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 تحلیل استعاره صلح و نوعدوستی در نظریه دولت آیینی مانی 

 .رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش یاسی علوم س اریاستاد   اول   یصادق یهاد 

 ران یا راز،یش راز،ی دانشگاه ش یاسی علوم س ی دکتر ی دانشجو   یمحسن نیحس

 چکیده
بزرگ بشریت، آرمان صلح و چگونگی تحقق آن بوده است و برای های  از دیرباز تاکنون یکی از آرمان

ابزارهای مهمی چون خردگرایی، اخالق بهره گرفته شده نیل به این منظور از  گرایی و ارتباطات انسانی 
و مبلّغان دینی نیز سهم بزرگی در ترسیم منظومه صلح داشته بین پیامبران  به صورت است. در این  اند و 

های دینی یا خودشان پیگیر صلح و نوعدوستی بوده و یا با پیوند زدن  ستقیم با ایجاد دولتمستقیم یا غیرم
ند. پرسش این است که ادین و سیاست، حاکمان سیاسی را به سمت پرهیز از جنگ و خشونت سوق داده

می  قلمداد  باستان  ایران  پیامبران  از  که  معادلهمانی  بر  خود  عمل  و  نظر  گستره  در  چگونه  و    شد،  صلح 
های پژوهش که به  باستانی  تاکید کرده است؟ یافته  هاینوعدوستی در ایران باستان و در ساختار دولت

آموزه تبلیغ  با  مانی  که  است  آن  نشانگر  است،  تحلیلی گردآوری شده  توصیفی/  دینی خود، شیوه  های 
ها دوستی را برای انساندرصدد ایجاد نوعی دولت آیینی یا حاکمیت دینی است که استعاره صلح و نوع

ترسیم  نیز  و  ادیان  با سایر  تعامل  از راهکارهای مختلفی چون  این منظور  به  نیل  برای  مانی  نماید.  تمهید 
بر مبنای   زیبایی صلح و نوعدوستی با نقاشی و موسیقی بهره گرفته و حتی غایت مبارزه خیر و شر را نیز

 کشد. مند به تصویر می نوعدوستی و صلحی فضیلت
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 مقدمه
ایده جمله  از  االیام  قدیم  دغدغهاز  اصلی  و  های  ماهیت  به  التفات  بشریت،  تفکر  ساز 

ها و نیز استمرار آن در طول تاریخ بشری چگونگی استقرار صلح در بین یا درون دولت
تجربه رویکرد  با  گاه  التفات  این  است.  است.  بوده  گرفته  قرار  نظر  امعان  مورد  گرایانه 

به گردن زدن  منجر  انگلستان که حتی  منازعات مذهبی  از  مثال تجربه جان الک  بعنوان 
توان به صلح و پرهیز از  مذهبی می   تساهلچارلز اول گردید، به وی اثبات کرد که از راه  

ثابه ابزار نیل به صلح  خونریزی و منازعات مذهبی رسید. گاه نیز رویکرد خردگرایانه به م
دولت  درون  مثال  در  بعنوان  است.  شده  مطرح  یکدیگر  با  آنها  مواجهه  نوع  در  یا  و  ها 

امانوئل کانت معتقد است اگر خرد مردمی و عمومی در قالب شکل حکومت دموکراسی  
می ارمغان  به  جاویدان  صلح  شود،  حاکم  کشورها  دموکراسیبر  که  چرا  با  آید؛  ها 

ند. البته خِرد، خود دارای مراتبی است و بر مبنای آن اندیشمندانی چون  جنگ یکدیگر نمی
و   شود  ابزاری  عقالنیت  جایگزین  تفاهمی  خرد  و  عقالنیت  اگر  که  معتقدند  هابرماس 

 حوزه عمومی شکل گیرد، منازعه کمرنگ شده ویا تقلیل پیدا خواهد کرد.  
ها، گاه از  ندیشه صلح برای دولتگرا در تمهید اگرا و خرداما غیر از رویکردهای تجربه

صلحانگاره اندیشه  نوعی  ایجاد  برای  اخالقی  و  دینی  دولتهای  برای  استفاده  دوستی  ها 
شده است. یعنی اگرچه برخی معتقدند ریشه بسیاری از منازعات تاریخی به دلیل تعصبات  

صل مبنای  بر  را  دین  اساس  دینی،  متالهان  از  بسیاری  اما  هست  و  بوده  و مذهبی  ح 
اند و حتی گاهی رخداد جنگ را برای نیل به غایت صلح  نوعدوستی تعبیر و تفسیر کرده

آید در تفکر سنت آگوستین  اند. بعنوان مثال همسو با آنچه در ادامه میمشروعیت بخشیده
 1بعنوان یکی از بزرگترین آبای کلیسا در دوران قرون وسطی اگر آموزه جنگ عادالنه 

مایکل  بیت صلح و فضیلت بوده است. گاهی نیز برخی متفکران نظیر  مطرح شده، برای تث
اند اما با این تفسیر که تاریخ جنگ از عصر یونان  به بررسی جنگ عادالنه پرداخته  والزر

تالش   هماره  داده؛  رخ  اگر جنگی  حتی  که  ثابت کرده  افغانستان  فعلی  تا جنگ  باستان 
جنگ بعد  و  حین  قبل،  شود  شده  داده  نشان  و  ها  نشانگان  دارای  داده  رخ  جنگ  که 

 
1. Just War.   
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 ,Walzer)تواند به قید عادالنه مزیّن شود )توجیهات اخالقی و انسانی بوده است و می

. از طرف دیگر در حوزه متفکران و متالهان شرق نیز انگاره صلح بسیار مورد توجه  2006
اعتماد و احترام متقابل«،  بوده به طوری که مثال کنفوسیوس در قالب »اصل لی« یا »قواعد  

می جای  بر  را  صلح  از  نوعی  ترتیب    (.(Matthews, 2010: 184گذارد  بنیان  بدین 
بین مردمان و دولتمشخص می انگاره صلح و پرهیز از جنگ، هم در  ها و هم در شود 

 های کهن دینی مورد توجه بوده است.بین متفکران سیاسی و آیین
دینی دوران ایران باستان که اهمیت زیادی یافت و حتی در  های  در این بین از جمله آیین

قرار   اقتباس  مورد  نیز  آگوستین(  سنت  )نظیر  مسیحی  بزرگ  متالهان  از  برخی  نظرات 
گرفت، آیین مانی بود. آیینی که در آن شناخت خرد، مقابله خیر با شر و ثنویت مترتب  

به سمسارا  اعتقاد  و  انسانی  بر )تناسخ ر  1بر آن، خودآگاهی  بنا  و  بوده  از آن  وح( جزئی 
آموزه دل  از  آن  پیروان  آیین  اعتقادات  معرفت   2گنوسیس،  مانویهای  همان  یا 

می رهایی متولد  آن  بخش  باطنی  راه  و  مانی  به  تمسک  آن  به  نیل  ظاهری  راه  که  شود 
مانویت، آنچه مشخص   آیین  مانی و  بررسی تفکرات  با  این حال  با  قلبی است.  اشراقات 

اند به صورت محسوس یا نامحسوس،  ن است که مانی و پیروان وی تالش نمودهشود آمی
انسان بین  با صلح  مرتبط  پایهاشارات  بهها را  نمایند و حتی  پیگیری  یا  و  آنکه  ریزی  رغم 

انگاره از  اساسی  جزئی  شر  و  خیر  و جنگ  مسبب  نبرد  نبردی  چنین  اما  است  مانی  های 
 شود.  نویت قلمداد نمیخشونت و خونریزی در کنه اندیشه ما

های دینی خود نوعی خاستگاه مبتنی بر  رسد مانی برای پیگیری آرماندر اینجا به نظر می 
کند که خود از بستر تعامالت گسترده دین و دولت در  ریزی مینظریه دولت آیینی را پی

دنبال نوعی از  گیرد. به واقع مانی برای گسترش تفکر آیینی خود به  ایران باستان نشات می
دولت یا  قدرت  حاکم  معادله  خود  چنانچه  او  زمانه  در  و  اول  گام  در  که  است  سازی 

نباشد، حداقل فرمانروا تابع آیین نوظهور او باشد و در ادامه، فراخنای این دولت آیینی،  
باقی   او  زمانه زیست  و  زمینه  به  بویس«محدود  »مری  زمینه  همین  مثاًل در  از    3نماند.  که 

 
1. Samsara.  
2. Gnosis.  
3. Mary Boyce.   
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نام »دستایر با  اثر خود  باستان است در  ایران  های  نوشته انشناسان بزرگ غربی در حوزه 
کشد: »آنگاه مانوی« تاثیرپذیری شاهان )احتماالً شاپور اول( از مانی را چنین به تصویر می 

تورانشاه گفت که از این همه )مهر و ماه و زمین و آگاهی( تو )مانی( بزرگتر و روشنتر  
تو خود بودا هستی. پس آن دیناور )مانی( به تورانشاه گفت که چنین    هستی. چه راستی

که از دیگر    1از طرف دیگر از بررسی آثار »ورنر زوندرمان« (.  72:  1369)بویس،  بکنی.«  
می استنباط  چنین  است،  مانی  اندیشه  که  شارحان  است  میرا  انسانی  مسیح  اگر  که  شود 

ر از فرمانروایی رستاخیزی مسیح، به مانویت  کند؛ این تصویچهارصد سال فرمانروایی می
پیدا می فرمانروایی زمینی/آسمانی دارای  نیز راه  مانی و مسیح در  کند و گویی رستاخیز 

   (.58: 1399)زوندرمان،  شودتشابهاتی پنداشته می
با توجه به این مساله، این پژوهش در پی بررسی و پاسخگویی به این پرسش اساسی است  

دو و  صلح  دولتکه  اندیشه  در  آن    ستی  مصادیق  و  داشته  جایگاهی  چه  مانی  آیینی 
در چارچوب صلح باستان، صلحکدامند؟ فرضیه آن است که  ایران  طلبی در  خواهی در 

هایی  اندیشه دولت آیینی مانی نیز بسیار برجسته بوده و در دل مصادیق، الهامات و گزاره 
یر و شر، اصل تبلیغ و استفاده از سفیران  گرایی خ ثنویت  چون جهان وطنی آیینی، آموزه 

تبلیغ دین   و  مانی در ترسیم صلح  مانوی و همچنین ذوق فکری  بداعت هنری  فرهیخته، 
شود تا با استفاده از روش تبیینی/  مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش سعی می

بهره با  و  منابع کتابخانهتحلیلی  از  ابتدا چا گیری  اسنادی،  نظری در ای و  رچوبی تحلیلی/ 
خصوص نظریات مرتبط با جایگاه صلح در دولت آیینی ارائه شود و پس از آن استعارات  

نوع و  دولت صلح  در  مختصر  صورت  به  بحث  دوستی  به  باستان  ایران  در  مستقر  های 
   گذاشته و در نهایت این مهم در اندیشه دولت آیینی مانی تبیین گردد.

