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1

پرادز اوکتور شروو2

ٔ
ترجمه

میدروا اردستانی رستمی3

تاریخ در یافت9۸/۴/۱۴ :
تاریخ پذیرش۹۸/۵/۱۸ :
تقدیم به مری بویس ()2۰۰۶ -1۹2۰
معروخ است که ادبیات مانوی ،موارد ادبی را از ُسنتهای ایرانی فراگرفته و استفاده کرده است .از آنجایی
ُ
س
س
که ا تماال بیشتر ادبیات ایرانی تا پیش از قرن سوم اصال م توب نشده بود ،فر .را بر این میگذار یم که
مانویها این موارد ادبی را از ر یا ُسنتهای شفاهی ایرانی گرفتهاند .در واقع ایرانیان ،به گفت ٔه نو یسند ٔه
دینکل رد تی در قرن ُن ُهمُ ،سنتهای شفاهی را بر م توب برتری میدادند4:
Dēnkard, book 5, 24. 13
ēn dēn mānsr ud hamāg ī uzwānīg nibištan ōwōn framūd ō bunīg
nibištag nūn-iz frayist pad-iz nibēgīhā pād estēd čiyōn andar
āgāhān paydāg bē warm kardan sūd was … zindag-gōwišnīg
saxwan az ān ī pad nibišt mādagwardar hangārdan čimīg:
ایرکهرنامشراوستاراست،ربیانرداشترورچلارآنرراربهرصورتر
رناآشنایرنهفته
«ایزدراینردینررارچلاربهرزبان
رر
ِ
ِ
ِ

 .1این مقا ه ترجمهای است از:

Skjaervo, P. Oktor. “Reflexes of Iranian Oral Traditions in Manichean Literature,” in
Literarische Stoffe und ihre Gestaltung in mitteliranischer Zeit. Ehrencolloquium
anlässlich des 70. Geburtstages von Prof. Dr. Werner Sundermann 30./31. März 2006,
Wiesbaden: Reichert, 2009, pp. 269-86.
 .2استاد زبانهای ایرانی در دانشگاه هاروارد
 .3دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی وا د دزفول H_ardestani_r@yahoo.com
4

;. Ed. Madan, 459-460; ms. B, ed. Dresden 1966, [359], Codex DH, fol. 264r
Amouzgar and Tafazzoli 2000, 84-85.
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َ ُ
رشفاهیر
نند؟...رمنطقیراسترکهرسخن
کهرفلمودرکهربهرصورترشفاهیرآنررارازربلرک
نوشتهررکاملرندانست؛ربل
ِ
ِ
ِ
زندهررارازرسخنربهرکتابتردرآمدهر(مکتوب)راساسیتلربهرشماررآوریم».
ِ
ما همچنین دربار ٔه خوانندگان دورهگرد و نوازندگان در ایران کهن آ گاهی دار یم که آن را مری بو یس بیهی
دشواری ،در سه مقا ه از سال  1950گردآوری کرده است1.ردر یک متن پارتی مانوی درمییابیم که از نقا ی
ُ
پارتی ،گوسان س gōsānمعروخ ،یاد شده است که دستآوردهای پادشاهان و پهلوانان گذشته را گزارش
میکرده و خود هی انجام نمیداده است» .اندکی دیگر به این متن بازمیگردیم.
همچنین از دور ٔه ساسانیان گواهیهایی دار یم که بر اساش آن داستانگوی ُپرآوازه  ....از ت رار این کار
بازداشته شدع مگر به دستور پادشاه» 2که امری عادی برای نقال دورهگرد بود .به و یژه آنچه اینجا آوردهایم،
س
م ا ی از یک و یژگی مهم نقا ی ماسی است که بازآفر ینی در اجرا نام داردع به این صورت که ْ
اشعار صرفا
ُ
ت رار نقا یهای پیشین نیستع بلکه نقال آن را در هنگام اجرا ،بازآفر ینی میکند .گذشته از این میتوان
بیان شاعران و نقالهای قدیمی را با هم سنجید که همیشه آهنس یا ایتی نو را که تا پیش از آن شنیده
نشده بود ،میآفر یدند.
همچنین میدانیم که موووعات [داستانهای] این نوازندگان دورهگرد ،به مورخان بهره میرسانده است.
برای نمونه مورخ ارمنی ،موسی ُخورنی ،میگو ید که ا العات دربار ٔه آرام ،قهرمان ارمنی ،را از چنین منابعی
به دست آورده است3.
هم ٔه منابع ما نشان میدهد که این نقال دورهگرد در دربار پادشاه و در پار ٔه پایان قرن ،پیشگاهی محبوب
داشته است[ .منابع] ایرانی نشان میدهد که سنسنوشتههای پادشاهی ابتدایی از [زمان] هاامنشی تا
س
ساسانیان ،همگی شامل موووعاتی بودند که ا تماال از ُسنتهای روایتگری شفاهی ،چه به صورت
ایتهای من ور و چه اشعار ماسی برآمدهاند4.ردرست است که قرار بود بیشتر به ُسنتهای نوشتهشده
بررداز یم تا ُسنتهای شفاهی و من به صورت خالصه به این پرسش بازخواهم گشت.
در این ُمقدمه قصد دارم تنها به برخی و یژگیهای مهم اقتباش مانوی از ُسنتهای ایرانی اشاره کنم.
در آداز باید یادآوری کنم که مانی ،با ُسنت تاریخ مقدشنگاری مانوی ،از سوی شاپور ی م اجازه داشت
تا در ایران کار کند و تی نامههایی از وی برای ف امنیت او و یارانش در یافت کرده بود 5.در نتیجه زمان
بسیاری برای آشنایی با ُسنتهای محلی داشتند و مانی ناستین اثر جامع خود را در فارسی میانه،
شاپورگان ،به شاپور تقدیم کردع ال اینکه از همان آداز که با پادشاه دیدار کرده بود ،قرار بود به او آن را به
1. Boyce 1954; 1955; 1957.
2. Boyce 1957, 34.
3. Thomson (tr.) 1978, 96.
4. Skjærvø 1985, Huyse 1990.
5. Sundermann 1981, 106-107.
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ُ
پاش مایت سلونت پیشکش کند .مانی در همین اثرش ،نقاشیهای کیهانی و مینوی خود را بر اساش
موووعات زردشتی ،ا بته با تغییر و تفسیر فراوان ،گسترش داد .اندکی از این متن در ذیل آوردهام.
وامگیری و یا اقتباش از ُسنتهای شفاهی ایرانی ،دیر دینی و دینی ،ر یاتهایی گونهگون در نوشتههای
مانوی گرفت .از سو یی درمییابیم که همه یا باشی از اسوورهها نه تنها اتااذ ،بلکه اقتباش شده استع
تا اندازهای که به ساتی ،ا گوی داستان قدیمی را تشای میدهیمع [به گونهای که] تنها نام شاصیتها
س
به جا مانده است .ظاهرا دربار ٔه اسوور ٔه زردشت و اسوورههای اوستایی در پیوند نیز همین ُرخ داده است.
ْ
ماتیای س pragmateiaمانی پرداخته شده باشدع کتابی که
ِر
به برخی از این موارد ،شاید در کتاب پلاگ
گو یا کردار نیک بزرگان قدیمی را برشمرده است 1.در این دسته ،همچنین اسوور ٔه [ایزد] دین س dēnرا
میبینیم که روت ُمردگان را در جهان دیگر دیدار میکند .برخی و یژگیهای اسوور ٔه زردشت و اسوور ٔه دین
را در پایین بررسی خواهم کرد.
س
گو یا برخی اسوورهها کم و بیش دقیقا از منبعشان آورده شده است .در این گروه ،باش مربوط به آفر ینش
زردشتی ،انتشار زوندرمان را خواهیم داشت که به صورت خالصه به آن خواهم پرداخت.
از سوی دیگر ،مم ن است وامگیریها محدود به جملهبندیهای روایی باشد .بسیاری از این موارد
س
شناسایی شده استع اما تی در این مورد ،ا تماال این جملهبندیها ،چه در متنهای فارسی ناستین و
چه مانوی ،در شرایوی یکسان ُرخ داده است .در پایان این مقدمه ،به بحژ دربار ٔه م ا ی از چنین تقر یرهای
اتااذ و اقتباششده خواهم پرداخت که پیشتر از نرر ،دور افتاده بود.
چیزی که در هم ٔه این برگرفتها مشترک است ،توبیا رت اصلی آنها با چندین گو یش استع یعنی
ُ
س
کلماتی که در متن قر ینه [به عنوان] هممعنی [برگز یده] شده است ،زوما ر یشهای یکسان ندارد .یک
نمون ٔه آش ار را دربار ٔه دین به معنی کسی که روان را به سوی بهشت سیا دوزخ ،بسته به مورد راه َبری
میکند» میتوان یافت .در متنهای زردشتی ،از جمله گاتاها س Gāθāsو کتیبههای کردیر س، Kerdīr
فعل  :nay-هدایت سفرد است»ع اما در پارتی مانوی از واژ ٔه معمول  wāδ-و  wāy-هدایت سفرد »
استفاده شده است2.
بگذار ید به سه نمونه از اسوورههای اتااذ یا نقلشده بررداز یم.
اسطور ٔه دین

