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 و برنامه انتشار مانویت  راهکارهای تبلیغاتی
 

 2روستا ده یسع ، 1اسحاق فالحی

 فرهنگیان  دانشگاه استاد  جغرافیا،  دکترا دانشجوی و سیاسی   علوم ارشد  کارشناس  1

 بویراحمد  و   کهگیلویه استان  پرورش و آموزش کارمند باستان، ایران   تاریخ ارشد  کارشناس  2

 

 چکیده 

تواند در تأثیرگذاری یک د، تبلیغات است؛ وجود عناصری که سازنده است میر نشر و گسترش یک رویدایکی از ابزارهای مؤثر د

تبلیغ بسیار کارساز باشد. تبلیغات منحصر به دنیای امروز نیست بلکه این جریان به دوران های کهن تعلق دارد، یکی از جریان 

ده است، یکی از آیین های کهن،  خود را پیدا کند، دین و آیین بوتحت تأثیر تبلیغ توانست جایگاه  های مهمی که در گذشته  

توانست رشد بی شائبه ای را طی    ی بوده است که به وسیله تبلیغات گسترده به وسیله مؤسس آن )مانی( و پیروانش،  آیین مان 

ای کند.   است.  گرفته  شکل  گنوسی  های  اندیشه  پایۀ  بر  که  بوده  باستان  ایران  ادیان  از  مانی  حکومت  دین  دوره  در  دین  ن 

ستری برخاست که عالوه بر پیش زمینه گنوسی آن، از فرهنگ های ایران ساسانیان به ظهور رسید و رشد کرد. دین مانوی از ب

با ظهور  ا آموزه هایی که از آیین های هند و بودایی آموخته بود پربارتر کرد.  را ب   و یونان باستان متأثر بوده و بعدها مانی آن

این پیامبر ایران باستان تبلیغ شد که اصول   میالدی و همزمان با تشکیل دولت ساسانی، دینی جدید توسط  قرن سوم    مانی در

ت به  زمانی شروع  این دین در  بود.  زروانی، مغتسله، مسیحیت و یهود  آیین های زردشتی،  تعالیم  از  تلفیقی  بلیغ نمود که  آن 

قدر به  تازه  داروحانیت  زردشتی سعی  رسیده  با حمایت شاهان ست  آیشتند  به  و رسمیت بخشیدن  احیاء  به  اقدام  ین  اسانی 

زردشت نمایند. حمایت شاهان نخسین ساسانی از آیین ماتویت مانع و سدی در جهت تحقق این هدف روحانیت زردشتی بود. 

نی توسط مانی و مبلغان این  های تبلیغاتی در نشر و گسترش دین ما آنچه در این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد، بررسی راه

 شده اند.  ن راه متوسل میدین است که به چه ابزارهایی های در ای
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 مقدمه 

سده سوم  زرتشتی و گنوسی بود که مانی پسر فاتک همدانی آن را در    ،دین مانوی آئینی عرفانی و ترکیبی از ادیان مسیحیت

است و از دین زرتشتی یا زروانی اعتقاد  مسیحیت ایده مسیح منجی وارد شدهدر این دین از  .  شهر بنیان گذاردمیالدی در ایران

این مذهب مشهود و آشکار   به  تناسخ  نیز بصورت ورود اصل  بودایی  از مذهب  تاثیرپذیری دین مانی  نیکی و بدی.  به  دوگانه 

دهد. در مانویت  ادیان ایرانی قرار می  را مانند دین مندایی در رستهت استوار است و همین مورد آن است. دین مانی برپایه ثنوی

شود. دنیای مادی در دین مانوی نماد تاریکی و پلیدی  جنگ میان دو دنیای تاریکی و نور منجر به نابودی ماده و رهایی روح می

از دنیای رواست و انسان که موجودی دوگانه از دنیای تاریکی( میاست )روح  ی برای  تواند به نیروهای روشنایشنایی و جسم 