 دینی/ آیینی   دولت نظریات در دوستینوع و  لحمالحظات نظری: جایگاه ص
در بررسی نسبت عملکرد دولت با مفاهیم علم سیاست نظیر توسعه، مشروعیت، قانون و  

تحلیل  تاکنون  آن  قدیم  نظایر  ادوار  از  سیاق  همین  به  و  است  شده  مطرح  مختلفی  های 
تا   قرار گرفته است؛  توجه  نیز مورد  دوگانه جنگ/صلح  مفاهیم  با  نسبت عملکرد دولت 

های قبل از میالد به ثبت  کم از منظر تحلیل این دوگانه، مطالعاتی از دورهبدانجا که دست
 

1. Werner Zundermann.   



 1401 بهار|  29شماره |  م هشتسال    | یپژوهفصلنامه دولت | 156

ترین متون این  از قدیمی  پلوپونزای  هدر مورد جنگ  توسیدیدرسیده است و اثر تاریخی  
می محسوب  کاظمی،  گردد  رشته  دولت   (.13:  1395)اخوان  در  مطالعات  های  اینگونه 

دولت  به  ریشهموسوم  البته  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  نیز  دینی/آیینی  مطالعات  های  های 
بتوان در   معطوف به صلح در قاموس سیاست و حکومت دینی/الوهی در غرب را شاید 
شکل برجسته آن در اندیشه آبای کلیسا و بویژه سنت آگوستین به نظاره نشست. بر همین  
اساس اگرچه در دوران قرون وسطی، آبا و حاکمان کلیسا نگرش مثبتی به مفهوم دولت  

پنداشتند اما به دنبال ایجاد نوعی اقتدار دینی  مرسوم نداشتند و آن را ثمره گناه نخستین می
ارویژه دولت در امور دینی/ عرفی مردم و بویژه تامین فضیلت آنان را  مسیحی بودند که ک

ای داهیانه از دل  تمهید نماید. بر همین اساس اندیشمندان بزرگی چون آگوستین به گونه 
مدارانه در گستره  ای با عنوان جنگ عادالنه در پی رسیدن به صلحی فضیلتطرح نظریه

به طورحاکمیت کلیسای مسیحی می ی که آگوستین محور اساسی جنگ عادالنه  باشد. 
را گناه اولیه دانسته و معتقد است که پس از معصیت و هبوط انسان، او گرفتار بردگی و  

ناپاکی با  مبارزه  برای  اینجا  در  شد.  دولتی  و  خصوصی  به  مالکیت  رسیدن  راه  در  و  ها 
این  مند، جنگ عادالنه مشروعیت میصلحی فضیلت برای  اینگونه  یابد و آگوستین  مهم 

نماید که »دستاورد صلح زمانی که جنگ برای صلح صورت گرفته باشد، نجات  تقریر می
موقتی مردان از گناه است و چقدر شیرین است رسیدن به صلح با خدا و نجات ابدی از  

کند ... هدف از جنگ، تامین امنیت و صلح و  گناه با کشتن دشمنی که علیه ما مبارزه می 
مع رفاه  استایجاد  شهروندان  حقیقت،  نوی  و  )باقری  نظریات  (44-43:  1392.«  از  غیر   .

-افرادی چون آگوستین که جایگاه صلح را در دولت دینی بعنوان یک هدف نهایی می
با   را  دولت  حاکمیت  که  شاهان  الهی  حق  نظیر  رنسانس  از  پس  نظریات  در  نگریست، 

رادی چون »ژاک بنینی بوسوئه«  های افکرد، اندیشهرویکردهای دینی و الوهی توجیه می
به صلح   مستحکم شاهی، رسیدن  تاسیس دولت  اهداف  از  یکی  آن  است که در  مطرح 

 تصور شده است.  
صرف نظر از دنیای غرب در دنیای شرق و عصر باستانِ جامعه ایرانی نیز چنین تصوری از  

ان دین و دولت  رسد ناشی از پیوند می صلح و راه رسیدن به آن متصور بوده که به نظر می
وظیفه   و  داشته  الهی  ریشه  ایرانی  پادشاهی  نظام  ادبیات،  این  در  باشد.  باستان  ایران  در 

های الهی چون عدالت، اجرای دین و پاسداری از بندگان خداوند اصلی آن اجرای سنت
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مدار ایرانی که سرفرازی خود را در آزادی و شادی  در ایرانشهر بوده است. پادشاهان دین 
دانستند که  داری خود میدانستند، اعالمیه جهانی کورش را چراغ راه حکومتمی مردم  

می ایرانی  باستانی  پیامبر  دستورهای  از  را  خود  اخالقی  بردبار،    گرفتوجه  و  )احمدوند 

در(83:  1398 وسطی،  شناسیجهان  .  قرون  در عصر  غربی  تفکر  مانند  درام  ایرانی   نوعی 
  در همه  اگرچه.  است  تاریکی  و  نور  یا  بدی  و  نیکی  جدال  درام،  این   دارد؛  جریان  کیهانی

این    ایرانی   نوع  در   اما  دارد  وجود  بدی  و  نیکی   جدال  نوعی   باستانی،   هایشناسیجهان
  رستگاری   سرانجام  و  بدی  بر  نیکی  پیروزی  با  که  گیرددرمی   دراماتیک  جدالی  جدال،

ویدن گرن«  »گئو  پایانی خوش دارد.  پژوهندگان دین   1انسان،  معتقد است  از  ایرانی  های 
دین  معادگرایانه در  بینش  ایرانی سرچشمه گرفته  که  اندیشه  از  ایرانی  تمدن  مجاور  های 

های ایرانی در تمام وجوه و اشکالش، دین رستگاری است و همه  است. به عقیده او »دین 
جهان بنابراین  است...  متمرکز  و جمعی  فردی  رستگاری  آرمان  بر  بر چیز  ایرانی  شناسی 

شهریاری   و  اشه  حاکمیت  بدکاران،  نابودی  و  نیکوکاران  نهایی  رستگاری  و  رستاخیز 
پر واضح است که از بطن نگرش    (.41:  1398دیلم صالحی،  شود« )نهایی اهورامزدا ختم می

ایران باستان به منازعه خیر و شر، گویی قرار است نوعی صلح لطیف متولد شود که از دل  
افتد دولتی مستحکم و در عین حال مستظهر به فضیلت و آیینی دینی، این زایش اتفاق می

مبتنی بر صلح ای  گیرد که جامعهو بنابراین دولت آرمانی در ایران باستان زمانی شکل می
دولت نظریات  در  نگرشی،  چنین  با  گردد.  ایجاد  فضایل  حاکمیت  با  نوعدوستی  های  و 

دینی و آیینی رسیدن به صلح مقبول است و برای رسیدن به آن تمسک به مضامینی چون  
های  یابد؛ همچنانکه بعدها در دولتجنگ عادالنه و یا پادشاهی مقتدر نیز موضوعیت می

الم، امنیت و پرهیز از خشونت در بالد اسالمی تا بدان حد مشروعیت  مستقر در جهان اس 
یابد که منجر به طرح نظریاتی نظیر »نظریه تغلب/استیال« در دیدگاه متفکرانی چون ابن  می

یا  شود. در چنین نگرش جماعه و خنجی می  هایی حفظ صلح و امنیت ممالک محروسه 
بر معادله »حاکم  داراالسالم تا بدانجا مهم است که مثاًل مع اما مقتدر«  ادله »حاکم فاسق؛ 

کند که البته به جهت تمایز موضوعی و پرهیز از تطویل  عادل؛ اما ضعیف« چربش پیدا می
 گنجد. کالم، شرح آن در این مقال نمی 

 
1. Geo Widengren.   
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 دوستی در اندیشه سیاسی ایران باستانصلح و نوع
در قاموس تفکر ایرانیان جایگاه  دوستی  از دوران ایران باستان توجه به انگاره صلح و نوع

صلح نماد  این  است.  داشته  حدی  واالیی  تا  مادها  حکومت  دوران  در  اگرچه  جویی 
نمیکمرنگ حال  این  با  اما  داشتند  ستیز  سر  یکدیگر  با  مادها  قبایل  و  بود  از  تر  توان 

ی  در همین سلسله و یا وقایع   هاپارکتندر مقابل جنگجویی    هامغجویانه  های صلحنگرش
صلح صلحی    1ایشتوویگو جویی  مثل  که  لیدیه  با  منازعه  از  پس  مادها(  پادشاه  )آخرین 

 تاثیرگذار در ایران باستان شد غفلت ورزید.  
از مهم بعنوان یکی  نمادهای تخت جمشید  به  اگر  این حال  از  با  مانده  برجای  ترین آثار 

دوستی و تعامل  نوعشود که عناصر صلح و  دوران ایران باستان رجوع شود، مشخص می
ها و مردمان ایران باستان تا چه حد مهم بوده است. بعنوان مثال نماد نیلوفر  در نزد دولت 

ستون در  رفته  بکار  مهم  نمادهای  از  یکی  که  یک(  شماره  )تصویر  لوتوس  یا  های  آبی 
است،   جمشید  خوبی،  ظاهرا  تخت  درستی،  دوباره،  تولد  نماد  مختلف  ادیان  میان  در 

به   است؛  عبادت  و  ریاضت  و  مظهر عشق  و  صلح جهانی  آرامش،  و  زیبایی، خوشبختی 
طوری که برخی از مردان بلندپایه پارسی و ماد هنگام دیدار شاه، برای شادباش مهرگان 

 . (30: 1393)حسنوند و شمیم،  گرفتندیا نوروز، این گل را بدست می

 
1. Astuágēs (Iš-tu-me-gu).  
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 ماد صلح در ایران باستاننیلوفر آبی )لوتوس( بعنوان ن -1تصویر شماره 

از کنش   نوعی  یعنی تخت جمشید،  باستان  ایران  نماد اصلی  از  مانده  باقی  آثار  در دیگر 
مسالمت و  بهدیپلماتیک  دیده آمیز  ملل  دیگر  با  هخامنشی  امپراطوری  باالی  قدرت  رغم 

پله می یا  جمشید  تخت  شرقی  پلکان  در  مثال  بعنوان  شرفشود.  یا  های  و  سران  یابی 
سرزمین مهم از  مختلف  ساتراپانان  و  مختلف  هخامنشی  های  پادشاهان  حضور  به  ها 

)عکس شماره دو(، حفظ احترام و تعامل متقابل و پرهیز از هر نوع خشونت خودنمایی  
تواند گویای تفکر دیپلماتیک و پرهیز از خشونت امپراطوری بزرگ  کند که خود میمی

اقصی نقاط، اینگونه با هدایا و احترام به حضور    ایران باستان باشد که مهمانان مختلف از
رسند. خصوصا اینکه همچنانکه در عکس شماره دو و سه مشخص است، عالوه بر او می

است،   تزیین شده  مجدداً  لوتوس  نماد  با  پادشاهی  تخت  و حتی  مهمانان  مقدم  در  اینکه 
بارعام شاهنشاه هخامنشی در تختسنگ به  معروف  به   نگاره  »نگاره خزانه«    جمشید که 
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است سه(    معروف  شماره  همه )تصویر  نمایندگان  پذیرفتن  حال  در  هخامنشی  شاهنشاه 
است و البته در یکی از    خویش  های شاهنشاهی بزرگ ایران هخامنشی به حضورسرزمین 

و  دست بوده  کامیابی  و  صلح  نشان  احتماالً  که  است  شده  داشته  نگه  گل  تاج  او  های 
 .(109: 1391)معینی سام،  ی وام گرفته شده باشدممکن است از تمدن مصر

 

 شرف یابی به نزد پادشاه هخامنشی   -2تصویر شماره 

 نماد گلنار فارسی   -3تصویر شماره 

گفته می موارد  این  از  و غیر  عقاید  آزادی  زمینه  در  هخامنشی  عصر  شاهان  تساهل  شود 
کشورداری شناخته شده است. چرا که در  مذهب بویژه در دوران کوروش بعنوان اساس  

بابلی  کوروش،  توسط  بابل  فتح  مردوک جریان  واقعی  برگزیده  بعنوان  را  کوروش  ها 
تقدیس کردند و کوروش در جریان این فتح تصمیم به جلب نظر مردم گرفت؛ معابدی 
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ن احترام  ها را تعمیر کرد و برای مقدسات دینی بابلیاچند از نو بنا کرد؛ برخی از عبادتگاه
قبلی   پادشاه  قانونی  جانشین  را  خود  بلکه  نداد  نشان  فاتح  را  خود  او  شد.  قائل  فراوانی 

در همان حال یهودیان بابل نیز او را در کنار خویش یافتند (.  86:  1356)شایان،معرفی کرد  
سیروس   را  خود  فرزندان  نام  آن،  پاس  به  و  داشتند  گرامی  را  خود  آزادی  خاطره  و 

نهاد بابلی)کوروش(  بابل متعرض دین  ها نشد و حتی در  ند؛ چراکه کوروش هنگام فتح 
معابد بابل، خدایان آن سرزمین را نیایش کرد و خود را گزیده و فرستاده مردوک خواند  

و به همه یهودیان اسیر و زندانی اجازه داد که به سرزمین اصلی خود    (64:  1368)شاکری،  
   (.87: 1356)شایان، بازگردند 

علیغیر   نیز  ساسانیان  و  اشکانیان  دوران  در  هخامنشیان،  دوران  برخی  از  رخداد  رغم 
کند. بعنوان مثال در دوره شاهان  جویی خودنمایی می ها و منازعات، نمادهای صلحجنگ 

مدارا می بسیار  دوره خویش  رایج در  مذهبی  معتقدات  مورد  در  آنان  و اشکانی،  کردند 
احت  مورد  که  خارجی  ادیان  به  میحتی  اغماض  نظر  با  بودند  آنان  چنانچه  رام  نگریستند. 

