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 نامهمرزباندر  «دیو گاوپای و دانای دینی»داستان مانوی  یهاجنبهتحلیل 
 

 1ینیمعصومه حس دهی  سدکتر 

 چکیده              

 است و با هدف نامهمرزبا در « دیوگاوپای و مرد دینی»این پژوهش دربارۀ داستتا  مثیییی 

موجود در این  یهاهیدرضتتبه بررستتی  ،روشتتن نثود  پننا  نراری رتتورف گردته در   

« اوپایدیوگ»با مانی و « مرد دینی»اثباف مشابنت  ،نتیجه ننایی این پژوهش .پردازدیمرابطه 

با کرمیر )موبد موبدا  زرمشتتی در دورۀ ستاسانی و ماما اننداو و کشتار مانویا ا است که 

 ،رتتورف گردته استتت. بر استتام این پژوهش یمتندرو بر استتام مستتتنداف ماری ی و 

با  اندداشتتتته مرگ مانیکه پس از  ی ورخفقا متانویا  به دییا شتتترای   رودیماحتثتا  

و یوشت، رحن  مناطرۀ مانی و کرمیر  اختدستتااری و میییر داد  ادسان  زرمشتی مناررۀ 

 انجامیدا در    م فی کرده باشند. قتا مانیرا )که به 

 ، داستا  دیو گاوپای و مرد دینی، مانویت.نامهمرزبا  :هادواژهیکل

 مقدمه

یا  از تی دیرینه و پرکاربرد استتت. مانوستتن  ،ر بیا  مفاهیم مانوید و داستتتا  مثیییی استتتفاده از مثییا

،  وردیمدیرباز برای مبیین مقاید خود از قدرف اثرگذاری و انتقا   ستتتا  مفاهیم که قایم مثییا دراهم 

، دستتترستتی داریم هابدا و مانویا    ثار مانیدر متعددی که امروزه  یهاایمثی. با وجود اندجستتتهبنره 

 دهرانه یهایبرمرمانی یای از  بوده استتتت. خود مانی ،گفت که  غازگر این راه رتتتراحتبه موا یم

 یهانیدو خرد و پند و اندرز  هاکتابهث  »که  داندیمدین خود نستتتبتت بته ستتتایر ادیا  را در این 

 .  1ا به دین او ادزوده شده است4427: 1731)وامقی،« پیشینیا 

 دنپردازیمکنن مانوی که اغیم به بیا  مضتتتامین اخیاقی  یهاا داستتتتو  هتاایتمثیبستتتیتاری از 

در  وصخصبه. محققین انددر ادبیاف دارسی وارد شده کنندهسرگرو ییهاادسانه رتورفبه مرورزما به

                                                           
 hosseini.masoome@yahoo.com               پژوهشراه میوو انسانی و مطایعاف درهنری دکتری میوو سیاسی-1
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 بارهنیدرااند )کردهرا مطرح  ییهاهیدرضتتت ماکنو  ودمنهیهیکی یهاایمثیمانوی برخی از  یهاجنبهمورد 

 .ا47-61: 1712، یو شارمراجعه کنید به دویادپور 

 یهااستا د ثار منم مثیییی در ایرا  که بازمابی از حضتور مانویت را در  ازجثیه ودمنهیهیکیمیاوه بر 

 نامهمرزبا مانوی در  یهاشتتهیانددر مورد حضتتور  حا نیباااستتت.  نامهمرزبا ، کندیمخود منعاس 

ا  در داستتت» در دو باب ژهیوبه نامهمرزبا نرارنده  زممبهمطایعاف مستتتقیی رتتورف نرردته استتت. 

اید و مق هانوشتتتهمتأثر از « در داستتتا  میک اردشتتیر و دانای منرا  به»و  «دیوگاوپای و دانای نیک دین

حییا مایه بر روش مبا مانوی  یهاشهیانددر این پژوهش متأثر بود  داستتا  ن ست از مانویا  استت. 

 ای خواهد بود.و گرد وری اطیاماف نیز با استفاده از روش کتاب انهشد متن بررسی خواهد 

 دینی دانایدیو گاوپای و تمثیلی داستان  معرفی

ه زبا  ب»که سعدایدین وراوینی در ابتدای مرجثه خود  ورده است، کتابی بوده چنا    نامهمرزبا ارتا 

هایی است مؤیف این کتاب ارزشثند که داستا  .ا1713:11)وراوینی،« طبرستتا  و پارستی قدیم باستا 

     ها، دردی استت به ناو مرزبا  بن رستتتم بن شروین، از شاهزادگااز زبا  حیواناف، دیوا  و انستا 

های محیی ایرانی در حاومت ازجثیهزیستتتته استتتت.    باوند بتاونتد که در نیثه دوو قر  چنارو می

شاا حاومت، مقسیثاف  .ا112: 1717رفا، ) رسدطبرستتا  استت که ستابق     به پیش از اسیاو می

 وصخصتتبهگزیدند بر مبنای روش پادشتتاها  ستتاستتانی و کشتتوری و حتی ایقابی که    باوند برمی

   باوند راهراً در زما  زندگی مرزبا  بن رستم مسیثا  بوده،  .ا2-6: 1721انوشتیروا  بود )حایثیا ، 

 .ا112: 1717زاده طنرانی، اند )مظیمکردهاز شیعه امامیه طردداری می

حا  به دو نوشتتته از این ارتتیی در حا  حاضتتر اثری موجود نیستتت، بااین نامهمرزبا متأستتفانه از 

 مرجثه ستتعدایدین وراوینی. نامهمرزبا اثر محثد بن غازی و  ایعقو  هروضت رستی داریم:کتاب دستت

ا به ر ایعقو  روضتتهوراوینی و ابواب شتتشتتم و هفتم  نامهمرزبا باب چنارو  ،دیو گاوپای و دانای دینی

)مناررۀ دیو گاوپای با دینیا و در  ایعقو  روضتتهدر منوا  داستتتا   .خود اختصتتاص داده استتت

در داستتتتا  دیو روشتتتن )چاپ قزوینی )در دیو گاوپای و دانای دینیا و در چاپ  وراوینی  ناممرزبا 

در  با سه وزیرش« دیو گاوپای»اندیشی داستا  با چاره نیاشتده استت.  ذکرگاوپای و دانای نیک دینا 

ها   و دروردتن   در منارره و شاست دیوا مرد دینیشتود و با پیروزی دار  غاز میبرخورد با مرد دین
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 ازای ماری ی و یا اساطیریمابه ،داستا های ارتیی ایناه شت صتیت درباره رستد.در زمین به پایا  می

مطرح  ییهاهیدرض ماکنو دارند و یذا ایجاد این مثییا با اهداف ستیاستی و یا اجتثامی رتورف گردته، 

 .شدخواهد بررسی  شده است که در ادامه

 پیشینۀ نظری

 است. او این کردهبررستتی  کستانی استت که داستتا  دیو گاوپای و دانای دینی را ازجثیهمحثد معین 

درباره یوایشته )مرد پاکدینا که از خاندا  دریا  بود و  اوستتا داند که درمقتبس از ذکری می داستتا  را

ه یاختگیرد و رورف میای میا  این دو این ذکر منارره در ا  مده استت.ستررهیخار و ختیه )مردی غد ا

 ما زما  شاهنشاهی ساسانیا  با شاخ و مروربه. به نظر معین این ذکر پرسدیمستؤا  از یوایشتته  نودونه

 ورده  ای مستقا به وجودگردیده و ادسانه موأو _شتد منتقا می نهیستبهنهیستکه  _های داستتانی برگ

ی ها رسایه مستقیمرین   شتده است، که منم های م تیف پنیوی یادیوشتت دریا  در کتاب از استت.