پیروزی نهایی کمک کند. این آیین در مدت کوتاهی بر پهنه وسیعی از جهان آن روزگار مانند خاورمیانه، اروپا و مصر و هند و  

را حفظ نموده بود. پس از آن چین و آسیای مرکزی سایه گستراند. و تا سده دهم میالدی کماکان قدرت خودعالمگیری خود  

هایش و تکفیر پیروان این آیین عرفانی از ته شد. عناد موبدان زرتشتی با شخص مانی و آموزهاش کاسگیری اندک اندک از همه

اعالم  الحاد  را  نیز گرایش مانویت  را در جهان فراهم ساخت. کلیسای کاتولیک  انحطاط مانوی گری  سوی مسلمانان موجبات 

 .و به دین خود معتقد ماندندها حفظ نموده حال مانویان همبستگی خود را تا مدتبا این کرده بود. 

اهداف    معنای اصلی تبلیغات و  دررابطه با  امروزه نیز  همانگونه که  شامل می شود،  این معنا عرصه وسیعی را  مفهوم تبلیغات در

ازلحاظ لغوی درفرهنگ دهخدا   .ارائه شده است  اثیرگذارتعاریف متعددی ازسوی اندیشمندان این مقوله مهم و ت  ،مترتب برآن

تبلیغ چنین آمده است راهی و   ، تبلیغ یعنی رساندن: »درمعنی  به  وعقیده ومذهبی ومسلکی وروشی    به دینی   خواندن کسی 

ظر خوب ادنایج  ، ترویج امیال  درفرهنگ سیاسی،تبلیغات یاپروپاگاندا به معنی  .وکشیدن کسی به راهی که تبلیغ کننده قصددارد

یا یاسازمانی  به شخصی  نسبت  یا  یابد  ویاچیزیمذهب  ای  شده    ،عقیده  تعریف  مردم  وعقاید  افکار  تاثیرقراردادن  ازطریقتحت 

 (. 19: 1386. )اسنفدیار، سیاسی خاصی استفاده شود  فرهنگی ویا  ،اجتماعی ،ممکن است برای مقاصد دینی تبلیغات.است

و  اگرچه کارکرد  فراوانی  اک   شیوه های  تبلیغات  تاریخ،تحوالت  آن در طول  امادرمجموعربردی  دوراز هرگونه   وبه  داشته است 

توان مدعی شد که زمانی می  عمدی  تبلیغات “اصوال  محدوده  وبیش  ازبهره گیری کم  از عبارت    ، سیستماتیک وطراحی شده 

مناسب روانی  وتکنیکهای  تلقین  توسط  طورعمد،  به  که  تغیی  سمبلها ست  وباهدف  شده  عقاید  انجام  افکار،  وارزشها  روکنترل 

 (.  25: 1387، سبیالن اردستانی). تغییررفتارآشکار افراد،به سوی مسیرتعیین شده همراه است.ودرنهایت 

عقاید دینی وی گویای این واقعیت است که قرنها   و  مروری برزندگی مانی وچگونگی تالش وی وپیروانش درجهت ترویج افکار

پیشرو آن محسوب می    بصری  تبلیغاتی آن زمان که هنرهای   ابزار  استفاده از  هوشمندی با   ان،افراددنیای ایران باست  در  و  پیش

 به تبلیغ واشاعه آن چه می خواسته اند بپردازند. شود توانستند

با ظهور مانی و شکل گیری مانویت در قرن سوم میالدی، دینی پا به عرصۀ جهان نهاد که به سرعت رشد و نمو کردو بالنده  

عرفانی بود که توانست   –اگیر شدن سریع عنوان کردند. مانی تنها مؤسس یک فرقه گنوسی  د. دالیلی بسیاری را برای این فرش

ۀ روزگار  ف جامعباورهایش را در قالب یک دین عرضه کند. مانویت دارای ویژگی هایی بود که بسیار مورد اقبال طبقات مختل