رری ی از روایتهای رایی زردشتی که در چندین روایت در اوستا یافت شده استَ ،دئنای سdaēnā-
اوستایی ،دین س dēnفارسی میانه است که روان ُمردگان را پس از مرر در سفرش به مینو دیدار میکند.
1. Skjærvø 1995 b and 1996.
2. Skjærvø 1995 a, 277; n. 43.
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این ،تا جایی که ما میدانیم ،تنها اسوور ٔه زردشتی است که به صورت م توب ،برای نمونه در سنسنبشته-
های کردیر از زمان ساسانیان وبط شده است1.
س
شایان یادکرد است که [ساخت] این [سنسنبشته] در زمان َو َر ْهران دوم س ، Warahrān IIا تماال
کمی پس از مرر مانی ُرخ داده است و اینکه هم نو یسند ٔه این سند و هم باعژ اعدام این دیناور ،یک فرد
و [آن هم] موبد بزرر ،کردیر ،بوده است .مهمتر اینکه همین موبدموبدان که به دور ٔه خدمت والنی خود
میبا د ،با وجود هم ٔه کردار زاهدانهاش که همچنین در نوشتههایش به آن نازان است ،از سوی زردشتیان به
َ
فراموشی سررده شدع اما مانو یان او را به د یل ی ی از اعمال او که خیلی هم زاهدانه نبود ،به یاد دارند .چنین
فراموشی ،و یژگی تاریخ شفاهی است2.
گون ٔه مانوی اسوور ٔه دین در چندین زبان یافت شده است .تغییرنایافتهتر ین متن ،قوعهای ُسغدی است که
فهلست خود ارائه داده است ،بیشتر ین موابقت را دارد 3.ی ی از
ر
با آن ترکیبی که ابنا ندیم در کتاب را
ِ ُ
و یژگیهای جا س توجه این روایت از داستان ،گزارشی است که در آن به روان ،نشان سلونتی باشیده
میشود که ما [این را] از ادبیات درباری ساسانیان ،همان ور که در نبشتهها و متنهای پای و ی
س Paikuliدیده شده است ،میشناسیم 4.قوعههای ُسغدی این روایت را چ .ر یک س Ch. Reckبه
ُ
ور گسترده در دو مقا ه تحلیل و بررسی کرده است و اینجا نیاز به بررسی بیشتر ندارد 5.اینجا برخی
عناصر این ادبیات را که مومئن هستم تاکنون [آن] بحژ و بررسی نشده است ،یاد خواهم کرد.
ُ
در گزارشهای مانوی ،معمول است که عناصر مرز نور را خوش ال ،شاد» و ابردی» وصف کننرد،
مانند م الهای ز یر:
6
فارسی میانه :183-180 BBB
u-mān ō wuzurg farrah ud dēdēm īg ǰāyēdānag arzān
kunānd:ررر
رجاودانهرشایستهرکنند،رپیوستهرورجاودانزمان»7.
ْر
بزرگروردیهیم
ورمارراربهرفلرهرر
ِ
فارسی میانه 8:۴۲۴-۴۲۷ BBB