معین ستسس به مقایسته مندرجاف رسایه پنیوی و باب چنارو «. مامیاا  یوشتت دریا »استت با منوا  

 گیرد:پردازد و نتیجه می)وراوینیا می نامهمرزبا 

و طرح هر د-1گردد. اینک وجوه شباهت: شتباهت ماو استام داستتا  در هر دو کامیاً مشنود می»

دیو در -7 ؛گیردمنارره در هر دو کتاب بین یک دیو و یک  دمی رورف می-4 ؛مبتنی بر منارره استت

دار و طرف م ایفا در هر دو مردی دین) ی دم -2 ؛سترور و پیشوای دیوا  معردی شده است ،هر دو

و در یوشتتت  با هزار نامهمرزبا منتنی در  ،دیو با یشتتار خود ،در هر دو-6 ؛پرهیزکار شتتناستتانده شتتده

دیو نزد پارسا کس درستاده، او را از مراد خود  ،در هر دو -1 ؛دریا  با هفتاد هزار من به معارضته شتادته

 -1 ؛کنندمر و دانامر معردی میدار را  گاههر دو داستتتا  دیو را زیرو و  گاه ویی دین -3 ؛هاخت گاه ستت

دار بر دیو و غیبه مرد دینه هر دو داستا  ب -1 ؛گرددهای مرد پارسا متعجم میدر هر دو دیو از پاست 

ستتؤایاف مندر  که  دهدیممعین ستسس موضتی   .ا16: 1742)معین،«یابدپیروزی حق بر باطا پایا  می

مبتنی بر ارتتو  مطایم حاثی استتت که از طریق دیستتفه یونانی وارد حاثت استتیامی  نامهمرزبا در 

تذ  که گاه کودکانه و مب –های موجود در رسایه یوشت دریا  شتده استت و شباهتی به پرسش و پاس 

 .ا11: 1742معین،) ندارد –است 
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ا  در می یارهیجزدر  ها ب مده استت که یوشت از خاندا  دریا  برای  ناهیتا ایزد بانوی  اوستتادر 

موا  رود استتاطیری ارنص رتتد استتم نر و هزار گاو و ده هزار گوستتفند قربانی کرد و از او  یها ب

دشتتوار او که خصتتثانه مطرح شتتده  ستتؤا  11بداندیش کور د  پیروز  ید و به  اختخواستتت که بر 

ن از پیروا  دی دی یبرماوستتتا از  کهچنا کرد. یوشتتت  بر وردهپاستت  گوید و  ناهیتا این  رزوی او را 

که در پایا  جنا  مأمور اجرای  رودیمزردشتتی بوده استت و در ادبیاف پنیوی از جاویدانانی به شثار 

نیز از روحانیا  م ایف دین زردشتتتی بوده استتت و به هثین دییا در ادبیاف  اخترستتتاخیز هستتتند. 

و  و دروغ ریپ جادوگر، نادا ،»کتاب ستوو دینارد وی با رتفاف  در پنیوی دارای یقم جادوگر استت.

   .ا464: 1717مفضیی،)  مده است« شیاندکیمار

جادوگر با هفتاد هزار سساه به شنری که  اخت. گرددیمرستایه با مورتیفی از چرونری منارره  غاز 

استتت که شتتنر را زیر پای  و بر    شتتودیموارد  ،نامیده شتتده« معثا ۀکنندحاشتنر »نثادین  یاگونهبه

و  خواندیرامدکه ستنشتا  از پانزده بیشتر نباشد را مردمانی او پییا  یردکوب کند و در پی بنانه استت. 

ه معداد کشت .کشتدیمو هر کس را که در پاست  ماجز بثاند  کندیمرا مطرح  ییهاستتا یچستؤایاف و 

ننصد مرد روحانی و نه دختر از خانوادۀ  ،به ن ستتین پرستش او پاست  دهند اندنتوانستتهشتدگانی که 

سرانجاو در    شنر مردی به ناو مَنرَسسند )یا مارسسندا به  ستسیتثا  خاندا  زردشتت، ذکر شتده استت.

که: شتتتنر را به زیر پییا  یردما  مان و این هثه مردما  بیرناه را ماش، چه در این  دیتگویم اختت

د. معثاهای مو را حا کن مواندیمشتنر مردی است به ناو یوشت دریا  که سن  او به پانزده نرسیده و او 

ستتت  ابا این مندید که اگر نتواند به ستتتؤایاف او پ خواندیدرامو یوشتتتت را پیش خود  ردیپذیم اخت

، زیرکی و اطیاع خود را از امور پننانی به اختورود به خان   محضبه وشتتتتی .کشتتتدیمگوید او را 

پایا   در .ا467: 1717)مفضیی، دهدیمپاس   کیبهکیرا  اختو سؤایاف و معثاهای  رستاندیماثباف 

از مندۀ سه پرسش او بر ید  مواندینث اختاما  ،دیگویمرا پاس   اخت یهاپرسشیوشتت دریا  هث  

 .ا1: 1716)جعفری، شودیمو به دست یوشت دریا  کشته 

د با وجومطرح شتتده استتت  نامهمرزبا ار کیی این داستتا  با  نهه در اختقابا میاحظه استت که ستت

 داقد موجیه ماری یدر این درضتتیه  ،ایناه منارتتر محذوف    مرمنماز     مشتتابنت، یاستتا  نیستتت.

 رودا یمکه در  یارهیجزرتتحنه قربانی کرد  یوشتتت برای ایزد بانوی  ب در  خصتتوصبهیازو استت؛ 

مفقود است، هثهنین مأکید بر شرط سنی  نامهمرزبا در داستتا   یکیبهاستاطیری ارنص واق  شتده بود 
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و کشتتته شتتد  مردا  روحانی و دخترانی که قادر به پاستت رویی به  ستتؤایافیازو برای پاستت رویی به 

)مناجم بیرونیا با خطر  اخت جانمطردی شنر از  از در این داستتا  موجود نیستت. اندنبوده افستؤای

چنین خطری مطرح نیست. ناته دیرر  نامهمرزبا در داستا  مذکور در  کهیدرحای؛ ویرانی مواجه استت

زیر زمین  بهبیاه هثراه با بقیه دیوا   ،شتتودینثکشتتته پس از شتتاستتت  نامهمرزبا در  گاوپای ناه دیو

 .رودیم

ا  چنین نیست که بین دو داست»:  نراردیمدرضتی  محثد معین چنین یروم شتثیستا نیز دربارۀ ست

 هناممرزبا یاداف منثی وجود نداشتته باشتد و ارتویاً حا  و هوای این دو قصته متفاوف است. در اخت
ا  دیرر  واره کرده و از وطن و ستتترانجاو نیز او را با هث  دیو کنتدیممرد دینی بته منطقت  دیو معتدی 

: 1711)شتتتثیستتتا، « اشتتتاره کرد موا یمو از این قبیا به اختیاداف دیرری نیز  راندیممتأیوف بیرو  

که منشتتتأ این داستتتتا  یک روایت قدیثی از  دنتکنیماین احتثتا  را مطرح .ایشتتتا  هثهنین ا1417

ایت شده رو نهیسبهنهیسخاطره  رورفبهباشد که  هاییای رشتاست مردما  بومی مازندرا  و گییا  از 

است مبدیا به ش ،اساطیری یهاطرحو به مصتر مرزبا  رستیده استت. در اینجا شاست نظامی بنا به 

چو  مرم گاوپای، مشورف با وزیرا ، اجتثاع هزار دیو،  غاز  ییهااشارهمعنوی شتده استت. شتثیسا 

مورتتیف  ،در ارتتا، مثا کرد  و غیره را منارره در رتتب ، پراکنده شتتد  در شتتم، بر طبق معاهده

  از نظر شتثیسا این داستا رریدمبارفبه؛ دراوا  استت شتاهنامهکه نظیر    در  داندیمنبردهای قدیثی 

دیو به معنی خدا با  از نظر او .ا1411-1414: هثا ) است ستتتتتاطیر چتتتتند دوره ااز  یازهی م درواق 

راهراً پادشتتاها  غیر  ریایی طبرستتتا  بر طبق ستتنت  اکهچرمفنوو شتتاه در استتاطیر در می ته استتت؛ 

. او در موضتتی  مطور مفنوو خدا )شتتاها به دیو این استتتدیا  را انددانستتتهیمخود را خدا  ینیایننرنیب

راه  ا بسیار دیرمر از نقاط دیرر به طبرستا هاییای رمطرح کرده استت که دیانت زرمشتتی )هثانند نفوذ 

از دروغ )درو ا پرستا  دییم و گییا  به یف   و« ماز »و یذا در اوستتا از دیوا  مازندرا  به یف   ابدییم

 شتتده و این در حایی استتت که دیرر دیو خدا نیستتت بیاه ما حد اهریثن منز  یادته استتت ادی« ور »

   .ا1411: هثا )

را با مازندرا  دعیی در  شتتاهنامهاز  ییهاقستتثتو  اوستتتامطرح شتتده در  مازندرا ِ ،برخی محققین

ر درستتتی این نظاثباف در  ماری یجیرادیایی و  . شتتواهد متعدددانندینثجنوب دریای خزر یاستتا  

از  با  یشت  1از کردۀ  44ناشی از مرجث  نادرستی است که از  ی   ژهیوبهاین اشتباه ارائه شتده استت. 
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« ورنینم چ درومم»و « دیوا  متازندرا »بته  (Mazanianam Daevanam)« متازنینم داونم»کیثتاف 

(Varenianam ca Drvatam) دیایا کهیدرحای رتتتورف گردته استتتت« ناباارا  گییا  یا دییم» به 

:  )برای موضی  بیشتر در این زمینه مراجعه شود به زبانشتناستی روشنی برای این مرجثه موجود نیست