 خویش قرار گرفت.
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   تحلیل و بررسی

می گ  با تاریخی  متون  در  ساسانیان  توان  ذری  قلمرو  از  بیرون  در  را  خود  دین  که  است  کرده  تالش  همواره  مانی  که  فهمید 

کیب و التقاط عناصر  ادیان  گسترش دهد، وی برای این منظور و نیز تسریع در کار تبلیغ و گسترش دین خود، سعی کرد تا با تر

دینی که بتواند مردمان را در هر جای دنیا به هم  احتی بتوانند آن را قبول کنند.دینی به وجود آورد که همگان به ر  موجود،

 (.  8: 1383نزدیک و متصل سازد. )میرفخرایی، 

آزمود، آنچه در این امر مهم بود، دانایی و کیاسی مانی بود که  مانی برای رسیدن به این منظور باید راهکارهای جدیدی را می

 پردازد. ن پا به عرصه گسترش دین مانی بتوانست با تبلیعات نویمی

 

 استفاده از ویژگی های خاص هر منطقه 

-کردند از ویژگی های همان منطقه استفاده میمانی و پیروانش برای تبلیغ دین خود، به هر منطقه و سرزمینی که سفر می

دن به گویش  (.به غیر از صحیت کر8:  1383ی،  )میرفخرای  .پرداختندکردند، آنان با این شیوه به انتشار افکار و عقاید خود می

ی  های هر منطقه، مانویان سعی میکرند که گفتار و اندیشه های خود را به صورت مکتوب نیز بنویسند تا به ماندگاری دین مان 

به سرعت در مناطق مختلف بیشتر کمک کند. این امر باعث شد تا افکار مانویان در آن دوران ماندگاری بیشتری داشته باشد و  

 ی کمک شایانی بکند.  تبلیغ و گسترش دین مان

 

 استفاده از هنرهایی تجسمی 

مانی فردی بود مه با مهارت و استادی تمام قدم در راه تبلیغ و آیین خود گذاشته بود، وی شخصی بود که به هنرهایی مانند  

ز یاد شده  که ترویج دهنده آیین عرفانی نی  نقاشی و خوشنویسی عالقه زیادی داشت و به خوبی بر آن ها تسلط داشت. مانی 

مرکزی و سرحدات غربی چین گسترش دهد.    ی توانست که دین خود را  تا آسیایاست، به سبب مهارت در نقاشی و خوشنویس

 (.  31: 1388)معمارزاده، 

زرگی برخوردار بوده و این  نگارگری و نقاشی مانی زبانزد خاص و عام بوده است، مانی به ظن بسیار قوی خود از موهبت هنری ب

برجسته میکه   نو  فارسی  منابع  نیز در  نگارگرخوانده  که هنوز  مانی  را  )کلیم کایت،  بعدها وی  است.  نبوده  اساس  بی  نماید 

1373 :61  .) 

با افراد  مانی  توانست  فراوان  را  سفرهای  زیبا    به  بسیاری  بانقاشیهای  وی  های  نوشته  آنکه  به خصوص  نماید  آیین خودجذب 

ادیان سابق  :گرفت مانی خودعقیده داشت  خود می  پذیری خودرنگ وبوی فرهنگ هرمنطقه رابهوموسیقی همراه بود وباانعطاف  

انتشاریافته زبانها  وهمه  نواحی  درهمه  که  است  چنان  من  دین  ولی  وجودداشتند  زبان  ویک  ناحیه  دریک  ودرممالک    فقط 

 (.  34: 1391، صادقپورفیروزآباد و شیرازی) .دورتعلیم می شود

سیاست ووام گیری ازفرهنگها درنگاره های    این.وام می گرفت  را  اشاعه دین اش به سراسرجهان،عناصربومی هرملتمانی برای  

