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 مطالعة موردی سه نیایش فارسی میانة مانوی
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 چکیده
های فارسی میانه و پارتی انهای بر جای مانده از مانویان بیشتر به زبنیایش

های مانوی عموماً در بردارندة مضمون نجات نور و رستگاری روح هستند. نیایش

ها  اغلب شعرگونه بوده و به درآمیخته با تاریکی  و نادانی است. این نیایش

صورت سرودهایی همراه با موسیقی درتاالرهای مخصوص نیایش که در  

های مانویان دارای دو ، خوانده می شدند. نیایشها  ساخته شده بودندمانستان

ها و نمازهای روزانه به صورت فردی یا جنبة فردی و اجتماعی بوده و نیایش

شدند.  هدف از این پژوهش جمعی همراه با آداب و مناسک خاصی خوانده می

نگاهی اجمالی به مفهوم و جایگاه نیایش  در باور مانویان  با مطالعة موردی سه 
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تحلیلی و به شیوة -ایش فارسی میانه است. این پژوهش به روش توصیفینی

 و M20، قطعة M4bة نیایشی قطع ای سه نیایش فارسی میانه مانوی:کتابخانه

ها را مورد واکاوی قرار داده است.  مطالعة این  نیایش  M174ة نوشتدست

بنیادین اندیشه و های مانویان عموماً دربردارندة عناصر دهد که  نیایشنشان می

عرفان این کیش هستند. مضامینی چون تقابل تاریکی و روشنی، نجات روح یا 

نور در بند تاریکی و رستگاری آدمی، استغاثه به پدر بزرگی، درخواست یاری از 

های ترین مواردی هستند که در نیایشایزدان و جستجوی منجی از اصلی

گیرند و گاه به شکل اندرز به خود می ها گاهشود. این نیایشمانویان بیان می

 شوند.صورت درخواست بیان می

ی مانویان، فارسی هاشیاینة نیایش، فلسفنیایش، کیش مانی،  واژگان کلیدی:

 میانه، پارتی
 

 مقدمه. 1

 که در ادیان و دیگر باورهای کهن، میابییدرم امانده از مردمان باستانجبهبا بررسی آثار 

ی برخوردار بوده است. مردمان اژهیور مقابل خدایان از اهمیت ی مردم دهاشیاین

ی خود، هاخواستباستان با نیایش و مدح خدایان در برابر آنان برای برآورده شدن 

بوده است و  یاژهیو. در میان اقوام باستانی نیایش دارای جایگاه کردندیمکرنش 

ی، گزارسپاسرخواست رحمت، دربردارنده مفاهیمی مانند د غالباً ی آنان هاشیاین

 هاشیاینو بزرگ داشتن خدا یا خدایان آن قوم بوده است. این  استغاثه و طلب کمک

و در آن نیایشگران در پیشگاه خدا یا خدایان  اندبودهویژه همراه  مراسمبا  طورمعمولبه

ناس، بی ) .خواندندیمو باز کردن کف دست دعا  هادستو با بلند کردن  زانوزدهخود 

نبوده و نیایش در  مستثنا( ساکنان سرزمین کهن ایران نیز از این قاعده 75: 1370

 ی بوده است. اژهیومیان ایرانیان باستان دارای ارزش و اهمیت 
 

 . بیان مسئله 1-1

کیش مانوی نیز مانند دیگر باورهای دینی و عرفانی دربردارندة متون نیایشی بسیاری 

ی جدیدی هادگاهید انیب باة سوم میالدی سددر آغاز  (م 277-216) یمانبوده است. 

های ی کرد. وجود متنگذارهیپای و تکوین عالم، کیشی نو را شناسهانیکدر باب 
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نیایشی گسترده که دربردارندة مفاهیم کلیدی باور مانویان است، نشان از این نکته دارد 

ة خود، از مفهوم نیایش برای ویشکه  این کیش نو همراه با شعائر و مناسک جدید به 

گیری از گسترش شعائر مذهبی کیش مانوی در میان پیروان خود بهره برد. مانی با بهره

ای و شناختی، اسطورههنر موسیقی، نقاشی، ادبیات و شعر مفاهیم پیچیده کیهان

ترین روش در اختیار عموم مردم قرار داد. در بیشتر عرفانی باور خویش را به ساده

شناختی مانویان و نیز جنبه اساطیری و کیهان گیردها آنچه  مورد توجه قرار میهشپژو

عرفانی به  -شعائر مانوی است. در این پژوهش تالش شده است که با رویکردی فلسفی

های مانویان با بررسی مطالعة موردی سه  متن نیایشی واکاوی اجمالی مفهوم نیایش

 M4b ،M20ون نیایشی مانوی سه متن فارسی میانه مانوی پرداخته شود.  از میان مت

 به صورت تصادفی انتخاب شده تا مورد تحلیل قرار گیرند.  M174و 
 

 . پیشینة پژوهش1-2

( یکی از 1943 -1911) 3برگردان از قبطی سی. آر. سی. آلبری 2زبور مانویکتاب 

مانوی بیشتر هایی است که در بردارندة متون نیایشی مانوی است. مزامیر مجموعه

درباره فراخوانی و استغاثه به ایزدان هستند. هر یک از مزامیر دربردارندة نیایش 

 4مری بویس 1975( در سال 14: 1388خداوندگار، عیسی و خود مانی است. )آلبری،

( مجموعه از اشعار مانوی و نیایش های مانوی را همراه با متون منثور 2006 -1920)

  A reader in Manichaean middle Persian and Parthianتحت عنوان 

( و ابوالقاسم اسماعیل 1373-1308، مهرداد بهار)ادبیات مانویمنتشر کرد. در کتاب 

پور مطلق در کنار بررسی مفهومی باور مانویان به اندیشة مانوی و تفکر عرفانی آنها در 

تون مانوی را که ها اشاره می کنند و در بخش انتهایی،  ترجمة مگیری نیایششکل

                                                           

ست که  در اصل به زبان سریانی سروده شده م( ا 3-4مزامیر مانوی از آثار ادبی دوره ساسانی )سده2 

مزمور شماره دار و  289بودند اما اکنون ترجمه قبطی این سروده ها در دسترس است. زبور شامل 

 تعدادی از مزامیر بدون شماره و پراکنده است.
3 Charles Robert Cecil Allberry  

4 Mary Boyce 
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 6ادبیات گنوسیدر کتاب  5اند.  استوارت هالرویدها هستند آوردهدربردارندة نیایش

هایی هستند خطاب به آفریدگار و بزرگان را مطرح می کند که نیایش« مزامیر روشنی»

های دیگر ای از ادبیات گنوسی در کنار نیایشها را به عنوان نمونهمانوی. وی این نیایش

  1943( در سال 1968 -1908) 7گنوسی مطرح کرده است.  والتر هنینگ مکتب

سرود انگد  8را منتشر کرد.« انگد روشنان»و « هویدگمان»ترجمه دو نیایش مانوی 

 روشنان نیایشی است استغاثی از روحی دربند که در جستجوی منجی خود است. 
 

