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  چکیده  
شهرسـتانی و یعقـوبی    - نویسندگان و دانشمندان اسالمی از جمله ابن نـدیم، بیرونـی  

 انـد و ایـن  های خـود آورده های ارزشمند خود را درباره مانی و دین او در نوشتهدانسته
از این دین فرامـوش شـده داشـته    همه پیش از آن است که اروپاییان شناخت درستی 
ای دربـاره ایـن   هیچ پـیش داوری  باشند. ابن ندیم چنان با درستی و گزارش گونه و بی

دین سخن گفته است که در جهان باستان بی سابقه است. هرچه که او گفته نیز پـس  
های مانوی تأیید شد. از جمله در گفتار او درباره دیـن مـانوی در   از یافتن دست نوشته

های مانی نیز آمده است که یکی از آنها کوان (کتاب غوالن) اسـت.  لفهرست، نام کتابا
های تورفانی کـوان را بازشناسـی کـرد.    ) نخستین کسی است که قطعه1943هنینگ (

) چند قطعه 1994) چند قطعه دیگر را منتشر ساخت. وی (1984و  1973زوندرمان (
ویغـوری را منتشـر سـاخت. مورانـو     هـای ا ) قطعـه 2016و  2000سغدی و ویلکـنس ( 

) چند قطعه دیگر سغدی را منتشر کرد.  ابن ندیم پس از نام بـردن از  2011و  2009(
کتاب غوالن گویا درباره محتوایش نیز سخن گفته بـود کـه متاسـفانه در همـه دسـت      

هـای ابـن   ها، این بخش از میان رفته است. در این جستار کوشش شده تا گفتـه نوشته
های یافت شده از کوان سنجیده شود تا دیگر دانشمندان اسالمی با دست نوشتهندیم و 

  از این راه بتوان به شناختی کلی از محتوای کتاب غوالن و ساختارش دست یافت.
  

هـای اسـالمی   ن، ایرانی میانه تورفانی، نوشته: دین مانوی، کوان، کتاب غوالها کلید واژه
   درباره دین مانوی.
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  مقدمه
نوی در زمان ساسـانیان، ایـران، میـان رودان، شـمال آفریقـا، امپراطـوری روم، از       دین ما

ه مناسبت تشـرفش بـه   آسیای مرکزی تا مرزهای چین را در نوردیده بود. خاقان اویغور ب
. برادر شاپور، ] 361ص ،7[سون از خود بر جای گذاشت بلگای به نام قره این دین کتیبه

خداوندگار میشان بر پایه دست نوشـته  » مهرشاه« Mihršahپادشاه بزرگ ساسانی به نام 
M47I   ) به پـای او افتـاد… pad freštag pāδ kaft ([12, p 37, 38]    آموزگـاران مـانوی

هـای دیگـر بـرای مـردم آن     رهسپار خاور و باختر شده بودنـد تـا ایـن دیـن را بـه زبـان      
شت و آن گونه که از دست ها بیان کنند. مانی خود گرایش فراوانی به نوشتن داسرزمین
بـر   راهای برتری دیـن خـود  آید، یکی از نشانههای تورفانی برمیاز قطعه M5794نوشته 

 den ī manدانست که دینش به همه زبانها آشکار خواهد شد (دیگر در این می هایدین

… pad harw šahr ud pad wisp izwān paydāg bawād ([12,p 29]    بـه گفتـه جـا .
. ]11،43عزیـزی، ص [دادنـد  های خود اهمیت فراوانی مـی ان به آراستن کتابمانوی حظ

شود. همچنین رساله چینـی مـانوی   های تورفانی تأیید میاین گفته نیز به خوبی با یافته
هـای  دهد که مانسـتان منتشر کردند نشان می 1913و  1911پلیو آن را در  -که شاوان 

ها، یکی بـه روزه و بیانـات، یکـی بـه     ها و نگارهتاببه ک مانوی پنج تاالر داشتند که یکی
های دینی و دیگری هم به دینمـردان بیمـار اختصـاص    پرستش و اعتراف، یکی به آموزه

  .]66، ص 4[داشت 
های مانوی از واحه تورفان به خوبی گویای این واقعیت است که مانی و پیـروان  یافته

هایشان داشـتند.  نوشته به نوشتن و آراستناو همانگونه که گفته شد،  دلبستگی فراوانی 
به دست کاوشگران آلمـانی، روس و ژاپنـی از دل    1914تا  1902ها که از اوت این یافته

دست نوشته پراکنده اسـت کـه    40000ریگزارهای واحه تورفان برون آورده شد بیش از 
ان نوشته شـده  . این دست نوشته ها به هفده زب]177، ص 9[از بایگانی تاریخ خارج  شد 

 - پهلوی اشـکانی، سـغدی، بلخـی، تمشـقی     فارسی میانه،-است: سریانی، زبانهای ایرانی
ترکی باستان یا اویغوری، زبانهای هنـدی سنسـکریت و پـالی، دو گونـه از زبـان هنـد و       