های پادشاهان اشکانی )مطابق با تصاویر چهار و پنج( صورت یا عالمت چند  روی سکه 
نشانگر سیاستی   امر  این  بود که  برجسته  یونانی در آن  یا خط  و  نقش داشتند  یونانی  الهه 

   (.67: 1368)شاکری، ها بوده برای جذب قلوب و حمایت از سایر اقلیت 
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 در سکه اشکانی تصویر نشسته نیکه الهه پیروزی -4تصویر شماره 

 سکه دراخمای اشک یکم با خط یونانی -5تصویر شماره 

همچنین در دوران حکومت ساسانیان به موازات نهادینه شدن هر چه بیشتر آیین زرتشت  
صلح از  استعاراتی  با  کمابیش  روبرو  نیز  باستان  ایرانیان  مثال  میخواهی  بعنوان  شویم. 

نهم   بند  باور    سراید کهمییسنا چنین    هات دوازدهمزرتشت در  مزداپرستی را  »من دین 
رزم و  براندازد  را  که جنگ  فرمان  دارم  را  پیوندی  خویشاوند  و  گذارد  کنار  به  را  افزار 

 .(47: 1387)پورداود، دهد.« 
می مشخص  ترتیب  تفکرات  بدین  و  تامالت  که  و  شود  نظری  در حوزه  صلح  با  مرتبط 

های ایران باستان بوده است. با توجه به این  عملی جزئی مهم از سیاست و دیانت در دولت
می  تالش  ادامه  در  انگاره مساله  که  صلحشود  مهمهای  از  یکی  بعنوان  مانی  ترین  جویانه 

بهشخصیت  ابتدا  در  اما  قرار شود.  بررسی  باستان  ایران  تاثیرگذار در  و    های  مانی  معرفی 
می پرداخته  او  پیرامونی  محیط  و  زیست  هر  شرایط  مانند  به  که  مفروض  این  با  شود؛ 

 گذارد.اندیشمند دیگری، محیط پیرامونی بر اندیشه سیاسی تاثیر می
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 مانی و شرایط محیطی اندیشه مانویت 
ایرانی و  نجبا  طبقه  از  ا مانی  پنجم  اردوان  پادشاهی  دوران  در  مانی  بود.  شکانی،  االصل 

در سرزمین بابل )عراق کنونی(    نویمردمیالدی، در دهی بنام    216-217های  پیرامون سال
می  گونه  این  خود  و  شد  بابل  زاده  سرزمین  از  که  شاکرم  طلبه  یک  »من  که  سرایید 

از  برخاسته  مریم  مادرش  نام  است.  اشکانی  خاندان  از  ابرسام  پسر  پاتگ،  پدرش  نام  ام«. 
اس  بهخانواده کمسارگان  است.  اشکانی  خاندان  از  نیز  آن  مانی  ت که  والدین  آنکه  رغم 

دارند محیط پرورش فکری و فیزیکی  ایرانی بودند اما آنچنان که پیروان مانی نیز ابراز می
زرتشتی ماهیتی  مانی  که  بود  پیوسته  مغتسله  فرقه  به  پدرش  شده  گفته  حتی  و  نبود  مآبی 

نکه خود وی در محیط بین النهرینی رشد  (. ضمن ایTardieu, 1981: 3مسیحی داشت )
توان به ادیان  کرد که آن روزها جریانات دینی مختلفی در آن رونق داشت؛ از جمله می

فرقهبی و  یهود  دین  قبیل  از  نزدیک  خاور  فرقهشمار  بویژه  مسیحی  مختلف  های  های 
 گنوسی و نیز ادیان شرقی شامل بودیسم و هندویسم اشاره کرد.  

های  زیسته با نوشتهرسد که مانی در زمانی که میان مغتسله میل چنین بنظر میبا این احوا
چون   آموزه  2پل و    1تان یتمسیحیانی  با  دوران  همین  در  احتماال  و  شده  های  آشنا 

گنوسی بردیصان بنیانگذاران  جمله  از  کامال    3سیزم  شرایطی  چنین  در  گردید.  آشنا  نیز 
اندیشهطبیعی است که وی عناصری را از   با  ادیان و  های یاد شده گرفته و از تلفیق آنها 

آموزه  آنها  به  جدید  مفاهیمی  افزودن  و  باشند  هم  کرده  تکمیل  را  خود  و های  )شریفی 

در واقع زیستن در محیط پرآیین مانی، سبب شد مانی دینی را بنیاد  (.  92:  1392حاجیانی،  
ن، سوریه و مصر باشد و از سوی دیگر  النهریکند که از سویی متاثر از عرفانِ مسیحی بین

 با دیدگاه نور و ظلمت ایرانی درآمیزد. 
این حال گفته می  بود که در دوازده  شود آنچه جهتبا  مانی شد، آن  تفکر دینی  بخش 

)آتوم خود  همزاد  فرشته  از  دینی    4سالگی  که  قوم خود  از  باید  که  بود  شنیده  الّتوم(  یا 
زیند؛ هرچند تا آنگاه که بزرگتر و بالیده نشده است در ترسایی داشتند جدایی گ  -یهودی

 
1. Titan.  
2. Paul.  
3. Bardisan.  
4. Atum.  
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بماند   آنان  کتاب    میند  ابن    (.13-14:  1384)آقامحمدی،  میان  مانی در  آرای  از شارحان 
دارد: »هنگامی که دوازده سال او )مانی( تمام  الفهرست در خصوص این وضعیت بیان می

نازل گردید و  شد، از خداوند جنان او  بر  به  فرشتهالنور وحی  ای که این وحی را آورد، 
-شد و معنایش » قرین« است و به وی گفت از این ملت کنارهزبان نبطی »توم« نامیده می 

نمایی و   پرهیزگاری و ترک شهوترانی  بر توست که  و  نیستی  آنان  از  تو  گیری کن که 
سالش  هنوز هنگام ظهور تو نرسیده؛ برای آنکه خردسال هستی و همین که بیست و چهار  

است که ظاهر شوی و کار   به وی گفت آن هنگام رسیده  و  التوم آمده  پایان رسید،  به 
 (. 29: 1377)باقری، خود را برمال داری« 

برخی معتقدند مفهوم این حرف آن است که از این پس آتوم، همراه مانی خواهد بود و 
گفت:  این باره می  بین آنها حالت دو همزاد واقعی بوجود خواهد آمد. مانی نیز خود در

  (.117:  1393)معلوف،  »به هیچ چیز اطمینان ندارم، مگر به پیامی که به من الهام شده است«  
سالگی به این اعتقاد و تعّین رسید که مأمور پراکندن پیام دین روشنایی    24سپس مانی در  

پارتی که ابن    3فارسی میانه یا یمگ  2زنده یا همان نرجمیگ   1شده است؛ چرا که فارقلیط 
ندیم در الفهرست خود نام او را الّتوم ثبت کرده، دوباره بر او ظاهر شده بود و هر آنچه  

: 1393)اردستانی رستمی،    در گذشته و آینده پیش آمده یا خواهد آمد را به او آموخته بود

به او خر  (.13 یا نرجمیگ  التوم  د، امر یزدان و دانش روان  بر این اساس مانی معتقد بود 
می تصریح  مانی  این،  بر  است. عالوه  آموخته  را  روح(  )نجات  نرجمیگ  چینی  که  کند 
دهد. یعنی عالوه بر همواره همراه او بوده و وی را در پیکار با قوای شر و ظلمت یاری می

با   مانی  همزاد  مانی،  شریعت  اصول  کتاب  همان  یا  »کفاالیا«  کتاب  اول  فصل  در  آنکه 
یا نرجمینگ یکسان دانسته شده، او خود اذعان می  »به یاری نرجمیگ،  فارقلیط  کند که 

این   و  گرفتم  پیش  در  را  فرزانگان  راه  و  کردم  قیام  خویش  خاندان  افراد  از  پیش  من 
)باقری،    مطالب دینی را که او به من تعلیم داد، من به پدر و بزرگان خویش ابالغ کردم« 

1377 :33-30) . 

 
1. Paraclete.     
2. Narjamīg.  
3. Yamag.   
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آید و از برخی ابزارها در این  همین جا است که مانی به دنبال گسترش آیین خود برمیاز  
از علل گسترش  راه سود می  با آنچه گفته شده بخش مهمی  به طوری که همسو  جوید. 

مانی    مانویتتفکر   کیش  که  بود  آن  اعتقادات  بواسطه  و  مسیحیت  از  آگاهانه  تلفیقی 
ه  النهرین شکل گرفتز عقاید مذهبی و فکری ساکنان بین ای ا که بر مبنای پاره  بودایرانی  

سعی در نزدیک کردن مسیحیت و اعتقادات ایرانی با معتقدات ساکنان   در اینجا مانی . بود
بین بین  بابل و  باشن النهرین داشت تا برای مردم سرزمین  قبول  قابل  زیبایی یک    د.النهرین 

نوشت  و  آثار  در  مانی  که  زمانی  در  تلفیقی  نقاشی چنین  از  خود  نیز  ارهای  و  زیبا  های 
می بهره  باعث  موسیقی  داد،  انجام  خود  آیین  تبلیغ  برای  را  زیادی  سفرهای  و  گرفت 

 .(108-109: 1386)مفتخری و ضائفی،  گسترش روزافزون آیین مانی شد
مثال گفته شده   بعنوان  مانی کمک کرد.  آیین  گسترش  به  نیز  دربار ساسانی  این حال  با 

م( از   240-272ن دراز در دربار شاپور یکم بسر برد و طی سلطنت طوالنی او )مانی سالیا
ای  یابی به حضور شاپور، چکیدهرغضب دشمنان در امان بود. چرا که مانی در نخستین با

آموزه نوشته از  یا  شاپورگان  به  )موسوم  را  تقدیم  هایش  وی  به  شاپور(  به  تقدیمی  های 
پور سخت تحت تاثیر پیام مانی قرار گرفت و به او اجازه  کرد. در منابع مانوی آمده که شا 

می زمینه  این  در  خود  مانی  کند.  تبلیغ  امپراتوری  سراسر  در  آزادانه  نزد  داد  »من  گوید: 
شاپور آمدم. او مرا در نهایت احترام پذیرفت و به من اجازه داد در سراسر کشورش کالم  

مالزمان   سال جزء  من چند  تعلیم دهم.  را  بودم.«  زندگی  نیز  (33:  1387)قائم،  او  برخی   .
شاهزادگان  نوشته و  بزرگان  از  بسیاری  داشت،  توانا  دستی  نیز  پزشکی  در  که  مانی  اند 

رو توانست به دربار شاپور یکم ساسانی راه یابد و  ساسانی را از مرگ نجات داد و از این 
 (. 87-88: 1389انی، )بهبه با حمایت او دین خود را در سراسر فرمانروایی او بگستراند

کرد. به  های دور شد و مردمان را به دین خود دعوت می مانی پس از آن راهی سرزمین
النهرین گسترده شد و از آنجا به چین  زودی دین مانی در میان ایرانیان و بویژه مردم بین 

  رسید و به نقل منابع تاریخی حضور تفکر مانی در چین باستان در دوره تانگ و مداومت 
دوره در  بر  آن  بنا  حتی  و  مغول  دوره  در  آن  استمرار  و  جنوبی  و  شمالی  سونگ  های 