نیزمشهوداست مانویت(.  32:  1388  ،معمارزاده).مانوی  به  نسبت  جهان شمول  نگاه  تا    همین نگرش واصوال همین  عاملی شد 

ید اگرچه سرانجام به دالیل سیاسی دربرابر حمالت موبدان زرتشتی تاسرزمین اردن هم رسگستره مانویت تا اواخرحیات مانی  

 (.  33: 1383، میرفخرایی. )خودرا درخطر می دیدند، محکوم به شکست گردید که موقعیت
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 استفاده از ادبیات 

می استفاده  مختلف  های  صورت  به  ادبیات  از  خود  آیین  تبلیغ  در  ناممانویان  گوکردند،اعتراف  سرود  ادبیات  ها،  ادبیات  ه  نه، 

ادبیات غیر شرعی و کتب دینی از جمله مواردی هستند که سبب گسترش و تبلیغ دین مانی شده اند. تدوین و یک   ،موعظه ای

عالوه بر نوشته شد، مجموعه از نوشته های مکتوب را به وجود آورده بود. شکل کردن وحی هایی که به بنیان گذار این آیین می

    برد. مصور به نقاشی و صور گوناگون هستند که گیرایی و گویایی مطالب را باال میاین کتب منقش و   ها، 

نخست    -1توان باعث پیشرفت این آیین دانست:  با وجود عوامل  تبلیغاتی که در دین مانی مؤثر بودند، سه عامل اصلی را می

 ساخت.  رش اجتماعی را سنت شکن میکرد و هر شولب میتازگی و عرفانیت دین مانوی که هر مدعی روشنفکری را ج

شیوایی سخن و دلپذیری طریقه ارائه این اعتقادات با نوشته های زیبا و آراسته به تصاویر دلنواز که در کتاب ارژنگ مانی    -2

ر آن  ی و فارسی میانه دو یونانی و پهلوی اشکان  ی دانشوری داشت و زبان های سریانیرایج شده بود در میان جامعه ای که ادعا

 رایج بود.  

از همه مهمتر نبودن سازمان دولتی دینی استوار که تشکیالت منظم و وسایل مقابله با چنین هجوم های دینی را داشته -3

باشد یعنی بر خالف گفته مورخان دین زرتشتی دین دولتی تحمیل کننده نبود و هنوز ایرن ساسانی مجبور شنده بود زرتشتی 

داد که هر کس هر ادعایی داشت به میان آورد دولتی شدن  مسان بگیرد و آزادی کامل دینی اجازه می ا با ایرنی بودن هبودن ر

پیش آمد و علتی کامالً    دین زرتشتی دقیقاً برای مقابله با مانویت و به ویژه با عیسویت که هر دو ادعای تسلط بر جهان داشتند

 (.  328ان، سیاسی داشت. )شهبازی، تاریخ ساسانی

که به مانی کمک کرد که بتواند آیین خود را در بین پیروانش به صورت دین جهانی انتشار دهد این بود که او در بابل    عواملی

یستی داشتند مانی  دیگر با معتقدات و خدایان خود همززیست یعنی جایی که گروه ها و مذاهب بسیار گوناگون در کنار یکمی

تفاده از نام ها، اصطالحات و مفاهیم اخذ شده از واژگان محلی که اندیشه های او را  ماده خوئ را با استوانست دین دو بنی ضد  

از گروه های دبیران ایجاد کرد که نه تنها وظیفه داشتند اندیشه های فهم پذیر تر می  کرد رواج دهد عامل دیگر او سازمانی 

شد مثالً مانی یکی از کتاب های  بان ویژه ای نوشته میه هر کتاب او به زمانی را به زبان ها و خط های مختلف ترجمه کنند بلک

انگاشته   خود به زبان پارسی میانه )پهلوی( را هوشمندانه شاپورگان نام نهاد و به شاپور یکم تقدیم کرد و دلیل دیگر جهانی 