موضی  واژۀ گاوپای به نقش اساطیری گاو در  شتثیستا هثهنین در .ا41-43: 1721محثودی ب تیاری،

که گاو در استاطیر ایرانی به باروری و کشاورزی مربوط  دهدیمو موضتی   کندیمایرا  باستتا  اشتاره 

ارد زرمشتی د یها موزهاما به دییا ایناه گاو نقش میبتی در ؛ و شاه هم مظنر هثین امور است شتودیم

گفت که شثیسا در موضی   موا یماستت؛  شتدهیماهریثنی میقی  امری ها موزهو کشتتن گاو در این 

 دهدیماو هثهنین در موضتی  ناو مرد زاهد موضی   چندا  کامیاب نیستت.« دیو گاوپای» هیمستثوجه

ن و . دیدی یمناو جایم دیرر در اینجا، دانای نیک دین یا دانای دینی استتتت که بوی مرجثه از    »که: 

به معنای شناختن و اندیشید   daدر اوستا از ریشه  daēnāدینی شتاید به معنای دانایی و دانا باشد زیرا 

. نیک دین حتی بندین را نیز به ذهن اندبودهاستتت. اینجا شتتاید مراد میا  باشتتند که به دانایی معروف 

 .ا1414: 1711)شثیسا،« کندیممتبادر 

 تان دیو گاوپای و دانای دینیمانوی داس یهاجنبهبررسی 

 مناظرۀ مانی و کرتیر

بزرگ  با« مانی»بر    استت که این داستتا  رحنه منارره  «رتودی یا ستودی»در کتاب  محستن درزانه

ای دان»بوده، مانی را « مانوی کیش متعصبی ،نامهمرزبا چو  دارنده »موبدا  در دوره ستاستانی استت و 

 معردی کرده استتتت« دیوا »و زرمشتتتتیا  را « دیو»و موبد را « دیو گاو پای»و بزرگ موبدا  را « دینی

گونه استتتدیا  یا ستتند درزانه در اثباف این ادما هیچناته حائز اهثیت    استتت که  .ا71: 1713درزانه،)

ا م ای کی و کجا رتتورف گردته استتت.کند که چنین مناررهیماری ی ارائه نارده استتت و مشتت   نث

 :میکنیماین نظریه را با مراجعه به اسناد ماری ی و متن محییا  وسقمرحتدر ادام  این پژوهش 

 مانی محاکثهکند، مربوط به با بزرگ موبدا  که محستتن درزانه به    اشتتاره می مانی مناررهرتتحنه 

در دوره بنراو او  استتت. مانی پیش از بنراو در دوره شتتاپور او  اجازه مبییی  یین خود را داشتتت و 

خود را نیز به او مقدیم نثود. هرمزد او  پادشتاه بعد از شتاپور نیز خصومتی با مانی « شتاپورگا »کتاب 

موبد موبدا  « کرمیر»اما مانی در دوره بنراو او  به دربار احضتتار شتتد و در حضتتور او و  ،نشتتا  نداد
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دوره ستتتاستتتانی  درمحاکثه شتتتد. او در پی این محاکثه زندانی شتتتد و در زندا  جا  باخت. کرمیر، 

ها چند من از پادشتاها  ستتاسانی زیست و با مسام     با شت صتیت بستیار با نفوذی بود. او معارتر

نراو د و سرانجاو در زما  بنستبت به مانی که بام  انتشار مانویت در قیثرو ساسانی گردید، م ایف بو

و  714: 1731مفضتتیی،) گردید مرگ مانییام که  غاز قدرف واقعی کرمیر بود، بام  زندانی شتتد  و 

 .ا711

ر د هثراها  مانیوستتییه یای از قستتثت بستتیار کوماهی از گفتروی بنراو او  و مانی )که راهراً به

کردیرا پستتر اردوا  در     مده استتت، ) ریکرم نجا بعداً نراشتته شتتدها اینک در دستتترم استتت و ناو 

ایر  وامقی معتقد استتتت که این کردیر با کردیر معروف )ماما قتا و اننداو مانویا ا یای  حتا نیبتاا

   .ا74: 1731نیست )وامقی،

بسذیریم، به این مصتتتویر  مانی محاکثهر کرمیر موبد موبدا  را در جیستتته بتاری حتی اگر حضتتتو

ای میا  مردی که ادمای پیامبری داشتتتته و مقاو بیندپایه روحانی )موبد موبدا ا رستتتیم کته منتاررهمی

میاحظه است که شباهت ناچیزی شتده استت. قاباکه محاوو ننایی    زندانی و کشتته رتورف گردته

طرف دیرر استتتناد ماری ی مانوی  از میا  این واقعه و منارره دیو گاو پای و مرد دینی موجود استتتت.

کند. خاندا  مرزبا  یا استتتسنبدیه یا    باوند در اوایا مصتتتر را متأیید نثی« مرزبتا  بن رستتتتم»بود  

ایی نیز هکردند. ساهستیجوقی در قستثتی از طبرستتا  حاومت داشتند و از شیعه امامیه طردداری می

 .ا731: 1761ر    ضترب شده است )حقیقت، ب« اییهمیی ویی»از این ستیستیه موجود استت که نقش 

ارا این داستا  مربوط به نویسنده دیرری است که اطیامی  ،بنابراین در رتورف رحت درضیه درزانه

ت،  ور ستاخته اسکه متن طویانی منارره،    را میا  از او نداریم و انریزه مرزبا  نیز در ذکر این داستتا 

ر ای که دا  بهیچ نشانه نیز روضة العقولکه در کتاب یازو به ذکر استت  بر ما روشتن نیستت.

 .ا471: 1717میطیوی،) دامیه پیامبری مرد دینی باشد، موجود نیست

زوایای جدیدی از محتوای این داستتتتا  را وراوینی  نتامهمرزبتا متن  مرقیدقمطتایعت   حتا نیبتاا

 :   وردیمدراهم در مأیید نظری  محسن درزانه را  یمستنداماماا  ارائه و  سازدیمماشوف 
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 «دیو گاوپای و دانای دینی»در داستان  حضور مانیمستنداتی در تأیید نظریۀ 

می، درهنری اجتثا ورسوو دابرا با استناد به  نامهمرزبا  یهاداستتا ماری  مقریبی مأییف  ،پژوهشتررا 

  ، ایرا  پیش از استتتیاو و  یهاتیحااو  هاداستتتتا  یابیشتتتهیرایرانیتا  قبتا از استتتیتاو و  و دینیِ

به شتتاخ  او  در مناب  ماری ی  .ا23: 1711رضتتایی،) دانندیماواستت  روزگار ستتاستتانی  ادیزاحتثا به

برادر  مویک و مرزبا  بن رستتم نیز جز  هثین شاخه است. شتودیمگفته  ستیستی     باوند کیوستیه

ت. او ن ستین میک از میوو باوندیه طبرستا  و جد امیای  نا  انوشتیروا  پادشتاه ساسانی اس مربزرگ

و موست  قباد به حاومت طبرستتا  درستاده شد و هفت سا  درمانروایی  641استت. کیوم در ستا  

به  تینادرنستر جانشینی قباد با انوشیروا  دچار اختیاف شد و از او شاست خورد و  بر از  پسکرد. 

که کیوم در نزد مزدکیا  پرورش یادته بود و مزدکی بود  او  شتتاار  قتا رستتید. ناته جایم موجه  

   .ا237 هثا :بود )

راهراً بعدها این ستتیاستتت خود را میییر  هرچندپرداخته بود،  درق  مزدوقباد در ابتدا به حثایت از 

-233: 1711داد. دامن  دموف مزدکیه در طو  ستیطنت قباد بستیار وستعت یادته بود )کریستتین سن، 

ا و نررانی و دشتتثنی موبدا  زرمشتتتی را برانری ته بود. گفته شتتده که در زما  پادشتتاهی قباد، 237

ای رستتثی میا  مدادعین کیش مزدکی و موبدا  زرمشتتتی مرمیم داده شتتد که طبعاً ستترا  مزدو منارره

حضور  مجاب و مییوب شتدند و در هثا  مجیس به قتا رستیدند. راهراً خود مزدو نیز در این واقعه

ای واقعه حام کشتتار مثوو مزدکیا  رادر شد و مزدکیه حام درقه نیبعدازاشتود. داشتته و کشتته می

 .ا211-217 هثا :ی را پیدا کرد )سر 

بنا بر  نهه گذشتتت شتتاخ  او     باوند نوادگا  کیوم شتتاهزاده مزدکی مذهم دورۀ ستتاستتانی 

ن ابن اسفندیار نیز وجود دارد که مرزبا  ب برستا ماری  طای از خاندا   نا  در کتاب نامههستتند. نستم

