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بازسازی «انجیل زندة» مانی بر پایة متنهای ایرانی مانوی ،یونانی ،قبطی
و اسالمی
آرمان بختیاری ،1سپیده درویشی
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)تاریخ دریافت مقاله 94/12/17:ـ تاریخ پذیرش مقاله)95/03/17:

چکیده
یکی از کتابهایی که مانی خود به زبان مادریاش سُریانی بـه ناـارش دررورد
اســت« ،انجیــل زن ـ » ( )Ewangelyōn zīndagنــام داردن نــام ای ـ کتــاب در
روایتهای ایرانی مانوی ،چینی ،یونانی ،التی  ،قبطی و نوشتههای اسالمی رم
استن در هر یک از ای زبانها نقل قولهایی از انجیل نیـز مـیتـوان یافـت کـه
کاملتری رنها نقل قولهای یونانی در دستنوشتة یونانی مـانوی ( )CMCاسـتن
پس از رن میتوان نقل قولهای قبطی مـانوی ( )MSCرا نـام بـردن روایـتهـای
ایرانی مانوی شامل قطعههایی به فارسـی میانه ،پهلوانیگ و سغ ی اسـتن پـس
از ای قطعهها بای از قطعهای چینی نام بـرد و سـ س دو نقـل قـول کوتـا در
ادبیات چینی مانوین نام انجیل زن اگرچه در نوشتههای اسالمی رمـ اسـت،
متأسفانه تنها چن نقل قول بسیار کوتا از رن روایت ش که کـه از رن مملـه
میتوان از روایتی که ابوریحان بیرونی بیان داشته ،یاد کـردن هـ ایـ مقالـه
ارائة طرحی کلی از «باب الف» انجیل زن مانی استن از رن ما که انجیل مانی
دارای  22باب بود است ،میتوان از بابهای دیار رن نیز نقـل قـولهـایی هـر
چن کوتا ذکر کردن در واقع بخش اصلی ای مقاله از ترممهای است به فارسی
از تمام شواه و نقل قولهای انجیل زن ۀ مانی در یک مت نسبتاَ یک ارچهن
کلیدواژهها :ادبیات مانوی ،ادبیات ایران باستان ،انجیل زن  ،زبانهای ایرانین
1ن نویسن ۀ مسئول ،دانشیار گرو فرهنگ و زبانهای باستانی دانشاا بوعلی سینا هم انن
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پیشگفتار
انجیل مسیحی و ادبیات انجیلی در ادبیات مانوی چنان تأثیری گذاشته است که در واقع
در رن بای به دنبال سه گونه ادبیات انجیلی (انجیل نوشته) بود:
الف) ترممة انجیل و نوشـتههـای انجیلـی بـه زبـانهـای ایرانـی کـه بیشـتر شـامل
سرود هایی در باب بر دار کردن عیسی (ع) و رنج اوست؛
ب) سرود هایی تحت عنوان سرود های انجیلی ( )Ewangelyōnīg bāšāhکـه البتـه
همینک با تومه به ای که اطالع کاملی از بابهـای 22گانـة انجیـل در دسـت نیسـت،
چنی مینمای که پیون ی با انجیل زن ۀ مانی ن اشته باش ؛ اما از رن ما کـه «بـاب ب»
انجیل زن دربرگیرن ۀ مطالبی در خصــوص قلمرو تاریکی بـود اسـت ،مـیتـوان ایـ
سرود ها را نیز از ای باب دانستن «باب ج» انجیل نیـز احتمــاالر روایتــار «ائـونهـای
روشنی»« ،قریبالوقوع بودن خطر» و «ساختارهای اهریمنی» است؛
ج) قطعههایی از انجیل زن ۀ مانی؛ ای قطعهها شامل قطعههـایی بـه فارسـی میانـه،
پهلوانیگ و پهلوانیگ به خط سغ ی است که همه بیانار بخش کوتـاهی از «بـاب الـف»
است؛ البته نام «باب ت» هم در قطعهای دیار از س پترزبورگ رم استن
مانی ،خود انجیل زن و نامهها را به ناارش دررورد ؛ نامههایی که به تقلی نامههـای
پولوس نوشته ش است و در میان پیـروان او یکی از مهــمتری مزامیری شکل گرفتـه
است که خود پایهریزی کرد بودن به مز چهار انجیل اصلی و نامههـای پـولس ،مانویـان
انجیل پطروس ،فیلی وس و توماس و نیز شای یادمان و اعمـال رسـوالن ،انجیـل دوازد
حواری ،انجیل هفتاد و کودکی سرور را نیز به کار برد انـ و دیاـر رثـار معلـی ادبیـات
مسیحی را هم مانن اعمال پطـروس ،رنـ ریاس و دوازد حـواری مـیشـناختهانـ .[9,
]pp386-387ن
قطعههای شناختهش تورفانی به زبانهای ایرانی که اینک در برلی و س پترزبورگ
ناه اری میشون  ،در پایان قرن نوزدهم میالدی در واحة تورفان در سی کیانـگ چـی
به دست رم ان ن گرو های تورفـانپژوهـی رلمـانی – پروسـی ،روس و ژاپنـی توانسـتن
اشــیای هنــری گــرانبهــایی را از میــان رن واحــه بیــرون بکشــن ن افــزون بــر رن بــه
دستنوشتههای باارزشی دست یافتن کـه نشـاندهنـ ۀ گونـاگونی زبـانهـا ،خـطهـا و
دی هایی است که در کنـار مـادۀ ابریشـم بـا یکـ یار روبـهرو مـیشـ ن ن بیشـتر ایـ
دستنوشتهها از پیروان دی های بودایی ،مسیحی و مانوی است ] ،6ص[176-175ن
پیش از دستیابی به گنج نهفته در ریازارهای تورفان ،تویوق و قر شهر ،بیشـتری و
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کاملتری اطالعات از دی مانوی همان نوشتههای دانشمن ان اسالمی چـون ابـ نـ یم،
بیرونی ،شهرستانی ،یعقوبی و دیاران بود استن به گفتة بیرونی ،مـانی در انجیـل خـود
که رن را بر  22حر ابج ی نهاد  ،خود را فارقلیط و خاتم پیـامبران خوانـ اسـت ]،4
ص[264ن به گفتة وی هر باب از  22باب انجیل زن که برابر با  22حر الفبای سریانی
است ،با یکی از حرو ابج شروع ش است ] ،4ص[29ن بیرونی میافزایـ کـه پیـروان
مانی انجیل م اگانهای دارن که با انجیل نصرانیان از رغاز تا انجام ناهمساز اسـت ،اینـان
ب انچه در رن رم است باور دارن و پن ارن که همان درسـت اسـت و بس(گوینـ کـه)
مسیح (ع) هم به مقتضای رن رورد و رفتار کرد  ،مز رن پوچ و نادرست باش ن
یعقوبی میگوی « :مانی کتابهایی برای اثبات دو مب أ نوشت :کتابی به نام «الهـ ی
و الت بیر» و دوازد انجیل که هـر یـک را بـه حروفـی از حـرو مـینامـــــ و نمـاز و
رنـــچه را سزاوار است برای خالص روح انجـام شــــود ،ذکـر مـیکنـ » ] ،10ص[19
حکیم مانی در باب الف انجیلش و در رغاز شاپورگان گوی  :پادشا مهان روشنی در همة
سرزمی خود هست و هیچ چیز ومود ن ارد که از او تهی باش و او ظاهر و باط اسـتن
او را نهایتی نیست مار از مهتی که بر سرزمی دشم منتهـی مـیشـود» ] ،7ص[48ن
شای قطعة  M733/v/نیز میخواسته چنی مطلبی را بیان نمای :
]17/un pad ewangelyōn (u)[d
18/zīndagān gōwēd ku pad zamīg ud