و حتـی بـر    -تبتی، تنگوتی و چینـی   -مغولی  -اروپایی تخاری، زبانهای آسیای خاوری 
بیشتر ایـن  . ]178، ص 9[غدی، سطری به یونانی نگاشته شده است های سیکی از قطعه
های بـودایی، نسـطوری و مـانوی    ها دارای درون مایه دینی و از پیروان دیندست نوشته

  . ]178، ص 9[است 
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نی بزرگ تـاریخی و رمزگشـایی از   پژوهشگران توانستند پس از دستیابی به این بایگا
ها از این دین فراموش شده به قطعه ی دست اول بر پایههایهای آن، دانستهها و زبانخط

دست آورند. اما همانگونه که گفته شد پیش از دسـتیابی بـه ایـن متنهـا، دانشـمندان و      
یشتر خـود  شهرستانی و یعقوبی آنچه را که پ بیرونی، نویسندگان اسالمی چون ابن ندیم،

دند به زبان عربـی یـا فارسـی    های اصلی مانوی خوانده و به چشم دیده بواز دست نوشته
هـایی دسـت اول از ایـن دیـن     های آنان به راستی آگاهیبرای ما به یادگار نهادند. نوشته
هـای  انـد یـا در نوشـته   ان نهاده است. آنچه که آنان گفتهفراموش شده، فرادید پژوهشگر

ـ  یافتهتورفانی آمده است یا هنوز در میان  ه جسـتجو  های تورفانی، یونانی و قبطی بایـد ب
سـندگان و  تاییـد سـخنان آنـان یافـت. بـرای مثـال نوی       ای درتـوان گفتـه  پرداخت تـا ب 

مـانی را  : «الفهرسـت اند. از جمله ابن ندیم در های مانی را آوردهدانشمندان نامبرده کتاب
: کتـاب  ]اسـت [هفت کتاب است، یکی به فارسی و شش به سریانی، زبان سوریا و از آنها 

هـای ایـن کتـاب را آورده    اینجا ابن ندیم نام باب(در » وای ابوابی استو محت سفراالسرار
... کتـاب فـرائض نیوشـایان، کتـاب فـرائض      دربـردارد  ]آن[و  سفرالجبابرهکتاب "است). 

ــاب شــاپورگان و  ــدگان، کت ــردارد ]آن[گزی ــاره  ]34-37، ص 3[... درب ــز درب ــی نی بیرون
  های مانی چنین آورده است: نوشته
را  سفراالسـرار الهی محمدبن زکریا داللت بر کتـب مـانی و مخصوصـاً     در کتاب علم«

دیدم و خیلی شوق به دیدن آن کتب پیدا کردم و چهل و چند سال گشـتم تـا کسـی از    
آن حال شادی پیـدا کـردم    سفراالسرارهمدان به خوارزم آن کتب را آورد و من از دیدن 

یـدا شـد کـه بـه     کتـاب آن حزنـی پ  کند و پس از مطالعه که تشنه در دیدن آب پیدا می
دهد. پس آنچه در این کتاب از هذیان محض و هجر بحـت بـود خالصـه    وبائی دست می

  .]210-209، ص 4[کردم تا مردم متنبه شوند 
مانی تا زمان بیرونی وجود داشته  سفراالسرارآید که کتاب از این نوشته چنین برمی 

مـانی   انجیـل در آثار الباقیه به دقـت دربـاره    و بیرونی آن را دیده و خوانده بود. خود وی
بر پایه . ] 6[اند سخن گفته است. درباره انجیل مانی یعقوبی و شهرستانی نیز سخن گفته

های دانشمندان اسالمی درباره مـانی و دیـنش بـه دلیـل اهمیـت و      آنچه گذشت نوشته
  رد.های مانی شناسی قرار گیاصالتی که دارد باید پایه و بنیاد پژوهش

  
  پیشینه پژوهش

 کتـاب غـوالن  هـای مـانوی   قطعهتوانست  1943هنینگ نخستین کسی بود که در سال 
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های فارسی میانـه، سـغدی،   های تورفانی شناسایی کند. وی قطعهمانی را در میان نوشته
 کتـاب " Book of Giantsرا کـه شـناخته بـود تحـت عنـوان       کوانپهلوانیگ و اویغوری 

هایی از این نوشته مانی را نیز کـه در دیگـر   قل قولافزون بر آن نمنتشر ساخت. " غوالن
از آن زمـان تـا کنـون همگـام بـا      . [15] های شناخته شده آمده بود، همانجـا آورد نوشته

های دیگری نیز بدان افزوده شد. زونـدرمان  های مانی شناسی، قطعهپیشرفت در پژوهش
را منتشر ساخت  M8280rپهلوانیگ و قطعه  M5900قطعه فارسی میانه  1973در سال 