1. Skjærvø 1983, MacKenzie 1989.
2. Vansina 1985.
3. Ibn al-Nadīm, tr. Dodge, II, 795-96.
4. Humbach and Skjærvø 1983, part 3. 2, 51.
5. Reck 1997, 2003.
6. Henning 1973, 23; Boyce 1975, 155 text cu 18.
 .7رجوع شود به  ،wuzarg dēdēm :NPi. 51بنگر ید.Humbach and Skjærvø 1983, part 3. 2, 83 :
8. Henning 1937, 30.
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ر pad abzār šādīh tō nambarām-ā ud pad tawān farroxīh
framenām-ā:
بختیرشمارخشنودیرمیکنیم».
ِ
ماربارشادیرتمامربارشمارپیمانرمیبندیمروربلرنیک ِ
پارتیM77r9-11 1
šādīft amāh padrāst wižīdagān ud niγōšāgān talwār gāh ud pusag
ُ رyahm yāwēd yāwēdān
ُ
شادی ما گز یدگان و نیوشایان .پیراسته شد تاالر ،تات و تات گل ،تا 2جاوید جاودانه».
پارتی )3:M10 r1–4 (11–14
āγad ai pad drūd tō γrīw rōšn … yazdān abardom kē dēδēm ud
farrah yāwēdān:
توربهرسالمتررسیدی،رتورایرروانرنور....رواالتل ینرایزدان،رایرکسیرکهرتاجرپادشاهیرورشکوهشرابدیر
ِ
ِ
است».
فارسی میانه 4:M729 ii v i, 1–10ر
pas abdom padīrāy xōy pusag dēdēm az pidar Ohrmazd-baγ andar
wahišt … ānōh wārāy ud wištīrāy framenāy pad šādīh:
ُ
ش-
ل،ردیهیمرازرپدررهلمزدبغراندرربهشترروشنی.رجاودانهرآنجارشادرورخو ر
پسرپذیلایرکالهخود،رتاجرگ
ِ
ِ
ِ
بخترباش،رشادمانرباشربهرشادمانی».
ُ
ُ
کارب ْرد [واژ ٔه] شاد و ُجز آن در گفتمان مانو یت و شاهنشاهی ساسانی که پیراش س Pirasآن را تحلیل و
بررسی کرده است و من اینجا فقط میخواهم یادآور شوم که قوع ٔه سنسنبشت ٔه پای و ی اخیر ،E1قر ین ٔه

1. Andreas and Henning [ed] 1943, 886; Boyce 1975, 116 text bh 3.

هایرمشابهرamābarردرر
 .2در پارتی  yahmاز  ،yahmātرجوع شود به اوستا« vīspəm ā ahmāṯ yaṯتا».رتلکیب ِ
پارتیر«ز ینرپس»ر< ر ahmāt aparamرور awāhasر«پیشرازرآن»ر< ر+awātر :ParrhرM5815 ii v ii 92–97ر
(آندر یاسرورهنینگر[و یلاست]ر،1934ر872رمتنرg؛ربو یسر،1975ر52رمتنر:)r 6ر harwīn hasēnagān ud imīn-iž
ِ
ِ
mardōhmān farroxān kē pad im žamān āžiyēnd ud ham hawīn-iž kē amābar āžiyēnd

:buxsēnd až im zādmurdر«همهرملدمر(کهرپیشرازراینرزندگیرکلدهاند)روره رمچنینرآنهاییرکهردرراینرعصلرزادهرشدهاندر
ورهمچنینرآنهاییرکهرپسرازراینربهروجودرخواهندرآمد،ردرر(چلخه)رتو درورملگرزادهرشدهاند»؛M6 r i 60–v i 64ر(آندر یاسر
ورهنینگر[و یلاست]ر،1934ر866رمتنرe؛ربو یسر،1975ر140رمتنر:)ch 3ر ōn mār zaqō šubān āmōzag farrox
ِ
ُِ
یلرجداییرازرتور
ربارشکوه.رمارپیشرازرآنربهرد
ورآموزگار
ر
بان
:ر«ایرماررزکو!رش
zūr-imān
awāhas būd až tō wiwār
ِ
ِ
رنجرکشیدیم».
3. Waldschmidt and Lentz 1926, 126; Boyce 1975, 104 text at l.
4. Andreas and Henning [ed.] 1933, 333; Boyce 1975, 150 text cr 10.
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بیشتری برای این چند [واژه]  šād and framen-رکه در متنهای مانوی دیده شده ،فراهم آورده
است1.
ُ
واژگانی مشابه در گفتمان سلونتی مانوی نیز یافت شده است ،مانند ستایش شاهزاد ٔه او یغور:
2
فارسی میانه :M43 v1–2, 6–7
āfurānd ō tō šahriyār nāmgen gāhdār dēdēmwar … gāh-utرر
winnīrād šādīhā abē-wizend dā ō sārān hamēšag mānāy
šād:
رر
دار!...راورنگترآرایندرشادمان ربی ْ
َ
ْ
ْ
گزند رتاربهردیلساالن،ر
دار ردیهیم
ستایندترایرشهل یار،رنامدار راورنگ ِ
همیشهرمانیرشادان».
مفهوم جاودانگی نیز در سنسنبشتههای پای و ی ،در متنی که فهرستی از نشرانهای پادشاهی و
شادمانی» به واژگان روایتهای فرجامشناسان ٔه زردشتی پیوستهاند ،معاد ی دارد:
 .NPi MPersسور  43س پارتی .سور 40