 /17و به انجیل و
< /18گنج> زن گان گوی که به زمی و
متأسفانه در همی ما که میخواه مطالب انجیل را بازگو کن  ،ریختای دارد و صـ
افسوس که چیزی از رن دستگیرمان نمیشود؛ اما شای مطالب بـاال کـه از شهرسـتانی
روایت ش  ،بیانار ادامة نقل قولهای فارسی میانه باشـ ن بنـابرای دو بنـ ذکرشـ را
میتوان از «باب الف» انجیل دانستن
بر پایة نوشتههای شهرستانی و یعقوبی میتوان به نکتههای کوچکی از انجیـل مـانی
پی برد؛ ای که مانی در باب الف انجیل بر ضرورت ادای نماز سخ گفتـه اسـت و یـا در
مورد چاونای به ما روردن ای فریضه توضیح داد اسـتن شهرسـتانی رورد اسـت کـه
«مانی بر اصحابش یکدهم از همة امـوال و نمازهـای چهارگانـه در روز و شـب و تـر
دروغگویی ،قتل ،دزدی ،زنا ،بخل ،مادوگری و پرستش بتها را وامـب کـرد اسـت ]،5
ص[14ن
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اب ن یم در بخش توضیحی دربارۀ خطها چنی رورد است« :خط مـانی از فارسـی و
سوریانی استخراج ش و مخترع رن مـانی اسـتن چنـانکـه مـذهب او هـم ترکیبـی از
مجوسیست و نصرانی استن حرو ای خط بیش از حرو عربی است و با رن انامیـل و
کتابهای مذهبی خود را مینویس و مردم ماوراءالنهر و سمرقن نیز کتـابهـای دینـی
خود را با رن نوشته و رن را خط دینی نامن » ] ،3ص[29ن
گفتههای یعقوبی ،شهرستانی و بیرونی بر پایـة مـت هـای تورفـانی بـهخـوبی تأییـ
میشود؛ چرا که در مت فارسی میانه  M2/I/r/i/9-11نام انجیل به عنـوان کتـاب رمـ
pas xwadāwan sih dibīr Ewangelyōn anē nibēg ō Addā frestīd
است:
«و پس به وسیلة خ اون گار(= مـانی) سـه دبیـر ،انجیـل و دو کتـاب دیاـر بـرای ادا
فرستاد ش ن»
در مت پهلوانیگ (منتشرنش )  M 5611/A/6نام انجیل رم است:
[‘wn](g)l(yw)n jywndg

«[انـ] میل زن نننن»
نیز در مت پهلوانیگ به خط سغ ی  TM 406b/v/6/رم

است:

’st’w’δ ‘wkglywn zyw(’nt)’kw

«ستود است انجیل زن »
(‘)wnglywn ʻy wysṯ w dw wdymuštyh’n
در مت فارسی میانه :S1/v/6
«انجیل  22شافتی»ن
‘wnglywn ʻy ‘rß ncyhyd
نیز در :S1/v/4
«(باب) الف انجیل را میرموزد»
‘wnglyn ʻy (t)ww ncyhyd
از همه مهمتر در مت  S1/C/5/رم است:
«(باب) ت انجیل را میرموزد» ][4,pp27-28ن
بنابرای میتوان مطمئ بود که انجیل مانی بر پایة نوشتههای الفبای ررامی (از الف
تا ت) 22 ،باب داشته استن گفتههای نویسن گان اسالمی دربارۀ  22باب داشت انجیـل
و ای که نام یکی از کتابهای مانی است در زبور مانوی نیز تأیی میشود:
«او پادزهری است برای هر بیماری
بیست و دو ترکیب در پادزهر اوست :انجیل بزرگ او ،اخبار نیکوی همة رنـانی اسـت
که از تبار نوران » ] ،1ص[124ن
محتوای کلی انجیل زن ۀ مانی را نیز مـیتـوان از نوشـتههـای دانشـمن ان اسـالمی
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بهخوبی دریافت و ای مطلبی است کـه هنـوز قطعـههـای تورفـانی یـا قبطـی و یونـانی
نتوانستهان  ،رن را تأیی کنن ن یعقـوبی در کتـاب تـاریخ خـود رورد اسـت کـه« :کتـاب
ل انجیـل منهـا بحـر مـ
یسمیه کتاب اله ی و الت بیر و اثنا عشر انجـیال یسـمی کـ ن
الحرو و یذکر الصالۀ و ما ینبغی ان یستعمل اخالص الرنوح» ] ، 3ص[104ن
«در کتابی بنام اله ی و الت بیر و دوازد انجیل که هـر یـک را بـه حرفـی از حـرو
مینام و نماز و رنچه را سزاوار است ،برای خالص روح انجام شود ،ذکر مـیکنـ » ]،10
ص[196ن
ابوریحان بیروی در رثارالباقیه ضم بیان اختال بی انامیل مسیحی و انجیل مـانی
چنی شرح میده :
« نزد هر یک از پیروان مرقیون و پیروان اب دیصان ،انجیلی است که با رن انجیلهـا
برخی نابسامانیهـا داردن پیـروان مـانی هـم انجیـل م اگانـهای دارنـ کـه بـا [انجیـل]
نصرانیان از رغاز تا انجام ناهمساز استن اینان ب انچه در رن رم باور دارن  ،پن ارنـ کـه
همان درست است و بس (گوین که) مسیح (ع) هم به مقتضای رن رورد و رفتـار کـرد
مز رن پوچ و نادرست باش  ،پیروانش رن را دروغی به مسـیح (ع) بسـتهانـ ن نسـختی از
انجیل است که رن را انجیل هفتادی نامن و رن منسوب است به بالمس کـه سـررغازش
رم سلنام ب عب اهلل ب سلنام رن را از زبان سلمان فارسی نوشـته ،هـر کـس کـه در رن
بنارد ،ساختای بودنش بر او پوشی نمان  ،نصرانیان و مز رن را انکار میکنـ  ،بنـابرای
در میان انجیلها هیچ یـک از کتـابهـای پیـامبران پیـ ا نمـیشـود کـه بتـوان بـر رن
اعتمادکرد» ] ، 4ص[29ن احم ب یحیی ب المرتضی نویسن ۀ کتاب المنیه و االمل فی
شرح الملل و النِحَل رورد است«:ذکر المانی فی االنجیل و الشابرقان انن ملک عالم النـور
فی سُرن ارضه و ذکر فی باب االلف م انجیله و فی اول شابرقان اننه فی کل ارضـه و اَننـه
ظاهر باط و اننه ال نهایه له النا م تنـاهی اَرضـه الـی ارد عـ و و فـرد مـانی علـیهم
المسکنهننن» ] ، 4ص 299و [301ن
« و گفت مانی در انجیل و شاپورگان که ملک منـان النـور در نـا زمیـنش زنـ گی
میکن ن او در باب الف انجیلش رورد است و نیز در بخش نخسـت شـاپورگان کـه او بـر
همة زمینش مسلط است ظاهر و باط  ،او مرزی ن ارد به مز در کنار هایی که زمیـنش
به زمی و شخصش برخورد میکن » ].[6,p399
بیرونی میگوی « :ح ود چهل و ان ی سال در ای اشـتیاق بـودم تـا اینکـه پیکـی از
هم ان به سوی خوارزم روانه ش و کتابهایی با وی بـود کـه رنهـا را توسـط فضـل بـ
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سهالن یافته بودن در بی رنهـا مصـحفی بـود کـه شـامل چنـ ی کتـاب مـانوی یعنـی
فرقماطیا ،سفر الجبابر  ،کنز االحیاء ،صبح الیقی  ،الناسیس ،االنجیل ،الشابورکان ،و چن
رسالهننن» ] ، 8ص[81ن
مقریزی در المواعظ و االعتبـار فـی ذکـر الخطـط و اال ثـار ،انجیـل مـانی را معرفـی
میکن « :ولِأصحاب مانی انجیلٌ علی حِ َ ٍ یخالف ما علیه النصاری م اولنـه الـی رخـر و
یَزعَمون أنَّه هو الصحیح و ماهذا باطل و لهم ایضار انجیل یسمَّی االنجیل السبعی یُنسب
الی بالمس و النصاری و غیرهم»] ،3ص[304ن
در کتاب کشف المحجوب تـألیف هُجـویری غزنـوی در ذکـر انجیـل رمـ اسـت« :و
معروفست کی ان ر روم چیزی ساختهان بیمارستانی سخت عجیـب کـی رن را انالیـون
خوانن و ان ر هر چیزی کی عجایب باش بسیار یونانیان ب ی نام خواننـ رن را چنانـک
صحف را انالیون خوانن و رن وضع مانی را و مانن رن راننن» ] ،3ص[494ن
محبوب ب قسطنطی در کتاب العنوان مختصری از زن گی مانی را رورد اسـت و در
مای دیاری از ای کتاب ،رثار مانی را چنی ذکر میکن « :و وضع اربعه کتـب و سـمی
أح ها کتاب االسرار و سمی اآلخر االنجیل و الثالث کتاب الکنز و الرابـع کتـاب الجـ لننن
] ،3ص[351ن
میرخوان مولف کتاب روضه الصفنا مینویسـ « :ذکـر مـانی نقـاش ،در بعضـی کتـب
مسطور است که چون به سمع زنـ ی رسـی کـه عیسـی (ع) فرمـود کـه بعـ از مـ
فارقلیط عبارت از اوست و حال رنکه ای لفظ همایون از رن حضرت رسول (ص) اسـت،
المرم به تصور باطلی دعوی نبوت کرد و کتاب ظاهر کرد انجیـل و گفـت ایـ کتـاب از
رسمان نازل ش است» ] ،3ص[525ن
طبقاتالمضلنی کتابی است که اعتمادالسلطنه دربارۀ احوال اشخاصـی نوشـته اسـت
که به دروغ ادعای پیغمبری کردن « :مانی چون کتاب مذاهب مجوس و نصاری و ثنویـه
را دی ادعای نبوت کرد و در اول کتاب خود که موسوم است به شـاپورگان و بـه مهـت
شاپور ب اردشیر تألیف کرد  ،میگوی حکمت و اعمالی که در انبیاء و فرستادگان الهـی
است در هر زمانی میری غیر زمان دیار به مصلحت رن زمـان ،احکـام و اعمـال الهـی و
تکالیف ناس در هر وقتی به یک قسمی در یکی از بالد رشکار میشود ،در دست یکـی از
انبیاء ،چنان که وقتی در دست پیغمبری که در هن بود رشکار شـ و وقتـی در دسـت
عیسی نبیننا و علیه السـالم در ارد مغـرب و وقتـی در دسـت زردشـت در ارد فـارس
رشکار گشتن پس امی وحی نازل ش در ای قرن اخیر به دست مـ  ،پـس مـنم مـانی
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رسول الهی و فرستادۀ ح به ارد بابل و ذکر کرد در انجیلی که وضـع کـرد او را بـه
حرو ابج در بیست و دو حر و در رنما میگوی منم فارقلیطی کـه بشـارت داد بـه
ومود او حضرت مسیح علیه السالم » ] ، 3ص[533ن
رنچه را که اعتمادالسلطنه ذکر کرد  ،بسیار مهم است از چن مهت :نخست ای که
میگوی «در اول کتاب خود که مرسوم است به شاپورگان» ،ای گفته ،هماهنگ است با
گفتة شهرستانی (نک ن قبل) که رورد است« :حکیــم مانی در بـاب الـف انجـیلش و در
رغاز شاپورگان گوی »ن پس از سنجش دو نقل قـول فـوقالـذکر مشـخص مـیشـود کـه
مطالبی در اول شاپورگان و «باب الف» انجیل زنـ یکسـان بـود اسـتن رنچـه را کـه
اعتمادالسلطنه از خاستااهی ناشناخته ذکر میکن  ،دقیقار بر پایـة مـت  M 5794تأییـ
می شودن در بخش پایانی نقل قول اعتمادالسلطنه رم است« :ننن پس منم مـانی رسـول
الهی و فرستادۀ ح به ارد بابل»ن ای مطالـب نیـز هماهنـگ اسـت بـه مـت تورفـانی
M4/II/v/ن مطالبی هم که در خصوص انجیل رم دقیقار همان است که در دست نوشـتة
یونانی کل ( )CMCرم است (نکن به بع )ن «منم فارقلیطی که بشارت داد به ومـود او
حضرت مسیح علیه السالم»؛ بنابرای از همسنجی گفتههای باال و مت های تورفانی ذکـر
ش و  CMCمیتوان نتیجه گرفت که مت های  M5794و  M4/II/v/بخشی از انجیـل
زن ۀ مانی استن اگرچه بویس در کاتالوگ خـود ] M5794[ 2,p115را از « یکـی از رثـار
مانی» و  M4/II/v/را سرودی فارسی دربارۀ فرستاد » میخوان ن
تنها کلیم کایت ]، 9ص  M4/II/v/ [148را از انجیل زن میدان ن اینـک روانوشـت و
ترممة ( M5794حر نوشت و روانوشت رن با شمارۀ  aدر ]  [ 2,p29-30نیز رم استن