و  [21]را از مجموعـه سـن پترزبـورگ منتشـر کـرد       Lقطعـه   1984. وی در سال [20]
. یـنس  [22]را منتشر کـرد   M7800aقطعه سغدی به خط مانوی  1994سپس در سال 

را بـدین مجموعـه افـزود     کـوان چند قطعه اویغوری نو یافتـه از   2000ویلکنس در سال 
را که هنینگ منتشر کرده بود بازخوانی ی اویغوریقطعه  2016ر سال  . وی سپس د[23]

. او [18]را منتشـر کـرد    M813Iقطعه  2009. مورانو در سال [22]کرد و منتشر ساخت 
، سـغدی  So20193a ،So10700a ،So10701aهای سـغدی  قطعه 2011سپس در سال 

So14255 ،So14256  وSo20193b   1397اری در ســال دانسـت. بختیـ   کـوان را نیـز از 
  .] 5[های نامبرده مورانو را بررسی کرد  قطعه
  

  های پژوهشپرسش
  های زیر به نگارش درآمده است.اضر برای پاسخ به پرسشپژوهش ح

  چیست؟ کوانساختار بنیادین  ـ1
های خـود دربـاره   آیا بر پایه آنچه نویسندگان اسالمی از جمله ابن ندیم در نوشته ـ2
تـوان بـه سـاختار    های مـانوی آمـده اسـت، مـی    خود متنآنچه که در  آورده اند و کوان

  یا به بخشی از آن دست یافت؟ کوانبنیادین 
  
  های دانشمندان اسالمیدر نوشته کوان

های چینی های مانوی، نوشتههای عربی و فارسی، در خود نوشتهنام این کتاب در نوشته
د به بعـ  59در صفحه  الفهرست طه لرسالهالمُشاو یونانی و قطبی آمده است. الغضنفر در 

  های پیش از طوفان، غولها و نبردشان سخن گفته است:درباره ساخت برج بابل و داستان
های غوالنی چون سام و نریمان کـه هـر   مانی بابلی پر است از داستان کتاب غوالن "

یان از دو نام از کتاب اوستای زردشت آذربایجانی گفته شـده اسـت. در عـین حـال هنـد     
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گویند که فرستاده شد تا جهانی را به نظم درآورد و غول ها سخن می Wasudevaآمدن 
ت هـزار  هایی نوشته است که دارای یکصد و بیسـ پسر برایش کتاب Vyasaرا نابود کند. 

های این غول ها به ویژه از نبردشـان و احواالتشـان گفتگـو    شعر است که همه از داستان
  .[pp 198-201 ,17]کند می

آورده است کـه در واقـع    الجبلهنام کتاب را به گونه  التنبیه و االشرافمسعودی در   
و قول اصحاب المانویه انه الفار قلیط الذی وعد به «است.  الجبیرهای تحریف شده از گونه

و فـی کتـاب    بالشـابرقان و فی کتابه المترجم  الجبلهالمسیح و ما ذکر مانی من ذلک فی 
  . ]117،ص 11[و غیر ها من کتبه ...  سفراالسفار

  احمدبن اسحق در تاریخ یعقوبی چنین آورده است: 
هایی اسـت کـه آن را   دو مبدأ نوشت. یکی از آنها کتاب هایی برای اثباتمانی کتاب"

باهی ظلمانی در نفس است توصـیف  نامیده است و آنچه را از نجات نورانی و ت کنزاالحیاء
مـانی را   سـفرالجباره دهـد ... دیگـر کتـاب    ت میبه ظلمت نسبکند. کارهای پست را می

  .]196ص  ،2[های بسیاری است ها و رسالهکتاب
مـن کتـب   «... بیرونی در رساله فی فهرست کتب محمدبن زکریا الرازی آورده است:  

...»  االنجیـل و  التاسیس، الیقین صبحو  کنز االحیاءو  سفرالجبابره، فرقماطیاالمانویه علی 
  .]209ص  ،4[

  وی در آثار الباقیه عن قرون الخالیه از این کتاب یاد کرده است: 
و سفراالسفار و مقـاالت   سفرالجبابرهو  کنزاالحیاءو  الشابورقانو  کانجیلهکتباً کثیره «

  .]205، ص4[...» کثیره 
  علیقلی میرزا در طبقات المضلین نام این کتاب را آورده است: 

 سفرالجبابرهو  کنزاالحیاءو  شاپورقانمانی و  انجیلف کرد مثل کتب بسیاری تألی«... 
  .]510، ص4[و سفر االسفار و مقاالت بسیاری ... 

  محمد عوفی بخاری در جوامع الحکایات و لوامع الروایات:   
  .]510، ص4[...» انجیل و شاپورگان و سفراالسرار و سفرالجبابره و کنزاالخبار «...
  