او این بود که مانی خود را مهر تأیید پیامبران / آموزگاران پیشین می مسیحیان،   –زرتشتیان  دانست یعنی عقاید  شدن دین 

پذیرفت و میگفت فقط آمده تا پیام ایشان را  بوداییان، منداییان، نظام گنوسی ابن دیصان، مرقیون و همه پیامبران گذشته را می 

ا زندگی  تکمیل کند، مانی فقط با دین یهود دشمن بود زیرا خود از ناحیه ای برخاسته بود که تعداد زیادی یهودی در آن ج

آن باشد که در جایی پرورش یافته بود که نظریات ضد یهودی الخسایی ها بر مانی جوان اثر از  و شاید این امر ناشی  کردند  می

 (  65-64دریایی، شاهنشاهی ساسانی، )گذاشته بود. 

 

 دالیل برتری دین مانی 

دالیل آن عبارت است از: »نخست  های قدیمی بود و   م بهتر از سایر دینگفته که دینی که من برگزید  خود ته های مانی در نوش

ه یک کشور و یک زبان محمدود میکردند اما مذهب من در تمام کشورها و به همه زبان ها تا  تب  آن که مذاهب قدیمی، خود را

 شود.  دورترین کشور آموخته می
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کردند دین  اما وقتی پیشوایان میه سامان بود  دوم آن که تا هنگامی که پیشوایان پاک دین های پیشین زنده بودند همه چیز  ب

شدند و بدین طریق... اما دین من در نتیجه وجود کتاب های زنده،  شد و مردمان در گفتار و کردار سست میآن ها آشفته می

 آموزگاران، اسقفان، برگزیدگان، نیوشندگان و از طریق خود و کار تا پایان جهان باقی خواهد ماند.  

آیند درست در این ین که کارشان را در دین خود تکمیل نکرده و به پایان رسانده اند به دین من مییشروان های پ سوم آن که 

 جاست که دری به سوی رستگاری برای آنان گشوده است.  

از دین های   چهارم آن که دو اصل بر من وحی شده است و نوشته های زنده و پرشور من خرد من و دانش من بسیار بهتر 

    پیشین است. 

پنجم آن که تمام نوشته ها، خرده داستان های دین های پیشین چون به دین من افزوده شده اند پس از خواندن این گفتار  

شاید درک این نکته آسان تر شود که چرا مسیحیان و زرتشتیان دین جدید را کفر مطلق تلقی کردند و قاطعانه علیه آن به 

و    -زرتشتی  -مسیحی–که اعتقاد داشت توانسته است تعلیمات ادیان بزرگ جهان    ودمبارزه برخاستند در این دین کسی آمده ب

بوداکیشی را با هم بیامیزد و دینی جانشین تمام آن ها پدید آورد کسی که زرتشت، بودا، عیسی و پولس قدیس را پیشینیان 

و بدین قرار تغییر دین آن ها به دین  د  کرو اندیشه های خود را به درون جهان ذهنی مردمان مؤمن وارد میه  خود می دانست

داد که بدنی ترتیب بخت بیشتری برای رستگاری دارند و این همه را نیز با انتقادی جدید را آسان ساخت و به ان ها قول می

ویسهوفر، ایران باستان، )کرد.  سخت علیه مراجع رسمی مذاهب رقیب و ساختارهای متحجر جماعات مذهبی  ایشان همراه می 

255 )    

د به منطقه جغرافیایی ته است جهانگیر شود و هر کدام محدومانی مدعی بود علت آن که مذاهب زرتشت و عیسی و بودا نتوانس

معین مانده است، این است که هیچکدام مظهر حقیقت کامل نبوده و فقط مظهر ناقصی از حقیقت بوده اند ولی مذهب مانی  

 قرار گیرد.   تواند مورد قبول همه جهانیاندین جهت میهر کامل حقیقت است و بمظ

گوید: » پیام من به غرب خواهد رفت و به شرق نیز خواهد رسید همه جا به ره زبان، آن را خواهد شنید  خودش در یک جا می