)حدود  پژوهش  مینگ  دوره  تا  جدید  در  1600های  حال  این  با  است.  شده  گزارش  م( 
زمانه خود مانی، تعالیم او که از ترکیب سایر ادیان گرفته شده بود، موجب جذب سایر 

مسأله همین  و  شد  خود  به  دینی  سنت  پیروان  روحانیون  نارضایتی  و  موجبات  گرا 
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کار زرتشتی را برانگیخت. لذا با احساس خطر آنان از مانی شروع به دسیسه علیه  محافظه
رغم برخی ادعاها  وی کرده و پادشاه را که بهرام بود علیه وی ترغیب کردند. در اینجا به

ادامه می مانی در  از شیوه مرگ  بودن آنچه  افسانه  بر  تاریخ طبری در    آید، مبنی  روایت 
پرداخته مانی  به  کمابیش  که  متونی  دیگر  استناد  مورد  مانی  شاهنامه  خصوص  )نظیر  اند 

زین  این  فردوسی،  در  طبری  است.  گرفته  قرار  بلخی(  ابن  فارسنامه  و  گردیزی  االخبار 
خواند و بهرام  خصوص آورده است: »گویند مانی زندیق، او )بهرام( را به دین خویش می 

وی را بیاموخت و او را دعوتگر شیطان یافت و بگفت تا او را بکشتند و پوست بکند  کار  
شاپور بیاویختند که دروازه مانی نام های شهر جندیو از کاه انباشتند و بر یکی از دروازه

 . (113-127: 1382پور، )اسماعیلگرفت و یاران و پیروان دین او بکشت« 
شرا تاثیر  بخواهیم  اگر  و دولت  در مجموع  فکری  بر زیست  مانی  فکری  و  پیرامونی  یط 

نماییم، می بررسی  او را  مانی همچنان  توان گفت که در شکلآیینی  آیینی  گیری دولت 
شود او سعی نمود که از مذاهب عصر خود و بویژه طریقت گنوسی  که در ادامه گفته می

ایجاد جذابیت برای    بهره بگیرد؛ اما همزمان ذوق و قرایح فردی و شخصی خود را نیز در
های مختلف ادبیات شرق تسلط کامل  دولت آیینی بکار بست. چرا که او در همه رشته 

ظلمت   و  نور  بین  جدال  از  توصیفاتش  در  بلکه  محاسبه  و  غزل  در  تنها  نه  داشت. 
همین تنوع در استعدادهای هنری و ادبی مانی باعث انتقال این سلوک    (.  175:  1350)گرن،

ز شد. ضمن اینکه بر اساس همین ذوق و اشتیاق، آثار قابل توجهی از مانی  به پیروانش نی 
توان به ارژنگ، انجیل جاودان، کفاالیا،  ترین آنها می بر جای مانده است که از جمله مهم

 شاهپورگان، پراگماتیا و کتاب کوان اشاره کرد. 

 اشارات صلح در اندیشه سیاسی مانی 
بخش استعارات صلح در ایجاد یک  جهات مختلف الهامتفکر مانی و پیروان آیین وی از  

دولت برای  الگویی  همچنین  و  آیینی  آنچه  دولت  با  همسو  شاید  بود.  باستان  ایران  های 
گفته شد به واسطه اینکه مانی هم با عقاید متفاوت گنوسی، مسیحی، بودیسم، یهودی و  

قطعی از عمر خود مجبور  های سیاسی و مذهبی در م ... آشنا بود و هم به واسطه محدویت
صلح   اشارات  این  تدوین  به  بلندمرتبه  بینشی  با  خود  تفکرات  در  بنابراین  شد؛  رحیل  به 

 گیرد. ترین نمودهای مرتبط با تفکر صلح مانی مورد اشاره قرار مینشست. در زیر مهم 
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 ها مهار خشونت دینی با تبلیغ همگرایی آیین -الف
دید بود اما در اندیشه دولت آیینی مانی نوعاً ادیان  مانی خود مدعی ظهور آیینی ج اگرچه

شد و لذا با توجه به جایگاه دین در ایران باستان، مانی از ابتدا تالش  سابق بر او نفی نمی
همگرایی   نوعی  واقع  در  و  نماید  رفع  را  ادیان  بین  دینی  خشونت  وقوع  احتمال  داشت 

ی بنماید. بر این اساس مانی خود  آیینی را در گستره زیست سیاسی و اجتماعی بسترساز
می  آسمانی  پیغمبران  جانشین  برای  را  عیسی  و  بودا  زرتشت،  تا  آدم  زمان  از  که  دانست 

آمده بشر  مانی راهنمایی  اندیشه  بزرگ  شارحان  از  که  بیرونی  ابوریحان  گفته  به  و  اند 
همان روح    شمرد و ادعا داشت که اواست، مانی خود را خاتم پیامبران و برترین آنها می

پیش  را  او  ظهور  مسیح  که  است  میالقدس  او  است.  کرده  زمانی  بینی  هر  »در  گفت: 
کرده عرضه  مردم  به  خداوند  جانب  از  را  حقیقت  و  حکمت  در  پیغمبران  گاهی  اند. 

هندوستان توسط پیغمبری به نام بودا و زمانی در ایران به واسطه زرتشت و روزگاری به  
پیغمبر خدا هستم، مأمور نشر حقایق    وسیله عیسی در مغرب زمین. سرانجام من که مانی 

بر همین اساس در راستای همراستایی ادیان  (.  835:  1345)مشکور،  دین برای مردم گشتم«  
با آیین نوظهور مانی، او تالش می نماید و در آیین  دیگر  بر مشترکات ادیان تاکید  کند 

شیطان، بهشت و جهنم، شکست نهایی شرّ در  خود به نشانگان دینی نظیر دوگانه خدا و  
(. مثاًل بر Boyce, 1979: 111نماید )دنیا و حسابرسی شخصی به هنگام مرگ اذعان می

به زبان مادریاین اساس یکی از کتاب  مانی  به نگارش درآورده،  هایی که  اش؛ سُریانی 
از انجیل عیسویان در  باب بود و در عین حال عباراتی    22نام دارد که دارای    1انجیل زنده 

می دیده  مانی  کتب  بعنوان  قطعات  انجیل  نام  مانی،  آیین  متون  در  اساس  همین  بر  شود. 
 کتابی الوهی آمده است: 

pas xwadāwan sih dibīr Ewangelyōn anē nibēg ō Addā frestīd 
ادّا برای  دیگر  کتاب  دو  و  انجیل  دبیر،  سه  )مانی(  خداوندگار  وسیله  به  پس    )داعی 2»و 

می )ع(  مسیح  حضرت  راه  دهنده  ادامه  را  خود  مانی  این  از  غیر  شد«؛  فرستاده  -مانی( 
ام؛  دانست: »من مانی فرستاده عیسای دوست، به کام پدر، بغ راستین، آنکه من ازش بوده

 
1. Ewangelyōn zīndag.   
2. Adda.   
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او زیّد و بپاید تا به جاودان... منم فارقلیطی که بشارت داد به وجود او حضرت مسیحی«  
شود مانی پدر عظمت و انسان و همچنین گفته می   (188-200:  1394)بختیاری و درویشی،  

القدس  اول و مادر زندگان را که نخستین تثلیث مانویه هستند، در ازای آب و ابن و روح
 (.  35: 1387)قائم،  قرار داده است

به میالبته  برخی  مسائل،  این  مشابه  رغم  مسیحی  اناجیل  با  مانی  زنده  انجیل  که  پندارند 
باشد. مثاًل بیرونی در آثارالباقیه ضمن بیان اختالف اناجیل مسیحی و انجیل مانی چنین  نمی

دهد »نزد هر یک از پیروان مرقیون و پیروان ابن دیصان، انجیلی است که با آن  شرح می
نابسامانیانجیل  برخی  جداگانهها  انجیل  هم  مانی  پیروان  دارد.  انجیل  ها  با  که  دارند  ای 

نصرانیان از آغاز تا انجام ناهمساز است. اینان بدانچه در آن آمده باور دارند؛ پندارند که 
-نوشتهبا این حال دست  (. 188-189:  1394)بختیاری و درویشی،  همان درست است و بس«  

دست مجموعه  به  که  آفریقا  شمال  از  شده  کشف  جدید  کلن  نوشته های  یونانی  های 
بر  معر بدعتی در مسیحیت  او را  مانی را فرستاده عیسی مسیح و دین  وف است، آشکارا 
دستمی از  بزرگی  بخش  نیز  و  ترکستان  نوشتهشمرند  )در  تورفان  از  بازیافته  های 

-ها و نیایش آنها را منتشر کرد، سروده 1975چین/سین کیانگ امروز( که مری بویس در  
: 1382)شکری فومشی،    ضوح در آنها نمایان استهایی است که عناصر متعدد مسیحی به و

نزدیکی وجود داشت؛  (.  36 نیز رابطه  مانی و مهرپرستی  بین  از مسیحیت، گفته شده  غیر 
آیینی که در نواحی مرزی ارمنستان کنونی وجود داشت. بر این اساس نوشته روی سکه  

شد منصوب  »مانی  بابل  جنوب  در  خاراسین  از  ماندایی  خط  به  آمده  را  بدست  میترا«  ه 
 (.35: 1387)قائم، دارد اشعار می 

نمی تالش  مانی  که  است  این  اینجا  در  مهم  نکته  فقرات،  این  از  زیر  اما صرفنظر  با  کند 
سوال بردن سایر ادیان دینی قبل خود، آن را در مقابل آیین خود قرار داده و بذر خشونت  

دین خود را در استمرار سایر ادیان   ای ظریف و نمادین دینی را از ابتدا بکارد بلکه به گونه
برمی نوعالهی  و  همگرایی  استعاره  تا  صال  شمرد  دعوت خود  ابتدای  از  را  دینی  دوستی 

دهد. به واقع مانی »زرتشت«، »بودا« و »عیسی« را »برادران« خویش خواند و ادعا کرد که  
پیشین خود  آخرین رسول همان پروردگاری است که زرتشت، بودا و عیسی را در اعصار  

مضمون   از  که  را  بوداییان  و  زرتشتیان  مسیحیان،  یهودیان،  سنن  مانی  یعنی  بود.  فرستاده 
داد دریافته و از آنِ خود  واحدی سرچشمه گرفته بود و بتدریج شکل واحدی را بسط می 
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نماید   نو کامل  با محتوایی  را  این شکل  برآمد  و مجتبایی،  کرد و درصدد  : 1384)برهمند 
49-42.)  

و  ا دینی  مبلّغان  برخوردهای  و  خشونت  وقوع  احتمال  به  توجه  با  مانی  دیگر  طرف  ز 
صلحامپراطوری  رویکرد  گستره  در  و  مانوی  نوظهور  آیین  با  خود  عصر  جویی  های 

محدود  جغرافیایی خاص  در یک حوزه  را  خود  آیینی  ندای  تا  برآمد  درصدد  خویش، 
پیغمبر آخرالز مانی خود را  بر همین اساس  به  مانی مینکند.  نبوت  برای ختم  دانست که 

گوید: »به سرزمین  سرزمین میانه زمین یعنی بابل فرستاده شده است. او در همین زمینه می
هند سفر کردم. آنگاه شاپور مرا فراخواند. از سرزمین هند به سرزمین پارس سفر کردم.  