  کوان بررسی ساختار بنیادین
 "بـاب "بـرد آن را بـه عربـی    هـای مـانوی را نـام مـی    های نوشتهم آنجا که بخشابن ندی

  گوید:می سفراالسرارهای کتاب برای نمونه در ذکر بخش نامد. می
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چنین  کتاب غوالندر مورد  ]57، ص3[...» و یحتوی علی االبواب  سفراالسرارکتاب «
  گوید:می

  .]58، ص 3[و یحتوی ...  سفرالجبابرهکتاب "
  نیز آورده است: شاپورگانهمین عبارت را در مورد 

  .]58،ص 3[...» کتاب الشابرقان و یحتوی علی باب ... باب ... باب «
  ها افتادگی دارند.، قطعه"یحتوی"نیز پس از  فرقماطیاو کتاب  سفراالحیاءدر مورد  
 "و یحتـوی "، پـس از  الفهرسـت ها، مـتن عربـی   از آنجایی که در همه دست نوشته 

ال ذکـر شـد،   های همانندی که در بـا توان با سنجش این عبارت با عبارتافتاده است، می
  گونه بازسازی کرد:جمله الفهرست را بدین

اما تنها در یک دست نوشته به نـام  ». ]علی باب / ابواب[و یحتوی  سفرالجبابرهکتاب «
)cod. V پس از یحتوی علی، واژه مواعظ آمده است ([17,p 198]  پایـه همـین   . پس بـر

  گونه بازسازی کرد:توان جمله ابن ندیم را بدیندست نوشته، می
ای بسیار مهم است که تـاکنون  این نکته ...».و یحتوی علی مواعظ کتاب سفرالجبابره«

  . 1بدان توجه نشده است
ای که در متن عربی ابن الندیم برای مـواعظ (جمـع موعظـه) بـه کـار رفتـه، در       واژه

آمـده اسـت. در فارسـی میانـه بـه جـای        wifrāsو  saxwanلوی اشکانی با دو کلمـه  په
saxwan  واژهgowišn  به کار رفته است. برای هر سه مورد در زبان آلمانی برابر نهادهای

"Sermon ،Rede  وHomilie" رود. زوندرمان برای به کار میsaxwan  فصـلی  «برابر نهاد
گیرد. ایـن دو  می را به کار» موعظه، رساله« wifrāsو برای » از یک آموزه، موعظه، تمثیل

های کوتـاه یـک   های بلند بلکه برای نوشتههای مانوی نه تنها برای نوشتهدر متنعبارت 
 موعظه / سخن/ آموزه/ اندرز " hwnsndyft wyfrʼsاند. از جمله رفتهای نیز به کار صفحه

  .[p35, 36,14] »خرسندی
مانی) بر پایه این دست نوشته از الفهرست ابن الندیم دارای مواعظی  نکتاب غوال( کوانپس 

  گوید: انگر آنگونه که زبور قبطی میهایی درمبوده است. مواعظی لطیف چنان تنظیف
هـر   .اسـت  کـوان های درخشانش کتاب و تنظیف رازانچاقویش برای بریدن، کتاب «

                                                                                                                             
 Das in cod.V dort hinter “کتاب خود به آلمانی چنین آورده است.  198خود کسلر در پانوشت صفحه . 1

dem   علیstehende  مواعظ“Ermahnungen” ist ohne zweife ein wertloser Einfall des Schreibers" .
  ."ارزش از نویسنده استای بیتردید افزودهپس از علی، مواعظ آمده است که بی Vنویس در دست"
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زان را چـاقوی  آورده است. را رازانز را پس ا کوان.زبور قبطی  ]124 ص، 1[...» درمانش 
نهنـد تـا   داند که پس از زخـم زدن مـی  هایی میرا تنظیف کوانداند اما درمان بخش می

آن خشونت رازان و محتوای تهاجمی آن را نداشته است.  کوانزخم را بهبود بخشد. پس 
هـایی درخشـان بـر    م پیـروانش. مـواعظی کـه چنـان تنظیـف     مرهمی بوده است بر زخـ 

گرفت. اینک باید پرسید که این کتاب دارای چه وران مانوی جای میهای روان دینا مزخ
  مواعظی بوده است؟ و اصوالً در بر دارنده چه مطالبی بوده است؟

  
  های تورفانیبر پایه قطعه کتاب غوالنبررسی محتوایی 

  بر پایه محتوا: کوانهای مانوی بندی متن دسته
را  کـوان هـای تورفـانی   ن کسی بود که قطعـه نخستی همانگونه که گفته شد، هنینگ

های بیشتری از این کتاب مانی شناسایی شـده  شناسایی کرد و از آن زمان تا کنون قطعه
ی میانـه، پهلوانیـگ و سـغدی) را    (فارسـ  کوانهای است. بر پایه آنچه گذشت همه قطعه

  توان در دسته بندی زیر جای داد:می
  آید:) همانگونه که از نام خود کتاب برمیکوانا () رویدادهایی درباره دیوه1

بانی پادشاه افتخار، یکی از پـنج فرزنـد مهرایـزد. دویسـت دیـو      الف) شورش در دیده
بیننـد. هنرهـا و   کنند. زیبایی زنان آدمـی را مـی  اگرگوروی) به زمین هبوط می(نگهبان/

