  و  و عذاب می کند  به یکسان دچار رنج 
اندازه مانویان نیز از رنج و آزار این رویداد بزرگ 
از پی  نبرد، دورانی  پایان  از  نخواهند َرست. پس 
چهرٔه  عدالت  استقرار  و  اجرا  آن  در  که  می آید 
جهان را دگرگون می کند. شهریاری بزرگ بر جهان 
فرمانروایی خواهد کرد و مانویان بر دیگر مردمان 
چیره خواهند شد و روشنایی بسیاری از این جهان 
زمان،  با گذشت  باوجوداین،  گردید.  رها خواهد 
بازخواهد  تبهکاری  و  شرارت  دوران  به  جهان 
گشت و دّجال هایی پدیدار خواهند شد. در قطعات 
آن  فرجام شناختی  شرح  که  شاپورگان  بازماندۀ 
نقش  دروغیْن  پیامبران  می شود،  آغاز  اینجا  از 
به  زبان  ماَنوی  متنی  در  و  دارند  برعهده  را  دّجال 
این  واجد  دروغین   )Maitreya( میتریۀ  یغوری، 

ُ
ا

نقش است. این گروه از پیامبران دروغین با وجود 
توانست  نخواهند  کفرآمیزشان،  فّعالّیت های 
عیسای  پس ازآن،  کنند.  زیانکاری  همیشه  برای 
درخشان، رهایی بخشی کیهانی که پدر روشنی او 

را در سومین فراخوانی )آفرینش( پدید آورده بود، 
هر 

َ
ِخَردش شاپورگان ایزِد  ظهور خواهد کرد؛ او در 

یعنی  خرد،  جهاِن  خدای   ،)Xradišahr yazd(

خدای nous، خوانده شده است. عیسا، چنان که 
شده  بیان   )31-46  :25( مّتا  انجیل  در  پیش تر 
دیگر  و  خویش  اّمت  راستکاراِن  برابر  در  است، 
مردمان بر کرسی داوری خواهد نشست. گزارش 
از  و  دارد  بیشتری  جزئیات  باره  این  در  شاپورگان 
بطی می دهد، بهتر محفوظ مانده 

ُ
شرحی که مواعظ ق

است: عیسا )ایرانی میانه: yišō( نخست گزیدگاِن 
دین  پیروان  سپس  و  گناهکاران  از  را  راستکار 
راستکاران،  می کند.  دنیا جدا  فرزندان  از  را  مانی 
در  باید  انجیل،  توصیفات  در  گوسفندان  مانند 
سمت راست او بایستند و گناهکاران به سان بزها 
از  رستگارشده  گزیدگاِن  آن گاه  چپش.  سمت  در 
شادمانی و نیکبختی خدایان بهره مند می گردند و 
گناهکاران به دوزخ افکنده می شوند. دیگر مردمان 
در این زمین و تحت فرمانروایی عیسا، در عصری 
زّرین خواهند زیست. خدایان، فرشتگان و مردماِن 
برد؛  خواهند  به سر  یک جا  در  هم  با  رستگارشده 
بدی و شرارت از جهان محو و نابود خواهد شد و 
مردمان اگر بخواهند، می توانند جسم خود را رها 
کنند و به آسمان رهسپار شوند. بخش عمده ای از 
س باز از این جهان آزاد و رها خواهد 

ّ
روشنی مقد

در  رسید؛  خواهد  پایان  به  جهان  پس ازآن،  شد. 
اصطالح  از  رویداد  این  به  اشاره  برای  شاپورگان 
است.  شده  استفاده   )frašegird( فرشگرد  زرتشتی 
آن گاه عیسا جهان را واخواهد گذاشت، نوع بشر از 

میان خواهد رفت و زمین تهی خواهد شد. انسان 
نخستین )پارسی میانه: Ohrmizd bay( چهره اش 