بلیغی پرداختم و کالم  شاپور با احترام مرا پذیرا شد. من در سرزمین او گشتم و به سفر ت
های بسیاری را با کامیابی در سرزمین پارس و پارت تا آدیابن  زندگی را وعظ کردم. سال 

از سوی   برگزیدگان. جامعه دینی را که من  برگزیدم ای  مرز روم گذراندم و شما را  و 
دانه هستی. از شرق تا غرب آنگونه که  پدر برای آن برگزیده شده به  ام برکت بخشیدم 

همه گوشهمی به  من(  )دین  من  امید  آفاق  بینید  تا  آفاق شمالی  از  است.  رفته  های جهان 
 (. 76: 1381)بهبهانی، ای چنین نکرده است« جنوبی. تاکنون هیچ فرستاده

می دیگر  جای  در  مانی  شکوهناک همچنین  آن  »سپس  من  گوید:  به  او(  )همزاد  ترین 
ای، هر شهری و ای، بلکه به هر ملتی، هر مدرسهگفت: تو تنها بر این دین فرستاده نشده

شود.  های جهان گفته و اعالم میها و ناحیههر جایی؛ پس این امید از تو برای همه منطقه
این  از  پذیرفت.  را خواهند  تو  پیرامون  بسیارند کسانی که سخن  به  و  بنه  پیش  روی گام 

نچه را بر تو نمودم اعالم کنی،  برو؛ که من همچون پایمرد و نگهبان تو در هر جایی که آ
مباش«   اندوهگین  و  مخور  تیمار  پس  بود.  خواهم  گئینون،  نزدت  و  بر  (.  45:  1378)رومر 

نامید که به معنی نور مقدس و نجات بخش  می  همین اساس بود که وی خود را فارقلیط
 است.  

دینی«   فراقومیتی  جهانی/  »دعوت  و  دینی«  همراستایی  »همگرایی/  ترتیب  دو  بدین 
صلحاستعاره بذر  ابتدا  از  که  بود  میای  مانی  دولتی  و  دینی  اندیشه  در  را  دینی  -طلبی 

توانست آبیاری کند. در همین خصوص جکسون معتقد است »مانی کوشید دینی نو پدید 
آنکه توسط مرزهای ملی محدود شود.  یافت، بیبایستی مقبولیتی جهانی میآورد که می

ی عبارت بود از ایجاد یگانگی بیشتر در دنیا، شرق و غرب، از  به بیان امروزی آرمان مان



 1401 بهار|  29شماره |  م هشتسال    | یپژوهفصلنامه دولت | 170

« )برهمند و  های شناخته شده آن روزگار قرار داشت طریق آیینی ترکیبی که بر پایه آیین 

آور این عقیده باشد که  به واقع مانی در پی آن بود که آیین وی پیام  (.40:  1384مجتبایی،
بینی درآورد و از منازعات دینی  و یک جهانهمه جهانیان را تحت یک فکر، یک عقیده  

بین مردمان و دولت پیشینیان در  و فکری  بر این عقیده بود که دین  ها بکاهد. مانی خود 
زبان و  شهرها  همه  به  وی  دین  پس  بود،  زبان  یک  به  و  کشور  در  یک  و  باشد  پیدا  ها 

می مانی  شود.  آموخته  دور  »نوشته شهرهای  مکاشفه گفت:  معرفت،  و  تمثیل   ا،هها،  ها 
ها گردآوری شده و در آیین من؛ معرفتی  های دینی همه ادیان پیشین از همه مکان سروده

-اند. همانگونه که رودی به دیگری میام، در یکدیگر جمع شدهکه از آن پرده برداشته
های من به هم آمیخته و  های کهن نیز در نوشته آفریند، کتابپیوندد و جریانی عظیم می

هایی که در گذشته موعظه  اند که هیچ یک از آیینسان معرفتی عظیم پدید آوردهبدین 
  (.84: 1377« )بهبهانی، پذیر نتواند بودشد، با آن قیاسمی

مانی برای تحقق این اصل سعی داشت که دین و آیین وی بر زبان عامه باشد و درواقع  
ر را گرفت و آیین خود را  برای همگان قابل فهم باشد. لذا وی اصطالحات مذاهب دیگ

در قالب آنها ریخت تا بتواند دعوت خود را عمومی کند. به واقع آیین مانی برای تمامی  
بیانسان بود.  نژادی  هر  از  و  اجتماعی  قشر  و  طبقه  هر  از  و  غنی  و  فقیر  از  اعم  جهت  ها 

نیست که طی دوازده قرن، یعنی از قرن سوم تا پانزدهم میالدی، آیین مانی سراسر نیمکره  
-89:  1387)گلزار،  شمالی را از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام تحت نفوذ خود قرار داد  

ه گفته شد مانی در پی آن بود میان مردم گیتی دوستی همگانی  در مجموع همچنانک   (.88
و این    (11:  1357)ناطق،  های گوناگون را در یک راستا جلوه دهد  بوجود آورد، یعنی دین

بار دینی را  توانست بذر همدلی و دوری از تعارضات خشونتترین رسالتی بود که میمهم
دولت اندیشه  به  برای  باستان  ایران  در  به  سازی  مانی  دینی  دولت  نظریه  و  عام  صورت 

صورت خاص بوجود آورد. با این حال تالش مانی باعث شد خاستگاه و ابعاد آیین مانی  
کند که در کیش مانوی  خاطرنشان می  1با تردیدهای جدی مواجه شود. مثاًل آ. بوهلیگ

-بکار رفته   ای ایرانی، گنوسی و مسیحی بعنوان الگو و طرح ...»عناصر گوناگون اسطوره
آمیز ناشی  اند. بدین لحاظ کیشی که مانی به ایجاد آن همت گماشت، از مسیحیتی بدعت

 
1. Alexander Bohlig.  
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آسموسن پ.  جس  یافت«.  توسعه  مزدایی  ثنویت  از  فراتر  بعد  و  بود  نظریات    1شده  نیز 
این چنین خالصه می با خاستگاه آیین مانی را  کند که »گرچه عموم پژوهشگران مرتبط 

بنا بر نظریات دیگر،  القول هستند  متفق که کیش مانوی بر اساس کیش گنوسی بنا شده، 
است.«   نهفته  ایرانی  یا  مسیحی  یونانی،  ادیان  در  کیش  این    (.37:  1387)قائم،  خاستگاه 

  شده  مبسوط   یقدر   به  یفلسف  و  ن ی تکو  قسمت  در  یمان  ن ی د  که   اندنوشته  نگونهی ا  زی ن  یبرخ
  فنون  از  رشته  هر  در  انیمانو  عقائد  از  کیآلفار  مثاًل  .دی نام  المعارفدائره  را  آن  توانیم  که

  در  انسان  که  عالم  غامضه  مسائل  همه  به  یمانو  کتب  که   بدانجا  تا  کرده؛  انی ب  یفصل
 و   یخراف   یشکل   که  شده  آن  مساله  ن ی ا  آفت  که  دهدی م   جواب  است  آن  یجستجو

 . (63: 1335 زاده، یتق) ردی بگ خود  به  یرعلمی غ

 آیین مانی و انگاره صلح گرایی در ثنویت -ب
آنچنان که مشهود است در همه ادیان نبرد خیر و شر، جزئی اساسی از مناسک دینی بوده  

ترین آموزه مانی نیز ثنویت  ترین و اصلیشود عمدهاست و حتی بر همین اساس گفته می 
در   باستانی  ادیان  گنوسی  ویژگی  از  جزئی  که  است  بوده  شر  و  خیر  دوگانگی  ایران  و 

می گنوسی  باورهای  توضیح  در  اینجا  در  است.  بوده  واژهباستان  گنوس  گفت  ای  توان 
انگلیسی   واژه  با  معرفت که  معنی  به  یونانی  ریشه  هم  Jñānaو سنسکریت     Knowاست 

باشد. مطابق نظر هالروید درباره منشا می  -xšnaاست و معادل این واژه در فارسی باستان  
ورزید« و معتقد بود »معرفت از  هی از رازهای ایزدی تاکید میکیش گنوسی »که بر آگا 

می بدست  باطنی  و  رازآمیز  سنت  به  تشرف  یا  مکاشفه  مستقیم  تجربه  سه  راه  آید«، 
سرچشمه احتمالی مزدایی، بابلی و دین مصری مطرح شده است؛ اما با این حال آنچه در  

شود  های گنوسی مطرح میانگاره اینجا مهم است ثنویتی است که از منازعه خیر و شر در 
شود.  و برخی معتقدند این باور به ثنویت مجزای آیین گنوسی در مانویت نیز آشکار می 

ویچار«    گمانیک   و نویسنده کتاب »شکند  پسر اورمزد دادبه طوری که مثاًل مردان فرخ؛  
آموزه درباره  زرتشتی  آیین  از  شبهه  رفع  میبرای  زردشتیان  به  مانی، خطاب  گوید: های 

کرانگی دو اصل است و میان آن دو برآمیختگی و به فرجام، جدایی  »بُِن سخن مانی بر بی

 
1. Jes Peter Asmussen.   
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اهریمنی   مانویان،  نزد  جسمانی  جهان  اینکه  به  همو  همچنین  است.«  تاریکی  از  روشنی 
است اشاره کرده »دیگر اینکه، گیتی مادی، همه اهریمنی است.آفرینش مادی، آفرینش  

ای با  و  است«  میاهریمن  مانی  کیش  گنوسی  ماهیت  دادن  نشان  درصدد  فقرات   باشد ن 
 (. 26: 1393)اردستانی رستمی، 

آموزه علی که  شود  مطرح  نکته  این  است  ممکن  که  آنجا  از  بیانی،  شواهد  این  رغم 
تواند مسبب خشونت برای مبارزه خیر و شر شود و انگاره صلح را هم  گنوسی مانویت می

ماهیت تفکر گنوسی آیین مانی در ارتباط با آموزه صلح    به خطر بیندازد، ضرورت دارد
مهم   این  مانی  آثار  از  اول  بررسی  در  اساس  این  بر  بگیرد.  قرار  بیشتری  موشکافی  مورد 

رو خیر است و تاریکی، ماده و به  شود که از نظر وی نور، روح است و از این استنباط می
ین روشنایی و تاریکی )خیر و  شر( هم در  البته ا  (.9:  1387)تاراپور واال،  تبع آن شر است  

اند. رستگاری انسان در  وجود آدمی و هم در سراسر جهان هستی با هم در جنگ و جدال
آن است که دقیقاً شرایط هستی خود را بشناسد و بکوشد تا روشنایی و تاریکی را از هم  

تن   زندان  قید  از  را  خود  جود،  و  ریاضت  و  قناعت  طریق  از  و  سازد  هوسدور  های  و 
 ها رها سازد. دنیوی و فساد تاریکی

بر همین اساس مانی برای تطور خیر و شر سه زمان را مد نظر داشت: یکی زمان گذشته  
اند و زمان حاضر که خیر و شر  که در آن دو عنصر خیر و شر بطور کلی از هم جدا بوده

آمیخته در  درهم  و  است  زمان  آخرین  که  آینده  زمان  سوم،  و  سرنوشت  اند  هم  باز  آن 
شود و خیر و شر از یکدیگر جدا خواهند شد. بر این مبنا یکی از اجزای مهم  تکرار می

می شامل  را  زمان  سیر  شر  و  خیر  جدال  از  مانی  از  فکر  مانی  تصور  زیربنای  در  و  شود 
های پیشتر زرتشتیان آنرا  جهان، نخست همان آموزه دوبنی ایران باستان نهفته بود که سده

داد  تعل روحانی  جنبه  آن  به  و  کرد  تعدیل  بخشید،  وسعت  آنرا  مانی  اما  بودند؛  داده  یم 
   (.43: 1387)حاجیانی، 

شود که هدف این نبرد  اما مبارزه خیر و شر در تفکر مانی زمانی با استعاره صلح توام می
تواند نویدبخش صلح و صفا و پاکی در وجود انسان  رسیدن به همان چیزی است که می

امعه بشری شود. مانی نیل به این مهم را با برشمردن پنج اصل که در آیین وی به دقت  و ج
شمرد. این پنج اصل عبارتند از: »راستی«، »پرهیز از خشونت«، »پاکی  باید اجرا شود برمی

و عفاف«، »نماز روزانه«، »فقر و قناعت«. بر مبنای این اصول، مانی به پاکی و خلوص ایده  
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ای داشت و با هرگونه جنگ و ستیز مخالف بود. در  و کردار تأکید ویژه  و سخن و رفتار
مذاهب   و  ادیان  داشت  سعی  مانی  است.  خوبی  و  تکامل  حال  در  چیز  همه  مانی  آیین 
پیشین ایران را تقویت کرده و در گستره دین خود بدان هویت بخشد. در آیین مانی هیچ  

حرکت این آیین به خود آمدن و جمع شدن  چیز بهتر از زیبا و مهربان زیستن نیست. سیر  
نور است که اکنون پراکنده است و برای تکامل و نجات انسان و خوشبختی جهان، راه  
است   خشونت  و  نامهربانی  از  گریز  و  روشنایی  و  نیکی  پیوستگی  در  نجات 

بر همین اساس مانی تالش می 38:  1380)یوردشاهیان، نیز  انسان را در یک  (.  کرد وضع 
-ر از دروغ و دوری و اسارت و بدی تفسیر کند و راه نجات را نشان دهد. او میعالم پ

گوید: »آدمیزاد از خدا به وجود آمده و با وجود اینکه قشری از جهل و گناه دور او را  
بازگردد  خود  اصل  به  و  رود  باال  عالم  به  که  دارد  را  آن  قابلیت  همواره  « فراگرفته، 

 (.836: 1345)مشکور، 
بندی کرده بود. اما همگی  یگر مانی پیروان خود را به درجات گوناگونی تقسیماز طرف د

کردند. آنها اخالق را  آنان به یک اخالق انسانی و راستین اعتقاد داشتند و از آن دفاع می
پیروان مانی  در درستی و عدالت می و از هرگونه ستمگری طبقاتی تنفر داشتند.  دانستند 
دیندا و  نیک  انسان  میبرای  را وظیفه  و زشتی  بدی  علیه  مبارزه  به ر،  ایمان  آنها  دانستند. 