در مورد  موا ینث هرچند ا441، 1 :  1711ابن استتفندیار، ) دهدرستتتم را از نوادگا  کیوم نشتتا  می

اما  ؛با قطعیت ستت ن گفت -   دشتتثنی نستتبت به موبدا  زردشتتتی  مب بهو  –مزدکی بود     باوند 

نارضایتی گر بیا  میرمستقیغ طوربههایی که احتثا  حضتور مزدکیا  در منطق  طبرستتا  و روا  داستا 

 ای که دربارۀدر هر دو منارره .یابدقوف می باشتتد، مذهبی  یهادرقه نا  از برخورد حاومت مرکزی با 

 دهیسرها به پایا    مانی و مزدو در ماری  ذکر شتده منارره به نف  رتاحبا  قدرف و با کشتته شتد  
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 پیروزی ننایی با - نهنا  که هدف ادستانه است -اندها ستاختههایی که پیروا    ، اما در ادستانهاستت

   است. یین مازه 

 قو قان نجا که دربارۀ مانی نوشتتته از مرزبا  بن رستتتم  هی ثارایباقجایم  ناه ابوریحا  بیرونی در 

ه ک دهدیماستتت و نشتتا   مانی یزندگاز احاط  مرزبا  بر ماری   که حاکی کندیمرا مطرح  پر اهثیتی

ه از مرزبا  بن رستتتم شتتنیدو ک» ستتندیت و امتبار قائا بوده استتت: بارهنیدرابیرونی برای ستت نا  او 

را بنا بر قانونی که زردمشتت وض  کرده که باید متنبیین را نفی بید نثود مبعید کرد و چو   شتاپور مانی

 .ا711: 1717بیرونی،«)برگشت بنراو او را برردت و پاداشش را در کنارش گذاشت

ستعدایدین وراوینی نیز شتواهدی وجود دارد که درضتیه محسن   ناممرزبا  مرجث در این  میاوه بر

 سازد: امتنا می درزانه را قابا

 نره  ما»: است ذکر شده « بابا»رتراحتاً  کندیم ناه سترزمینی که مرد دینی در    رنور  نخست 

که بر اسام  استت یحایو این در   ا412: 1731)وراوینی، ...«  مد  دیباد دارنیدبابا مردی  نیبه زمکه 

از ستترزمین بابا و به دروازۀ راستتتی قرار  او مده»:  به بابا منستتوب بوده استتتنیز  موجود مانید نااستت

ا از سرزمین بابا م اوشتده. رهستسار اوشتدهخوانم، شتاگردی که از بابا زمین رهستسار  سترود .اوگردته

   .ا116-111: 1737به نقا از اییاده، 1-11: 1136) سثوسن،« خروش )مومظها بر رو در جنا ...

)مقی « رستتو  خدای حقیقت در میک بابا ؛مانی ؛این رستتایت در این  خرایزما   مده موستت  من»

در قستتتثت جنوبی    خطه و بقو   درواق مانی در بابا متوید شتتتده استتتت یعنی » ا37: 1717،زاده

   .ا6: 1776)مقی زاده، « خودش )به نقا بیرونی از اوا در قریه مردینو در کوثی مییا

تا  در ابتدای داستت: بر ادمای پیامبری مرد دینی دارد ضتتثنی دیایت طوربه نامهمرزبا متن   ناه دوم

و امباع مردو از دانش مرد دینی را ا 412: 1731)وراوینی، «بستتاد دتو » نجتا که دیوا  گستتتترش 

 ند:طیبچنین استثداد میروند و از او برای رد  مندید مرد دینی اینبینند، نزد منتر خویش میمی

 خیایق شتتاوه ما از د  و و ستتنص در  برینه کار ما انداختاین مرد دینی بر این ستتنص نشتتستتت »

برگردت. اگر امروز ستد این ثیثت و کشتف این کربت نانیم، دردا که پنن نوبت ارکا  شریعت بزند و 

نقیاد و ا ازرا  چتر دویت او ستایه بر اطراف مایم ادرند و  دتاب ستیطنتش سر از ذروۀ این کوه بر رد، ما

 .ا411: 1731وراوینی،«)اشدچاره نباو مراد  متب 



 جستارهای نوین ادبی )ادبیاف و میوو انسانی سابقا                           شثارۀ چنارو                                  71

 

 یتد، نررانی دیوا  چیزی درامر از ادزایش معتداد مریدا  مرد کته از محتوای این دقره برمیچنتا   

شده است. هثهنین در قسثتی دینی استت. در اینجا  شتاارا دامیه پیامبری و حاومت مرد دینی مطرح

 طور  مده است:ایندر مورد مرد دینی  ،دیو گاوپای دیرر، از زبا  وزیر دووِ

اگرچته او مقتاود مقییتد بر ستتتر قومی کشتتتیتده استتتت و مقتایید حام ایشتتتا  در  ستتتتین  و»

میایم او زبا  برشتتتایی مرا   چو  مو به ارنار معایم و ادشتتتا» ا و نیز:446: 1713وراوینی،«)...گردته

 .ا447هثا :«)شودکند  شمصدیق کنند و ازو برگردند و بازار دموم

، ستت ن از دموف مرد دینی و مقیید مردو از او نیز میاحظه استتت در این جثیافقاباطور که هثا 

دموف او  و   مانییشرامناسبت با مواند دا  بر دامیه پیامبری او باشد و یذا بیمطرح شتده است که می

 نیست. 

 رسایتی دراگیر و جنانی معردی شده است:  شاارا نامهمرزبا مرد دینی در  دموف ناه  سوم

و نزدیک  مد که سر  حدی  سیبیُیُ مُیکُ أُمتی ما زُویَ  و ذکر او در اقاییم مایم انتشتار گردت» -

از پیامبر اکرو  یاجثیهشتتده  حدی  ذکر ا412:  1731)وراوینی،« یی مننا در حق  او  شتتاار شتتدی

« میک امتی ما زوی یی مننا ستتیبیی زویت یی ایأرض دأریت مشتتارقنا و میاربنا و: »درموداستتت که 

زمین برای من جث  شتتد و شتترغ و غرب    به من نثایا  گردید، ا)12، 11:  1711)ری شتتنری،

 ارسید خواهد امتم به  نهه برای من جث  و نثایا  شد اقتدار و به زودی سیطه و

و این در حایی استتت   ا411: 1731وراوینی،«)ف مایم گستتتردو چتر دویت او ستتایه بر اطرا»-

 :  کردیمنیز رسایت خود را جنانی معردی  که مانی

امید من » ا32: 1717)مقی زاده، « برای منعاس کرد  ندائی در مثاو دنیا او مدهمن از زمین بتابتا »

مستاو  زمین، از شثا  ما جنوب رسیده است...  یهانیسترزم) یین مانویا به شترغ جنا  و به هث  

: 1737به نقا از اییاده، 1کفایایا، «)انددهیازیناز پیتامبرا  پیشتتتین هرگز به چنین کاری دستتتت  کیتچیه

 .ا171

 داستتتتا  دیو گاوپای و دانای یارتتتی مأکید بر دانش و جایراه     بن مایه مأکید بر دانایی.؛ چهارم

در این داستتتا  مبارزه دو شتت صتتیت ارتتیی و رقابت و هثاوردی  نا  بر  .دهدیمدینی را مشتتایا 

استتت ما با مییوب کرد   بر   چناناه دیوگاوپای محوریت غیبه معیوماف و دانش نناده شتتده استتت. 