رفت.  خواهند  فراز  او  نزد  پسرانش  شده،  آشکار 
 )Mihr yazd میانه:  )پارسی  زنده  روح  پسران 
در  که  را  جایگاهی  و  وظیفه  پدرشان  همراِه  نیز 
بر  افالک  جهان داشتند، رها خواهند کرد. آن گاه 
زمین فروخواهد افتاد و آنچه »آتش  سوزی بزرگ« 
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خواهد  نابود  را  جهان  ویرانه های  شده،  خوانده 
کرد. در پی این آتش سوزی بزرِگ جهان، واپسین 
به صورت  شده،  آزاد  روشنْی  رهایی پذیر  ذرات 
چهرٔه  به  ایزدی  )شاپورگان:  فرجامین  پیکره ای 
 

ْ
هرَمزدَبی( به بهشت فراز خواهند رفت. اما آتش

ُ
ا

و  ایزدان  دیوان و گناهکاران را کیفر خواهد داد و 
بود،  آنان را شاهد خواهند  مؤمنان زجر و عذاب 
آن گاه  باشند.  آنان  کردن  یاری  به  قادر  بی آنکه 
س 

ُ
بول در  ابد  تا  تاریکی  جهاِن  نامیرای  دیوهای 

در  )بام ایزد(  بزرگ  معمار  که  زندانی   ،)Bōlos(
فراهم  دیوان  بازداشت  برای  جهان  آفرینش  زمان 
کرده بود، محبوس خواهند شد و دیوهای نر و ماده 
برای آنکه زیانکاری و زادآوری نکنند، از هم جدا 
قطع  جا  این  در  شاپورگان  گزارش  شد.  خواهند 
می شود. مواعظ قبطی که بخش پایانی این گزارش 
را حفظ کرده است، دربارٔه وضعّیت جهان روشنی 
خدایی،  که  می افزاید  تاریکی  بر  پیروزی  از  پس 
به  باشندگان روشنی که  نزد  شاید پدر بزرگی، در 
او وارد خواهند شد، چهرٔه خود را آشکار خواهد 
گونه ای  به  نو  بهشت  و  جاوید  بهشت  در  و  کرد 
Sun�( گش  خواهد  نمایان  دوباره  تمشاهده پذیر 

.)dermann 1998: 570�571

سرنوشتآثارمانیوجامعۀمانویدرروزگار
اسالم

چنان که گفته شد، شاپورگان مانی برای نویسندگان 
و  بود  شناخته شده  کتابی  مسلماْن  تاریخ نگاران  و 
د و مستقیم از این 

ّ
توّجه به گفت آوردهای متعد با 

آن  از  عربی  ترجمه ای  که  می رسد  به نظر  کتاب، 
است.  بوده  مسلمان  نویسندگان  این  دسترس  در 
گوناگوِن  زبان های  به  ماَنوی  دینی  ادبّیات  نشر 
در  مهم  و  دیرین  سّنتی  روزگاری،  هر  در  رایج 
ماَنویانی  وجود  به  توّجه  با  و  بود  مانویان  میان 
زندیق   

ً
معموال که  اسالم  عصر  ایران  در  پرشمار 

دینی  متن های  برگردانده  شدن  می شدند،  خوانده 

به  عربی  زبان  به  شاپورگان  ازجمله  و  ماَنوی 
و  منطقی  ماَنوی  فرهیختگان  و  ادب دانان  دست 
چشم داشتنی است. تداوم فّعالیت جوامع ماَنوی، 
در  و  بودند،  آزار  و  تحت تعقیب   

ً
معموال اگرچه 

که  می دهد  نشان  کتاب هایشان،  بودن  دسترس 
باوجود اّدعای کردیر، موبد بزرگ عصر ساسانی، 
ایران  قلمرو  سراسر  در  مانویان  سرکوبی  بر  مبنی 
 Back 1978: 414�416; MacKenzie 1999:(
I.245(، آنان همچنان جمعّیتی پایا و پویا بودند. 
از  زیادی  شمار  ساسانی،  امپراتوری  برافتادن  با 
پیروان مانی از پناهگاه های خود به ویژه در آسیای 
مرکزی به ایران و ازجمله به میان رودان و شهر باِبل 
دلیل  به  اما  بازگشتند.  بود،  اصلی شان  کانون  که 
خلفای  نخستین  دوران  در  آنان  شدید  سرکوبی 
شدند  ناگزیر  دیگر  بار  آنان  از  شماری  عباسی، 
چین   