ول، پونش، مانی و نقش بزرگ اودر  گوش و دهان به دهان خواهد رفت«. )هانری شا   و باز خواهند گفت در هر شهر گوش به

 (.  24مدن ایران و جهان، ص ت

 

   روش تبلیغ مبلغین مانوی  

خود دریافته بود که باید آیین خود را به گونه ای عرضه   را در سر داشت برای رسیدن به هدف  مانی که سودای دینی جهانی 

-غرب روانه می  ر شاگردان خود را به نواحی شرق ومنظو  ه راحتی آن را پذیرا شوند به همین کند که مردمان سرزمین ها، ب

ساخت و هنگامی که مانی این سفرها را ترتیب داد خود در وه اردشیر ناحیه ای از تیسفون بود و مانی در مورد جهانی بودن  

برتر و بهرت گوید: » دینی که من برگزیده ام به ده چیز از دیگر دین های پیشینیان  دین خود در متن فارسی میانه چنین می

درگذشتگان در یک سرزمین و به یک زبان بود حال آن که دین من در همه سرزمین ها و به همه زبان    است. یکی این که دین

 (76ها پدیدار خواهد شد.« )بهبهانی،  

پیروان خود برمی   آگاه ترین  فرهیخته ترین و  از میان  نواحی مختلف  به  را  فرستادگان خود  مانی  مو  این  برای  گزید و  بلغان 

در  نوشتند.  ن را به زبان ها میاگفتند و نوشته هایشن پیروان ادیان گوناگون به زبان آن ها سخن میتبلیغ دین خود در میا

کردند  شد و گویی نویسندگان مانوی سعی میگرفت از داستان ها و تمثیالت استفاده میتبلیغاتی که توسط مبلغان صورت می 
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به کتابت درآورند و شرح و بسط آن را با شرایطی که مبلغان در آن  تمثیل، خالصه یا لپ مطلب را بگزینند و  از هر داستان یا  

می میقرار  تعریف  ماوراءالنهر  یا  خراسان  مردم  برای  را  تمثیل  یا  داستان  اگر  مثالً  دهند  تطبیق  محلی  گیرند  عناصر  از  کنند 

 متفاوت باشد. تبلیغ مشغولند، عناصر آن با جای دیگر  همانجا در آن داستان بگنجانند و اگر در مصر به

توان کردند که مواطب اندیشه و کردار خود باشند زیرا با زبان و دست و دل میمبلغین مذهب مانی همواره به مردم گوشزد می

 مرتکب گناه شد.  

حوصله به سؤاالت مردم پاسخ بدهند، در    ن ها ملزم بودند که با صبر ومانوین بسیار جالب و دقیق بود و آسازمان تبلیغاتی   

کرد.   بیشتری کسب  شهرت  ژولیا  میان  آن  از  که  بودند  مشغول  فعالیت  به  نیز  زن  زیادی  ای  عده  مذهب  این  مبلغین  میان 

 (  769-770: 1)راوندی، ج 

ان دین را به زبانهای درمیان هیئت های تبلیغی مانوی که خود مانی آغازگر آن بود سنتی وجود داشت که نام های آرامی خدای

را با خدایان برجسته دین محلی مثالً ایزدان دین زرتشتی در ایران یکی بدانند و این   یا این که خدایان خودترجمه کنند  محلی

خدایان به صورت فارسی میانه، پارتی است و فارسی نام های خدایان مانوی است که احتماالً معادل های فارسی میانه را خو  

 (  778غ او در شمال شرق ایران برگزیده اند. )بهبهانی، عادل پارتی را مار آمو و هیئت های تبلیمانی و م

آفرینش های هنری   از   تبلیغ های خود  در  مانی  تذهیب    -نقاشی  -سرود خوانی  –موسیقی    -شعر  –مبلغین  و  خوشنویسی 