ا استتت، او را 166: 1713)وراوینی، «استترار حقایق میوو و اشتتیا»مرد دینی در مناررۀ میثی که در باب 

http://rasekhoon.net/article/show/135960/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-(%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A6%DA%A9)/
http://rasekhoon.net/article/show/135960/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-(%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A6%DA%A9)/
http://rasekhoon.net/article/show/135960/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-(%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A6%DA%A9)/
http://rasekhoon.net/article/show/135960/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-(%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A6%DA%A9)/
http://rasekhoon.net/article/show/135960/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-(%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A6%DA%A9)/
http://rasekhoon.net/article/show/135960/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-(%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A6%DA%A9)/
http://rasekhoon.net/article/show/135960/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-(%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A6%DA%A9)/
http://rasekhoon.net/article/show/135960/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-(%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A6%DA%A9)/
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ثا ا )ه«. مورف جنا او بر خیق کشتتف کنم، پس  نراه خو  او بریزو»به ستتبم جنیش از بین ببرد: 

گر دانای ا چراکهقابا طرح استتتت. نیز دییا دیرری بر ادمای پیامبری دانای دینی  منوا بهکته این خود 

 نهنا   دیسفی جرو سؤایافناموانی او در پاست رویی به  ، دینی رترداً زاهدی دانا در نظر گردته شتود

 .بزرگی نیست که مستوجم مرگ باشد

: 1711ر،پوایاستتتثام) انددانستتتتهویژگی کیش مانوی  نیمرمنم گاهی و خرد را  ،محققین معردت

و خرد و معردت را بر ایثا  و سنت مرجی   دانستیممانی دانش و معردت را شترط رستتراری  .ا47

و اکنو  نیز او خود بتا من هثراه استتتت و مرا خود دارد و بتاید و به نیروی او با  ز و اهریثن : »دادیم

چیز  من این  ییوستتبهو  ب شتتمییرهاو  نا  را از  ز و اهریثن   موزودانشکوشتتم و مردما  را خرد و 

)متن « شتتتد.  موختتته دریتتادتم،« نریثیتتص»گرد  متتده کتته از     یهتتاروا ایزدا  و خرد و دانش 

bاو هرچند با استتاطیر در می ته بود، ستتاختار پیهیده و شتترردی  یشتتناستتجنا  ا471: 1731،)وامقیا

 ،و موام  خود بر حاثت، کتاب هانوشتتتتهدیرر بود. مانی در  یهادانشداشتتتت و متای به نجوو و 

 اغ بودخردی مبتنی بر اشر گفتیماز    ست ن  که مانیایبته خردی  ،دانش و مثییا مأکید کرده استت

 .ا47: 1711،پورایاسثام)

ر دین برمپیشتتینیا  به خرد و دانش  یهانیددهرانه دین خود نستتبت به  یهایبرمرمانی در شتترح 

دو داستتتتا  ارتتتیی  یگذارناودر   ناه.  جایم ا427: 1731)وامقی،ا a)متن  کندیمنیز متأکیتد خود 

ند دارند به دانایی موجه شتتده استتت : دانای نیک دین، دانای منرا  که  شتتاارا با مانویت پیو نامهمرزبا 

 به.

است. در « دیوگاوپای» هیمستثوجهمأیید این درضتیه در دیرر ناته دیو گاوپای:  هیمستثوجه؛ پنجم

با  ها  وجود دارد و بسیاری از  یشثاریبخدایا  بیاه درشتترا ، دیوا  و شیاطین  مننانهمقاید مانوی 

ناو و نشتا  در کتم مانویا  ذکر شتده استت. در مانویت قیثرو ریثت دارای پنن طبقه است که روی 

از دود یا مه،  مش بیعنده، باد م رب،  ب یجنی و ریثاف.  مبارف استتتتو  اند مده به وجودهثدیرر 

 ؛شتتودیماداره  رخونت به اشتتاا  دیو، شتتیر، مقاب، ماهی و ادعیاپنن رئیس یا  یهیوستتبهاین پنن مایم 

 .ا772: 1717)مقی زاده، جث  شده است هاست  هثه این اشتاا  در پادشتاه ریثت که سیطا  بزرگ 

 نامهرزبا مو دیوگاو پای در او بین  موا یماز جانورا  م تیف که  استتتبنابراین پادشتاه ریثت مرکیبی 

 مصور کرد. ییهاشباهت
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 :دهدیمشتتترح  طورنیادر مقاید مانویا   یاادستتتانهم وف این موجود  یتیهابن نتدیم دربتارۀ  

 مد که ستترش میا ستتر شتتیر و  به وجودشتتیطانی از     ،جوهرهای ریثت از منارتتر او جث  شتتده»

بتدنش میتا بتد  اژدها و بایش میا با  مرغ و دمش میا دو ماهی و پاهای او میا پاهای چارپایا  بود 

یو  دستاد و جنبش شتتد و به راست و چر حرکت مشت ، مد به وجودو چو  این شتیطا  از ریثت 

ابن )«دستتاد راه انداخت و هر که را مصتتادف و مبارزه کرد هیاو نثود... جاهثهکرد و به پایین ردت و 

 .ا1711ندیم،

س دیوا  پ نامهمرزبا : در با داستا  مورد بح   نش مانیی درشباهت منارری از اسطورۀ  ؛شتشتم

ین ردتند و در وهداف و غایراف مستتان ستتاختند و شتتر  م ایطت به زیر زم»از شتتاستتت در مباحیه 

این در حایی است که در مقاید مانوی نیز  .ا111: 1713)وراوینی،« انجامید تیکفابهایشتا  از  دمی زاد 

 شتتتودیمدیو ماریای پس از شتتتاستتتت در میاو خاو زندانی  ،در دورۀ ستتتوو استتتطورۀ  درینش

از استتطورۀ  یاگستتتردهشتترح نبرد میا  ریثت و روشتتنی حجم  .ا461و  33: 1711،پورایاستتثام)

با داستتتا  مطرح شتتده در  شتتباهتیب ؛ که درینش در  ثار مانوی را به خود اختصتتاص داده استتت

بسیار و شرحی پیهیده )که دنم     افیجزئسه گانه    با  یهادورهاین استطوره و  نیستت. نامهمرزبا 

 ،اسطورۀ  درینشمانوی به مصتویر کشیده شده است. در دورۀ دوو  یهانوشتتها در ستازدیمرا دشتوار 

ن به ستتترزمی ،درمتانروای متاریای کته هیبتی مرکم از جانورا  م تیف و چنارپا مانند چنارپایا  دارد

که  بنددیمو مند  شودیم. انسا  در این مصر  دریده شودیم یب ترهیمو کینا  درگیر  مازدیمروشتنی 

در این استتطوره دنیا محبستتی استتت که در    دیوا   .ا112: 1711،پورایاستتثام) دستتت به گریز زند

و کندمر  مرمعوغ هاانستتتا  گناها ِ یهیوستتتبه. جریا  بطیی  زادی نور انتدکردهریثتت، نور را زنجیر 

. در پایا  این دوره شودیمجنص بزرگ  غاز  و دورۀ دهدیمرخ  ییهایدگرگون. در دورۀ سوو شتودیم

 .گردندیبازمو هر یک به بن خویش  شتتوندیمو روشتتنی هثهو  دورۀ ن ستتتین از هم جدا  ریثت

که  یانیستتتساه .دینثایمو قصتتتد جنص  دی یدرمروح ماریای با دید  رستتتتراری نور به زاری  ارهیپت

 ،اندپوشتتاندهو او در گوری ژرف که ستتر    را با ستتنری مظیم  کنندیمدورش هستتتند او را ستترزنش 

   .ا461و  33: 1711،پورایاسثام) زندانی خواهد شد

در  مورتتتیه به قنامت و دنیاگریزیبه زخارف دنیوی:  ییامتنایبمورتتتیته بته دنیتاگریزی و  ؛هفتم

میک اردشتتیر و دانای »داستتتا  دیوگاوپای و دانای دینی جایراه منثی دارد. این بح  هثهنین در باب 
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 ده،منرا  به ارائه ش دانای ینیبجنا که دربارۀ شیوۀ زندگی و نیز مطرح شتده است و شرحی  «منرا  به

 است. د مانییمقایاد ور  کامیاً

در نررۀ مانوی . ردتیمبه شتتثار ارتتیی کیش مانوی  یها موزهدوری از زخارف و زهراف دنیا از 

انوی م یهانوشتتتهو حتی به جیفه بود  بد  انستتانی در   مدیمبه شتتثار  ریو حقمن داستتد، اهریثنی 

ورایف دیناور  نیمریضرورریاضت و خوارداشت من یای از  .ا461: 1717)مقی زاده،بود اشتاره شده 

رگزیدۀ داشتند چناناه  باز ادراد معثویی  یمرس ت. طبق  برگزیدگا  پرهیز و زهد شتدیممیقی مانوی 

ه غذا داشته باشد. بمانوی از شتراب مثیک و ازدوا  نیز من  شتده بود و بایستتی هثیشته زندگی سیار 

حیاف جدیدی ایجاد کند و نه حیامی  ستتتیبایم؛ نه کردیمبرای یک روز و جامه برای یاستتا  اکتفا 

که در متو  مانوی نیز موجود استا و    ) یهایبدنفی شتراب و ] ا 61: 1717مقی زاده،) ستیم کند

 نرا  به نیز  مده استتتکه در مانویت ننی شتتده استتتا در داستتتا  میک اردشتتیر و دانای مشتتاار )

   .[ا121و  121: 1713وراوینی،)

استا  اریی د یهاتیشت صبررستی ارمباط  ،و کرمیر مانی یزندگدر ادامه با ارائ  شترحی کوماه از 

 .میریگیممصر ساسانی پی  مورد بح  را با وقای  سیاسیِ

 (نامهمرزباندینی در  دانای)=  مانی یزندگنگاهی کوتاه به 

که احتثایاً هر دو از نجبای پارمی بودند به دنیا  مد. ناو پدر او  یاخانوادهمییادی در  411مانی در ستتتا  

 «میسا »ها به اما بعد؛ پتص بود و ارتایتی هثدانی داشتت. او به بابا ردته و در طیسفو  ساکن شده بود

ی احتثایاً پیروا  حضتتترف یحی پیوستتتت. مانی نیز در میا   نا  )که «میتستتتیه»ردته و به درق  مذهبی 

د و به بزرگ ش اای از مقاید بابیی و ایرانی وارد معتقدامشتا  شتده بوداند و مقاید گنوستی و  میزهبوده

 ومبییی ایناماف اینی یادت و بر اسام    خود را مأمور  یوچنارستایرستتیبدر  او ستیک  نا  در مد.