 . نیایش در کیش مانوی2

مانوی بوده و یکی از اجزای اصلی شعائر مانویان  از کیش ریناپذییجدانیایش بخشی 

ی روزانه خود به سمت خورشید و ماه نمازهامانویان در طی  است. آمدهیم حساببه

یمقرائت  مؤمنانة جامعی، مسیح، فرشتگان و پدربزرگی را خطاب به اژهیوی هاشیاین

 .ستودندیمو خرد را ة خدا، روشنی، قدرت چهارگاناتحاد  هاقرائتو در طی این  کردند
(Gardner, 2013: 73-86) 

دید که مانویان قائل به فردگرایی صرف نبوده و  توانیمة مانوی جامعبا نگاهی کلی به ساختار 

ة جامع شدهی بندطبقهی داشتند. ساختار اژهیویی نیز توجه گراجمعبه ساختار جامعه و 

ه مانی به ساختاری جمعی دارد. جامعة ة هر طبقه نشان از توجژیوهای مانوی و خویشکاری

شد و نیوشایان عالوه بر تأمین زندگی تقسیم می 10و نیوشایان 9مانوی به دو دستة گزیدگان

پور خود وظیفة تأمین رفاه و معیشت گروه برگزیدگان را بر عهده داشتند. )بهار، اسماعیل

                                                           
5 Stuart Halroyd 

 . برگردان ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق. تهران:نشر هیرمند.ادبیات گنوسی(.  1392ر.ک هالروید، استوارت ) 6 
7 Walter Hening 

 ,Henningچاپ شده است.  15شماره  Acta Iranicaای از مقاالت هنینگ در مجموعه گزیده8 

W. B. (1977). Selected Papers (Acta Iranica 15). Leiden: Brill. 
(، هفتاد و دو hammōzāg(، دوازده آموزگار )sārār( شامل یک رهبر)gānwizīdaگان )گزیده9 

 شود.( میmahistag( و سیصد و شصت  مهستگ ) ispasagخادم یا اسقف )

( توده مردم عادی جامعه مانوی بوده که اجازه ازدواج، کشت و زرع و niyōšāgānنیوشایان) 10  

 ( 40: 1396خوردن گوشت را داشتند. )اسماعیل پور مطلق، 
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ی هاشیاین. با بررسی اندودهنبی مانویان نیز از این قاعده جدا هاشیاین( 32: 1394مطلق، 

ی مانویان به هاشیاینکه  افتی دستبه این نکته  توانیماز آنان  جاماندهمانویان و تصاویر بر 

 .شدندیمی آورده جابهی جمعی و فردی هاشیایندو صورت 
 

 نیایش های جمعی. 2-1

اندکی از مانویان ی جمعی گاه با حضور جمع زیادی از مانویان و گاه با تعداد هاشیاین 

 IB4979))11 بما. در بخش بزرگی از یک برگ نقاشی مربوط به مراسم شدیمبرگزار 

ی آورده شده است. در جابهجمعی  صورتبهتصویر مراسمی نیایشی را شاهد هستیم که 

 ی که به آن تعلق دارند در جایگاه خوداطبقهاین مراسم نیایشی، مانویان بر اساس نقش و 

 (109: 1384کلیم کایت، ،) .شودیمو مراسم نیایش با این تشریفات برگزار  قرارگرفته

IB 4979  ،(|155: 1384)کلیم کایت 

                                                           

« ماه روزه»مانی: این مراسم در آخر دوازدهمین ماه یا به عبارتی در جشن ساالنۀ عروج مینوی11 

شد. هدف از این مراسم بزرگداشت مرگ مانی بوده است. در این جشن تختی دارای مانویان بر پا می

 (138: 1395پنج پله را فرش کرده و در نقطه توجه حاضرین قرار می دادند. )ویدن گرن،  
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نمونه در برگی مصور  عنوانبه. شدیمی برپا اندکی جمعی با حضور تعداد هاشیاینگاه 

شاهد برگزاری  (،IB4974است )معروف  12از یک کتاب مانوی که به مراسم توبه

با موسیقی و نواختن  ایشی با تعدادی از مانویان در کنار بزرگان هستیم کهمراسم نی

 (121همان: ) ساز زهی همراه بوده است.

IB4974  ،(162: 1384)کلیم کایت 
 

که مخصوص « مانستان»یی به نام هامکاندر  معمول طور بهی جمعی مانویان هاشیاین

موسیقی و آوازهای  معمول طور بهایش، . در مراسم نیشدیمعبادت مانویان بود، برگزار 

یمی خوانهمیا سرودهای آیینی را  ریمزام، مانویان هامراسم نیدر ادینی رواج داشت. 

یمو بقیه پاسخ  خواندیمسرود  خوانتک، رهبر گروه یا هایسرودخوانو در این  کردند

 ( 43: 1396مطلق،  پورلی)اسماع .دادند

  

 .  نیایش های فردی2-2

که در  آمدهدستبهی فردی مانویان هاشیاینی جمعی تصاویری نیز از هاشیاینالوه بر ع

فرد نیایشگر در  TIII 260ة نگار. در پردازدیمیی به نیایش تنهابهآن فرد نیایشگر 

ة همراه با این تصویر نوشتو به نیایش مشغول است. در  زده زانولباس سفید بر زمین 
                                                           

داند اما کلیم لوکک این تصویر را نیایش ایزدان یا خطابه یک حواری) دو حواری(د ر برابر تعدادی دیناور می12 

 (132: 1384کایت معتقد است که این مراسم بیشتر شبیه مراسم توبه ویا کفاره دهی است.) کلیم کایت، 
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کلیم کایت، ) ی آمده است.مان مدحکی میانه به خط مانوی در متنی نیایشی به زبان تر

1384 :122) 
 

 
TIII 260  ،(159: 1384)کلیم کایت 

 

و  اندبردهشعر بسیار استفاده  ژهیو بهمانی و پیروانش برای تبلیغ آیین خود از ادبیات 

لب در متون نیایشی مانویان یافت. مزامیر مانویان اغ توانیمانعکاس آن را نیز 

ی هستند که زیبایی ادبی آن سبب جذب شنوندگان به آن شده و اشعرگونهی هاشیاین

تا آن را مانند مسیحیان با موسیقی همراه کنند.  دادیم هاآنهمچنین این قابلیت را به 

( و پسرش م 222-154) 13صانیدابن آنجای غربی که در هانیسرزمدر  ژهیوبهمانویان 

برای انتقال مفاهیم عمیق خود  شعرگونهی هاشیاینبودند، از  بسیار فعال 14هارمونیوس

 (118-99: 1395شکری فومشی، ) .اندبردهبهره بسیار 
 

 . متون نیایشی مانوی2-3

یی هاشیاینبه  توانیمو در این میان  اندبودهی گوناگون نیایش هاکتابمانویان دارای  

برخی از قطعات انجیل زنده و مزامیر  را سروده است. هاآندست پیدا کرد که مانی خود 

                                                           
نام رودی به همین اسم است. طریقه ابن  عارف مسیحی بنیانگذار فرقه دیصانیه. نام وی برگرفته از13 