[pad] gāh i yazdān dād […] -ag hēd ud tā frašgird zamān šahrرر
dārēd ud framāyēd ud pad xwēš xwarrah ud šahr šād bawēd:
«بهرتخترپادشاهیرکهرخدایانربهر[تو]ردادهاندر(خشنودرباش)ر...رقلملوررارترارپرایرانردورانرنگهدارروربرلر
رر
ِ
َ
شکوهرورقدرت/قلملورخودرغلقردررشادیرشو»!
آنرفلمانرواییرکن!رورازر
ِ
مفهوم ایزدی اصوالت  tā frašgird zamānنقوهای در تاریخ هستی است که در آن زمان محدود
ُ
و تاریای به پایان میرسد و به زمانی نامحدود ،بدون آداز و پایان دگرگون میشودع گر چه در گفتمان
س
تماال قصد دارد این مفهوم را َ
برساند که کمال نهایی جهان و از میان رفتن شر ،نتیج ٔه فرمان-
سلونتی ،ا
َروایی مولا یک پادشاه زردشتی دادگر است.
ُ
ُ
ُ
تفاوت مهم میان گفتمان درباری ساسانیان و گزارشهای مانوی ،ور جامهها و گلها و ُجز آن در
توصیفات مانوی است .در روایت ابنا ندیم ،روت با جامهها ،سربند ،تات و دیهیم پادشاهی از نور و در
روایت ُسغدی ،با ُگل آراسته شده است 3.بنرا برر متنی پرارتیْ ،
مانی نشان سلونتی روت را در یرافت میکند
کره بره ر یش ٔه سلونتی او بازمیگردد4:
M5569 r7–8
baγānīg padmōžan dēδēm rōšn ud pusag hužihr:
ر
ُ
وار،ردیهیمرنوررورتاجرگ ِلرز یبا».
خدای
ر
رر«جامهر
ِ
ِ
1. Piras 1999 and Skjærvø 2006.
2. Boyce 1975, 194 text dw 2-3.
3. Dodge (tr.) 1970, vol. II, 796; Henning 1945, 476-77.
4. Andreas and Henning [ed.] 1934, text c; Boyce 1975, text p.
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ررگر چه همانگونه که میدانیم این عناصر ،توصیفات زردشتی از بهشت و دین و َدئنا است.
واژ ٔه  pusagکه در اینجا و باال در  M77و  M729به کار رفته ،در وصف  daēnā-در وندیداد
یافت شده است که به گونهای همآهنس ،بسیار همانند روایت ُسغدی است:
Videvdad 19.30ر
 hāu srīra.kərəta taxma huraoδa jasāiti spānauuaiti niuuauuaitiر
pusauuaiti yaoxšiuuaiti hunarauuaiti hā druuatąm aγəm uruuānō
təmō. Huua nizaršaite hā ašāunąm uruuānō tarasca harąm
bərəzaitīm āsənaoiti tarō cinuuatō pərətūm viδāraiieiti haētō
mainiiauuanąm yazatanąm:
ر
َ
َ
شاندام،رنیلومند،ربلندباال،ربازشناسندهر ر[نیکوکاررازرتبهکار،رآراستهروربلازنده،ر
رر«پسرآنگاهردوشیزهایرخو ر
رنیکوکارانررارازرفلازر
رسد.راورروان
یلک،ربارسگانیردرردورسوی راورفلامی
کارآمدرورچیلهدستروربسیاررز
ِ
ِ
ِ
َ
رایزدانرمینویرجایرمیدهد».رر
بلزکوهرورازرمحلرچینْ َودپُل1رمیگذران
ا
دروردرربلابل ِ
ِ
ِ
وصف بزرگی بهشت را در کیهانشناخت مانوی ُسغدی مقایسه کنید2:
M178r10–18
arti čtfārmīk ōsuγč βarya wiya ruxšnu-γarδmənī wīδāsnīk karšnāwررر
wēnāmandyā kiy-ati-šan wine širākī ptmāk nēst. arti βaγīštī
karžyāwar ptmōk ati nγōδan γāθūk δēδēm ati βōδānč psāk ati
wispzangān
zīwar
ati
pyātē
xuti
sfrīnāt
par
warčxundakyā:
ر
رپاکراستردرربهشترنورانی،رشگلفرورچشمنوازرکهرنیکیاشراندازهرنداردرورمعجزهررایزدیر
«ورچهارمرفلک
رر
ِ
ِ
ُ
بویرپادشاهیاشربارآرایشهایرگوناگونرآذینرشدهر
جامهاشررارساختهراست.رتخت،ردیهیمرورتاجرگ ِلرخو ر
ش ِ
ِ
ْ
است.راوررارخودرهنلمندانرایزدیرساختهاند»3.
ُ
در نتیجه ،مانو ْ
یان ُص َور خیال ادبیات دینی و درباری را با گزارشهای خود از پادشاه بهشت ُ[ز ْروان/پدر
بزرگی] درآمیاتند و بدین وسیله ،از تمسار آ گوستین س Augustineدر َج َد ش علیه فاستوش
س ، Faustusبه اینجا رسیدند که او ی آن پادشاه ُ مران مانو یان ،عصای پادشاهی در دست ،تاجی

1. Skjærvø 2005, 200.
2. Henning 1948, 307-8.
با  yaoxštiuuaitiاوستاییُ warčxundakyā ،سغدی ،رجوع کنید به یشتها س: Yašt 8. 49
ٔ
دارنده هنر و پی ٔ
ٔ
سترجمه تقر یبی .
شه یزدانی»
varəcaŋ huṇtəm yaxštiuuaṇtəm
 .3هنینس  sfrīnātرا شر ی تحلیل کرد این به وجود خواهد آمد سساختن »ع اما من هی مرجعی دیگر برای خلقت در پنی

عرمت دیر از خود پدر نیافتم.
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ُ
از گل بر سر و باش وه در انرار» را مساره کرد که آش ارا با تصو یر یهودی ر مسیحی از خداوند تمامعیار
مردانه ،موابقت نداشت1.
ٔ
تخم کیهانی
اسطوره ِ
دوم ،دو دیدگاه کوتاه دربار ٔه اسوور ٔه تام کیهانی.
این اسووره در قوعهای که زوندرمان منتشر کرده است ،یافت میشود و پیش از این ،هنینس آن را به
س
اسوور ٔه زردشت پیوند داده که پلوتارک س 2 Plutarchمعرفی کرده است .ا تماال بازگو یی روایت
زردشتی این اسووره از سوی مانو یان بوده است .در آن زمان ،آش ارگی واژ ٔه  homسبس آشفتگی هنینس
شده بود که با م مون همخوانی نداشت و در نتیجه او اظهار کرد که شاید [این واژه] به باشی از تام
اشاره دارد3.
ا بته اگر این اسووره را در ش لهای گوناگونش بررسی کنیم و در ذهن داشته باشیم که < >hwmدر
س
فارسی میان ٔه مانوی ،معموال فعل اولشا جمع هستن» ،یعنی ما هستیم» است ،راه ل [این