dēn īg man wizīd az abārīgān dēn ī pēšēnagān pad dah xir frāy ud
wehdar ast yak ku den ī ahēnagān pad yak šahr ud yak izwān bud ēg dēn ī
man ād ku pad harw šahr ud pad wisp izwān paydāg bawād ud pad šahrān
… dūrān kēšīhād,dudīg ku dēn ī pēšēn andom dāš sārārān pākān andar bud
ud čēōn sārārān ahrāft hēnd ēgišān dēn wihurīd ud pad andarz ud kirdagān
sust būd hēnd.ud pad…ēg den ī man pad nibēgān zindagān, pad
hammōzāgān ispasagān,wizīdagān ud niyošāgān ud pad wihīh ud kirdagān
dā ō abdom pattāyād sidīg kū awēšān gyānān pēšēnagān īg pad xwēš dēn
kirdagān nē hanzaft ō dēn īg man āyēnd ušān xwad dar ī uzēnišn bawēd.
tasom ku ēn abhumišn īg dō bun, ud nibēgān zīndagān wihīh ud dānišn
ī man az hān ī pēšēnagān dēn frāydar ud wahy hēnd.panzom ku wispān
nibēgān wihīh ud āzend īg pēšēnagān dēnān ka ō ēn dēn ī man….

«دی برگزی ۀ م از دیار دی های پیشینیان به د چیز بزرگتر و بهتـر اسـت یـک
>ای <که دی گذشتاان به یک کشور و یک زبان بـود>،حـال< رنکـه دیـ مـ پـس
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>ای < که به هر کشور و هر زبان پی ا بـواد و بـه کشـورهای دور رموختـه خواهـ شـ ،
دُدیار >ای < که دی پیشی تا زمانی که ساالران پا ان رش بودن نننن و چون ساالران
در گذشتن  ،پس دینشان رشفته ش و به ان رز و کرد ها سست ش ن و ننن >حال< رنکـه
دی م به کتابهای زن  ،رموزگـاران ،اِسَ َسـاان ،گزیـ گان و نیوشـایان و بـه خـرد و
کرد ها تا ماودان ب ابادن
سه دیار > ای <که ای الهامات دوب و کتابهای زنـ  ،خـرد و دانـش مـ  ،از رن
دی های پیشی بزرگتر و بهتر استن
چهارم <ای > که همة کتابها ،خرد و داستانهای دی های پیشی که به ای دی
م نننن»
نکتة دیاری که نشاندهن ۀ تعل مت حاضر به انجیل زن مانی است ،ای است که
در رن از کتابهای زن  nibēgān zīndagānنام برد ش است که منظور از رن انجیل
زن است ] [4,pp27-30ن
از سوی دیاـر اصـطالح  abhumišnدر ایـ مـت رمـ اسـت کـه دقیقـار در مـت
 M644/v/که بخشی از انجیل زن است ،نیز دی میشود:
]1/[um ēn
]2/ [abhumišn] abhuft[um ēn
]3/[saxwa]n zīndag nibišt. , u(m) [padiš
]4/[hān r]āzān wuzur[g](ān u) kuni(š)[nān
]5/[mahistagān paydāgēnī](d) hēnd [.hān
]6/(k)[unišnān īg] wuzurg [ud….

[/1بوسیله م ای ]
[/2الهامات ]رشکار کرد [و بهوسیلة م ای ]
[/3سخـ]ن زن نوشتهش  .و بهوسیلة م [ با]
 [/4رن ر] ازهای بزر[گ] و کنـ(شـ)[های]
[/5مهستاان پی ا کرد ش ] [رن ].
(/6کـ)[نشهایِ] بزرگ [ونننن]
برای بازسازی،روانوشت و ترممة رن نکن[8,p193] :ن
مت روی رن نیز همان نقل قول انجیل است کـه در اکثـر مـت هـای انجیـل یعنـی
 M17/v/ســطرهای M172/v/ ،/7-1/ســطرهای  /17-16/و  M644/r/ســطرهای ،/3-1/
 M5439/v/سطرهای  /3-1/و مت پهلوانیگ به خط سغ ی So18056/v/سـطرهای -1/
 /4رم است:
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M644/r/:
1/….[e]wangelyōn z[īndag]…
2/[čaš](m) ud (gōš) wizēhēd u[d]…
3/[bār] ī rā(st)ī nizēhē[d]...
4/….
5/…
6/….

ننن[ا]نجیل ز[ن ]ننن/1
[چشـ]م و (گـ)وش را میرموزد ون/2
[بار] را (ستـ)ی را رموزش دهـ[د]ن/3
ننن/4
ننن/5
ننن/6
،)CMC( ای مطالب برابر اسـت بـا نقـل قـولهـای انجیـل در مـت یونـانی مـانوی
رنمـــا کـــه مـــانی از «رشـــکار ســـاخت رازهـــا» و «کشـــف و شـــهودها» نیـــز از
 ســخ مــیدارد،˶  «روح فــارقلیط حقیقــت،» «کتــابهــای پــ ر،»«انجیــل نــامیرا
[ن7,p45-56]
: از قول مانی چنی رم استM4/V/ در مت پهلوانیگ
1/’bjyrwng ‘šnwhrg hym
2/čy ’č b’byl zmyg
3/wyspryxt hymʘʘ wyspryxt
4/hym ’č zmgy b’byl ’wd
5/pd r’štyft br ’wyšt ’’d
6/hymʘʘ ʘʘsr’wg hym ’bjyrw’ng
7/čy ’č b’byl zmyg frnft
8/hymʘʘ frnft hym ’č zmyg
9/b’byl kw xrwšn xrws pd
10/zmbwdygʘʘ ʘʘ’w ʻšm’ yzd’n
11/pdwh’m hrwyn bg’n hyrzyd w
12/’w mn ’st ’w pd ’mwjdyft ʘʘ
1/abžīrwāng išnōhrag hēm
2/čē až Bābēl zamīg
3/wisprixt hēm.wisprixt
4/hēm až zamīg Bābēl ud
5/pad rāštīft bar awištād
6/hēm .srāwag hēm abžīrwāng
7/čē až Bābēl zamīg franaft

:M4V روانوشت
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8/hēm .franaft hēm až zamīg
9/Babēl ku xrōsān xrōs pad
10/zambūdīg. ō išmā yazdān
11/padwahām harwīn baγān hirzīd u
12/ō man ast ud pad āmuždīft.