 .ا414: 1717زاده، مقی ) دانستو  خرین پیامبر معییثاف اینی نشر 

ا از های غربیِ قبای از اداار زردشتتی، مسیحی،  ئین می ته مننانهمانی دینی را مرضته داشتت که 

کنن  هایما حدی بودائی؛ یعنی ستته نیروی معنوی دائق جنا  بود؛ بیاه از اندیشتته رنور مستتیحیت و

و  تانهبشتتردوستتاداار  ،دارشتتهیروستتی  و  ینیبجنا  ،بود. دینی با ارکا  قوی مندبنرهمیا  دو رودا  نیز 

اندیشتت  نو و باری نثایا   مانی یمذهبدر ایدئویوژی  .ا26: 1711ستتراستتر پرهیز از نفس اماره )بیانی،
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و رمزها و ستتترودهای  و مااشتتتفافو مقاید خردگرایانه  هانوشتتتته»نبود. چناناه خود گفته استتتت: 

: 1763)نارتت ،  «مقدو بر من، هثه در  ئین خردی که من پیامبرش هستتتم؛ گرد  مده استتت یهاجامعه

 .ا66

مییادی به ایرا  بازگشتت و به روایتی هرمزد پسر شاپور و خود شاپور او  بدو  431مانی در ستا  

اپور نیز مطرح استتت که برادرا  شتت ییهاتیروا .ا11: 1712: به نقا از کرباستتیا ،1717بنار، ) گرویدند

به حضتتور شتتاپور راه  که مانی نا  بود   واستتطبهگرویدند و  ش مانییکاو  منرشتتاه و پیروز هر دو به 

 روروبهاین باریابی با کامیابی  ا117-112: 1737نقا از : اییاده،به 161-111:  مایبنیویی گراردو، ) یادت

او که زمامدارا  ایرا  در برابر    ایستتتاده بودند  یها موزهشتتاپور به مانی اجازه داد که چناناه  ؛گشتتت

را گرامی داشت و وی را از  پادشاه مانیشتاهنشاهی  زادانه مبییی گردد. از این گذشته  یهانیسترزمدر 

 .ا244-242: 1711)یارشاطر،میازما  خویش کرد 

در    زما   .وا466-461مانی اجازه یادت در ستراستر شاهنشاهی ساسانی  زادانه به مبییی بسردازد )

-466را نوشتت و در یشتارکشتی شاپور در جنص با وایرین امسرامور رومی ) شتاپورگا بود که کتاب 

مانی به این امید بود. موجم هرام و دشتتثنی میا  زرمشتتتی  ن مانییدوا هثراه او بود. گستتترش 461

:  مایبردو، نیویی گرا)کیش او را دین رسثی قیثرو ساسانی کند کتابش را به او پیشاش نثود  ،که شتاه

شتتتاپور با امتقاد بر این ارتتتا که ایدئویوژی  احتثایاً .ا117-112: 1737نقتا از : اییتاده،بته 111-161

  شتتثوجنا نی را حا نثاید و دی یامنطقهاجتثامی مانی موانایی    را دارد که بتواند مستتائا -مذهبی

باز گذاشتت. بزرگا  و روحانیا  که بستتیار ناراحت  شیهاشتتهیانددستت او را در نشتر مقاید و  ،گردد

ر ما زمانی که شاپو راهراً و  شتده بودند ستعی کردند شتاهنشاه را از این کار باز دارند ویی مودق نشدند

 .ا21: 1711بیانی،) مانی مشایی در مبییی دین خود نداشت ،زنده بود

مبیییی خود را در قیثرو ستتاستتانی ادامه داد. در این دوره دینی  یهاتیدعای مانی ندهی  یهاستتا در 

اما درایندی  ؛زیرا  یین زرمشتتی هنوز به چنین پایراهی دست نیادته بود؛ دویتی در ایرا  وجود نداشتت

مرد شتتثارۀ  ؛بیانجامد از این پیشتتتر  غاز شتتده بود و محرو ارتتیی    موبد کرمیر یاجهینتچنین  که به

در سفرهای جنری شاپور به . کرمیر ا61: 1711بیانی،) بود یزردشتو رئیس مذهم یک دربار ستاسانی 

ویایاف قدیثی ایرا  که در    روزگار  یهرکجادر  موانستتتتیممیرب بتا وی هثراه بود و ما  نجا که 

هم  هم مانی میمرمنیابه. کردیممازه بنیاد  یها مشادهباری دیرر به مصترف ایرانیا  در مده بود، موقتاً 
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 یمانزکرمیر در پی    بودند ما یک دستتتراه دینی در امسراموری ستتاستتانی پدید  ورند. پس از گذشتتت 

خود را هثهو  دینی جنانی در بیرو  از شتاهنشاهی ساسانی مروین کند  یها موزه بر    شتد ما مانی

 .ا244-242: 1711)یارشاطر،

بیاه  ،دبا    بیرانه نبودن مننانهمردو قیثرو وستی  ستاسانی با دینی روبرو شدند که در این شترای  

ه . بگشتتودیمرا از گذشتتته و حا  بروی  نا   یمر یوستت یهاادقمری و مازگی داشتتت و  وجامعیت 

ور . از ایرا  پیامبری رنپا خاستتته قبو  ماو یادت و در منطقه جنبشتتی مظیم ب ستترمتبههثین جنت 

کرده بود که در حا  گرد وری پیرو در ستراستر جنا  متثد  بود و شتاهنشتاهی ساسانی از این پدیده 

سوی  یحیت ازو جنا  مس سوکی. به دنبا  این جنبش روحانیت زردشتی از دیرستیمخشتنود به نظر 

مانی پشتیبا  بزرگ خود را از دست  و.ا  437شتاپور )با مرگ  اما؛ دیرر مورد مندید جدی قرار گردتند

اما هرمزد مننا یک ستتتا  پادشتتتاهی کرد و پس از او  ،در دورۀ هرمزد یام نیز اجازۀ مبییی یادت او، داد

 .اهثانجابنراو یام بر م ت نشست )

محت  روزادزونی طوربهبیاه  ؛زردشتی باقی ماندند مننانههرمزد او  و بنراو او   ،جانشتینا  شتاپور

نامثاو ماند و  مانی یییمبیقرار گردتند. سفر  ،مأثیر میا  زرمشتتی که رهبریشتا  را کرمیر به منده داشتت

به  یاربهاندوبازگشتت. به ستتعایت کرمیر از مانی استتتنطاغ  شتتاپور یگندبه اقامتراه خود در شتوش و 

یک ماه طو  کشید. سرانجاو  مانی شتانجهمثا  مد و به مرگ محاوو شتد. بنا به روایتی استتنطاغ و 

ه شد  کشت مقریباً شتصتت ستا  داشتت و به زنجیر کشتیده شده بود جا  سسرد. کهیدرحایو. 433در 

و  1731مراجعه شتتتود به : وامقی، ) متانی بتازمتاب وستتتیعی در متو  کنن متانوی دارد  رحثتانتیب

قرار  هموزاننهیکدر بین زردشتتتیا  مستتیحیا  و مستتیثانا   ما  منفر  هاقر مانی ما  .ا1736، پورایاستتثام

   .ا117-112: 1737به نقا از : اییاده،111-161:  مایبنیویی گراردو، گردت )

 سرش بعد از مرگ بریده وچناناه  ،رتورف گردت یزی مخشتونتپس از مرگ ردتار  بد  مانیبا 

را  انیم شدهپوست کنده  ،از دروازۀ شتنر  وی ته شتد و جسدش نیز مییه گردید. بنا به روایاف مشنور

بعد یعنی ما زما  حیاف  هاستتتا  وی تند. شتتترفت  ناه ما  شتتتاپوریجنداز کاه پر کردند و از دروازۀ 

 .ا131: 1717مقی زاده،) شنور بوده استابوریحا  بیرونی  نیز هنوز    دروازه به دروازۀ مانی م
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از بین نردت و با درار معداد کییری از مانویا  به  یکیبهمانویت  ،کشتتتار و شتتدف مثا نیباوجودا

د  ستاسانی موس   نا  در پنن  جنا  گسترش یادت مثدرهنص و  ،غرب و شترغ ما قیم اروپا و چین

 .ا61: 1711بیانی،) و سبم محویی بزرگ در این امر گردید

  شتتاهنامم تیف زبا  دارستتی هثهو   یهاکتابو موبدا  در طو  ماری  در  مانی مناررهرتتحنه 

حثداییه  ۀدیبرگز  یمار ا3قر ) یضتتاویب  یایتوار نظاوابن بی ی )قر  شتتشا،   نام دارم دردوستتی،

ا  مده استتت و در 11قر  ) ریمخواند  ریایستت میحبا و 11)قر   ایصتتفا روضةةةا 1مستتتودی )قر 

 ذارگبدمتیک  منوا بهارنار مأسف وجود ندارد و مانی  شتد  مانینستبت به کشتته  ها  از  کیچیه

 و دروغرو مطرح است. 