عبارتنـد از متنهـای    هـای ایـن بخـش   آموزند. مـتن رازهای ممنوعه بهشتی را به آنها می
+ مـتن پهلوانیـگ کـه     [15]قبطی + فارسی میانه + سغدی کـه هنینـگ منتشـر کـرده     

. برابـر  [23]+ متن اویغوری که ویلکنس منتشر کرده اسـت   [20]زوندرمان منتشر کرده 
  .[p102,19] کتاب غوالن آرامیو نیز  پیدایش سفراست با 

هیَـه) و پـات   د مینر پدیب) شهمیزاد (یکی از رهبران دیوها) دو دیو  -آورد: سـام (=اُ
های این آورنده دیوهای بسیاری هستند. متنسام (=نریمان یا اَهیَه). دیوهای دیگر پدید 

. برابر با کتاب اول اخنوخ عهـد عتیـق   [15]بخش عبارت است از متن سغدی+متن عربی 
[19,p 102]. 

ه نام ماهَوَی پسـر یکـی از   ها بج) کنش غولها: نخستین هشدار از بهشت. یکی از غول
نگهبانان که به زمین فرستاده شده در حالیکه در طلوع آفتاب در پرواز اسـت، صـدایی را   

دهـد پـیش از غـروب آفتـاب فـرود آیـد.       شنود. صدای اخنوخ را که به او هشدار مـی می
 شنود کـه او را بالهایش در آتشند. هنگام بازگشت به زمین دوباره صدایی را از بهشت می

دهد شود. سام و ماهَوَی ستیز دارند و کسی به ماهَوَی اطمینان میبه اخنوخ رهنمون می
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+  [15]های این بخش عبارتند از: فارسی میانـه که او در برابر سام پاییده خواهد شد. متن
  .[19]. با ارجاع به کتاب غوالن آرامی[15]+ متن سغدی [24]متن اویغوری 

کنند. سام در خـواب  ها را آغاز مییکدیگر و دیگر آفریده د) غولها ربودن زنان، کشتن
نماید که سه نشانه نبرد ،گریز و ویرانـی پدیـد   افتد. چنین میای در آب میبیند تختهمی

بینـد. اخنـوخ آن را چنـین گـزارش     آمده است. نریمان در خواب باغی پر از درخـت مـی  
این بخش عبارتنـد از: فارسـی میانـه    های کند: درختها نگهبانان و غولها هستند. متن می

، کتـاب اول  کتـاب غـوالن آرامـی   . برابر با [15]+ فارسی میانه [23]+ متن اویغوری  [15]
  اخنوخ و متنهای میدرش شمحزی و عزییل

ـ آورفرشـته مقـرب گالیـه زمـین را در پیشـگاه پادشـاه افتخـار مـی         4هـ)  د و او را ن
آینـد و  لهـا هراسـان در پیشـگاه او گـرد مـی     کند. غوگری میستایند. اخنوخ میانجی می

دهنـد روشـهای خـود را اصـالح کننـد.      کنند. گویا آنها قـول مـی  درخواست بخشش می
  .[15]های این بخش عبارتند از دو متن سغدی  متن

دهد که آنها به آتش خواهند افتاد تا با عذاب ابـدی  و) اخنوخ (؟) به غولها هشدار می
هد که چگونه درستکاران از این آتش رهـایی خواهنـد یافـت.    درویارو شوند و توضیح می

  .[15]های این بخش عبارت است: از فارسی میانهمتن
دهد که آنهـا آرامـش   زادگان میز) پیغام اخنوخ به غولها. اخنوخ پیغامی به غولها و غول

سـال فرمـان خواهنـد     120نابودی فرزندان خود را خواهند دید. آنها برای نخواهند یافت و 
هـای ایـن بخـش عبـارت     کند. مـتن بینی میای پربار را در زمین پیشراند. سپس او ناحیه

  .[19]و کتاب اول اخنوخ  کتاب غوالن آرامی، برابر است با [15]است از: فارسی میانه 
آید. او آنها را آورده ماهَوَی با دو تخته سنگی می ح) پیام اخنوخ به غولها. رویای سام.

گویـد کـه   غولهاو دیوها اطالع دهد. شهمیزاد به او مـی  بهاست تا محتوای یکی از آنها را 
  نوشته اخنوخ را بخواند.