دیصان با طریقت واالنتین و مرقیون در ظاهر مخالف است اما در معنی هر سه آنها شعبات یک اصل 
 دیصان بوده است.فکری هستند مانی در تعلیمات کیش خود تحت تأثیر ابن

 دیصان که همراه پدر به ارمنستان مهاجرت کرد.یکی از سه پسر ابن14 
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توسط خود مانی سروده شده است. از طرفی دیگر مانی دو زبور منظوم نیز سروده بود 

و قطعاتی از دیگری به پارسی میانه و سغدی  که قطعاتی از یکی از آن دو به زبان پارتی

زبان  یی از این زبور که بههابخش( Rubio , 2013: 249-270) در دسترس هستند.

(را دارد که  Wuzurgān āfriwan)  «آفرین بزرگان»پارتی در دسترس است عنوان 

ی و ایزدان آفرینش سوم بوده که چند بخش را پدربزرگیی خطاب به هاشیاینشامل 

  «آفرین تقدیس»( دیگر زبور مانی 191: 1386مطلق،  پورلی)اسماع. شودیمشامل 

(Qšūdagān āfriwan  نام دارد)ة واژی آن زبور با هاشیایناز  هرکدام چراکه

 (192همان: ) .گرددیمبه معنی قدوس آغاز « قادوش»
 

 . واژگان به کار رفته در مورد نیایش در متون مانوی 2-4

 ,Durkinبه معنی نیایش کردن به کار رفته است ) ng’y 15در متون مانوی واژه 

نیز « نیایش و ستایش»ای به معن fryn ʼʼ 16ة  واژ( عالوه بر آن، از 294 :2004

ستودن، »به معنای  -frīة فعلی شیاز ر fryn ʼʼة واژ. (ibid: 26)است.  شده استفاده

« دعای خیر»ی در معنا ā-frīصورت به āاست که در اوستا با پیشوند « خشنود کردن

ی بامعنا fryn ʼʼ 17ة  واژ( همچنین 91-90: 1، ج 1395حسن دوست،  )آمده است. 

 (Durkin, 2004: 28) در متون مانوی مشاهده کرد. توانیممشابه را 

واژه  رودیمی که در متون مانوی برای اشاره به نیایش و ستایش به کار اواژهدیگر  

šnyfwrʼ 18  .دورکین این واژه در معنا به معنی ستایش و یا سرود  ازنظراست

ی هاشیایناز  ( بر این اساس بخشیibid: 28) مذهبی در ستایش کسی آمده است.

یم« آفرشنان»بلند مانویان را که اغلب خطاب به مانی یا یکی از ایزدان مانوی است، 

 šnywʼstʼ 20پارتی  ةواژو  šnyʼstʼ19 انهیمة فارسی واژگاهی  هاشیاین نیدر ا .نامند

                                                           
15 Niγāy 

16 Āfrīn 

17 āfrīwan 

18 āfurišn 

19 astāyišn 

20 astāwayišn 
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های به تقلید از یشت هاشیایناین . رودیمبه کار ʼfwryšn ی جابهبه معنای ستایش 

ی نریسه ایزد، هاشیاینایزد یا قدیس هستند مانند  در تقدیس یک بعضاً و  شدهنوشته اوستا

مانند  شوندیمسروش اهالی، عیسای درخشان، مانی و یا گاه به یک آیین مربوط 

 (195: 1386مطلق،  پورلی)اسماع ی ویژه بمای نور.هاشیاین

ی را نیز یافت که ترکوچکی هاسرود توانیمی منسوب به آفرشنان هاشیایندر میان 

 از آن دسته هستند. معموالًنیز  21ی ابجدیسرودها در ستایش یک ایزد بوده؛ غالباً

 (195: 1386مطلق ،  پورلی)اسماع

ی مانویان عالوه بر ظاهری جذاب و هنرمندانه مفاهیم عمیق و جدی فلسفه و هاشیاین 

مفاهیم عمیق عرفانی و انتقال  انیبابان ی مانویهاشیاین. بردارندعرفان مانی را نیز در 

یمشناخت آن ة مانی و کیهانشیاندبه پاسداری از  روزمرهی هاشیاین صورتبه هاآن

های خود راه رهایی و پاالیش وجودی را گذر از جهان مادی و شیایدرن. مانویان پردازند

سه متن نیایشی  در این جستار برای نمونه به .دانندیمی بهشت روشنان سو بهحرکت 

که عالوه بر زیبایی ادبی  شده پرداخته اندشده نوشتهمانوی که به زبان فارسی میانه 

در جهان مادی و وظایف هر  ی خداوندهایتجل پررنگانعکاسی از اصل دو بن و حضور 

 فرد مانوی هستند.
 

 M4bة قطع .3

والقاسم اسماعیل ، ابشودیمرا شامل  M4bة نیایشی قطع نخستین نیایش،  بخش از

آورده است. « نیایش فرشتگان»این نیایش را تحت نام  سرودهای روشناییپور در کتاب 

ی هااستغاثهو  هاشیاین( این متن شامل سرودها، 341: 1396)اسماعیل پور مطلق ، 

 .خوردیمنیز در آن به چشم  کوتاه به زبان فارسی میانه است که چند واژة پارتی

که این نیایش خطاب  رسدیمش در ظاهر مشخص نیست اما به نظر مخاطب این نیای 

و دارای  شوندیمبه مانی یا یکی از ایزدان مانوی است که همراه با فرشتگان فراخوانده 

 در توانمندی پاسداری از دین پاک که منظور همان کیش مانوی است، بوده است.