مانویان می باشد.  پاک  از هرگونه خودخواهی و ستمگری  گفتند که  اخالقی داشتند که 
به   که  است  آن  دیندار  و  نیک  انسان  وظیفه  پس  است.  یافته  غلبه  تقریبا  بدی  بر  نیکی 

تا آنچه در دنیا بد است محو و نابود  سرعت با بقایای بدی در زمین بجنگد و کوشش کند 
   (.233: 1356)شایان، شود 

از طرف دیگر مانی برای ماده، وجود مستقلی قائل است که به ناچار به روح پیوسته است  
و این پیوستگی موجب نبرد بین تاریکی و روشنایی در زندگی شده است. زیرا زندگی از 

ای از نور  باشد و حقیقت انسانی که ذرهانسان است مینظر مانی، رهایی نوری که زندانی  
مانی   کیش  در  اخالق  تهذیب  امر  همین  اساس  بر  شود.  جدا  اهریمن  بند  از  باید  است، 

ای دارد. برخی معتقدند این جنبه اخالقی آداب تعلیمات مانی بسیار انسانی  جایگاه عمده
ناسازگار  روح  دو  انسان  وجود  در  مانی  دید  از  است.  و    بوده  خوب  یکی  دارد.  وجود 

قرار   تاریک  عقل  و  عاطفه  اندیشه،  برابر  در  و عقل درخشان  عاطفه  اندیشه،  بد.  دیگری 
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و  می گردید  موجب  را  خرد  و  شکیبایی  ایمان،  نیکی،  دلسوزی،  نخستین،  گروه  گیرد. 
 (. 204: 1384)هوار، آسایی، خشم و نادانی آوردند دسته دوم بیزاری، تن 

د مانویت  بود که میبنابراین  نیازهای مردم را فرونشاند. ارای جنبه قوی اخالقی  توانست 
های وی علیه ستم، بیدادگری و جور  داد و آموزشمانی اصول عالی اخالقی را رواج می

دستگاه حاکم بود و چون اکثریت مردم از ظلم و ستم هیئت حاکم به جان آمده بودند، 
ساسان دوره  در  زیادی  طبقاتی  اختالف  مانی بویژه  به  ستمدیدگان  داشت،  وجود  یان 

گرویدند و کیش وی به سرعت در میان مردم از شهرنشینان تا روستاییان و از صنعتگران  
تا بازرگانان رواج یافت. چرا که مانی آموخت فضیلت، در اندوختن روشنایی زنده شده  

زمی  در  چه  را  آموزه  این  مانی  است.  آن  به  رساندن  آسیب  از  دوری  و  جهان  های  نه در 
تواند با  دهد میهای مادی بکار بست. نوری که روح را تشکیل میاخالقی و چه در زمینه

فضایل برادری و ایمان و صبر و عقل و فضیلت، صلح و شادمانی و مهربانی و میانه روی و 
از دید مانی در قلمرو نور، صلح و هماهنگی مطلق    (.28:  1384)بهبهانی،  عفت نجات یابد  

ترین موجود پاک و منزه است و به این دلیل شایسته جنگ  ود و خداوند عالیحکمفرما ب
   (.66: 1350)گرن،و جدال نیست 

رسد اگر جنگی نیز از نبرد خیر و شر به  بدین ترتیب با دقت نظر در آموزه مانی به نظر می
است.    تصور نیکی  و  خیر  فضیلت،  گسترش  آن  هدف  که  است  عادالنه  درآید، جنگی 

آوران گیتی رفته، برای مفاخر نظامی و  مانی یعنی مرد تنهایی که به جنگِ جنگچرا که  
دوستی و فقر را  های حاصل از ضربات شمشیر ارزشی قائل نشده، قناعت و صلح پیروزی

اند که این خود یکی از  زیبا شمرده و خود و یارانش، کشته شدن را بر کشتن ترجیح داده
  (.19: 1357)ناطق، ید مذهبی است های تاریخ عقا ترین نمونهدلکش

 های نوآورانه تبلیغ برای پرهیز از خشونت شیوه -پ
مقابله در یک   و  نوع خشونت  هر  از  پرهیز  نیز  و  آیین  نهادینه شدن یک  رموز  از جمله 
مناسب است. چرا که   و  تبلیغ دینی هدفمند  استراتژی  و  ابزارها  از  استفاده  آیینی،  دولت 

احتمال می تهماره  بررسی  رود  مسبب خشونت شود.  و  مقاومت روبرو شده  با  دینی  بلیغ 
روش  همچنین  و  شده  ذکر  قرآن  در  که  مختلف  پیامبران  یا  و  ادیان  تبلیغ  و  تاریخ  ها 

خود  تاکتیک مدینه  و  مکه  شهرهای  در  )ص(  اکرم  پیامبر  فرد  به  منحصر  و  دشوار  های 
فراموش کرد نباید  اینکه  است. ضمن  مساله  این  گواه  نحله   بهترین  آیینبرخی  و  های  ها 
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های اخیر،  شوند که نمونه بارز آن در سالدینی برای گسترش خود به خشونت متوسل می
شود در گستره آیین مانی توجه به  گروه داعش بوده است. اما همچنانکه در ادامه ذکر می

مسالمت استراتژی رویکردهای  این  تنوع  به  التفات  همچنین  و  دین  تبلیغ  در  ی  هاآمیز 
 نماید. آمیز قابل تامل میمسالمت

این راستا استراتژی تبلیغ در آیین مانی مبتنی بر چند روش بود. در وهله اول مانی از    در
می  استفاده  فرهیخته  و  آگاه  »ادّا« فرستادگان  او  مذهب  داعی  چنانچه  و    کرد.  داشت  نام 

-داعیان او به شمار می  »پاپیس یا پاپوس« و »اردوان« و »پینگ« و »شمعون« از شاگردان و
آگاه میان  از  را  خود  فرستادگان  مانی  اینجا  در  فرهیختهرفتند.  و  خود  ترین  پیروان  ترین 

هیچ  برمی که  داشت  تبحر  آنچنان  مانی  مبلغان  از  یکی  که  شده  گفته  چنانچه  گزید. 
پیرو این مبلغان برای تبلیغ دین خود در میان  بماند.  او بی پاسخ  نزد  نبوده که  ان  پرسشی 

 نوشتند. هایشان را به زبان آنها میگفتند و نوشته ادیان گوناگون، به زبان آنها سخن می
گیرد(، مانی به پیروان خود  ها و متن آیین مانوی را در بر می)که سروده  در متن سُغدی

کند: »فرهیخته باشید، آگاه و زبان آموخته که هر کجا روید، آنگاه در پی  چنین امر می
حتی    (.77:  1381« )بهبهانی،  ها گسترده خواهد شد های شما، این دین در سرزمینآموزش

گفته شده یکی از فرستادگان مانی که گبریاب نام داشته و برای تبلیغ به ایروان ارمنستان  
رفته بود، با روشی نه چندان دور از مسیحیان یعنی شفابخشی به بیماران و استفاده از آب و  

اقدام به درمان بیماران کرده و با معجزه شفابخشی آنها را به پذیرفتن دین  روغن مقدس،  
 (. 78: 1381)بهبهانی، کرده است خود ترغیب می

برداشتن گام امر دینی،  تبلیغ  مانی در  پیوسته در نگرش دومین شگرد  و  های  هایی آهسته 
صوص در ابتدا باید آیینی ایران باستان برای توجه به نفوذ زنان در جامعه بود. در این خ

های آیینی گنوسی و نیز تفکرات مانوی با  گفت برخی معتقدند توجه بر زنان در اندیشه
ها، تن انسان را جهان  فرض که گنوستیگرویکردهای منفی مواجه بوده است؛ با این پیش 

دانستند. مثاًل به این قسمت از  شمردند و آن را همچون جهان بزرگ پلید میکوچک می 
انوی استناد شده که »و این جسد کشور کوچک را )اهریمن( ساخت که بدان شاد  متن م

در   گنوسی  مانویِ  نگاهی،  چنین  با  پرآگند.«  تقابل  و  سراب  و  فریب  از  را  همه  و  شوند 
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-تالش است که از مرز تن و جهان بگذرد و عدم ارتباط با زنان جزئی از این مساله می
شاگرد مانی    1ینیم که چون مرزبان خراسان از ماراَمو بباشد. ضمن اینکه در متن مانوی می

می )خراسان(  شرق  در  او  مبلّغ  میو  بیان  پاسخ  در  او  چیست؟  تو  دین  که  دارد:  پرسد 
خوردن،   دنیا،  از  مانی  پیرو  ترتیب  بدین  گزینم.«  دوری  زن  از  نخورم؛  مِی  و  »گوشت 

بینیم که زن عامل  گرا میکند و حتی در متنی زرواننوشیدن و معاشرت با زنان دوری می
می  پنداشته  مرد  خویش آلودگی  از  و  بیاالیند  را  نران  مادگان،  واسطه  »به  کاری  شود 

 (. 26-27: 1393)اردستانی رستمی، بگردانند.« 
واقع  در  ندارد.  وجود  زنان  به  نگرشی  چنین  مانی  آیین  تبلیغی  شگردهای  در  گویی  اما 

شد: امت مانوی که پیروان معمولی وی بودند و جامعه مانی به دو گروه عمده تقسیم می 
نیوشایان   را  آنها  بودند،  دیگر  گروه  دستورات  شنیدن  و  آموزش  مرحله  در  چون 

سختمی دستورات  انجام  به  موظف  که  اصلی  پیروان  و  آنها  خواندند  به  و  بودند  تری 
گزیدگان   یا  واقعی  را گفتندی ممانویان  گوشت  خوردن  و  ازدواج  حق  برگزیدگان،   .  