ّ
سرحد به  تا  مرکزی  آسیای  و  خراسان  به  که 

پشتیبانی  از  منطقه  این  در  آنان  کنند.  مهاجرت 
-745( یغورها 

ُ
ا ویژه  به  دولت ها،  برخی  قاطعانۀ 

در  مانویان  کانون  شدند.  برخوردار  م(،   840
در  که  می رسد  به نظر  بود.  سمرقند  ایران،  شرق 
نشگران ماَنوی 

ُ
دوران عباسیان آموزه های مانوی و ک

حّتی در شکل گیری جنبش ها و فرقه هایی انقالبی 
تأثیرگذار  نیز  خّرم دینان  و  سپیدجامگان  چون 
Spul� 602؛   ،600  :1381 ندیم، )ابن   بودند 

منابع  روایات  به هرحال،   .)er 2015: 196�197
اسالمی دربارۀ تعقیب و کشتار گستردۀ ماَنویان به 
ویژه در دوران خلفایی چون مهدی )169-158 
الّرشید  هارون  ه  ق(،  هادی )170-169  ه  ق(، 
)170-193 ه  ق( و مأمون )198-218 ه  ق( و 
ماَنوی  شخصّیت های  و  سران  از  انبوهی  یادکرد 
 See Reeves 2011: 235�247,( دوران  این  در 
257�250(، بر وجود جامعه ای پرشمار و شناخته 
می دهند. گواهی  روزگار  این  در  مانویان  از   شده 

این  در  ماَنویان  که سرکوب گستردۀ  نیست  بعید   
مقطع خاص، برآیند پشتیبانی معنوی و ماّدی )و 
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چون  جنبش هایی  از  ماَنویان  مبالغه شدۀ(  البّته 
سپیدجامگان و خّرم دینان بوده باشد.

برآیند
و  گوناگون  به زبان های  کتاب  نشر  و  تصنیف 
شیوۀ  و  تذهیب، شگرد  و  تصویر  با  آن ها  آراستن 
و  مخاطبان  بر  تأثیرگذاری  برای  ماَنویان  مرسوم 
آموزه هایشان  فهم پذیری  بر  افزودن  و  پیروانشان 
بود. شاپورگان، نخستین کتاب ایرانی زبان مانی که 
در چهارچوب همین سّنت به زبان پارسی میانه و 
ایرانی  شناخته شدۀ  انگاره های  و  مفاهیم  برمبنای 
ـ زرتشتی نوشته شده بود، نقشی مهم و کالن در 
شناساندن آموزه های مانی به دربار ساسانی و نیز 
جهان ایرانی داشت. شواهد موجود نشان می دهد 
عصر  ایران  در  ماَنوی  پویای  و  پایا  جامعۀ  که 
خود،  دینی  سّنت های  به  عمل  راستای  در  اسالم 
شاپورگان  به ویژه  مانی،  کتاب های  از  شماری 
طریق  این  از  تا  بودند  برگردانده  عربی  زبان  به  را 
امکان شناساندن و معّرفی آموزه های اصیل مانی 
فراهم  دین  این  جدید  گروندگان  و  پیروان  به  را 
از  بازمانده  پاره های  و  قطعات  به  توّجه  با  کنند. 
نیز  و  شاپورگان  پارسی میانه ای  دست نوشته های 
اسالم،  عصر  منابع  در  کتاب  این  گفت آوردهای 
از  گفتارهایی  شامل  شاپورگان  که  می رسد  به نظر 
پیشین  پیامبران  از  رسالت  سیر  دربارۀ  مانی  زبان 
برانگیخته شدنش  و  برآمدن  او، چگونگی  تا خود 
و دربارۀ ایزدان و دیوان، پیدایش کیهان و انسان و 

فرجام شناسی و پایان جهان بوده است.
موجوِد  کتاِب  کهن ترین   

ْ
درعمل شاپورگان 

نوشته شده به زبانی پارسی میانه و سندی دست اّول 
دربارۀ زبان و ادبّیات و انگاره های دینی ایراِن اوائل 

روزگار ساسانی است.