 (نامهمرزباندیو گاو پای در = )معرفی کرتیر موبد موبدان 

 دانستند در میا  زردشتیا  دارای دعاییت بار مانیاندوهموبد کرمیر که مانویا  او را مستیو  ارتیی مرگ 

شتتترور ستتت ن ردته استتتت  با هیبتیمانوی از او چو  مردی  هتاینوشتتتتتهبود. در  ایویژه مؤثر و

 .ا137: 1737به نقا از اییاده، 6-1: 1136) سثوسن،

از زما  او  قدرف ستتیستتیه ما حاومت  –محت یوای چند پادشتتاه ستتاستتانی خدمت کرد  کرمیر

بزرگ در سترمشتند، نقش رستتم، کعب  زردشت و نقش رجم بر جای  نوشتت ستنصو چنار  -نرسته

ت امثا  قدرمثندان  خود را ثب ها  اکیر پادشتاها  بیشتر است و در  هایکتیبهگذاشتت که معداد    از 

رستتتم وجود دارد که نزدیک حجاری اردشتتیر او  و  کرده استتت. نقشتتی از کرمیر بر دراز کتیب  نقش

 تهنوشستتنصبعد از او هیچ روحانی بزرگی رتتاحم  دانیممیشتده استت. ما جایی که اورمزد مصتویر 

بارۀ در ایشدهشتتناختههیچ منب   هرحا بهنبوده استت و ستاستانیا  مند میانه این رویه را مرو کردند. 

ر . شتتنرف او دخوردنثیپنیوی زردشتتتی به چشتتم  هایکتاباین موبد موبدا  منم و استتتینایی بین 

مانویا  از پارف گردته ما  .هم منفرش از هث  ادیا  دیرر بود ادیتا  هم بته ستتتبم جاودانری ومتاری  

موبد شروری که بازداشت  منوا بهو از او  قراردادند حثیه مورد س تیبهاو را  هایشا نوشتتهمصتر در 

هبر دو راین نیز به رقابت شتتتدید میا   محققا  یاد کردند. ،به رهبری او رتتتورف گردت قتتا مانیو 

 .ا14-17: 1712،کرباسیا  به نقا از: 111-117: 1111)راسا، انددادهدینی موجه بسیار نشا  
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زما  پادشتتتاهی شتتتاپور او  شروع به پیشردت و  در ،دی یبرموی  خود هایاز کتیبه چناناه کرمیر،

کتتتته در متتتتعرض نفوذ  کتتتتشوری در مثر کوشش کرد ما  ئین زردشتی را هثهکرمیر در  .مرقی کرد

ی ستتتتاسان و پادشاها  کند بود  ئین رسثی هانیام تیف از مانوی و مسیحی و ینودی و جز  یهانی ئ

نظم و  بب شد و بیشتری دارد و موبدا  زردشتی را نفوذ و قدرف را بتتتته پشتتتتتتیبانی انحصاری    وا

 در ه ید کهایش برمیمضثو  کتیبه از امور دینی کشور و مقرراف متتتذهبی بتتترقرار نثاید. ای درقامده

 شتتثرد گذار  ئیتتتتتن زردشتتتتتتتتی ستتاستتانیباید کرمیر را بتتتتتنیا  رونیازااین امور مودیق یادت و 

 .ا473: 1771)یارشاطر،

وی در زما  این شتتتاه که از ایقاب  گونه  .ا )و 417-431کرمیر در زمتا  پادشتتتاهی بنراو دوو )

ا به ننایت قدرف خود رستتید. در دورا  این پادشتتاه بود که وی چنار کتیب  خود را به پنیوی  یدبرمی

اشته معردی او و ایقابی که د اایف بردارند:دو موضتوع مثده را در  طورکییبهکرمیر  هایکتیبهنراشتت. 

-11: 1717مفضیی،) اوشترح معرا   ابو شترح کارهایی که در زما  هر پادشتاه انجاو داده استت و 

 .ا11

 بتثکتیب  ستتر مشتتند کرمیر دید  جنا  مینوی استتت که جزییامش در  افاقدام مرینمنمیای از 

 با داشتن این کرمیر .شودمیبه خاطر این کار در زما  هرمز او  دارای یقم اورمزد موبد  او .است شتده

 ببینند و میانجی بین جنا  جنا هثین  را درجنا  مینوی  ،یقتم جزو کستتتانی بود که موانستتتته بودند

معرا  دستتتت زده، اما این معرا   نومیبهکرمیر محققتا  بر این بتاورند که متادی و مینوی بتاشتتتنتد. 

 .ا416: 4116دریایی، ) مزدیسنایی نبوده است

 یک اییبرپ با بیاه استتت، نداشتتته دوزخ و برزخ و بنشتتت به معراجی خود کرمیر دیررمبارفبه

به هدف خود  ،انددیدهکه با نراه کرد  به  ینه جنا  مینوی را  جوانانی ازو استتتتفاده  جادویی مراستتتم

ر با روش معرا  د کامیاًاین نوع مراسم برای سفر به دنیای دیرر  این در حایی استت کهرستیده استت. 

حتم در دنیای زرمشتتتتی  طوربه در بین مردو مادی روا  داشتتتت، هرچندو  بوددین زرمشتتتتی میایر 

 ،خراده نظرشا  از  نهه به اشتاره از حتی زرمشتتی موبدا . بودو محاوو  شتدمیجادوگری محستوب 

حذف و و باورهایی را  امثا  چنین به اشتتاره هرگونه و جستتتندمیدوری  بود بد جادوی یا طییااخت

ناگزیر  راهیمنزی  به« چاره»واژۀ از  اشکتیبهکرمیر در  خود .ا413: 4116دریایی،) کردندمی ستتانستتور

 .کندمیستفاده ا معرا  برای
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در زما  شتتاپور او  رتتورف گردته باشتتد. این موضتتوع  معرا این این احتثا  وجود دارد که  

د و برای شاپور او  جنا  مینوی را ببین مواندمیمانی  ،درستت در هثا  زما منم استت که  میتاینبه

را  اشستتیاستتیکه در این زما ، کرمیر مرمبه و قدرف  رستتدمینظر د. به نکتاب شتتاپورگا  را مدوین ک

میزو شتده استت با دست زد  به هر کاری حقانیت خود  مانی ینیدو در رقابت با پیاو  دیدهمیمتزیز  

 «ایچاره» ،خودش گفت به  همبود که کرمیر  یازوو دین زرمشتتتی را ثابت و دیررا  را پایثا  کند. پس 

ه بمحاوو  ،وبدا  زما  خودم ازنظر دییتا انجاو این کارکرمیر بته این احتثتا  وجود دارد کته  .بیتابتد

که ماری  دین زرمشتی و ادراد منثی چو  منسر  در دینارد سوو و چنارو چناناه باشد.دراموشتی شده 

، یربرای کرماحتثا  این مجازاف  .و  دورباد منرستسندا  و ارداویراف  مده استت، خبری از کرمیر نیست

که  رستتدمیچنین به نظر  .دهدمینشتتا   ،به قیثتی گزاف هرچند در شتتاستتت مانویت او رااهثیت 

 از رمدیم چنا  ماقبت زرمشتی، دین به خدمامش رغمبه و اشستیاسی شتوکت و قدرف هث کرمیر، با 

ین خطر بوده و شاید با  گاهی از ا ا413: 4116)دریایی، باشتد شتدهدراموش و حذف مزدیستنی ماری 

 ماری ی داشته است. هایکتیبهکه کرمیر اررار به حف  ناو خود از طریق 

 ،انجامدیمو کرمیر و مرگ او  مانی وجود رقتابتت و دشتتتثنی منش باری که ستتترانجاو به مناررۀ 