می غذا  تأمین  آنها  برای  نیوشاها  و  می نداشتند  زنان  بین  این  در  اما  وارد  کردند.  توانستند 
بعنوان مثال در    (.60:  1379)صادقی،  جرگه نیوشایان شوند و کار تبلیغ را بر عهده گیرند  

چهرهنگاره بود،  نیز  مانی  آیینی  تبلیغ  فرآیند  از  مهمی  بخش  که  مانوی  زنان  های  های 
پردازند. توان دید که در میان دین مردان به اجرای مراسم آیینی میبرگزیده مانوی را می

نام داشت    2میالدی، یکی از این زنان که »یولیا«  400شود بعدها و در حدود سال  گفته می
پرداخت. ضمن اینکه در زبور مانوی به  و از اهالی انطاکیه بود، در غزّه به تبلیغ مانویت می

نام برخی از فدائیان زن مانوی روبرو میزبان   با  به  شویم که از جمله آنها میقبطی  توان 
تئونا  دروسیانه 3مریم،  کرد    4و  مانی  (.  92-93:  1389)بهبهانی،  اشاره  آیین  در  ترتیب  بدین 

استعاراتی آهسته و پیوسته برای رشد زنان در رویکردهای آیینی وجود داشت و آنان نیز 
می مردان  این  همپای  برخی،  گفته  به  باشند.  داشته  تبلیغ  و  پیشرفت  و  فعالیت  توانستند 

نخستین بار بوده که در آیین باستان نگاه و نظر مثبتی به زنان نشان داده شده و حقوق آنان 

 
1. Mār Ammō.   
2. Julia.  
3. Theona.  
4. Drusiane.  
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هرچند به صورت اندک و جزیی مورد توجه قرار گرفته است. همین عامل توجه به زنان  
مرا می آیین  نرمش  پذیری آن جویانه و سازشانویت و روحیه مسالمتتوان در راستای 

 تحلیل کرد. 
آمیز و به دور از خشونت، توجه به  سومین شگرد در آیین مانی برای تبلیغ دینی مسالمت

کردند و در بسیاری  امر تجارت بود. به واقع مانویان تجارت را امری بسیار مهم تلقی می
توان در نخستین سفرهای  تجارت و تبلیغ را می  کردند.از متون در کنار تبلیغ از آن یاد می

مشاهده کرد. همچنین نفوذ بازرگانان مانوی   1مانی به هند، در کشتی تجاری به نام اگیاس 
-مذهب تا به آنجا رسیده بود که ساکنان اکثر شهرهای واقع در مسیر جاده ابریشم، واژه 

ای که در چین پس از  . به گونهبردندهای »بازرگان و مانوی« را بعنوان مترادف بکار می
صومعه کنونی(  )خوچوقراچوی  کائوچانگ  شهر  در  مانوی  آیین  مانوی،  رسمیت  های 

فعالیت بود  مرکز  نیز  تجاری  بیدی،  های  باغ  تنها    (.214-221:  1376)رضایی  مانی  دید  از 
نمی را  روح حیات  و  نبود  توأم  گناه  با  کارشان  که  غیردینی جامعه  تاجران،  آزرد  گروه 

از   کوچکی  گروه  گرچه  که  کسان  این  همین جهت  به  بودند.  دهندگان  وام  و  صرافان 
 (.225: 1378)وهمن،  دادند، پشتیبانان اصلی مانویت بودند جامعه را تشکیل می

آمیز آیین دینی، اصالح اشتباهاتی بود که در  چهارمین تاکتیک مانی برای تبلیغ مسالمت
یر ادیان به منصه ظهور رسیده بود. مانی این مهم را به واسطه  تبلیغ امر دینی از جانب سا

های مختلف بتدریج آموخته بود و در عین حال رسالت خود از  گام گذاشتن در سرزمین
نمود. به طوری که خود معتقد  این سفرها را از بین بردن بدی و گسترش صلح قلمداد می

های زیباتر از همه چیز  راه نهادم تا تخمبود »به درخواست سرورمان از درون قانون پای به  
درخشنده بکارم،  را  وخش او  بیفروزم،  را  او  روشنایی  فرمانبرداری  ترین  از  را  زنده  های 

سرکشان رهایش دهم، جهان را بر پایه چهره سرورمان عیسی دگرگون سازم، تا شمشیر،  
-تا بر بدی بی اندازهشکاف و جرنگ شمشیر را در زمین براندازم، تا بر ملتم نان بچکانم، 

 (.46: 1378)رومر و گئینون، ای را که در گیتی هست پیروز گردم« 
سال بین  در  مانی  اساس  همین  فلسطین،    234-273های  بر  مصر،  به  سفرهایی  میالدی 

شیوه   و  ادیان  سایر  اشتباه  شیوه  درباره  و  داشت  نیز  روم  مجاور  والیات  و  پارس  پارت، 
 

1. Oggias.  
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های دیگر کردند. بسیار  دند به روم. بس پیکار عقاید با دین صحیح تبلیغ معتقد بود که »ش
به   را  مانی(  )خداوندگار  ادا  پس  بازآمدند.  پیامبر  پیش  گزیدند.  نیوشایگان  و  گزیدگان 

ها برپا کرد که بسیار گزیدگان آنجا فرستاد. ادا در آن شهرها بسیار رنج برد. بسیار مانستان
ها رفت. در  از خِرَد، سالح کرد. به پذیرش کیش   ها نوشت وو نیوشایگان برگزید. کتاب 

کیش  آن  یافت.  نجات  چیز  هر  به  ایشان  به  برابر  تا  داد  شکست  و  کرد  شرمنده  را  ها 
 (.  47: 1378)وامقی، الکساندر گرد آمد. دین پیامبر را در روم ترقی داد« 

د مهم بود  حتی توجه به اصالحات و رفع اشتباهات ادیان دیگر در تفکر مانی تا بدان ح
های دین مانوی با سایرین، معتقد بود که دین او از جهاتی بر ادیان  که خود با بیان تفاوت 

ام، برتر  نویسد: »دینی که من برگزیدهگذشته برتری و تفاوت دارد که از آن جمله او می
سان است  و بهتر به اینکه دین پیشینیان به یک شهر و به یک زبان بود. سپس دین من آن

به هر شهر و هر زبان پیدا بود. دیگر اینکه، دین پیشین تا زمانی بود که ساالران پاک   که
شد   تحریف  دینشان  آنگاه  کردند(  )فوت  برشدند  ساالران  چون  و  بودند  )فکری  اندر 

با  (.  182-183:  1355ارشاد،   آیینی  ارائه  درصدد  زبانی  چنین  با  مانی  که  است  پرواضح 
رفع با  که  است  جهانی  کند.    شمولیت  پیدا  سوق  اصالحات  سمت  به  خطرات  برخی 

بنابراین دین مانی ترکیبی و التقاطی بود، ولی مسیر و هدف غایی آن سنجیده و برای نیل 
آرمانی دست میبه  وی  بود.  زمینهیافتنی  پیرو  کوشید  اقوام  به  تا  آورد  پدید  مشترک  ای 

 واحد گرد آیند. سایر ادیان امکان دهد که به یکدیگر بپیوندند و زیر پرچمی
در نهایت پنجمین تاکتیک مانی در ترویج صلح، مکتوب کردن آیین خود و انتشار آنها   

باره می این  پیشینیان، تا زمانی که ساالران پاک بر شدند  بود. مانی خود در  گوید: »دین 
)درگذشتند(، پس دینشان تحریف شد و نسبت به اندرز و اعمال سست شدند، پس دین 

با کتا  ابد  بمن  به  تا  نیوشایگان  و  برگزیدگان،  آموزگاران، خادمان،  به وسیله  های زنده 
پنداشت که چون پیام دین او از نخستین روز بر  مانی چنین می  (.77:  1381)بهبهانی،  بپاید«  

پایدار می پایان جهان  تا  ماند. واقعیت این است که  اسناد و مدارک کتبی ثبت شده بود 
ترین ادیان در ثبت و نگارش  وی کاغذ ثبت کرد و مانویان از فعالمانی آثار خود را بر ر

بوده خود  دینی  دلکش  مطالب  تزیینات  و  نقاشی  به  وجه  شیواترین  به  را  آثار  آن  و  اند 
  (.222: 1378)وهمن، آراستند 



 179 |   اول یصادق ی هاد 

های دیگر را به خاطر وابستگی به روایات شفاهی پایین دانسته است. او بر این  مانی دین 
پیامبران بزرگی چون زرتشت، عیسی و موسی پس از خود آنان  عقیده بود   که آموزش 

پیشگان شده است؛ زیرا  آمدگان و دین دستخوش دستکاری شده و آغشته به گمراهی پی
آموزش گفتهآنان  را  خود  ننوشتههای  آنرا  هرگز  ولی  میاند؛  او  باید اند.  مردمان  گفت 

 (. 17: 1384)آقامحمدی، های او بیابند آموزش همه پیامبران بزرگ را در آموزش
 بداعت هنری در ترسیم زیباییِ صلح -ت

نامیده پیامبر نقاش  تربیتی خود نظیر  همچنانکه گفته شد مانی را  اند که در آثار تبلیغی و 
»تصویر«  همان  محتماًل  نوشته  1ارژنگ که  در  و  اشاره شده، تالش  هاست  بدان  قبطی  ای 

مسالمت  و  زیبا  وجهی  با  را  خود  مذهبی  و  فکری  آیین  خشونت  کرده  از  بدور  و  آمیز 
االدیان  ترویج نماید. در همین زمینه ابوالمعالی، نویسنده شهیر ایرانی و صاحب کتاب بیان

یمی آن  از  فرو کشید، چنان که  پارچه حریر سپید خطی  بر  مانی  »گویند  تار  نویسد:  ک 
را   آن  که  تصاویر  انواع  به  کرد  کتابی  و  گشت  ناپدید  آن خط  و  کشیدند  بیرون  حریر 
ارژنگ مانی خواندند و در خزائن غزنین هست.« با چنین نگاهی نخستین بار مانویان بودند  
که محتوای آموزه خود را به تصاویر آراستند؛ از جمله در نگارنامه دیوان اباتور )کشتار  

می ایستگاه توادیوان(  مثاًل  اثر  این  در  دید.  را  تصاویر  این  کشتی  ن  روح،  سفر  های 
(. 42:  1387)قائم،    خورشید و ماه با مسافران یا تصاویر ساختار کیهان تصویر گردیده است

کتاب  در  مانویان  و  مانی  هنر  ترتیب  نقش بدین  با  زیبا  چشمهایی  و  قشنگ  نواز  هایی 
 ئه شده بود. متناسب با دوره زمانی حیات مانی ارا

هرکجا زیبایی  رسد علت توجه مانی به چنین رویکردی آن است که معتقد بود  به نظر می 
بر همین اساس مانی جزء اولین کسانی بود که بر اهمیت    .هست، حقیقت هم همانجاست

و   کلمات  بر  عالوه  و  داشت  تاکید  بشری  خردمندانه  زندگی  در  هنری  رویکردهای 
در   بود  معتقد  پیدا مینوشتارها؛  نمود  بشر  تصاویر، خردگرایی  برخی  قالب  واقع  به  کند. 