ر1.ُ Contra Faustum 15.5 [425]:
ٔ
پادشاهیردرردست،رجاویدان،رتاجیرازرگلر
ر
ران،رعصایر
ِر
بزرگر ُرحکم
پادشاهر ِ ر
ِر
اشقانه خود را به یاد نمیآورید که در آن
آیا آواز ع
یراگلرتنهارعاشقراینر[پادشاه]ربودید،ربایدرغلقردررشلمساریرشو ید.ردررواقعر
بلرسلرورباشکوهردررانظا رر،رتوصیفرمیکلدید.رحت
ِ
ُ
هایر
یریکرملدرمجلدربارتاجیرازرگلر
حت
ِ
بلرسل،رخاطلرزنیرپاکدامنررارمیرنجاند».رمتذکلرمیشو یمرکهرعصاردررفهل ِ
سترعالمت ِ
ِ
رداستانرایزوپر
رمانوی
ردرباریرکهرتوسط
ارمنرفلضرکلدمرکهردررحکایت
هایرپایکو یرنیست؛رام
ِ
ِ
ِ
ِ
رمتلجم ً ِ
پادشاهیردررسنگنبشت ره ِ
ُ
دربارهرمیمونرورروباهرتنظیمرشدهربود،روجودرداشتptšān :Skjærvø 1998, 102.رسغدی،رمعموالربهرمعنایر«پا،رران»،ر
ررسمیرمؤسسهر
رایلانیرمیانهرمانوی»،رابالغیه
paitištānaردرراوستار«پا».راکنونره رمچنینربنگل ید:رشلوور«مطا ِ
ِ
عاترسهگانه ِ
آسیا،ر18ر(2004ر ر[)]2008ردر صورت زوم.
 .2هوروماسدش س Horomasdesفرزند نور سره و آر یمنیوش س Areimaniosفرزند تاری ی ،با هم در جنس هستند.
او ی شش خدا آفر ید :اول ،خدای خیرخواه س ، eunoiaدوم ،خدای راستی س alêtheiaسوم ،خدای قوانین نیک
س Eunomiaو خدای دیگر چیزها ،ی ی خا ا س dêmiourgosخرد س ، Sophiaی ی خدای ثروت س ، ploutonی ی
خدای ذت از چیزهای نیک و آر یمنیوش همین تعداد گو یی به عنوان رقیبشان خلا کرد .سرس هوروماسدش ،خود را سه
برابر وسعت داد و از خورشید دور شدع به همان اندازهای که خورشید از زمین دور است .آسمان را با ستارگان آذین بست .او
پیش از ٔ
همه ستارهها ،یک ستاره [به نام] سیروش سپیشآهنس را بر پا نهاد تا نگهبان و پیشآهنس باشد .او همچنین بیست
و چهار خدای دیگر آفر ید و آنها را در یک تام س ôónجای دادع اما خدایانی که آر یمنیوش آفر ید که به تعداد [خدایان
هوروماسدش] بودند .سوراخی در این تام ایجاد کردند که از ر یا آن شر با خیر درآمیاته شد.
3. Sundermann 1973, 79-80.
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مسأ ه] بیدرنس به خودی ْ
خود نمایان میشود .این بند باید شامل گفتوگوی دو جنین در زهدان باشد که
[در واقع برابر همان] گفتوگوی دو مینوی زندگیباش و شر در گاثاها است1.
متن مانوی ،فعل کامل داردع اما مفهوم سبافت متنی از دست رفته است .آنچه می َ
ماند در پایان عبارت
است ،یعنی  be uzīd homکه به معنای [ما باید  ...هنگامی که] [از تام] بیرون آمدیم» یا چیزی
همانند این باید باشد2:
M8101 v I 3-5
[…] be uzīd hom ēg hān xāyag ō dō bahr baxt:
ر
[ماربایدر...رهنگامیرکه]ر[ازرتخم]ربیلونرآمدیم؛رسپسرآنرتخمربهردوربخشرشد».
این جزو بازتابی از داستان پلوتارک دربار ٔه خدایان شر است که سوراخی در تام ایجاد کردند و ا بته روایت
ُ
س
اصوال ا ُز ْروانی داستان را نیز به یاد می َآو َرد که آن را نو یسندگان ارمنی و بعدها مؤ فان مسلمان گزارش
کرده بودند که در آن اهر یمن با خارت شدن از زهدان ُ[ز ْروان در] پیش از اهورامزداُ ،ز ْروان را میفر یبد.
روایت نقلشده از مانو یان ،سه روایت ُپرآوازه را به هم پیوند میدهد :روایت گاهانی ،پلوتارکی و ارمنی.
درست است که همین متن مانوی نیز بیان میکند که این ا العات در نوشتار» است:
M8101 r i 10–11
…[ pad nibēg ī awēšān ēd-āwōn nimāyed kū baʾān abāg baʾān ud
]
س
هایرآنها،رایدونرنماید:رایزدانر[]...ربارایزدانر[»]....ع اما اینکه آیا قیقتا [نوشتاری] شمرده
دررنوشته ِ
میشود یا نه ،جای بحژ دارد.
َ
ْ
3
در جاهای دیگر ،به ُسنتهای زردشتی با عبارت در نسک» ارجاع داده میشودع اما نمیتوانیم ا مینان
س
اصل کنیم که آیا نو یسند ٔه مانوی ،این ا العات را در کتابی یافته است یا ص ْرفا زرشتییی به او گفته [یعنی
ْ
منرور کتاب استع
به صورت شفاهی] که این [ا العات] در َن ْسک» بوده است و سرس فر .کرده که
ز یرا داستانهای خود مانو یان در کتابها هستند.