یف نبوده قابا مور ،اندنوشتهدر  ثاری که مانویا   هاسا ما  روا  مانییپقامدماً به دییا کشتتار و ارماب 

موبدا   پیامبر خود و دشثنی رحثانهیبکشته شد   مصور کرد که مانویا  موا یم رریدمبارفبه؛ استت

مطابق استا  پایا  د هرچندبعدی انتقا  داده باشند.  یهانسابه مثیییی  یهاادستانه در یفاد زرمشتتی را، 

ر با پیروزی خیر ب ا ا مطابق با خواستتتت م اطب مرورزمابهو یا )با استتتطورۀ  درینش در مقاید مانوی 

 .رسدیمشر به پایا  

 یریگجهینت

شتتاا راهری ستتاده و ستترگرو کنندۀ  برخیاف نامهمرزبا در « دیو گاوپای و مرد دینی»ادستتان  مثیییی 

ت چند قدم گرنشا پننا  این مثییا  یهاهییاخود، حاوی حقایق پننا  شتدۀ منثی است. بررسی دقیق 

این اثر منم استتتت و طبیعتتاً به دییا این دیرپایی  ثاری از میییر و مطور ماری ی را با خود  هزارستتتایته

دد درر ماکنو . محثد معین، ستیروم شتثیستا و محسن درزانه پژوهشررانی هستند که کندیمحثا 
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میا   جاد ارمباطدر این میا  محسن درزانه با ای رستدیم. به نظر اندبر مدهخوانش ستطور پننا  این متن 

 کیید منثی در بازگشایی رموز این مثییا در اختیار نناده است. شد  مانیاین متن و رحن  کشته 

ای جایبی بر یمتندرو مطایع  ماری ی انجاو شتتده در این مقایه نشتتا  داد که استتتناداف ماری ی و 

و  نیا  مایمد رقابت جدی مانویت و داستتتا  دیو گاوپای و مرد دینی موجود استتت: وجواثباف ارمباط 

ماما اننداو و کشتتار مانویا ا در ایجاد دستتراه دینی در دویت ستاسانی، اهثیت مناررۀ مانی و ) ریکرم

کرمیر که در بستیاری از متو  به    اشاره شده است، مشابنت مرد دینی و مانی که هر دو از بابا رنور 

 در یااستتتطورهو دامی  پیامبری و رستتتایت جنانی دارند و نیز مقاید مانویا  دربارۀ موجودی  کننتدیم

ر این ب حاکمدضتتتای کیی و  دنیتای ریثانی که هثهو  دیوگاوپای مرکیبی از جانورا  م تیف استتتت

 .نندیمدر اختیار  ارمباطنیدراشواهد متعددی  ارائه شده در    یهازهوداستا  و  م

از  ثدمبهبرای پننا  کرد  پیاو خود  مانویا این درضتتتیه را نیز مطرح نثود که  موا یم هثتهنیبتاا

در  .اندهگردتا بنره شدبررسی  که در ضثن نظری  محثد معین) اختزرمشتتی مناررۀ یوشت و  ادستان 

اری ی با موجه به شرای  کشتار و معقیم م این ادسان  زرمشتیمیییر منارتر و دستتااری  این رتورف

این درضتیه در رتورف مطرح شتد  موارد مشابه از  مرکاما اثباف . ابدییممانویا  موجینی ستیاستی 

  می دور از ذهن ن واهد بود. یهاپژوهشسوی محققین در 

 یادداش  ها

داند که خیاقی یا داستتتانی میا مطرح شتتده در متن را به معنای داستتتا  ا= azēnd) ایر  وامقی پند و اندرز .1

مانی در مقابا مورانشتتاه در حا  روایت چنین داستتتانی استتت.  eمتضتتثن یک نتیج  اخیاقی باشتتد. در متن

خواند. رستتتد  نا  را درا میداستتتتتا  دربتاره مردی استتتت که هفت پستتتر دارد و چو  زما  مرگش می

 ا4427: 1731)وامقی،

 کتابنامه

نرا : م .مصحی  مبام اقبا   شتیانی .ماری  طبرستا  ا.1711. )محثد بن حسن بنا ایدین ابن اسفندیار،

 .کیای  خاور

 .اساطیر :منرا  .محثدرضا مجدد .ایفنرست ا.1711) بن اسحاغ. محثد ابن ندیم،

 منرا : دار روز. .زبور مانوی ا.1736، ابوایقاسم. )پوراسثامیا
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 منرا : اساطیر. . یین مانینش در اسطورۀ  دری ا.1711. )ابوایقاسم ،پوراسثامیا

 منرا : انتشاراف جامی. .و دویت در مند ساسانی و چند مقایه دیرر دین .ا1711. )بیانی، شیرین

 .امیرکبیرمنرا :  .اکبر دانا سرشت . ثارایباقیه  ا.1717. )ابوریحا  بیرونی،

 .11 شثاره ایرا  نامها.) .«سیاست امحاد دین و دویت در دوره ساسانی» .ا1731) .احثد مفضیی،

 منرا : س ن به کوشش ژای   موزگار .ماری  ادبیاف پیش از اسیاو  ا.1717. )مفضیی، احثد

 منرا : موم. .به کوشش ایر  ادشار .مانی شناسی ا.1717. )حسن سید مقی زاده،

 .شناسیایرا منرا : انجثن  .مانی و دین او  ا.1776. )مقی زاده، سید حسن

 : دانشراه منرا .منرا  .رسای  یوشت دریا  ا.1716) .محثد جعفری،

 .67ا. شثارۀ گوهر«. )پریم )دریما پایت ت کوهستانی    قار  و    باوند» ا.1761حقیقت، مبدایردی . )

 منرا : انتشاراف ایناو. میویا  طبرستا . ا.1721) حایثیا ، ابوایفت .

. 4116مابستتتا   .4:  71  .ایرا  نامها. )«چرا کرمیر دراموش شتتد » .زادهمیکدریایی، مور  و ستتودابه 

 .413-411ر  

ا. های ادب مردانیپژوهش«. )نامه یادگاری از ایرا  مند ستتاستتانیمرزبا » ا.1711) رضتتایی، مندی.

 .17شثارۀ 
-1431. 11خرداد شثارۀ  .یستاچ .«و خاطرۀ شتاست دیوا  نامهمرزبا » ا.1711) .یرومست شتثیستا،

1417. 
 دانشراه. چاپ انه :منرا  دوو.   .ماری  ادبیاف در ایرا  ا.1771) .اییه یذب رفا،

دصتتتینامه ) .«استتتسنبدیه یا    باوند و پیوند  نا  با شتتتیعه امامیه» ا.1717. )طاهره مظیم زاده طنرانی،
 .4و  1 شثاره ا.م صصی دقه و ماری  مثد 

 .پارسا :منرا  .رودی یا سودی ا.1713) .محسن درزانه،

 منرا : اخترا . .بدمت گرایی و زندقه در ایرا  مند ساسانی  ا.1712. )کرباسیا ، مییحه

 : امیرکبیر.منرا  .رشید یاسثی .ایرا  در زما  ساسانیا   ا.1713) . رمور کریستین سن،

 .مزدکی در ایرا  مند ساسانی-مانوی هایکشتاکش ا.1712. )کریثی زنجانی ارتا و مییحه کرباستیا 

 منرا : اخترا .

: مؤستتستت  میثی درهنری  قم .11   .دانشتتنامه قر   و حدی ا. 1711) محثدی ری شتتنری، محثد.

 دارایحدی .
 .1شثاره  ا.)هنر و مردو«. مازندرا  یا یثنا. »1721. )ینقیمی محثودی ب تیاری،
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 مجیس. چاپ انه :منرا  .نامهمرزبا یوشت دریا  و  ا.1742) .محثد معین،

  زاد. دانشراه :منرا  نظری. ایجی .روض  ایعقو  ا.1717) بن غازی. محثد میطیوی،

   .امیرکبیرانتشاراف  :منرا . و پیاو او مانی زندگیبحیی دربارۀ  ا.1763نار ، ناطق. )

 سوره. انتشاراف :منرا  .و مانویا  ی مانیهانوشته .ا1731) .ر یا وامقی،

 : نشر نو.منرا  روشن.   او . محثد .هناممرزبا  ا.1713) ایدین. سعد وراوینی،

: انتشاراف منرا  .چاپ چنارو .به کوشش خییا خطیم رهبر .نامهمرزبا  ا.1731) وراوینی، سعدایدین.

 رفی مییشاه.

 منرا : دار روز. .پوراسثامیاابوایقاسم  . یین گنوسی. مانوی؛ مجثومه مقایاف ا.1737. )اییاده میرچا

 .امیرکبیرمنرا :  .انوشه حسن .ماری  ایرا  جید سوو قسثت دوو  ا.1711) .احسا  یارشاطر، 