 /1شاگرد<ی> س اسازارم
/2که از بابل زمی
 /3بررم م ،بررم
/4ا َم از زمی بابل و
 /5به در راستی ایستاد
 /6اَمن سرود خوانم شاگرد<ی>
 /7که از بابل زمی رم
 /8ام ن رم ام از زمی
 /9بابل که خروش برخوانم به
 /10مهانن شما ایزدان را
 /11میستایم ،همة بغان گذشتن < از گناهانم >و
 /12برای م است و برای رمرزی گی
بنابرای رنما که احم ب یحیی ب المرتضی نویسـن ۀ کتـاب المنیـه و االمـل فـی
شرح الملل و النحـل رورد اسـت کـه «مـانی در انجیـل و شـاپورگان» و «در بـاب الـف
انجلیش و اول شاپورگان» مطالبی را نقل میکن ]  ،3ص  299و [301ن
نیز طبقاتالمضلی میگوی که «در اول کتاب خود که موسوم است به شاپورگان» و
س س در پایان نقل قول میگوی و «ذکر کرد در انجیلی که وضع کرد است و او را بـه
حرو ابج در بیست و دو حر و در رنما میگوی مـنم فـارقلیطی کـه بشـارت داد
بهومود او حضرت مسیح (ع) ] ،3ص  ،[533میتوان نتیجـه گرفـت کـه عبـاراتی ماننـ
رنچه در M 4/II/v/و  M 5494رم است ،در اول شـاپورگان و بـاب الـف انجیـل زنـ
مشتر استن
ابوعلیسینا نیز در رسالة خود به نام «لسان العرب فی اللغت» انجیل مانی را به گونـة
اگکلیون یاد میکن که نزدیک بهصورت فارسی میانة  ewangelyōnاست ]  ،3ص[373ن
به گفتة اپیفانوس «نننن مانی کتابهایی چن نوشت یکی بـه همـان تعـ اد  22حـر
الفبایی سریانی و با همان ترتیب الفبایی» ][ 6,p399ن نـام انجیـل مـانی در کفاالیـا نیـز
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رم استن «نننن م رنها را نوشتهام در کتـابهـای روشـنیام ،در انجیـل بـزرگ و گـنج
زن گی و پراگماتیا ننن ] .[1,p5
در روایتهای چینی مانوی ،بهمز مت  ch/u 7277که کریستیانه ر رن را از انجیل
زن دانسته است و متأسفانه امکان برگردان رن فراهم نش  -1دو روایت چینـی دیاـر از
انجیل مانی در دست است که ترممة یکی از رنها 2عبارت است از:
« Ying-lunبــزرگ ( )Evangelyōnنشــاندهن ـ ۀ کتــاب دانــایی اســت کــه سراســر
ریشهها و خاستاا های رموز های درست را میشناس ن مت چینی دیار در رسالة چینی
 Traitéرم است (در قطعة چینـی در سـطرهای  131تـا  134کـه Eccles –Gunner
سرگرم کار روی رن و انتشار رن هستن در نتیجة امازۀ برگردان رن تاکنون فراهم نش
است)ن
در واقــــع مــــت هــــای فارســــی میانــــة ،M644/r,v/، M17/r,v/،M733/v/3
 ،M172II/r,v/ ،M5439/r/مت پهلوانیگ بـه خـط سـغ ی S018056/v/و مـت چینـی
 Ch/U7277/v/را قطعاَ میتوان از انجیل زن دانستن در ای مقاله مت هـای  M5794و
 M4/II/Vنیز از انجیل دانسته ش استن مت پهلوانیگ  M132a-bرا نیـز .ن رلفاریـک
در مقالهاش از انجیل زن دانسته استن با ای همه ای مت نمـیتوانـ از انجیـل زنـ
باش  ،بلکه از ممله مت های ترممة انجیل بـه زبـانهـای ایرانـی اسـت؛ یعنـی ترممـة
انجیلهای مسیحی به زبانهای ایرانی میانه ][10ن مـت  ،SO18056/v/متنـی اسـت بـه
پهلوانیگ و به خط سغ ین ای مـت تحـت عنـوان  TM280نیـز شـناخته شـ اسـتن
سربرگ رن به خط ســرخ باقیمان  ،به زبان ســــغ ی است و میتوان نشـــاندهن ۀ
] (zpr)t ß[’t]/zprt ß[’xšباش به معنی «روحالق س  /کالم مق س» بقیـة مـت  ،همـان
نقل قولی از انجیـل اسـت کـه در مـت هـای  M172I،M644/v/ ،M5439/v/و M17/v/
رم استن
1ن بر پایة نامة مورخ  25می  2012که از پروفسور دزمون دورکـی مایسـتر ارنسـت دریافـت داشـتیم،
کریســتیانه رِ در کاتــالوگ قطعــههــای  nabichäisch-soghdischخــود قطعــه هــای ،S018056
 S018151و Ch/U7277/ v /را از انجیـل دانسـته اسـت .تنهـا قطعـة پهلوانیـگ بـه خـط سـغ ی
 )TM 280( S018056/v/میتوان از انجیل زن باش که در ای مقاله هم رم استن امکان ترممـة
مت چینی باستانی  Ch/U 7277فراهم نش ن
2ن پرفسور ساموئل لیو در نامة مورخ  30مارس  2015دو نقل قول از انجیـل زنـ را در چینـی بـه مـا
معرفی کردن که ترممة یکی از رنها در اینجا رم استن امکان ترممة مت دیار فراهم نش ن
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(zpar)[t] ß(āt)/(ß)[āxš]
1/….(ewange)l[yōn]…
2/zīndag ī čašm ud
3/[gōš][ w]iz(īh)ēd ud bār
4/[ī] (rāst)(ī)h (nēzīhē)d
5/….
6/….yazdān
7/….
8/….
9/..
10/…
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SO18056/v/ترممة

 کالم مق س/ روحالق س
ننن(انجیل)نن/1
) زن ۀ چشم و2
[گوش] را میرموزد و بار/3
(راستـ](ی) را رموزش ده ن/4
ننن/5
ننن ایزدانننن/6
ننن/7
نن/8
ننن/9
ننن/10
 نیز متنی به نسبت منسجم از بخـشM172/v/I  وM172/r/II  وM17/r,v/ مت های
: رغازی باب الف انجیل زن به دست میدهن
[ān] (1/ ud abar ( gowāg
2/ud išnawāgān ī
3/saxwan wābarīgān
4/hēb bawēd
5/ist(āyiš)n ud
6/p(adixša)r ō pidar
7/ud ō pusar

M17/r/:
arb nizehēd
1/kanīgrōšn sar
2/ī wispān
3/wihīhān
4/istud ud
5/istāyīhēd
6/dēn yōždahr pad
7/zōr ī pidar
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8/pad afrīn ī
)9/mādar (ud pad