ریمن و تاریکی هستند که وظیفة با اه درنبردی روشنی هاجلوهاندیشة مانویان ایزدان 

از روشنی گرفتار در جهان ماده، پاالیش آن و سرانجام هدایت آن به سمت  پاسداری
                                                           

 شوند.ها با یکی از حروف الفبای ابجد، هوز... آغاز میسرودهایی که هر مصراع آن21 
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هستند. ایزدان همراه با یاری فرشتگان که باشندگانی مینوی  دارعهدهبهشت روشنی را 

د. ی رابط میان جهان مادی و انسان سالک با عالم ملکوت و مینو هستناگونهبههستند 

در انتهای  رونیا ازو  دارند راباشندگانی مینوی که قدرت دخل و تصرف در جهان ماده 

بند اشاره به از میان بردن دشمنان کیش مانوی و مخالفان شده است و از آنان 

همانا فرزندان تاریکی در این  که کیش مانوی(،پاک )درخواست شده تا دشمنان دین 

 را از میان ببرند: جهان هستند

“ 'wr, zyw xwd 'b'g prystg'n 'bz'r'n. nhwm 'wd p'y 'w dyn 

ywjdhr, 'd hmb''w qm'r bwr,kst'r''n ‘y xw'štyyh.”(Boyce, 

1975: 190) 
بیا بزی خود با فرشتگان نیرومند؛ نهان دار و بپای دین پاک را؛ و سر دشمنان »

 (124: 1396)اسماعیل پورمطلق، !« 22را ببر؛ دشمنان دین حقیقی را

و در این بند از  اندبودهمانویان همواره در تالش برای مقابله با مخالفان آیین خود 

نیایش نیز ما شاهد درخواست از قدرتی آسمانی به جهت نابود کردن مخالفان و 

یکی از  معمول طور بهدشمنان آیین مانویت هستیم. درخواست نابودی دشمنان 

ی مردمان از هر آیین و باور بوده است. این بند هاشیایندر  هادرخواست نیترمتداول

 ة مانویان آشکار می سازد؛ نبرد میان روشنی و تاریکی.شیاندتقابل دو بُن را در 

با آیین مانوی مخالفت کرده بلکه  تنهانهبخش آخر این بند نیز اشاره به افرادی است که 

 :پردازندیمنیز به مبارزه  با آن

( این 241: 1396پورمطلق، )اسماعیل« شمنان دین حقیقی را!و سر دشمنان را ببر؛ د»

 رادشمنان متخاصم کسانی هستند که قصد از میان بردن کیش مانی و مانویان باورمند 

موبدان  ژهیو به. شاید بتوان گفت منظور از این دشمنان متخاصم موبدان زرتشتی دارند

 .کردندیمباور مانویان را سرکوب  درباری است که با جدیت

نام با  ازنظردر بخش بعدی این نیایش نام چهار تن از فرشتگان مانوی آمده است که 

بند از نیایش  فرشتگانی مقرب درگاه خداوند در ادیان سامی شبیه هستند. در این

                                                           

رسد بیانگر احساسات غیر مانوی است. در اینجا واژة جملۀ آخر این بند مبهم است و به نظر می22 

xw’štyyh شده است.قی ترجمه کار، دین حقیجای درست به 
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که آرامش و اعتماد را برای  شوندیمنیروهایی قدرتمند معرفی  عنوانبهفرشتگان 

 .آورندیمدیناوران فراهم 

“rwp'yl, yx'yl, gr'yl, sr'yl, 'b'g wysp''n prystg'n 'bz'r'n, wxd 

'bz'y'nd r'm 'wd wšyd'x 'w h'm'g dyn ‘y xwr's''n p'ygws” 

(Boyce, 1975: 190)   
همه فرشتگان نیرومند؛ خود  با اسرائیل؛<و>لیجبرائ ؛لیکائیم<و>روفائیل»

« اسانیة خرناحافزایند رامش و اعتماد؛ به همه دیناوران 

 (241: 1396پورمطلق،)اسماعیل

 هستیم: روروبهدر بخش دیگر نیایش ما با ستایش این فرشتگان 

“'pryn 'w prystg'n thm'tr''n, r'hywnyg z'wr'n,nmr'n, kw xwd 

p'y'nd 'w dšnyz'dg''n 'c w'dyn 'wd pdyn z'wr''n.”(Boyce, 

1975:190) 
، فروتنان؛ که خود پایند راستی زادگان را؛ از تر؛ نیرومندان...آفرین بر فرشتگان تهم»

 (242: 1396)اسماعیل پورمطلق، « نیروهای مینویی و مادی.

ة مانوی این فرشتگان در جریان روند آفرینش به مبارزه با اهریمن و اسطوربر اساس 

این  23غوالن. در کتاب کنندیمدیوان تاریکی پرداخته و بخش از دیوان تاریکی را نابود 

های مانویان اغلب نام این در نیایش شوند.معرفی می« چهار فرشته»تگان به عنوان فرش

با نگاهی  (Hening,1977:177) (F6و  M4d19شود. )ر.ک.فرشتگان تکرار می

دریافت که در نگاه  توانیمی جهان آفرینش ریگشکلة مانویان در فلسفدقیق به 

محدود به جهان مینوی  هاآنش نق مانویان فرشتگان موجوداتی مینوی هستند که

و رابط میان دیناوران پاک و ایزدان هستند.  داکردهیپنبوده بلکه در جهان مادی حضور 

نبوده بلکه  دارعهدهة نیایش و ستایش خداوند را فیوظدر کیش مانوی فرشتگان تنها 

 هازجملحضور آنان در جهان مادی و پاسداری و حمایت از روشنی و برگزیدگان مانوی 

 لزوماًة مانویان این فرشتگان فلسفاست. بر اساس  شدهیمفرشتگان محسوب  وظایف

حادث باشند. گاه این فرشتگان از مقام فرشته  توانستندیمقدیم و ازلی نبوده بلکه 

                                                           

نامیده « سفره الجبابره»های مانی است که ابن ندیم آن را ای از نوشتهمجموعه k'w'nکتاب غوالن یا 23 

هایی دربارة پنج عنصر است. شناخت مانی، داستان غوالن و آموزهاست. کتاب دربردارنده کیهان

Hening ,1977: 115-137)) 
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ة مقابل آنان فرشتگان نقطمانند ابلیس و  شوندیمبودن سقوط کرده و به دیو تبدیل 

 .پردازندیمز دین پاک تر هستند که به پایداری اتهم

آمده است و در  القدسروحدر بخش بعدی نیایش، ستایش مانی همراه با بزرگداشت 

 ادامه ستایش فرشتگان همراه است:
“'pwrym 'w by m'ny, xwd'n .nbrym ' prh wzrg ‘yt br'z''g. 