1. Yasna 45. 2:
پس اعالم میدارم که دو مینو در آداز ساین؟ هستی که از دوتای آنها[ ،ی ی که] یاتباش است به ساو که سمیدانید شر است،
ٔ
میگو ید :نه اندی ٔ
سترجمه
شه ما ....نه روانهای با بصیرت ما س ، daēnāsنه روتهای جان[باش] ما س uruuansبا هم َه ْمراه نیستند»
من  .برای دو مینوی َه ْمزاد ،رجوع شود به :Yasna 30. 3 :در آداز آن دو گوهر َهمزاد در پندار و گفتار و کردار بهتر و بتر در اندیشه
ُ
هو یدا شدند .در میان این دو ،نیکاندیشان درست برگز یدند ،نه بداندیشان» .بنگر ید :س. Skjærvø 1997, 111
 .2این اسووره همچنین به اسوورهای بُندهشنی س ۱۰ .۴در پیوند است س : ed. Anklesaria 1956, 48-49سرس او

به ٔ
میانه این زمین رخنه کرد و [در آنجا] باقی ماند» .همچنین بنگر ید :س. Boyce 1990, 23

3. Skjærvø 1983, 176, 290-291.
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اسطور ٔه َز َر ْ
شوس ْتراَ /زرواسترا (زردشت)
سوم ،نرری بر اسوور ٔه َزرواسترا1.
س
در چندین نوشت ٔه مانوی ،داستانهایی دربار ٔه زردشت هست که ا بته تعدادی اندک از آنها ،ا تماال برای
ُ
یک زردشتی آشنا هستندُ .پرآوازهتر ین آنها بیگمان شعری در [متن]  M95است که در آن روت زنده با
آتشی که زردشت از آن مراقبت میکند ،شناخته میشود و قوعهای که شامل متنی است با بازتابهای
واژگانی بیشمار از [دین] زردشتی و [فرهنس] ساسانی2.
اکنون میخواهم توجه شما را به قوعهای پارتی جلس کنم که همچنین هنینس آن را در
بهرچاپررساندهراست.ر[او]ردررآنرزمانرگفترتنهارچیزرزردشتیر
Manichaica Mitteliranischeر
ِ
َ
درراینرباره،رنامرزرواستلاراست3.
رراینرسلودرپارتیرM7راسترکهردررآنرزردشتربهرروحرزندهرمیگو ید4:
ِ ِ
ِ
پارتیرM7 v i 24–ii 1ر
 ag kāmēd u-tān aβδēsān (or aβdēsān) až wigāhīft čē pidarānر
hasēnagān bōžāgar ardāw Zarhušt kaδ-iš wiyāwurd aδ grīw wxēbē:
َ
بخشر
اگلرکامتانرباشد،رشماررارازرگواهی رپدرانرپیشینربیاموزمر(دربارهر)رزردهشتر(زرواستلا)،رنجات ِ
ِ
َْ
سرخو یش.»...
پلهیزکار،ردررآنرهنگامرکهربارنف ِ
چیزی که برای ما در متن پیش رو جا س است ،عبارت از گواه پدران پیشین» است .درست است که
ُ
این عبارت میتواند ،در اصل به چیزی نوشتهشده رجوع داشته باشدع اما گمان میکنم بره ا تمال بسیار،
[براید] به ُسنتهای شفاهی دال ت کند.
در کنار ردی که [متنهای] مانوی در استفاده از واژ ٔه پدران» [ایجاد میکند] ،عبارت به گواه پدران
پیشین» به شدت یادآور چندین عبارتی است که برای نمونه ،فردوسی برای سندیتباشیدن به داستانهای
خود از آن استفاده کرده است.
هنگامی که متن دربار ٔه گوسان [ ]gōsānرا که در باال آوردم و واژگان مشابهی را که داشت ،بررسی
میکنیم ،چنین تعبیری محتملتر میشود.
این بند را که زوندرمان از دو نوشته بازسازی و منتشر کرد س M847و  ، M5561با اندکی تفاوت در
و یرایش ،به صورت ز یر است5:
1. Skjærvø 1996.
2. Andreas and Henning [ed.] 1933, 318-320; Boyce 1975, 112-113 text be.
3. Henning in Andreas and Henning [ed.] 1934, 872 n. l.
4. Andreas and Henning [ed.] 1934, 872 text g lines 82-89; Boyce 1975, 108 text ay.
5. Sundermann 1997, § 80.
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پارتی M847 v 8–11وM5561 v 6–9
ud bid mānahāg ahēnd (ō) gōsān kē hasēnagān šahrδārān u[d
pahla]wān
hunar
wifrāsēd
ud
][wxad
ēw-iž
nē
karēd:
رر
َ
1
یراران رگرذشتره رور
و ردیرگل،
ِ
های] رشهل ِ
رهنل ر[خوبملدی ِ
رماننرد رگوسان ر[ ]gōsānهستند رکره راز ِ
ْ
پهلوانران2رمیآموزانند؛رامارخودرهیچرنمیکنند».
دوباره واژ ٔه ر hasēnagرا یاد میکنیم که آش ارا اینجا به ُرخدادهای گذشتگان دور اشاره دارد و در
ُسنتهای روایی شفاهی ف شده است.
َ
ْ
قهرمان در
ررهمچنین به جای کوان س kawānکه پیشتر ارائه کردم ،پهلوان را که واژهای معمول برای
فارسی ماسی است ،در بازنو یسی [استفاده کردم] .به متن ز یر ازرشاهنامهررفلدوسی دقت کنید که در آن
پهلوان با خسروان همقافیه است3:ر
که با ا مد سهل بودی به َم ْرو
َی ی پیر ُبد نامش آزادسرو
د ی ُپر ز دانش ،سری ُپر َس ُان

َ
زبان ُپر ز گفتارهای ک ُهن

کجا نام ٔه خسروان داشتی

َ
تن و پی ر پهلوان داشتی

َ
به سام نر یمان کشیدی نژاد

بسی داشتی رزم ُرستم به یاد

بگو یم کنون آن ازو یافتم

ُ
َسان را َیک اندر دگر بافتم

اگر َ
مانم اندر سرنجیسرای

روان و خرد باشدم َرهنمای

سرآرم من این نام ٔه باستان

به گیتی بمانم َی ی داستان

 .1در  ،M5561اما نه در M847پیش از  [gw]sʾnجا برای دو رخ وجود دارد.