می استفاده  ها  مینوشته  جای  بر  خود  از  هم  آثاری  و  مبکردند  و  میگذاشتند  پارت  و  پارس  به  که  مانوی  کامالً    رفتندلغان 

مستقل از یکدیگر بودند و با ترجمه های آثار خود و همه آثار شرعی سنت های ادبی جداگانه ای و ادبیات فرعی متمایزی را پی  

داستان های    زمقصود ا  کردند و برای اینکردند و مبلغان مانی در دادن تعلیم از راه تمثیل ها از پیامبر خود تقلید میریزی می

گرفتند در میان جوامع مانوی دور دست از  تند و بدین طریق داستان های شرقی که گهگاه از بوداییان میگرفمحلی یاری می 

شدند و مانویان عامل مهمی در شناساندن داستان  سوریه و نواحی غربی تر رواج داده می  امرزهای چین و هند از راه ایران ت

 (.  49بهبهانی، )روپاییان بودند. های شرقی به ا

 

 برتری آیین مانی بر آیین های دیگر علت  

ان  های خود گفته است که دینی که من برگزیدم بهتر از سایر دین های قدیمی بود و علت آن را این طور بیمانی در نوشته

تمام کشورها و به همه زبان ها تا  دود به یک کشور و یک زبان بودند ولی مذهب من در  کرده است که » مذاهب قدیمی مح

شود« و مانی در تدوین آیین خود ثنویت را از زرتشتی، تثلیث را از مسیحیت و تناسخ را از بودا اخذ  کشور آموخته میدورترین  

      ( 255ویسهوفر، ایران باستان، )کرد. 

به آسیای مرکزی در این ناحیه دین مخصو از ورود دین مانی   بود در    ی حاکم نبودصقبل  از هند آمده  ولی دین بودایی که 

اری از نواحی رایج بود و توسط )آن شی کائو( شاهزاده ایرانی در قرن دوم میالدی کتاب بودایی را به چینی ترجمه کردند و  بسی

 شد.  سمرقندیان و دایوجی ها بودند و تأثیر و نفوذ دین بودا را در آسیای مرکزی گسترده  –مترجمان دیگر از پارسیان 

( هنگام تبلیغ دین در پارس از ویژگی های آیین بودا استفاده کرد و طبق  AMMOدر اینجا یک هیئت دینی به ریاست آمو )

باقی مانده دیده می بودای  مدارک  را  باز کرد و مبلغین مانوی هم    Maitereyuشود که مانی خود  را  بهشت  دانست که در 

توان گفت در اواخر  رانی نامدیند و میمانی را بئدای نو  694ور سلسله تانگ در سال  هنگام  ترشیح آیین برای تای تسون امپراط 

آسیای مرکزی پیشرفت و اشاعه گردید و حتی مانویت عالمگیر شد و این نتیجه قرن سوم میالدی  آیین مانی پس از ورود به   
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اعی و  ی این روند انتشار را تسریع کرد و وضع اجتمفعالیت آگاهانه مانویان بود و سرکوبی پیروان مانی از طرف حکمرانان ساسان

تاریخی ویژه آسیای مرکزی برای پیشرفت مانویان شرایط مساعدی فراهم کرد و مانویان با استفاده از این شرایط مساعد و شیوه  

 ( 958وردند. )ون به سیون، های بزرگی در این ناحیه به دست آ های تبلیغاتی  نرمش پذیر موفقیت

 

 ین مانی در غربگسترش د

مذهبی و تبلیغی آن به زبان عامه مردم نوشته شده بود و قابل فهم برای همگان بود به سرعت    دین مانی به سبب آن که کتب

پیراون دین مسیح و برای  یافت و رقیب بزرگی  انتشار  پایان سده سوم میالدی  بودا و زرتشت  و در شرق و غرب    ،گردید. در 