'wrw'rym 'w w'xš ywjdhr, 'b'g prh'n prystg'n 'bz'r'n. 'pryn 

'w prystg'n thm'tr''n. p'y'nd *'w dyn ‘y yzd'n*, 'wd w'n'nd 

'w wzyndg'r'n ‘y r'styh.” (Boyce, 1975:190) 

رخشانت را؛ بزرگ داریم  <و>بستاییم بغ مانی خداوند را؛ نماز بریم فرّه بزرگ »

فرشتگان آفرین بر فرشتگان  توانمند( را؛ با فرهان و القدس)روح وژدهرواخش ی

« زدان را؛ و چیره گردند بر گزندگران راستی.تر؛ پایند دین ایتهم

 (242: 1396پورمطلق، )اسماعیل

یی از نور خداوند در مراحل مختلف آفرینش هایتجلة مانویان، ایزدان فلسفبر اساس 

. آنان اندشدهمی فراخواندهی پدربزرگبوده که در نبرد با تاریکی به فراخور نیاز توسط 

ة فرستاد عنوانبهبودند. مانی  دارعهدهر جهان مادی را وظیفة حفظ و دفاع از روشنی د

ة مانویان راستی شیانداست. بر اساس  دارعهدهة پایداری از دین ایزدان را فیوظروشنی 

ی به آن تنها با یاری فرشتگان ابیدستة مانی است و شیاندهمان راه ایزدان و 

 است. ریپذامکان

پهلوانی اوستایی که به  عنوانبهتیم. فریدون ما شاهد ستایش فریدون شاه هس ازآنپس

تا بر ضد پلیدی  شودیم فراخوانده ة سنتی زرتشتیان با مهر ایزد پیوند خورده استویش

و بیماری آنان را یاری کند. در متون مانوی فریدون به طور مستقیم با مهر ایزد در 

د به عنوان ایزد نجات شناخت مانوی مهر ایزارتباط نیست، اما بر اساس اسطوره کیهان

شود و هموست که مانند دهنده و معمار جهان و آفرینندة کیهان مادی شناخته می

( نام برده M100تمام پهلوانان با صفت دلیری و کاردانی)رک. قطعه 

ی افرشته عنوانبهدر این بند فریدون    (Sundermann, 1973:37-41)شود.می

ی دیگر که همان یاکوب نریمان است همراه افرشتها ، زیبا دیدار که بنامکین، خردورز

که با توانمندی و قدرت  شودیمیک منجی معرفی  عنوانبهفریدون  نجایا. در شودیم
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از کیش مانوی و پیروان آن در مقابل همان دشمنانی که در ابتدا از آن صحبت  تواندیم

 شد، دفاع کند و به آنان یاری رساند.

“prystg r'ymst, yzd dwš'rmygr,  wryhr pd dydyšn, 

nyrwg'ynd by 'gr'w-n'm, prydwnš'h 'wd y'kwb nrym'n. 

xwd p'y'nd 'wdyn 'wd 'm'h przynd'n.” (Boyce, 1975:190) 

؛ فریدون شاه و نامکینر؛ زیبا دیدار؛ نیرومند بغ دوستاة خردورز؛ ایزد فرشت» 

 :1396پور مطلق،)اسماعیل «خود پایند دین و ما فرزندان را. .یعقوب نریمان

242) 

فردی  عنوانبهدر این بخش از نیایش نام بردن از فریدون شاه است  توجهقابلنکتة 

 . در متون اوستایی نیز از فریدونکندیممانوی که دین و دیناوران مانوی را محافظت 

(θraētaona  )شده ادشخصیتی مهم در مسیر مقابله با اهریمن و تاریکی ی عنوان به 

 ,Boyce) متون زرتشتی فریدون با شکل سنتی مهر یزد در ارتباط بوده است. در است.

ابراز کرد که حضور عناصر آشنای ایرانیان و  گونهنیا توانیمدر این بخش  (1975:190

زرتشتیان سبب مشروعیت بخشی به کیش مانی در میان پیروانش بوده است. این 

ی ساده نیایشی نبوده هامتنی مانوی تنها هاشیاینة آن است که دهندنشانمسئله 

ة ایرانی اسطور. در اندبودهی و فرهنگی ایرانیان نیز ااسطورهة مفاهیم دربردارندبلکه 

نیروی اهریمنی به بند کشیده و  عنوانبهاست که ضحاک را  قدرتمندفریدون انسانی 

ی از مقربین درگاه اشتهفر عنوانبه. حضور فریدون شاه در کنار یاکوب کندیمسرکوب 

نبرد مهر ایزد  با تاریکی در باور مانویان و آفرینش کیهان مادی است. )اسماعیل  ادآوری

 (195: 1396پور مطلق،

در بند بعد نیایش، ستایش سه خداوندگار به میان آمده است، منظور از سه خداوندگار 

ی خود را مانند هاشیاینیی از هابخشو مانی است. مانویان  القدسروحی، پدربزرگ

. بردن نام سه خداوندگار و نیروی آسمانی در برابر اندکردهی مسیحیان بیان هاشیاین

ی مرسوم در هاشیاینی مانوی از هاشیاینی ریرپذیتأثباورهای مسیحیان نمودی از 

خدای یگانه و روشنی مطلق  عنوانبهی پدربزرگة مانویان فلسفدر  میان مسیحیان دارد.

ة دهندانتقالة خیر بوده و واسطکه  دانندیمو مانی را از تجلیات او  القدسروحاست و 

 .کنندیمیی است که در مسیر روشنی حرکت هاانسانبرکت و رحمت خداوند به 
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“'pryn 'wd ‘st'yšn 'c 'm'h hrwysp pdyryh'd 'w pyš sn'n 

xwdy'h'''n, kwm'n xwd pryst'nd zwr 'wd nyrwg pd ‘yn rwc 

'wd zm''n ‘y š'dyh.” (Boyce, 1975:191) 
آفرین و ستایش؛ از ما همه پذیرفته گردد؛ به پیش سه خداوندگار؛ که ما خود »

: 1396پور مطلق، اسماعیل«) را فرستند زور و نیرو؛ بدین روز و زمان شادی

342) 

که به دین پاک گرایش دارد به پایان دعا برای شهر و شهریاری  این بخش از نیایش با

مانویان بر آن باور بودند که تنها  چراکه. منظور از دین پاک کیش مانوی است. رسدیم

 مندبهرهاز یاری و لطف خداوند  توانندیمافرادی که به کیش مانوی باورمند هستند 

 .گردند
“ 'pryn ''y'd 'c b''n ‘y b'ryst, 'wd nwg 'wwd'yšn 'c zwr ‘y 

qyrdq'r ,'br šhr 'wd šhry'r, kwbwynd wrwyšnyg pd dyn 

ywjdhr.”(Boyce, 1975:191) 

از زور کردگار؛ بر شهر و شهریار؛ که  آفرین آید از بغان برین؛ و نو یاوری»

 (342: 1396اسماعیل پور مطلق، « ) گرونده بوند به پاک دین.