 .2سور پیش از  9بار[gw]sʾnرآداز میشود که فقط ٔ
نیمه دوم  sف شده است .سور  ۱۰جای اندک بیشتری دارد و phl

[پهل] به را تی میتواند در آن جای بگیرد.

3. šāh-nāme, ed. Khaleghi-Motlagh 1997, V, 439 lines 1-7; Davidson 1994, 55.
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دار یوش و مانی
این بحژ را با آنچه باور دارم که نمونهای از گون ٔه روایی ایران کهن است ،هم در نوشتههای فارسی باستان
و هم در ادبیات مانوی که پیشتر دور از چشم مانده ،پایان میدهم.
معروخ است که ساسانیان از همان شیوههای ادبییی استفاده میکردند که هاامنشیان در نوشتههایشان
بهره می ُب َردند .پنردار من این است که مانردگاریشان به این سبس است کره [آنان] باشی از روایتهای
سلونتی و داستانهای پادشاهان ُپرآوازه بودهاند.
همانگونه که گفتم ،دود بیست سال پیش خا رنشان کردم که سبک این گونه روایتها ،به متنهای
روایی دیر ایرانی مانوی ،در این مورد خاص ،در روایتهای اوزون س Aesopنیز راه یافتهاند.
چند سال پیش ،به معاد ی جا س در بندی از نوشت ٔه بیستون دار یوش و تاریخ مانستانهای مانوی روبهرو
شدم.
ُ
ٔ
َ
ْ
در داستان پرآوازه کمبوجیه ،بردیا و گئومات که خود را به جای بردیا جا زد و پادشاهی را به دست آورد،
ُ
ْ
کمبوجیه برادرش ،بردیا ،را کشت .سرس دار یوش میگو ید:
دار یوش میگو ید که
دار یوش در بیستون ،ستون  1سورهای 32-31
yaθā Kambūjiya Bạrdiyam avāja kārahạyā [naiy] azdā abava taya
Bạrdiya avajata:
ُ
ُ
رر«هنگامیرکهرکمبوجیهربلدیاررارکشت،رملدمرآ گاهرنشدندرازراینکهربلدیارکشتهرشدهراست».ر
ررچند سور بعد ،به صورت ز یر ادامه میدهد که:
دار یوش در بیستون ،ستون  1سورهای 51-50
kāra-šim hacā dạršam atạrsa kāram vasiy avājaniyā haya paranam
Bạrdiyam adānā:
ُ
رر«ارتشر(ملدم)ربسیاررازراورمیتلسیدند.راورافلادیربسیارررارکهردررگذشتهربلدیاررارمیشناختند،رمیک َشد».
ُکنیکاوی ْ
محض مرا به چند پاره از بند مانوی پارتی از داستان روزهای پایان ُع ْمر مانی ْ
رساند که بازتابی
از این داستان فارسی باستان است .متوجه شدم که در واژهنام ٔه متنهای تاریخ مانستانهای مانوی
زوندرمان ،واژ ٔه  kārکه به معنای کار» است ،در مانوی پارتی به معنای مردم» نیز هستع ز یرا این واژه
همان کلم ٔه فارسی باستان  kāraنیز هست که من برای اینکه چهگونگی استفاد ٔه آن را ببینم ،دربارهاش
ُجستوجو کردم که این را یافتم.
در این باش از تاریخ مانستانهای مانوی ،گو یا ی ی از پیروان مانی ،کسی به نام بات ،نتوانست فردی را
س
تماال ُمرد .این بند در  M4574به صورت ز یر است1:
درمان کند و آن فرد ا
1. Sundermann 1981, 80, text 4a. 19 lines 1210-1213.
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M4574 r i 1–4
wasnāδ Bāt zarād čē wasnāδ društ nē būd. čē was kār nē zānēnd
kū Bāt maran kāmād:
ررر
 ...او از بات خشمگین بود :او چرا بهبود نیافت؟ ز یرا بسیاری مردم نمیدانند سنمیدانستند او برای
بات آرزوی مرر میکند».
ُ
س
میبینیم که گر چه این داستانها قدری متفاوتاند ،معادلهای زبانشناسی میان دو گزارش کامال جا س
توجه است:
kārahạyā [naiy] taya
Bạrdiya
azdā abava
avajata
ُ
مردم آ گاه نشدند
که بردیا کشته شده است
was
kār
nē kū Bāt maran
zānēnd
kāmād
ُ
که بات هدخ کشتهشدن بود بسیاری از مردم نمیدانستند

Bạrdiyam avāja
ُ
بردیا کشته شد →
društ nē būd

بات بهبود نیافت →

میبینیم که سه عبارت وجود دارد:
 -۱با فر X .فرد مهم  Bکشته شده /در ال مرر استع
 -۲این موووع به مردم ا الع داده نشد /مردم بیخبر ماندند ازع
 -۳شمار ٔه  /۱د یل شمار ٔه .۱
گر چه فعل شمار ٔه  ۲متفاوت است ر پارتی مانوی  ،zān-فارسی باستان  azdā bava-ر معادل فارسی
باستان فعل  dān-و فاعلش  kāraبیدرنس در کنار هم میآیند که همانجا توا ی کلمات kāram
 vasiyمعادل  kār wasدر پارتی مانوی را دار یم.
was kār nē zānēnd