پیوست
)Br و Av،Ar گزیده ای از شاپورگان )قطعات

برگردان فارسی
»ما  که:  گویند  دروغین[  ]پیامبران   …  )Ar(

راه  )از  َرَوید  ما  راه  بدین  ایزدانیم،  نمایندگان 
فریفته  بسی  مردم  کنید(«.  پیروی  ما  روش  و 
رفتار  ایشان  بدکرداری  )مطابِق(  کاِم  به  و  شوند 
او  نگرود،  خویش  دین  به  که  دینَوری  و  کنند؛ 
جهان  اندر  که  زمان  آن  و  بپیوندد؛  ایشان  به  نیز 
زمین،  پس  ُبَود،  بدین گونه  )اوضاع(  چیز]ها[ 
را  ستارگان  و  اختران  ماه،  و  خورشید  آسمان، 
هر )عیسای 

َ
نشانی بزرگ پیدا شود. پس ایزد ِخردش

ُنخویِر نر،  آفرینِش  آْن  نخسْت  که  ـ   درخشان( 
 آغازین را ِخرد و دانش ]داد[ و سپس نیز گاه به گاه و 
زمان به زمان ِخرد و دانش به مردم فرستادـ   او در آن 
هر خداْی همراه 

َ
زماِن نزدیک به فرشگرد، آن ِخردش

با همۀ )Av( ایزدان و دینَوران تبعیدی … به آسماْن 
اندر برایستند و خروشی بزرگ خوانده شود و همۀ 
گاه گردد؛ و این ایزدان که در کیهاِن آسمان ها  جهان آ
پاهرگبد دْهبد،  و  ماْنبد، ویْسبد، زندبد   و زمین ها 
آفرین  را  هر 

َ
ِخردش آْن  دیوان اند،  شکنجه دهندۀ  و   

گویند؛ و مردمانی که اندر جهاْن شهریار باشند، 
َبَرند و فرمانش  نماز  او شوند ]و[  دوان دوان پیش 
ستمکار  و  بدکردار  ]و[  آزمند  مردم  و  پذیرند؛  را 
فرستادگان  هر 

َ
ِخردش ایزد  سپس  و  ُبَود؛  پشیمان 

)غرب(  خاوران  و  )شرق(  خراسان  به  )پیامبران( 
فرستد و ]آنان[ َرَوند و مردم دینَور را با یاران ] شان[، 
پیشگاه  ]به  همکاران ] شان[  با  همراه  را  بدکرداران 
و   )Br( برند.  نمازش  و  ]آورند[  ِخردشهر  ایزد[ 
ئینور او را گوید که: »]ای ایزد و[ خداوند ما! اگر 
تو را پسند باشد، چیز]ها از[ آنـ ]ـچه[ ُدروندان به 
هر 

َ
ما کردند پیش تو گوییم«؛ و آنان را ایزد ِخردش

وگرنه  باشید؛  شاد  و  ببینید  »مرا  که:  دهد  پاسخ 
کسی را که به شما آسیب زده باشد، آن را برایتان 
فرجام  و  او حکم صادر کنم(  برای   ( داوری کنم 
خواهم؛ اّما هرچه را شما خواهید پیِش مْن گفتن، 
آن را دانم«. آن گاه ایشان را آفرین گوید و قلبشان 
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]خود[  راست  دسِت  در  را  آنان  و  دهد  آرامش  را 
ایستاَند و با ایزدان به شادی باشند؛ و بدکرداران را 
از دینَوران جدا کند و آنان را به دسِت چپ ایستاَند 
و آنان را نفرین کند ]و[ چنین گوید که: »درست 
گناهی  ]آن[  چه  مباشید؛  همه درخشان  و   مخیزید 

]و[  کردید  که  ناروایی  آزاِر  و  ورزیدید  شما  که 
درحّق ]پسر انسان کردید ؟[ ... )احمدی، 1386: 