 

 
 

 M20. قطعة 4

ة یک بازماندرسی میانه است که سرودی به زبان پا M20نیایش دیگر قطعة 

( بند اول این Boyce, 1975: 192) ای بوده است.ة کوچک دو برگهنوشتدست

. در متون نیایشی مانوی گاه ما شاهد آن هستیم که متن شودیمسروده با سوگند آغاز 

شود. این متن نیایشی با سوگند به خداوند، ایزدان، مانی و یا فرشتگان مانوی آغاز می

و نام بخشی از شده  آغازیشی نیز با سوگند به فرشته یاکوب و دیگر فرشتگان نیا

در این بند از این نیایش سرود گونه در کنار نام  .شودیمفرشتگان مانوی آورده 

یمشناخته  آورغامیو پة وحی فرشت عنوانبه معمول طور بهجبرائیل که در ادیان سامی 
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فرشتة  عنوانبهز فرشتگانی که در نزد مانویان دو تن ا 24، نام نرسوس و نستکوسشود

 نیز آورده شده است: شوندیمشناخته  آورغامیپ

“… 'w y'wq prystg, xwd'y r syws, ptynwws qyrdg'r rwp'yl 

gbr'yl myx'yl sr'yl nrswws nstyws…” (Boyce, 1975: 192) 

فائیل و به یاکوب فرشته؛ خداوندگار برسیموس؛ کفتینوس کردگار؛ رو...»

پورمطلق، )اسماعیل« جبرائیل؛ میکائیل و اسرائیل؛ نرسوس و نستکوس...

1396 :345) 

در این بند نام فرشتگان به ترتیب مقام و منزلتشان آورده شده است. یاکوب فرشته 

همان یعقوب در ادبیات گنوسی است که مقام فرشته را دریافت کرده و در باالترین 

 عنوان به غالباًاست. آوردن نام فرشتگانی که  قرارگرفتهمرتبه از مراتب فرشتگان 

ی میان هاواسطه عنوانبههستند نشان از توسل به این فرشتگان  آورامیپفرشتگان 

 جهان مینوی و مادی در متن نیایش دارد.

دارد. در این  دیتأکبند بعدی این نیایش حالتی اندرزگونه داشته و به استغاثه به خداوند 

. شاید کارانگناهکار است نه از ة این نیایش فردی ثوابخوانندکه  شودیم دیتأکبند 

گران افرادی هستند که پیرو کیش مانوی اظهار کرد که منظور از بزه گونهنیابتوان 

 و شعائر کیش مانی باور و تعلقی ندارند: هاشیایننبوده و به 
“…’yg pydr hyšt..pywhyšn m' *pr'mwšyyd 'wd w'ng 'ym'n 

'whng, cy 'c qyrbkr'n hwm 'wd  ny 'c *bzqr'n.”( Boyce, 

1975:192) 

بانگ اندوهمان را؛ چه، از کرفه  ؛ و؛ استغاثه را فراموش مکنید...هشت پدر »..

 (345: 1396پورمطلق، اسماعیل.«)26؛ و نه از بزه گران25گرانم

وه دائمی مانویان از توان گفت که مراد از اندوه همان انددر این بخش از نیایش می

ی روشنی و تاریکی و رنج انسان در مسیر پاالیش روشنی است. در باور ختگیآمدرهم

ة اهریمن و تاریکی که روشنی و تاریکی در وجود او دیآفرمانویان انسان موجودی است 

                                                           

آمده است. به نظر می رسد که نام این دو فرشته در  M196قطعه  نام این دو فرشته در این قطعه و24 

 متون مانوی همواره در کنار هم می آید.  

 کارانثواب25 

 کارانگناه26 
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( از منظر مانویان 314: 1394پورمطلق ، . )بهار، اسماعیلاندشده ختهیآمبا یکدیگر 

گر با توسل به خدایان و بینش مانوی وجود خود را از تاریکی رهانیده و با کرفهانسان 

ة مانویان انسانی فلسفتوسل و نیایش روشنی درونی خویش را پالوده است. از منظر 

که این پاالیش روشنی در وجود آن به  شودیممستقیم به بهشت روشنی هدایت 

 آنکهحالدر میان مانویان است.  هامقامترین باالترین حد خود رسیده و این مقام از باال

ة تاریکی در وجودش گرفتار زادمرد بوده و راه بهشت روشنی غلبگر به سبب انسان بزه

 (150: 1396پور مطلق، ی نخواهد یافت. )اسماعیلراحت بهرا 

ئمی انسان با تحمیل رنج فراوان بر خود تاریکی را از نور جدا کرده و این رنج و اندوه دا 

، وجود دارد. بردیمدر این جهان مادی و تاریکی به سر  کهیمادامگر برای انسان کرفه

تأکید بر عدم فراموشی استغاثه از آن روی است که تنها با یاری نیروهای روشنی و 

توان چنین مسیر سخت پاالیش و رهایی را طی کرده و به رستکاری کمک آنان می

 راه مانی و پیروان او است منحرف نشد.   رسید و از راه راست که همانا

مانویان تنها راه رهایی از این اندوه و رنج را گرایش به کیش مانوی و کسب معرفت و  

بر بینش و اندیشه  دیتأکة این نیایش ادام. از همین روست که در دانندیمدانش 

 :شودیمة دین پاک واسطبه

“… wynyd 'wd *'ng'r qwnyd pd 'yn dyn ywjdhr, wywg ‘y 

š'h. ywjdhr dšn ‘yg bwzygr h' pdyryptn pr'y ‘yg dyn 

kwš…” (Boyce, 1975:192)  
؛ عروس شاه. پاک دست منجی را نیدپاکببینید و اندیشه کنید؛ بدین »

 (345: 1396پور مطلق، اسماعیل«)؟...<است>پذیرفتن آیا؛ فراتر دین

ی است خودشناسهمان  شودیمدعوت  ی که در این نیایش بداناشهیانداین بینش و 

ة اهریمن لیوسبهة مانوی، انسانی که اسطور. بر اساس کندیم دیتأککه آیین مانی بدان 

ی نسیان و فراموشی نسبت به اگونهاست دچار  شدهخلقدر این جهان مادی و اهریمنی 

انسان از حقیقت وجود خویش غافل بوده و  کهیمادامحقیقت وجودی خود است. 

قابلیت پاالیش روشنی وجود خویش را نداشته و به  شناسدینمقیقت جهان مادی را ح

شده است  دیتأکحقیقت آفرینش آگاه نخواهد بود. در این بخش از نیایش بر این نکته 

که کسب بینش و حقیقت آفرینش سبب هدایت انسان و شناخت منجی حقیقی است، 
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ی است را گرفته و به پدربزرگجلی ی که دست منجی که همان روشنی و تاگونهبه

 سمت بهشت روشنان حرکت کند.

در ادامه این سرود نیایشی واژه اندوه تکرار شده است. در بند آخر نیایش، مانویان به 

 :اندشده دعوتو پاسداری از آن  سوگواری و البه در دین

“…čyyšn 'wd r'b ‘y dyn, 'wš w'ng ‘yg 'whnngyn, nywšydyš 

‘šm'h, 'wš p'sb'n bwyd. qyrdg'ryh wynyd…” (Boyce, 1975: 

192) 
آن را  <پس>سوگواری و البه برای دین؛ و بانگ اندوهگین را شما نیوشیدید؛  ...»