Kāram vasiy … adānā

بسیاریرنمیدانند

ملدمربسیاری...رمیدانستندر→
ِ

س
ردر ا ی که این تاکنون تنها م ال  kārبه صورت مفرد است ،ا ت جمع  kārānا تماال معمولتر بوده
و به معنای سدیگر مردم» س ، Leuteهم در فرارسی میان ٔه مانروی و هم پهلوی استفاده شده است1رکره
1. Tafazzoli 1971, 202-204.
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دادستان ردینیکرمییابیمع م ا ی که در پرسش 35
کلد رششمرو ر
در پهلوی در متنهای تعلیمی مانند ردین ِ
ِ
مینوی خرد یافت شده است 1:ر ud wīst ud čahārom kē ō zan ī kārān šawēdر«ور
رملدمر(دیگل)رمیرود)».
بیسترورچهارمین:رآنرکهر(بلای
ِ
رآمیزش)رنزد ِ
ِ
رزنان ِ
نمون ٔه دیگر مانوی در  Gyān wifrāsیافت شده که  azd kar-باز با  kārاستفاده شده تا ا العیهای
عمومی را نشان دهدع اما این بار به خروسی اشاره دارد که سریدهدم بانس میزند:ر mury kē ō kārān
«کسیرکهرمانندرپلندهایرملدمرراربیداررمیکندرورطلوعررار(بهر
wiγrānēd ud rōšn azd karēdر
ِ
آنها)رخبلرمیدهد»2.
در پایان باش آخرتشناسی رشاپورگانرچنین م مونی وجود دارد که [در آن] ما مولع میشو یم که
چهگونه پیروزی نهایی بر قدرتهای شر به پنی پسر روت زنده ا الع داده میشود3:
فرجامشناسی شاپورگان 211-209

رر]…[…awēšān ud wispān azd bawād kū āz ud ahrimenر
رر«بهرآنهاروربهرهمهرر(دیگلان)راطالعردادهرخواهدرشدرکه آزرورشیطانر(ورغیله)ر[دررنهایترمغلوب/و یلانر
شدند]».
ررا بته اینجا ع س این موقعیت به دست میآید :و یرانی بدکاران به مردم ا الع داده خواهد شد.
همچنین باید دقت کنیم که این ا العیه در متن پیشین با عنوان  xrōh xwānīhādفر یادی به گوش
خواهد رسید» توصیف شده است س šābuhragān, 203که افزون بر اشارهاش به کتاب م اشفات
س
تماال فر یاد َ
آوازدهنده یا جلودار دربار را نیز توصیف میکند .ا بته در فارسی میان ٔه مانویxrōh- ،
یو نا ،ا
س
 xwānواع استع یعنی دقیقا کسی که داستانهایی را بازمیگو ید که شنیده یا خوانده است.
در بحژ دربار ٔه نقا ی درباری» در ایت اوزون ،بره این نتیجه رسیدم که برایرد روایتی رسمی دربرار ٔه
دسترسی پادشاهان و داصبان به تات پادشاهی ،مرر پادشاهان و ُجز آن وجود داشته باشد که نه تنها
س
کامال شناخته شده بودع بلکه به عنوان نمونهای بود برای اینکه پادشاهان [بدانند] در شرایط خاص ،چه-
گونه باید سان میگفتند و رفتار میکردند.
داستان مانوی در  M4574به صورت ز یر ادامه مییابد4:
M4574 r i 1-9

1. Anklesaria (ed.) 1913, 105.
2. Sundermann 1997, 128 § 81, 2.
3. MacKenzie 1980, 95-96.
4. Sundermann 1981, 80, text 4a. 19 lines 1210-1213.
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 haw-iž padičihr wxāšt kū-š tā-iz pad dādistān andarbed karān u-šر
kaδ dīd kū pad wisp saxwan wxad andraxt aδyān pad dēbahr
āšēžād:
رر
کلد:رکاشراورراربهرعنوانرنمایندهامردرردادگاهرقلاررمیدادم!روروقتیرکهردیدر
رر«بنابلاین،راورهمچنینرآرزورمی
ِ
تلردرگیلرکلدهراست،ردررآتشرخشمرسوختر.».....
(باراینرنوع)رسخن،رخودرراربیشتلروربیش
ِ
ُ
تنها میتوانیم گمان بر یم این تا چه اندازه ،باشی از برازگرو یی داستان ُپرآواز ٔه بردیا بوده استع اما به آسانی
میتوانیم بینگاریم که گئومات چه رنجی کشید تا برای دار یوش ،داستان دصسکردن تات پادشاهی را
تعر یف کند و چهگونه دار یوش  dātaشا خود ،قانون شا خود را در این مورد به کار گرفت.
در موا عهای دیگر ،استفاده از این عبارت را در سنسنبشت ٔه باختری کانیش ا س Kanishkaاز راباتاک
س Rabatakمورت کردم که از سوی دار یوش هم استفاده شده بود و سنسنبشتههایشان افزون بر زبان-
های دیگر ،به زبان آر یایی بوده است که م ا ی است از عناصر این نقا ی درباری».
قیقت این است که رونوشتهای نسا ٔه آرامی سنسنبشت ٔه بیستون دار یوش ،روی پاپیروش یا پوست در
ول امرراتوری هاامنشی دست به دست شده و ا تمال آن میرود که سربازان اس ندر ،دستنوشتی را
که در بلخ سیا پرسرو یس ،از آن باب یافتند ،محافرت کرده باشند که بعدها کاتبان کانیش ا از آن کمک
گرفتند تا این کتیبه را فراهم َآو َرند 1.گر چه همانگونه که در سنسنبشت ٔه دار یوش در بیستون وصفش آمده
ُ َ س
س
مدتا بیسواد بودند ،پیکهای درباری
است ،ا تماال وسیل ٔه اصلی انتشار نوشت ٔه دار یوش به رعیتش که ع
بودهاند .سDB§ 70
ٔ
دقت داشته باشیم که نساه آرامی در جامعهای یافت شد که برای نوشتار از موادی استفاده میکردند که
برای مل آسانتر باشدع اما ا تمال این کم بود که ُم َبلغان مانوی از چنین رونوشتی آ گاه باشند و به نرر
من ،از آنجایی که ماهیت شفاهی ادبیات ایران کهن [که مقدم بر نوشتار بود] امری مسلم است ،زومی
ندارد این تصور را با فر .انتقال به صورت نوشتار و تمام دشواریهایی که این تصور برای موا عاتمان به
وجود می َآو َرد ،پیچیده کنیم.
درعو .باید تفح دربار ٔه ماهیت شفاهی و مؤ فههای ادبیات کهن را ادامه دهیم و در ایرنجا متنهای
مانوی همچنان منبعی ارزش َمند برای ما هستند.ر
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