برگردان:
الف را میرموزدن
 /1دوشیزۀ روشنیسر
 /2همة
 /3خردها
 /4ستود (است)و
 /5ستود میشود
 /6دی پا
 /7به زور پ ر
 /8بهرفری
 /9مادر (و به)
M17/v/
1/(gōš) wizēhēd
2/ud bār ī
)3/rāstī nizēhē(d
4/an Mānī frēštag
5/īg Yišō
6/aryāmān pad
7/zōr ī pidar bay
8/w(ā)barīgān.
9/(kē) an azaš būd
10/dānāgān wahy

برگردان:
انجیل
(/1گوش)را میرموزد
 /2و بارِ
 /3راستی را رموزش ده
 /4م مانی فرستاد
 /5ی عیسا(ی)
 /6دوست به
 /7کا(م)ِ پ ر بغ
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8/ud ō wāxš
)9/yoždahr (ud

 /1و برگوین گـ[ان]
 /2و شنون گان
 /3سخ باوری
 /4همی باد
 /5ستا(یش) و
 /6ارممن ی بر پ ر
 /7و بر پسر
 /8و بر روح
 /9پا

ewangelyōn
1/az pas wisp
2/ast u(d) harw
3/kē bawēd u bawād
4/pad awē zōr ēstēd
5/farrōxān ēn
6/ mizdagtāzīh
7/(pad)īrēnd zīrān
8/ašnawēnd
9/ tahmān paymōzēnd

 /1از پس
 /2هست و هر
 /3چه بُوَد و خواه بود
 /4به زور او ایست
 /5فرخان ای
 /6مژد را
(/7پذ) یرن  ،زیرکان
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/8شناسن و
 /9تهمان پوشن
 /10دانایان دانش

 /8راستی ،رن
(/9که) م ازش بود< اَم>
 /4-2/ M172/v/Iچنی میافزای :

2/drōd ud āfrīn abar
3/frazēndān ī drōdī ud abar gōwāgān
4/ud išnawāgān ī saxwan wābarīgān

 /2درود و رفری بر
 /3فرزن ان درودی و بر گوین گان
 /4و شنون گان سخ باوری
در مت فارسی میانه  S1/v/6/از س پترزبورگ نام انجیل به گونة

(’)wnglyun ‘y wysṯ w dw wdymwštyh’n

«انجیل 22شافتی»
و در مت دیاری از س پترزبورگ  S1/v/4/عبارت’wnglywn ‘y ‘rß ncyhyd :
«الف انجیل را میرموزد» رم استن در مت دیاری از س پترزبورگ نام «باب ت»
رم است’wnglywn ‘y (t)ww ncyhyd :
«ت انجیل را میرموزد» ][4,pp27-28ن
مطالبی نیز از باب الف و بابهـای دیاـر در مـت قبطـی  Synaxeis Codexرمـ
است که در بخش پیکرۀ
بازسازیش ۀ انجیل مانی خواه رم ن بر پایة رنچه گفته ش «باب الف انجیـل زنـ »
مانی و بابهای دیار را میتوان بر پایة مت های ایرانی ،یونانی ،قبطی و عربی بـهترتیـب
زیر بازسازی کرد:
باب الف)
الف انجیل را میرموزدن
( )M17/v/r/سربرگ فارسی میانه
روح پا  /سخ پا
) (SO18056/ v/سربرگ سغ ی
مــت بــاب الــف (ترتیــب مــت هــا از راســت بــه چــ +M/7/r/+M172/r/ :
( +M17/v/+M5439+M172/v/+M17/r/v+M5439+M172/v/I+M172/r/Iمــــــت
چینی)
 (+CMC+M644/v/+CMC+M644/r/+CMC M733/v/+مــــــــــــــــــــت
عربی))S1/v /5+MSC+M4II/v/+M5794+ن
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ستود است و ستود شود گرامیتری پسر ،عیسای زن گر ،سر همة دهشها ،پشت
پاکان و دریافت زیرکانن
ستود است و ستود شود دوشیزۀ روشنی ،سر همة خردهان
ستود است و ستود شود دی پا به زور پ ر ،به رفری مادر به خرد پسرن
درود و رفری بر فرزن ان درودی و بر گوین گان و شنون گان سخ باورین
همی باد ستایش و ارممن ی بر پ ر و پسر و بر روح پا و بر کتاب پا ن
گفتار انجیل زن چشم و گوش را میرموزد و بار راستی را رموزش ده ن
م  ،مانی فرستادۀ عیسای دوست ،به کام پ ر ،بغ راستی  ،رن که م ازش بـود( ام)
او زی و ب ای تا به ماودان ننن از پس همه هست و هرچـه بـود و بَـواد بـه زور او ایسـت ن
فرخان ای مژد را پذیرن  ،زیرکان شناسن  ،تهمان پوشن  ،دانایان ،دانشننن
م از اویم و از خواست اون همة ائونهایی را که او برایم رشکار ساخت ،دیـ امن مـ
راستی را به همراهانم نشان دادم ،رشـتی را بـه فرزنـ ان رشـتی رموختـهام ،امیـ را بـه
فرزن ان نامیرا ان رز کرد امن امی را ان رز کرد ام ،به دست م راز رشکار ش و به دسـت
م ای سخ زن نوشته ش و به دست م رن رازهـای بـزرگ و نهـشهـای سـروران
رشکار کرد ش رن کردارهای بزرگ ونننن
ای «انجیل نامیرا» را نااشتهام که در رن م ای ان از رازهـای شـار و کارهـای
بزرگ را مای داد ام و در رن نشان داد امن رن همه بزرگ و شکوهمن تری  ،پرتوان تری
کارهای شار ران رن چه را او بر م رشکار ساخت به رنانی نشان داد ام که بـا ناـرش
راستی زن گی کنن ن
م ناریستهام و از رازهای با شکو که بر م رشکار گردی اسـت ،همـة رازهـایی را
که پ رم به م داد است ،از دین اران و بیدینان ،نیز از مهان نهفتهام و پنهان کـرد ام،
اما از سر خشنودی خوشبختتری پ ر خود ،بر شما رشـکار کـرد امن اگـر بـاز هـم او را
پسن افت  ،دوبار رازهایی را بر شما رشکار سازم ،زیرا دهشی را کـه پـ رم بـه مـ داد
است ،بسیار بزرگ و [گسترد ] استن بهراستی اگر [همـة] مهـان و همـة مردمـان از او
فرمان برن  ،همی دارایی و سودی که پ رم به م بخشی است ،مرا بسن خواه بـود
تا شما را توانار سازم و ب ان کوشم که دانایی را در همة مهان باسترانمننن:
همی که پ رم را پسن افتاد و مرا در دربانی و پریسـتاریاش پـذیرا گشـت پـس از
رنما برایم سیزیاوس خود را فر ستاد که بسـیار ررامـش بخـش اسـت کـه میـوۀ کامـل
زن گی ماودان است ،تا ای که او مرا از ای گمراهیهای پیروان رن کیش رزاد سـاخت و