 (345: 1396پورمطلق،)اسماعیل« کردگاری ببیند... <و>پاسبان بوید؛ 

رشتگان و ی مانده از این نیایش شامل سوگند و استغاثه به فجا بهساختار  تینها در

 .ایزدان و سپس استغاثه و البه به درگاه خداوند است

 

 M174. قطعة 5

بند اول آن با  زبان فارسی میانه است که قطعه شعری نیایشی به M174ة نوشتدست

 :شودیمچهار سوگند آغاز 

“ ..pd hrysp  xrd 'wd brhm ‘y 'rd'yh, pd pnz'n 'ndrz'n nyw'n 

‘y xw'štyy, 'wd pd sn'n mwhr'n 'gr'w'n pd pnz'n j'mg'n 

wzzrg'n, 'wd pd wygr'dyy 'wd wzyštyyh…” ( Boyce, 1975: 

195) 
ة راستکاری؛ به پنج اندرز نیک پارسایی؛ و به سه مهر عالی؛ ویشبه هر خرد و »...

: 1396)اسماعیل پورمطلق، « ة بزرگ؛ بو به بیداری و دلدادگی...جامبه پنج 

351 ) 

. شودیمایش به خرد و راستکاری و شیوه راستکاران سوگند یاد در بند اول این نی

فراوان  دیتأکمانویان نیز مانند دیگر ادیان ایرانی باستان بر کسب دانش و راستی 

. در این دانستندیمی اهریمن هایژگیوداشتند و جهل و نادانی و دروغ و کژی را از 

( جامعه مانوی و  wāštīhx) و پارسایی (ardāyīh) نیایش منظور از راستکاری

( مانویان بر این باور بودند که نادانی از Boyce,  1975: 195است )ی مانویان باورها

ی شهریار تاریکی و پیروانش است و آنان با در هم آمیختن روشنی با تاریکی هایژگیو

ی اهریمنی او را از کسب شناخت و معرفت و خرد هایژگیودر وجود انسان و قرار دادن 
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. انسان سالک در مسیر حرکت به سمت روشنان نیازمند کسب خرد اندکردهحقیقی دور 

و دانش حقیقی است که او را در مسیر درست رهنمود باشد. در نقطه نظر مانویان فرد 

سه »به  . از همین رو در ادامهرسدیمسالک با کسب این شناخت به مرتبه برگزیدگی 

. بر اساس کیش شودیم(یاد  Senān muhrān agrāwān« )مُهر عالی سوگند

برگزیدگان مانوی سه ُمهر داشتند. مُهر اول بر دهان که شامل پاکی فکر و گفتار  مانوی،

( مُهر دوم بر دست که بیش از هر چیز منع هر نوع کار 127: 1395گرن ، بود، )ویدن

رانجام مُهر آسیب نزدن به جان حیوانات و گیاهان و س ژهیو بهشرّ و گناه بوده است 

سوم مُهر باطن که منع کامل تمایالت جنسی و ایجاد روابط جنسی برای برگزیدگان 

 panzān"ة بزرگی جامبه پنج  آن از پس( 128همان: ) .برداشتمانوی را در 

jāmagān"  مری بویس معتقد است این پنج جامه اشاره به تقوا و  .شودیمسوگند یاد

از طرفی دیگر در کیش مانوی، مانی  (Boyce,1975:195) قواعد اخالقی دارد. 

یمخداوند را به پنج منزل هوش، خرد، اندیشه، تأمل و اراده تعبیر  درکقابلهیئت 

ة بزرگی را اشاره به این پنج هیئت جام( شاید بتوان پنج 64: 1395گرن، ویدن) .کند

 است. شده ادیخداوند در نظر گرفت که در این نیایش مانوی بدان سوگند  درک قابل

 که این نیایش به طبقات باالتر جامعة مانوی رسدیمبه نظر  ی دیگربندهابا نگاه به 

تعلق داشته است. در بند دوم این نیایش به تالش برای هدایت طبقه نیوشایان سوگند 

 :شودیمیاد 

“… pd twxšynydn ‘y nywš'g'n ' yrbgyy 'h kw hanzps'n pd 

pryh w'xš 'wd tnw'r, 'wd pd zwr ‘y t, xwd'wn, 'yrnz''n 'w 

sn'n drwxš'n wyyb'g'n ‘ym gy'n, 'wd ‘stwyqwn'n 'w…” 

(Boyce, 1975: 195) 
کامل کنم به روح و تن گرامی؛  کهچنانبه کوشانیدن نیوشایان به کرفگی؛ »... 

و به زور تو ای خداوند؛ پیروز شوم بر سه دروج فریبکار این جان؛ و پیروز 

 (351: 1396پورمطلق، )اسماعیل «گران...

 ة بخش اساسیدهندشکلی روشنی و تاریکی در وجود انسان ختگیآمکه درهم آنجا از

 بهمانوی ة جامعی طبقات بنددستهة فکری مانویان است، انعکاس این بینش را در فلسف

ان یافت. بر اساس میزان آلودگی روشنی به تاریکی در وجود آدمی، مانوی توانیمی خوب

؛ رندیگیمطبقه نیوشایان قرار  نیترنییپای را در جامعه خود شکل دادند که در بندطبقه
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اعمالشان به  رونیا ازو  ختهیآمدرهمآنان که روشنی وجودشان با شدت بیشتری با تاریکی 

در نظر گرفت که برگزیدگان مانوی برای  گونهنیا توانیم جهیدرنتاست.  ترکینزدبزه 

گری و انجام کارهای نیک زحمت بسیاری را متحمل ایان و دعوت آنان به کرفههدایت نیوش

است که این  شده ادی در این بند از این نیایش به این تالش سوگند یرونیا از. شدندیم

 ی دارد.کارشیخوخود نشان از اهمیت این 

یمنظر  . بهشودیمة این بند از خداوند برای پیروزی بر سه دروج یاری طلب ادامدر 

یم هاانساناین سه دروج اشاره به سه ماده دیو در باور مانویان دارد که به فریب  رسد

. دیوان تاریکی در باور مانوی همواره در تالش برای کسب روشنی و حفظ آن در پردازند

ی به بهشت روشنان نیازمند نبردی ابیدستاین جهان مادی هستند و لذا مانویان برای 

ی مانوی مانند این هاشیاینان تاریکی هستند. به همین سبب است که در درونی با دیو

 گونهنیا. طلبندیمنیایش، مانویان از خداوند برای غلبه بر دیوان تاریکی یاری 

ی پیروان دیگر ادیان هاشیایندرخواست طلب و یاری از خداوند بر نیروهای شرّ را ما در 

یروان دیگر ادیان بر این باورند که تنها با یاری نیز شاهد هستیم. مانویان نیز مانند پ

ی هاشیاینویارویی با اهریمن و نیروهای شّر را دارد و در رخداوند، انسان توانایی 

 است. شدهانیبی متفاوتی هاگونهمختلف این نکته به 

 روروبه در بخش انتهایی این نیایش با درخواست برکت و خیر از خداوند برای نیکوکاران

 تیم:هس

“…bw'nd 'rz'n 'w…*d'šyn ‘yg wysp'n qqyrdg'r'n. 'wd dy 

zyyšn 'wd ''ypt ‘y nyw'n ' hjdg 'wd ‘st'dg 'w'hm'n, xwd'yy, 

šhry'r wzrg pdyxšr'wnd” ( Boyce, 1975: 195) 
نکوکاران؛ به  28؛ و آیفت27دهش همه کردگاران؛ بده زیش...بوند ارزانی»...