گوید که شادی کنند و بخورند، اما آنها بسیار اندوهگیننـد کـه    سام به دیگر غولها می
بینـد. او بـه آسـمان    روند. سام خواب مـی جایش به خواب می بتوانند چیزی بخورند و به

جهـد  اند و دیو خشم از آب بیرون میبیند که آبهای زمین با گرما نابود شدهرود و میمی
های این بخش عبارت است از: فارسی میانـه  بیند. متناو سپس فرمانروایان بهشتی را می

  .کتاب غوالن آرامی، برابر با [15]
گوید که او چگونه گروهی شوند. کسی (اخنوخ؟) مینریمان آماده نبرد میط) سام و 
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کنند و گروهی دیگر را که فرمانروایـانی  گریند و زاری می(از غولها؟) را دیده است که می
زند و برای گناهانش طلب بخشـایش  گناهکار بودند. سام در برابر خدای خورشید زانو می

+ مـتن   [23]، + متن اویغوری [15]ند از: فارسی میانه های این بخش عبارتکند. متنمی
  .غوالن آرامی کتاببرابر با  [23]اویغوری 

کننـد. در پـی آن فرشـتگان از    س) دیوها برخی از یاری  گران بهشتی را دستگیر می
اند و خود را میان رسند برای ترساندن دویست دیوی که به گونه آدمی درآمدهبهشت می

  گمارند.کنند و نگهبانان رابر ایشان میاند. فرشتگان آنان را جدا میدهآدمیان پنهان کر
شـهری کـه روح زنـده     32کننـد و آنهـا را بـه    سپس آنها غولها را از دیوها جدا مـی 

آورند. نبرد فرستند. این مردمان هنرها و صنعت را پدید میبرایشان آماده کرده است می
شـوند از جملـه صـدها هـزار     یاری کشـته مـی  گیـرد. بسـ  فرشته با دویست دیو درمـی  4

گیرنـد، کشـته   پرهیزگار در نتیجه آتش، نفت و گوگردی که فرشتگان در نبرد به کار می
شوند و دیگـر زنـان   پایند. گزیدگان و نیوشایان ربوده میشوند. فرشتگان اخنوخ را میمی

جنگـد و سـه   سـختی مـی  یابد. اتنبش بـه  آیند. نبرد ادامه میزیبا به زور به ازدواج درمی
آور ایـزدان کشـته و نـابود    پیغـام » فرشـته بـزرگ  «ای به نام شوند. فرشتهغول کشته می

+ [15]+ مـتن فارسـی میانـه     [15]های این بخش عبارتند از: متن سـغدی  شود. متن می
+  [20]+ مـتن پهلوانیـگ    [13]+ متن پهلوانیگ  [15]+ متن قبطی  [15]متن پهلوانیگ 

  .[15]+ متن قبطی  [15]گ متن پهلوانی
های فارسـی  های این بخش عبارتند از: متنعنصر ، متن 5ای درباره ک) آموزه نوشته

  .[15]میانه 
هـایی بـه   های ایـن بخـش عبارتنـد از: قطعـه    ل) متن تفسیری درباره نیوشایان. متن

  .[15]فارسی میانه 
  هایی با جایگاه تردیدپذیر:متن

سی (شاید یک غول) نیرومندی و جـاودانگی غـوالن   : کM5000nvالف) متن سغدی 
شـد و در واقـع   بویژه سام و برادرش را می ستاید. پشت متن که زمانی خالی شمرده مـی 

گوید که نه بخشایش و نه مـرگ مـؤمن رسـتگاری    در بخشی از کاغذ پنهان شده بود می
. چون در این مـتن از  [19]. آورد، نه غولها، نه ... نه فرمانروا و نه شاه ..نهایی را پدید نمی

سام و نریمان نام برده شده است و نیز از طلب بخشایش کردن به نظر من مـی تـوان آن   
  کتاب غوالن جای داد. "ط"ر ا در بند 
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در این متن از سـه پادشـاه و پهلـوان دوران اسـاطیری      :M4990rمتن پهلوانیگ  ب)
 .[19] ن در آغاز کتاب جای داداز دیدگاه مورانو آن را می توا ایران یاد شده است.

کتـاب  هایی در متن سغدی از نسخه پهلوانیـگ  نقل قول :M813/Iمتن پهلوانیگ  ج)
و برادرش در پـای   اهیهدر متن آمده است  ها یاد شده است.زندگی اهریمنی غول .غوالن

ت دانسـ  کتاب غوالنتوان آن را بخش پایانی از این دیدگاه می میرند.شان میپدر گرامی
  .[19] جای داد "ی"و در ردیف 

متن به داستان دیوهای سقط شده شکلون و پسوس مـی   :M7800IIمتن سغدی  د)
این متن در صفحه دوم یک قطعه دو ستونی نوشـته شـده اسـت کـه در صـفحه       پردازد.

آن  پس این متن نیز از همین کتـاب اسـت.   آمده است،کتاب غوالن نخست آن متنی از 
  .[19] ز کتاب چنان پیشگفتاری کیهان شناختی جای دادتوان در آغارا می
نـام رفتـه    "هوببش":متنی بسیار کوتاه که در آن از Otani 7447/r متن سغدی )ـ ه
  .[19] جای داد "د"شاید بتوان آن را در ردیف  است.