200

ادیان و عرفان ،سال چهل و هشتم ،شمار دوم ،پاییز و زمستان 1394

رها کردن او نزد م رم و بهتری امی را ،رهـایی را بـرای زنـ گی مـاودان ،رمـوز هـای
راستی را و رهنمودهایی که از پ رم رم است ،برایم روردن
با رموزش ،او مرا از میان دیاران برگزی  ،مرا نزد خود خوان  ،از پیروان رن کیش م ا
ساخت ،در حالیکه م بالی بودمن
در کتاب هـای پـ ر ،بـاز هـم هماننـ چنـی رویـ ادهای شـارفی رمـ اسـت کـه
نشاندهن ۀ رازها و الهامات او برای رسالت ماست چرا که سخت بزرگ است ای فراوانـی
کنونی که به دست روح فارقلیط حقیقت <برای ما> رم استن بـهراسـتی بـرای چـه و
چرا ما ب ان پرداختهایم؟ چرا که ما یک بار و برای همیشه بـاور داریـم کـه ایـ رسـالت
با الهاماتش فراتـر از همـه چیـز اسـتن مـا از نیـروی نیاکـان ریشـه گرفتـهایـم و رازهـا
و الهاماتشان را برای هر یک از شما نشان میدهیم :بر پایة ان یشـة کسـانی کـه نابـاوری
را بر ت کـرد انـ و چیزهـایی <نادرسـت> را دربـارۀ ایـ الهامـات و وحـیهـای پـ ر
ما باور دارن  ،رنان بای ب انن کـه خویشـکاری رسـول پیشـی نیـز چنـی بـود اسـتن
همی که هر یک از شما گزی شـ  ،او <همـه چیـز را> بـر نوشـت <هـر رنچـه را>
دی و شنی بود گزارش کرد ،چنان گواهی بر الهاماتش اما شـاگردانش مهـر رسـالتش
هستن ن
ننن و به انجیل و <گنج> زن گان گوی که به زمی وننن شهریار بهشت در نا زمینش
زن گی می کن ن ننن او بر همة زمینش چیر است ظاهر و باط  ،او مرزی ن اردن به مـز در
کنار ای که زمینش به زمی و شخصش برخورد میکن نننن منم فارقلیطی که بشـارت داد
به ومود او حضرت مسیحی(ع)ننن
دی برگزی ۀ م از دی های پیشنیان به د چیز بزرگتر و بهتر اسـت یـک <ایـ >
که دی گذشتاان به یک کشور و یک زبان بود< ،حال> رکه دی م پس <ایـ > کـه
به هر شهر و به هر زبان پی ا بَواد و به کشورهای دور رموخته خواه ش  ،دُدیار<ایـ >
که دی پیشی تا زمانی که ساالران پا ان رش بودنـ ننن و چـون سـاالران درگذشـتن ،
پس دینشان رشفته ش و به ان رز و کردارها سست ش ن و به ننن <حال> رنکه دی مـ
به کتابهای زن  ،رموزگاران ،اس ساان ،گزی گان و نیوشایان و به خرد و کرد ها تـا بـه
ماودان ب ای ن س یار<ای > که ای الهامات دوب و کتابهای زن  ،خرد ،و دانش م از
رن دی های پیشی بزرگتـر و بهترانـ و چهـارم <ایـ > کـه همـة کتـابهـا ،خـرد و
داستانهای دی های پیشی که به ای دی م ننن
شاگردی س اسازارم که از بابل زمی بررم من بررم ام از زمی بابل و بـه در راسـتی