پورمطلق، )اسماعیل« دای، شهریار بزرگ مفتخر.و ستاییده بهمان؛ خ بختکین

1396 :351) 

                                                           

 خوراک27 

 ارمغان28 
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 آن از پس، آغازشدهی مانوی با سوگند هاشیاینساختار این نیایش مانند بسیاری از 

درخواست  تینها درو  شدهانیبو ناباوران به کیش مانی  انیگودروغمدح و ثنا و مذمت 

 .شودیمخیر و برکت مطرح 
 

 یریگجهینت. 6

دة دهنشکلی مانی و عناصر بنیادین هاشهیاندة دربردارندی مانویان عمومًا اهشیاین

برای مخاطبان هستند. بررسی این سه  درک قابلکیش مانوی به زبانی ساده و شکلی 

دهد که هر سه آنها در مرتبة نخست خطاب به یک نیروی قدرتمند نیایش نشان می

روشنی  عنوانبهی پدربزرگ مانوی به یهاشیاینآسمانی هستند. باالترین خطاب در 

ایزدان روشنی که  ة بعدمرتبة خرد و هستی حقیقی اشاره دارد، در سرچشممطلق و 

ة دو بن رو مقابلی در جهان مینوی بوده که در مراتب آفرینش در پدربزرگیی از هایتجل

رب به ة وجودی و تقمرتبفرشتگان بر اساس  آن از پس، رندیگیمروی تاریکی قرار  در

. در دو قطعة نیایشی شودیمو گاه به آنان سوگند یاد  شوندیمدرگاه ملکوتی خطاب 

M20 وM4b  ة فیض و برکات برای واسطباشندگانی مینوی  عنوانبهاین فرشتگان

ة فرستاد عنوان بهشخص مانی   M4bپاک در جهان مادی هستند. در قطعة  آوراننید

ی توسل به این قدرت روشنی است، اگونهبهنیایش  و گرفته قرارة فیض واسطی پدربزرگ

که با  ترپاکخداوند در مقامی دورتر قرار دارد و در این میان توسل به وجودی  که چرا

 .شودیمتاریکی آمیخته نیست، سبب دریافت برکات و نیکی 

ی متفاوتی هاهیالدارای  هاشیاینگفت که این   توانیمبا بررسی این سه نیایش   

ی روان و پارسایی فرد سالک و نیایشگر شیآالیبتند که به فراخور میزان پاکی و هس

. این آوردیمبه ارمغان  هاآنبرای  هاشیایناز مفاهیم موجود در  ترقیعمدرکی 

 صورت به( و گاه M20)نیایش  رندیگیمگاه شکلی اندرزگونه به خود  هاشیاین

و  شوندیمنبرد با نیروهای تاریکی بیان ی معنوی و طلب یاری به جهت هادرخواست

گاه استغاثه و توبه به درگاه خداوند هستند که در این میان توسل به ایزدان و فرشتگان 

( گاه نیایش تنها به مدح و ثنای خداوند، ایزدان، M174با آن همراه است )نیایش 

 (M4b. )نیایش پردازدیمفرشتگان و یا مانی 
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 که آنجا ازة مانویان همراه بوده است. روزمربا زندگی  هاشیاینرسد که این به نظر می 

مانویان تنها راه رهایی و رستگاری در جهان مادی را باورمندی به اندیشه و کیش مانی 

ی متعدد خود در تالش برای عمق بخشیدن به هاشیاین، با تمرکز بر دانستندیم

وشایان بودند. مضمون هر سه نیایش ة پایین اجتماع یا همان نیطبقی مردمان هادگاهید

غلبه بر تاریکی، کسب معرفت و آگاهی، دریافت آیفت، رامش و پاک دینی است. شکل 

ی بیشتر آنان را به اثرگذاربا موسیقی  هاآنو همراهی  هاشیاینو منظوم  شعرگونه

ها دهد که هر سه این نیایشها نشان میدنبال داشته است. بررسی این نیایش

یابی به بینش و ی مهمی از عرفان مانوی به ویژه تالش برای دستهابخشة  رندیدربرگ

ة جنبی مانویان تنها از هاشیاینکرد که  خاطرنشانآگاهی بوده است. در پایان باید 

نبوده بلکه مبتنی بر نگرشی عرفانی بوده است تا از این طریق عمق  برخوردارآیینی 
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. برگردان ابوالقاسم اسماعل پور مطلق. تهران: نشر زبور مانوی(. 1388آلبری، چارلز، )

 اسطوره.

 . تهران: نشر چشمه. اسطوره آفرینش در کیش مانی(.  1396مطلق، ابوالقاسم ) پورلیاسماع

در شعر ایران باستان  سرودهای روشنایی: جستاری(. 1386مطلق، ابوالقاسم  ) پورلیاسماع
 انتشارات سازمان میراث فرهنگی. تهران: ی مانوی.سرودهاو میانه و 

حکمت. تهران: انتشارات  اصغریعل. برگردان تاریخ جامع ادیان(. 1370ناس، جان )بی

 انقالب اسالمی. 

 رنامه..  تهران: نشر کاادبیات مانوی(.  1394پور مطلق، ابوالقاسم ) بهار، مهرداد؛ اسماعیل

.  دوره پنج جلدی.تهران: ی زبان فارسیشناختشهیرفرهنگ (.  1395دوست، محمد )حسن

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

ی زرتشت در هاشیاینبررسی تطبیقی و آماری » (.1395)  الهه حیدری، حسین؛ خانیان،

 .86-63. سال هشتم. شماره اول. صص: بوستان ادب() یپژوهشهر «. گاهان

با « روز بزرگ 3»سرودی انجیلی در باب انگاره مانوی »(. 1395) فومشی، محمدشکری 

ی تورفان در هاسینودستی مانوی بر اساس هاسرودهرویکردی به خواست و ماهیت 

 .118 -99. صص: 7سال چهارم. شماره ی ادیانی. هاپژوهش«. برلین
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. تهران: پورلیاسماعقاسم . برگردان ابوالهنر مانوی (.1384کایت، هانس یواخیم )کلیم

 اسطوره. 

. برگردان نزهت صفای اصفهانی. تهران: نشر مانی و تعلیمات او(. 1395گرن، گئو )ویدن
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