  .[23]توان جایی برایش مشخص کرد : متنی بسیار کوتاه که نمیU288و) متن اویغوری 
تـوان آن را در  بنـابراین مـی   پـردازد. عنوانش به نیوشایان می :U269غوریمتن اوی ز)
  .[19] جای داد "ل"ردیف 

  دانست:  کوانتوان آنها را از هایی که میمتن 
)چنـدین بـار   sʼxm kwy( و سـام ک از  :So 10700a+So 20193aمتن سغدی  الف)

 ای نـام بـرده شـده اسـت    هاز فرستاد گویا گفتگویی است میان غولها. نام برده شده است.
 "د"یا  "ج"توان آن را در ردیف از دیدگاه مورانو می (یکی از فرشتگان مقرب؟ اخنوخ؟).

  .[19] جای داد
شـود کـه   نام برده شده است و گفته می ؟)سام:از غولی (So10701aمتن سغدی  ب)
  .[19] ) به رنگ سرخ در آمده است (شاید از خون کسته شدگان)mxʼsmwtry( اقیانوس
 "و" ســوسیپ"هــر دو مــتن دربــاره  :So14256و  So14255هــاي ســغدي مــتن ج)
تـوان بـه گونـه    آن را مـی  دارد. M7800IIاین متن همانندي بسیاري بـا   است. "لوناشق

  در آغاز کتاب جاي داد. دانست و کتاب غوالنپیشگفتاري کیهان شناختی براي 
 ،So10700aهای ست که متنای ااز همان دست نوشته :So20193b متن سغدی د)

So20193b و So10701a .به خاطرنام بردن  نام برده شده است سام کواز  از آن هستند.
آوانوشـت و برگـردان    (برای نویسه گردانی، توان آن را در میان کتاب جای دادمیسام از 

  .]5[ بختیاری .ـ سغدی نک این متنهای
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 ،بـه فارسـی میانـه، پهلوانیـگ     کـوان از  های بر جای ماندهمتن ،بر پایه آنچه گذشت 
با اینهمه  دهند،اند و متنی یکپارچه را به دست نمیسغدی و اویغوری اگرچه قطعه قطعه

  که عبارت است از: را برای ما روشن نمایندکوان توانند ساختار بنیادین می
  )"ج"و  "د"های سغدی متن آفرینش، ویپیشگفتار کیهان شناختی (پیشینه مان -1
    "ی"تا  "الف"دیوها، بندهای وها(غولکوان گزارش داستان  -2
  )"ک"(بند  ای در باره پنج عنصرآموزه نوشته -3
  )"ل"مواعظ نیوشایان (بند  -4
، یعنـی  در بخـش نخسـت   های ابن ندیم.بر پایه گفته ها،اما در باره هر یک از بخش 

از آنجایی که سر برگ مـتن   مانی،کتاب غوالن پیشگفتار یا پیش درآمد کیهان شناختی 
در سـغدی برابـر    wyδβʼγاست و  wyδβʼγ čn pšʼqt δywtyy عبارت: M7800II سغدی

ی برابر و در عرب Sermon   [14,p36]است که در آلمانی به  پهلوانیگ wifrās/saxwanبا 
 "هـای سـقط شـده   موعظـه دیو  "توان عنوان این بخـش را موعظه/ مواعظ است، پس می

و دیـوان   کـوان همان داسـتان هبـوط و نبـرد     ای کتاب،از آن بخش پایهدانست که پس 
سـنت پترزبـورگ و نیـز     Lتوان بر پایه سربرگ قطعه عنوان این بخش را می آمده است.

 بازنویسی کرد. "درباره دیوها موعظه" gowišn māzindarān rāyبه گونه  M5900متن 
تـوان بـه   را مـی  )pnz mhrspndʼn( ای درباره پنج عنصـر عنوان بخش سوم آموزه نوشته

بخش پایـانی را   برگرداند. "پنج عنصر موعظه" panj mahraspandān wifrāsپهلوانیگ 
تـوان بـه پهلوانیـگ    آمـده، مـی   nqwšklʼrبـا سـربرگ    U269v که بر پایه متن اویغوری

niγōšāgān wifrās   "تـوان بنابراین عنوان هر بخش را مـی  برگرداند. "موعظه نیوشایان 
  بندی کرد:به گونه زیر دسته

  "های سقط شدهموعظه دیو" wiδβāγ čan pšākt δiwtēبر پایه متن سغدی  الف)
  "هاموعظه در باره غول  gowišn māzindarān rāyبر پایه متن فارسی میانه ب)
  panj mahraspandān wifrās/gowišn/saxwan "موعظه پنج عنصر" ج)
  ."موعظه نیوشایان" niγōšāgān wifrās/gowišn/saxwanبر پایه متن اویغوری  د)
  
  گیرینتیجه

ها آمده اسـت و  نوشتهگشای ابن ندیم که در یکی از دست بر پایه آنچه گذشت، گفته راه
دربردارنـده   کـوان و بازگو کننده این نکته است که  شودبر پایه سربرگ سغدی تأیید می
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هـایی اسـت بـرای    ه اخالقی آن موعظهغولها) که نتیج =( کوها هایی است دربارهموعظه
دربـاره   38باید مبتنـی باشـد بـر کفاالیـای      کتاب غوالننیوشایان. در واقع هدف تدوین 