163ـ164(.
آوانویسی

Ar
)M473b R(
... gōwānd ku amāh yazdān payēsgar hom 
... pad ēn pand īg amāh ... mardōhm 
frāyist wīfsānd, u-šān pad duškird�
agānīh kām rawānd ud dēnwar kē xwēš 
dēn nē wurrawād, hān-iz ō awišān han�
zafsād. ud awē zamān, ka andar šahr 
xīr *ēna՚ōn bawād, ēg *paz zamīg ud 
āsmān ud xwar ud māh ud axtarān ud 
istāragān wuzurg nišān paydāg bawād.
)M473a R(
pas xradešahr-yazd, hān kē naxwist 
awē nar dām noxwīr ī fratomēn xrad 
ud dānišn bāmdād, ō-š pasāz ǰār ǰār ud 
āwām āwām xrad ud dānišn ō mardān 
frēstād, hān pad awē-z āwām ī ab�
domēn, nazd ō *frašegird hān xradešahr 
*xwadāy? az hamāg yazdān ud dēn�
warān hammis uzdeh* ...
Av
)M473c(
ēg pad āsmān andarōn *ul ēstād, 
ud wuzurg xrōh ēw xwānīhād, ud 
hāmšahr azdīhād, ud imēšān yazdān 
kē andar āsmānān ud zamīgān hām�

kišwar mānbed, wisbed, zandbed ud 
dahibed, pāhragbed ud dēwān nixrōstār 
hēnd, hān xradešahr āfrīn kunānd. ud 
mardōhmān kē andar šahr šahriyār 
bawānd, ud dō dōān, pad-š awē šawānd, 
ud namāz barānd, ō-š framān padīrānd 
ud mardōhm īg āzegar ud duškirdagān 
ud ?murdīhangān hān pašēmān bawād.
)M473a V(
  ud pas xradešahr-yazd frēstagān ō 
xwarāsān ud ō xwarniwār frēstād, ud 
šawānd. ud mardōhm ī dēnwar, abāg 
hayyārān, ud hān duškirdagān az hām�
kunišnān hammis frāz ō pēš xradešahr-
yazd nayānd ō-š namāz barānd.
Br
)M475 R(
ō-š dēnwar gōwānd ku kišwarwāryazd 
u-mān xwadāy, agar-t passazag tis az 
hān če druwandān pad amāh *kird pēš 
tū gōwām. u-šān xradešahr�yazd passox 
ōh dayād, ku man wēnēd ud šād bawēd 
*anē kē pad ašmāh wināst hād, hān-tān 
dādestān kunān, ud angām xwāhān. 
bēz harw če ašmāh kāmēd pēš man 
guftan, hān an dānēm. gah-išān āfrīn 
kunad, u�šān dil wiwāsēnēd. u-šān ō 
dašn ārag ēstēnēd ud abāg yazdān pad 
šādīh pahrēzēnd. ud duškirdagānān az 
dēnwarān wizārēd. u-šān ō xōy ārag 
ēstēnēd. u�šān nifrīn kunad, ud ōh 
gōwēd ku mā drōw-āxēz ud mā hāmispīz 
bawād. če *hān wināh īg ašmāh kird 
u-tān zūrīg axšād kird ud hān-tān ō 
merdān pusar* kird... .
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Abstract
Mani, the Iranian messenger, founded a religion in the third century AD that spread from 
China to Europe a few centuries later. One of the reasons for Mani's success was his extensive 
propaganda using artistic tools such as poetry and allegorical anecdotes, calligraphy, gilding 
and painting, as well as the use of a variety of common languages   of the time. In order to 
perpetuate and influence his ideas and teachings and to preserve their authenticity, he wrote 
several books in different languages   of his time and his followers continued this tradition. Sha�
purgan was probably the first Mani book written in Middle Persian to be read and understood 
in the Sassanid court and Iranshahr. In this book, Mani wrote a description of his mission and 
teachings using familiar interpretations, terms, and ideas in the Iranian�Zoroastrian world. In 
this article, based on the original Manichaean texts and historical sources, first a description 
of Mani's life and teachings is provided, and then, based on excerpts from Mani's Shapur�
gan and references to historical and literary sources, it is shown what teachings has this book 
conveyed, what was its content and function and what was its fate and destiny in the time of 
Islam? This article notes that Shapurgan is the oldest book, parts of which have survived from 
the Sassanid era and is therefore a valuable testimony to the language, literature and cultural 
and religious ideas of early Sassanid Iran.

Keywords: Mani's Shapurgan, Manichaean Religion, Middle Persian, The End of the World, 
Sassanid Literature.
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