بازسازی «انجیل زن ۀ» مانی بر پایة مت های ایرانی مانوی،ننن

201

ایستاد امن سرود خوانم شاگرد <ی> که از بابل زمی رم امن رم ام از زمی بابـل کـه
خروش برخوانم به مهان ،شما ایزدان را میستایم ،همة بغـان گذشـتن <از گنـاهم> او
برای م است و برای رمرزی گیننن
م م ا کردمننن فرزن ان <زن > راننن <از> رنچه که مرد است ،فرزن ان روشـنی را
از فرزن ان تاریکینننن م م ا کردم فرزن ان بلن یها را از فرزن ان پستیها ،فرزن ان خ ا
را از فرزن ان دشم ن م ایزدان روشنی را از ررخونها بازشناختمننن رگـا باشـی  ،اسـتوار
باشی  ،نیرومن باشی  ،نیوشای دانش <باشی > گوشهایتان را باز کنی به گونـهای کـه
ان امهای شنواییتان از دانشی که پ ر بزرگی رورد  ،لبریز گرددننن در ای انجیل نوشـت،
ورماون ننن از راستی ،وحی راستی رنچه که از پ ر بزرگـی اسـت کـه رشـکار مـیکنـ ،
رازهای بزرگی را که روی داد است و همة رنچه را که روی خواه داد ،از رغاز تا <به>
پایان رن که رشکار گردد و رگاهی ده دربارۀ تفسیر 22سخ از الفبای رغـازی  ،کـه رن
سخنان وام گرفته ش ان یا رن <ها> کاشته ش ان ننن
«باب ب»
(توصیفار قلمرو تاریکی ،روی ادهای اولیه و طرح دراماتیک رن) ].[ 6,pp115-127
«باب ج»
(گزارشی دربارۀ ائون هـای روشـنی ،نزدیـک بـودن خطـر و سـاختارهای اهریمنـی و
رمادگی نبرد»
«باب س»
نننرموز ها وننن قانونهاننن در میان رنهاننن و زایش تنشننن رنها بهتنهایی بـ نم را خـورا
دادن ننن در رن رموز ننن و کشیشانشننن ب نم راننن که بای بکنمننن پس اعتماد نکردم ب یشان
وقتی که خردسال بودمننن <رنها خور> ا دادن تنم را تا او رم ننن به دور از ب یننن
ان ننن نادرستی قانون رنهاننن اماننن نادرستیننن رنها به هـر حـال باطـل کردنـ
ان
<وننن> به رنها بهوسیلة پیون قانون ،به روشننن بودنـ ننن دور از بـرای نادرسـتی اشن پـس
و م دور ش م از نادرستی <رن> قانون م ایشان را از مـرگ بـه
ان
<م ننن> ان
زن گی روردم ،برای م ننن در برابر ایشان بنا برننن چن گاهیننن م ننن از رنهاننن از استانهای
رن کشور(؟) خاوری ،هن و <ستان>ن در رنما <م رویارو ش م> (؟) با <رمـوز هـای>
فرقههایی بسیار و طبقاتی بسیار <که (؟)ننن> به مز قانون<شان> ،چرا کهننن
یکی از دیاریننن بر پایهننن رنمایی که م م ا کردم ،طبقه به طبقه ،رموز به رموز ،
در رنما ناریستم به طبقة برهمنان <و دریافتم>که رنهـا زورمنـ و اسـتوار ازننن شـان
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بودن ننن در سرزمی خاور رنها در <طبقة؟ننن> خود محترم بودن ننن دیار رموز هـان اینـک
قانونشــان چنــی اســتننن م ـ ناریســتم بــه قــانون رنهــا و دریــافتم(؟) کــه رهبــران و
رموزگارانشان [ننن] ننن در پیشاویی و زه  ،در مهارتهایی خاصننن موی سـرشن رن بـرای
رموزگاران خویش است که گوش دهن ن
از ای پس (؟) پیامبر <شـان>  ،پ رشـان ،درمانـ از هناـامی کـه دیـ م کـه رنهـا
ب ی گونه در دشمنی و شنی ن هر سخ دیاری مز خود هستن ننن و کـیش و ریینشـان
که از رن پشتیبانی میکنن و هستن [ننن] طبقة خود و نمـیموینـ بیـرون از ننن [ننن] ننن
قــانون خــودن بــهزودی<م ـ >؟ ننن [ننن] ننن ســرم ،م ـ مســتجو کــردم پــس از ننن [ننن] ننن
مکانهایشان کهننن<نننم ؟> گفتم؟ که قانونتان که ننن [ننن] ننن کهننن (پایان صفحه ،بـه هـر
حال در ای مت گفتاوی میان مانی و هن یان در بخشهای افتاد  ،مای داشته است)ن
باب ص /ق
ننن<او> برگزیــ قــوم راننن <رن کشــور> یک ارچــهننن <او>ننن از رنِ رنهــاننن ربوبیــت
نرناا <،او> به خاطر[نننن] به رن است(؟) سخینا ،از برای بهدست روردنننن [ننن]ننن رها کرد؟
ارتش راننن سرانجام ،پس از [ننن]ننن فرزن ان ابـراهیم ،او(؟)نننن بـه رنهـا ،رنهـا نننن ورنهـاننن
بردگی و خواری نننن [نننن]ننن کار< امبارش> پس رنها از مصر رهس ار شـ ن < و گذشـتن
از میان(؟)>منطقه کوهستانی سینا<که کو سینی است>ن رنما فراوان<بیشمار> خـار
<میروی (؟)> در رن <ما(؟)>ن اکنون ،خار سینا نامی میشود به زبـان رنمـاننن [ننن]ننن
<ای که چرا(؟)> رن کوهستان نامی ش ننن [ننن]ننن سخینا ،بر پایة نام بوتههـای خـاری
که با رنها<همه رنما(؟)> پر ش است نننن [نننن] نننن ای بابلیها رها شـ ن (؟) ننن [ننن]ننن و
رنها نننندر رن < سرزمی (؟)> را اشـغال کردنـ نننن و شـا شـ ن در رننننن فـراتنننن ایـ
کلـ<دانی(؟)>نننن در(؟)عبری> ننن [ننن] ننن [ننن] در بابلی ننن [ننن] ننن ] [5,pp115-127ن
باب ت انجیلِ ت را میرموزدن
نتیجهگیری
پیش از کشف مت هـای تورفـانی ،قبطـی و یونـانی ،نویسـن گان ایرانـی چـون بیرونـی،
شهرستانی ،اب ن یم ،و دیاران مطالبی را دربارۀ انجیل زن ۀ مانی که  22باب داشته بـه
نشانة  22حر ابج ی الفبایی سـریانی ،ذکـر کـرد انـ کـه پـس از کشـف مـت هـای
نامبرد ش گفتههای رنان تأیی ش ن اینک بـر پایـة مـت هـای ایرانـی (فارسـی میانـه،

بازسازی «انجیل زن ۀ» مانی بر پایة مت های ایرانی مانوی،ننن

203

پهلوانیگ به خط سـغ ی و پهلوانیـگ) مـیتـوان مطـالبی را از سـربرگ انجیـل زنـ و
نیـایشهـای رغـازی بـاب الـف رن بـه دسـت روردن در ایـ مقالـه دو مـت  M5794و
 M4/II/v/نیز از انجیل زن دانسته ش استن
بر پایة مت یونانی کل ( )CMCو مت قبطـی )MSC( Synaxeis Codexکـه نقـل
قولهایی از باب الف و بابهای ب ،ج ،س ،ص/ق را به دست میده  ،میتـوان تصـویری
کلی از ای بابها نیز به دست روردن از باب پایانی ،یعنـی «ت» نیـز تنهـا سـربرگش بـه
مای مان استن
باب الف بیشتر نقل قولهایی است که مانی به گونة اول شخص م ای کار را کردم/
م رن کار را کردم ،رورد استن باب ب بر پایـة مـت  MSCتوصـیفار قلمـرو تـاریکی،
روی ادهای اولیه و طرح دراماتیک رن استن باب ج گزارشـی دربـارۀ ائـونهـای روشـنی،
نزدیک بودن خطر و ساختارهای ا هریمنی و رمادگی نبـرد اسـتن بـاب س نیـز بـر پایـة
 MSCدربردارن ۀ حکایتی است در خصوص دی ار مـانی بـا کـیشهـای دیاـر از مملـه
هن وان و باب ص/ق نیز بر پایة  MSCبیانار داستانی است از عه عتیـ دربـارۀ خـروج
بنیاسرائیل از مصر و عبور از صحرای سینان از باب پایانی یعنی «ت» نیـز تنهـا سـربرگ
رن بر مای مان استن
رنچه که از انجیل زن ۀ مانی برمای مان است ،بهخوبی گفتـة ابوریحـان بیرونـی را
در رثارالباقیه تأیی میکن « :نزد هر یک از پیروان مرقیون و پیروان اب دیصـان انجیلـی
است که با رن انجیلها برخی نابسامانیها داردن پیروان مانی هم انجیل م اگانهای دارن
که با [انجیل] نصرانیان از رغاز تا انجام ناهمساز استن اینان بـ انچـه در رن رمـ بـاور
دارن  ،میپن ارن که همان درست است و بس؛ (گوین که) مسیح (ع) هـم بـه مقتضـای
رن رورد و رفتار کرد  ،مز رن پوچ و نادرست باش ن پیروانش رن را دروغی به مسیح (ع)
بستهان ن نسختی از (انجیل) هست که رن را انجیل هفتادی نامن  ،رن منصوب به بالمس
است که سررغازش رم سالم ب عب اهلل ب سالم رن را از زبان سلمان فارسـی نوشـته،
هر کس در رن بنارد ساختای بودنش بر او پوشی نمان ن نصرانیان و مـز ایشـان رن را
انکار میکنن  ،بنابرای در میان انجیلها هیچ یک از کتابهای پیامبران پیـ ا نمـیشـود
که بتوان بر رن اعتماد کرد ] ،4ص [29ن
منابع
] [1رلبری،سینررنسی ( .)1375زبور مانوی ،ترممه :ابوالقاسم اسماعیلپور ،تهران ،فکر روزن
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 اساطیرن، تهران، محم رضا تج د: ترممه، الفهرست.)1381(،[ اب ن یم2]
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