تمثیلی است برای کشاکش  کتاب غوالنها و مقدسان. در اینجا منوهمدروشن و فرستاده
ـ  تسـن  "L"اند. متن مستمر انسان نو و کهن که در بدنش به بند کشیده شده ورگ پترزب

تواند تصـادفی باشـد کـه قطعـه     کند و در واقع نمیاین برداشت را تأیید می کتاب غوالن
  .[21]ترکی منوهمدروشن از آن است 

نظر داشـته اسـت، بـدین    هایش گروهمانی آشکارا با کتاب  های هدف گوناگونی را مدّ
دانسـت  سنت دینی موجود که خود را پیرو آنان مـی » اصلی«های منظور برگرفتن نوشته

است بـرای مردمـی بـا     ایاش، نوشتهانجیل زندهسان برای مثال نیداد. بدبه او یاری می
عرضـه  » مسیحیت راستین«خواست برای آنها دینش را چنان پس زمینه مسیحی که می

تا حد زیادی به سنت زردشتی ارجاع  شاپورگانبرایش برگزید. در  و عنوان انجیل را کند
-مصلح آمـوزه «دف او دربار ساسانی است که در برابر مانی به عنوان داده، چرا که گروه ه

های ادبی سنت یهـودی،  ، از دستمایهکتاب غوالنگرفتند. بنابراین قرار می» های زردشت
ینـی پیشـین را در خـود    هـای د ای مانوی ساخت که در آن یکـی از نوشـته  آموزه نوشته
  .[16]پذیرفته بود

ی پژوهشی از زمان هنینگ، همان دشواری بنیادین باقی هابا وجود افزایش دستمایه 
های گونـاگونش (فارسـی میانـه، سـغدی،     در نسخه غوالن مانیمانده است: هم از کتاب 

، غـوالن آرامـی  اویغوری باستان، نیز نقل قول های پهلوانیـگ و قبطـی) و هـم از کتـاب     
موقعیـت آنگـاه    .تچنان معما اسـ های اندکی برجای مانده است که آرایش آن همقطعه

ای ایرانـی راه یافتـه اسـت.    های اسطورهشود که در روایت خاوری، دستمایهتر میپیچیده
ای را بـا  هـای گونـاگون اسـطوره   مانویان آشکارا به دنبال همتاهایی بودند تـا ایـن نظـام   

ای ایرانی یکدیگر پیوند دهند و به ابر نظام خاص خود تبدیل کنند. عناصر خاص اسطوره
ای را که البته باید تأکید کرد این است کـه  گی اثر را تغییر نداده است. نکتهژتردید ویبی

های ایرانی مانوی با نام پهلوانان ادبیات حماسی ایرانـی  ها در روایتنامیدن برخی از غول
تواند متأثر از روایت یهودی کهن باشد که فرزنـدان پسـران   مانند سام و نریمان خود می

  .[24]اند ختران انسان، پهلوانان دوران کهن بودهآسمانی و د
مانی، متن سنت پترزبورگ که زوندرمان آن را بررسـی   کتاب غوالنبرای بررسی درون مایه 

مـانی اسـت.    کتاب غوالنکرده، دارای اهمیتی فراوان است. نخستین برگه دربر دارنده بخشی از 
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دارد کـه موضـوع آن پیـدایش انسـان نـو از      که برگه دوم به اندرز منوهمد روشن تعلق حالی در
  .]9[نک اندرز منوهمد روشن  - انسان کهن است به دست منوهمد روشن

در پیوندی تنگاتنگ با  38مانی و کفاالی  کتاب غوالنمیراث فکری و اخالقی کتاب  
هـای  ای جهان اکبری است برای شـورش گر نمونهیکدیگرند. این بخش از کفاالیا توصیف

های جهان اصغری دارند. از دیـدگاه زونـدرمان   د که همتاهای خود را در سویهتکرار شون
سنت پترزبورگ هم توضیح داده شـده   کتاب غوالناین همانندی در دومین بخش قطعه 

کتـاب  و هـم در انـدرز منوهمدروشـن و نیـز در      38ر کفاالیـا  د: بنابراین، هم [24] است
ای بـرای رویـداد   عهد عتیق، چنان موعظـه ، رویداد جهان اکبری شورش دیوها در غوالن

شناختی به دست مانی به کار گرفته شـده اسـت.   جهان اصغری شورش در سطوح انسان
  توان گفته ابن ندیم را این چنین بازسازی کرد:می پس

هوالء الجبابره من حروبهم و احـوالهم و   [و یحتوی (علی مواعظ) سفرالجبابرهکتاب "
  ».]و علی مواعظ سمّاعون الذین منهم سام و نریمان
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