اند که مانی خردمداری همه پیامبران قبل از  شارحان اندیشه مانی بر این نکته تاکید داشته
 ,Gruwez) .خود را در ذهن نگاشته بود و آن را به صورت نقاشی به تصویر کشیده بود

رغم از بین رفتن  داد و البته علینشان می  بدین ترتیب مانی به نقاشی روی خوش    (2014
 

1. Eikon.   
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به طوری که مثال    .بوده است  خلقت  و  آفرینش   به  آن راجب  ها اما موضوعاتاین نقاشی 
  تزیین   درختان  و  گیاهان  بوسیله   را   ها حاشیه  آن  همچنان که در عکس زیر هویدا است، در

  .کردندمی

 

 ای از نقاشی منتسب به مانی یا آیین مانویت به خط سغدی  نمونه -تصویر شماره شش

 ( 44: 1387)قائم، 

ها چنان زیاد بود که بعضاً گفته شده علت نفوذ آیین مانوی به کشورهای  تاثیر این نقاشی
بهره نیز  هیچدیگر  حربه،  این  از  استفاده  با  و  است  بوده  سنت  این  از  مانی  گیری  وقت 

آ گسترش  برای  که  نکرد  هیچ  احساس  از  خود  گیرد. یین  بهره  خشونت  و  زور  نوع 
 فردوسی به زیبایی این نکته را به تصویر کشیده است: 

 که چون او مصور نبیند زمین//   بیامد یکی مرد گویا ز چین 

 یکی برمنش مرد مانی به نام  //بدان چربه دستی رسیده به کام

 آوران جهان برترمز دین  //به صورتگری گفت پیغمبرم

نیز استفاده می از طر مانویان برای تبلیغ آیین خود از داستان و تمثیل  کردند. به ف دیگر 
کردند از هر داستان یا تمثیل لب مطلب را برگزینند و به  واقع نویسندگان مانوی سعی می 

گیرند، تطبیق  کتابت درآورند و شرح و بسط آن را با شرایطی که مبلغان در آن قرار می
کردند. مانویت در اقتباس از  ها عقاید اصلی خود را به ایشان القا میدهند؛ اما در پس آن

برداشت زبان و  و  ها  اقتباس  در  را  خود  مانویان  بود.  توانا  بسیار  کرد  رشد  آن  در  که  ها 
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ها، امثال و حکم، پندها و اندرزها  های دیگر از آن جمله در نقل داستان اتخاذ از فرهنگ 
راحتی و در سطح وسیعی به این کار دست زدند. هدف آن بود که  دانستند و به  محقّ می

قالب   و  لباس  در  آنرا  بتوانند  دینی  سابقه  و  تمدن  و  فرهنگ  هر  از  مانی  پیام  گیرندگان 
های ایرانی، ترکی، یونانی و بودایی به  اعتقادات پیشین خود به راحتی پذیرا شوند. افسانه

و شخصیت درآمدند  مانویت  بزرگ  لباس  به  های  کردند.  تجلی  مانی  مثابه  به  آیینی  هر 
شد   نمودار  محلی  آیین  و  زبان  به  فرهنگ  هر  و  سرزمین  هر  در  مانویت  دیگر،  سخن 

  (.227: 1378)وهمن، 
انعطاف خود  عامل  سازشهمین  و  نشان  پذیری  بخوبی  را  مانویت  آیین  نرمش  و  پذیری 

نی و هم در طرز زبان و بیان  پذیری و نرمش، هم در اصول و عقاید مادهد. این انعطافمی
از داستان مثال یکی  بعنوان  قابل مشاهده است.  تمثیلی و اسطورهبخوبی  مانی در  های  ای 

داستان   این  در  است.  داده  توضیح  او  که  است  و شری  نزاع خیر  یا  دوبنی  آموزه  تفسیر 
یا نور و ظلمت به شکل دو درخت تناور هستند، یکی از   تمثیلی دو اصل خوبی و بدی 

آنها درخت زندگی و دیگری درخت مرگ است. این دو درخت عظیم هر کدام به بار  
مند  اند و مردم عالم هر کدام از یکی از این دو درخت بهرهآوردن خوبی یا بدی مشغول

گوید: »یعنی خورشید روشن و ماه  گردند. اما مانی در وصف درخت خوبی و نور میمی
و   تابش  درخت  آن  تنه  از  شادی  برازنده،  به  روشن  سحرخیز  مرغان  دارند،  برازندگی 

سرود  و  آوازه  زیبا  دختران  سرآیند،  سخن  گونه  طاووس  و  کبوتر  کنند،  سر  سخن 
گویند«   درد  و  راستایند  تناور  درخت  آن  همه  این  بدین (19-50:  1313)بهار،  برآورند،   .

پندارد  را با آن میترتیب مانی این گونه زیبایی نیکی را بیان کرده و پیروزی نهایی تاریخ  
 و معتقد است با این پیروزی در فرجام تاریخ صلح نیز ایجاد خواهد گشت.

-های دیگر تالیف قلوب برای تبلیغ آیینی مانی، اختراع خط جدیدی غیر از رسم از روش 
یافته   الفبای سریانی تحول  پایه  بر  یا »استرانجیلی« بود که  نام »استرانجلو«  با  الخط سغدی 

در خط جدید    (.93-94:  1384)آقامحمدی،  های پیشین را نداشت  های خط اری بود و دشو
درباره الفهرست  در  نیز  ندیم  ابن  که  خط  مانی  در  اصالحاتی  است،  آورده  مطالبی  اش 

یکدیگر   به  تشابه حروف  واسطه  به  پهلوی  خط  که  زیرا  بود؛  آمده  پدید  پهلوی  آرامی 
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معمول در زبان    1ید نه تنها کلمات هزوارشبسیار دشوار بود. اما مانی با اختراع خط جد
معادل  و  تلفظ  با  متناسب  اختراع کرد که  را  الخطی  بلکه رسم  را کنار گذاشت؛  پهلوی 

همین خط را پیروان او در جاهای گوناگون    (.830:  1345)مشکور،  اصوات و حرکات بود  
می میبکار  خط  این  به  را  خود  کتب  و  این  بردند  در  مهم  نکته  های  الخط رسمنوشتند. 

خوش بر  تاکید  دستمانوی،  مجموعه  همچنانکه  بود؛  یونانی  نوشتهنویسی  و  قبطی  های 
دست خلق  به  مانویان  که  بود  آن  موید  مصر  در  گرایش  نوشته مکشوف  مینیاتوری  های 

دست مجموعه  در  نمونه  برای  مقابر  نوشته داشتند.  از  یکی  از  تازگی  به  که  کلن  های 
آمده بدست  نوشتهاکسیرینخوس  اندازه یک کتاب جیبی که  ، دست  به  است  ای چرمی 
های  سانتی متر است و خط نفیس این متن  5/2و به عرض    5/3اندازه متن آن تنها به طول  

نوشته دست  مجموعه  کاتبان  هنرآفرینی  و  گونهتوصیفی  به  کلن  مکمل  های  ای 
 یکدیگرند. 

های  رسد مانی تالش داشت از زیبایی به هر روی نکته مهم در اینجا این است که بنظر می 
مسالمت تبلیغ  در  خطوط  همزمان  این  به صورت  نوعی  به  و  بگیرد  بهره  خود  آیین  آمیز 

ابزار  انگاره از  مانی  اساس  همین  بر  حتی  باشد.  منادی  خود  آیین  تبلیغ  در  را  صلح  های 
گرفت. در این زمینه آگوستین قدیس تعلق خاطر مانی  ود بهره میموسیقی نیز در تبلیغ خ

به موسیقی را ذکر کرده و در عین حال موسیقی در پریستاری یا نگهبانی ایزدان نیز نقش  
با  برجسته را  نیایشگران  تورفان چین،  مینیاتورهای  از  یکی  به طوری که  است؛  داشته  ای 

که پریستاری ایزدی مستلزم همراهی گروه  کند  دهد و تصریح میآالت موسیقی نشان می
 .(44: 1387قائم، همنوازان ارکستر نیز بوده است ) 

  مورد  چندان  یاسالم  بالد  ن یب  در  اسالم  ظهور  از  پس   دوران  در  یمان  راثی م  حال  ن یا  با 
 و   انیامو  عصر  مقارن  که  یقمر  یهجر  سوم  و   دوم  قرن  از  ژهیبو  و  نگرفت  قرار  استقبال

  اناتیجر  دوران   ن ی ا  در  هرچند   که   ی طور  به.  شد  نوشته  آن  بر  یی هاه یردّ  بود،   انی عباس 
  یهادولت  در  را  ین ید  و  ی فلسف  مباحث  و  مناظرات  مجال  ،یکالم  و  یمعتزل  یگراعقل

 مسلمان  متکلمان  جیبتدر  اما  گرفتند؛   بهره  فضا  نیا  از   زی ن  انیمانو  و  ساختی م  فراهم  مستقر
  بن هشام  رساله  به توان یم  آنها  جمله  از  که   نگاشتند آن تی ثنو  و ت یمانو رد در  یی هارساله 

 
1. Hozvaaresh.   
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  لیابوالهذ  از  ه« یالثنو  یعل  »کتاب   رساله  ن«،ییاالنث   اصحاب  یعل  »الرد  عنوان  با  الحکم
  اشاره  وراق  ی سی ابوع   از  هم« یعل  الرد  و  ن یی االنث  اصحاب  مذاهب  »اقتصاص   رساله  و  العالف

  بالد   در  یمانو  ن ییآ  نفوذ  و  گاهیجا  و  شدند  نگاشته  ق.ه  247  تا  231  یهاسال  در  که  کرده
 .(113: 1386 ،یضائف و  یمفتخر) دادند کاهش  را  یاسالم

 گیرینتیجه
توان گفت که صلح از جمله مبانی اصلی تفکر آیینی مانویت در  با توجه به آنچه آمد می

های  ای برای دولت اندرزنامهایران باستان در راستای ایجاد نوعی دولت دینی و آیینی و یا  
جویانه  مستقر برای نحوه التفات به صلح بوده است. بر همین اساس اهمیت رویکرد صلح

وجه خاص در خصوص  مانی می از  و  آیینی  با دولت  ارتباط  در  و  عام  از وجه  توانست 
عام  اشاعه آموزه معنویت دینی و سیاسی در نگرش مانی و پیروان او باشد. به واقع از منظر 

با نوعی تفکر دینی و آیینی و در عین حال  از آنجا که ماهیت دولت  باستان  ایران  ها در 
بینی مبتنی بر فرّه ایزدی توام بود و اساساً مناسبات مربوط به دولت بدون استعارات  جهان

بی ایران  دینی  در  دین  مناسبات  برای  پیکره جدید  نوعی  ایجاد  در  مانی  تالش  بود،  معنا 
یا تلطیف جایگاه جنگ/ صلح در یباستان، م پادگفتمانی برای رقابت و  به سان  توانست 

دولتانگاره در  موجود  دینی  اندیشه  های  در  موجود  آیینی  تفکرات  نظیر  مستقر  های 
گری باشد و حتی با توجه به رویکرد تبلیغی فراسرزمینی مانی، چنین رویکردی را  زرتشتی

 های دیگر تسرّی دهد. در سرزمین 
صلحاز   استعارات  بر  تاکید  پرتو  در  مانی  تفکر  خاص  منظری  در  دیگر  بر طرف  طلبی، 

-الهامات و اشارات صلح در گستره معنویت شخصی خود و نیز پیروان مسلک خود می 
های فردی و آیینی خود مخالف کشتن،  توانست تاثیرگذار باشد. چرا که مانی در اندیشه

های گذشته خود،  طلب بود تا با ترکیب آیین ورزی بود. او مردی آرامش خشونت و کینه
دینی جهانی را بنیان گذارد تا صلح و آرامش مستقر شود. به همین واسطه برخی معتقدند  

زمینه از  بسیاری  در  باستان  در شرق  باستانی  ادیان  گستره  در  میمانی  توانست سرآمد ها 
به حاکمان دولتی  صلح این نگرش خود را  و  قلمداد گردد  انتقال دهد؛  گرایی  و سیاسی 

های  چرا که مانی در زمره منادیان آیینی ایران باستان بود که خود را همراستا با دیگر آیین
باستانی و دینی نظیر بودا، زرتشت و مسیحیت نشان داد؛ سازمانی مرتب برای فراخوانی و  

پیروانش خواست که آموزش  از  و  انداخت  پی  به زبان مردم هر گفراخوانان  وشه  هایش 
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بندی و کلیات  جهان به آنان آموخته شود و نیز اجازه داد که به شرط نگاهداری استخوان
بر  را  نو  دین  و  داده  وفق  محلی  آیین  و  دین  با  را  مانیگری  داعیان،  و  فراخوانان  دین، 

 مردمان آشناتر بنمایند.  
نی بود  های فردی و جمعی تحقق نوعی دولت دی در مجموع مانی به دنبال استقرار جلوه 

های ایران باستان و ممالک ها را در بین آیینهای با هم زیستن انسانکه لطافت و زیبایی 
-بینی دین، آموزه همجوار معنا نماید. مانی برای این کار در عین التفات به فلسفه و جهان

های آیین نوظهور خود را با زبان  های خود را روشن بیان کرد. ضمن اینکه مانی لطافت 
دین  تصویر تبلیغ  برای  آن  طریق  از  تا  گرفت  بکار  همزمان  به صورت  گفتار  و  نوشتار   ،

   خود جذابیت بیشتری را ارائه نماید. 
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