از امپراطومانویت در غرب نیرو گرف رواج این   میالدی ذکر شده   297ر دیوکلسین در سال  ته بود و این مطلب که در فرمانی 

دیترانه ای امپراطوری روم هشدار داده است و مرقیونیه و مسیحیانی که به سبب معلومات خود سر در آیین را در والیت های م

 ان و طرفداران این دین قرار گرفاند.  پی یک نوع مسیحیت منطبق با دالیل معقولی نهاده بودند از یار

کاتولیک داشت بیشتر موجب قوت مانویت در غرب گردید، تمام مشکالتی را که انجیل کاتولیک پیش    داتی که از کلیسای  انتقا

گذاشت را حل کرد و آسان ساخت، عوض فرضیات کاتولیک ها در جبر و اختیار، یک عقیده بسیار ساده راجع به  پای مردم می 

و ابن و سایر اشکاالتی  را که مردم ان روزگار قادر بر درک آن نبودند را حل اب و گناه پیش پای مسیحیت نهاد، مسئله آب   ثو

کرد و هر چه مانویت در مغرب پیش رفت بیشتر شکل فلسفه و رنگ مسیحیت به خود گرفت ولی در سوریه پاک و بی آالیش  

( مانویت در روم  440-370نوات )و در میان س  .زایر( کشیشان در آن داخل شدندباقی ماند و در آفریقای شمالی )مصر و الج

طرفداران زیاد پیدا کرد مخصوصاً بین طالب علوم و معلمین و وعاظ  و در بین عامه هم به واسطه ادبیات عمومی و سهل و  

 ( 24-22شد، نفوذ کرد. )بهار، آسان که از حواریون در آن صحبت می

از کیش های عرفانی و آیین مهر پرستی  در غرب شد به چند   دم غرب از آیین مانی و این که جانشین بسیاریعلت استقبال مر

به خاطر رنگ و بوی شرقی، توصیف او از خوب و بد که بر پایه ثنویت بود و تلفیق نمودن این عقاید با تناسخ که  ؛  جهت بود  

ش با احتیاج های مردم  به آن روی آورند. از طرفی مطابق بودن این کیکرد   خود خیلی از بی ثباتی های این جهان را حل می

گرایش آن به سوی تساوی حقوق اجتماعی، اصول، تعلیم های اخالقی و شکل ساده عبادت آن، اینها همه دالیلی بود که مردم  

یافت، با وجود این که مقامات    غرب را جلب کرد و دین مانی تا امپراطوری روم، شمال آفریقا، اسپانیا و جنوب فرانسه گسترش

 (  332)مشیری تفرشی، رای مسیحیت مضر تشخیص دادند و به سختی با آن به مبارزه پرداختند. کلیسا آن را ب

 

 نتیجه گیری 

بر گذشتگان  را  برتری خود  پیشین است و  او خالصه و چکیده همه حکمت های دین های  بود که حکمت  باور  این  بر  مانی 

را در کتاب ها نوشته، اما دیگران خود چیزی ننوشته و   یعنی زرتشت، بودا و مسیح در این میدید که او حکمت خویشخویش  

به  برای تعمیم دین در همه جوامع و میان همه طبقات و  را به شاگردان خود واگذار کردند. مانی و جانشینان وی  این مهم 

کردند، از  دین مینوشتند و تبلیغ  ها به زبان  و خط مردم همان منطقه می  منظور تحقیق بهره وری عام، در هر یک از سرزمین

 .. بر جای مانده است.  .اویغوری و ،سغدی، ترکی   ،همین رو نوشته های او و پیروانش به زبان های فارسی میانه، پارتی 
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د آموزه های دین را گسترش نستتوانر مید، زیرا از این طریق بهتکردنمانویان بیشتر بر نوشتن آثار و صورت مکتوب تأکید می

مر و  مبلغان  و  میدهند  تر سخن  سنجیده  ناگزیر  نیز  خاصی وجان  توجه  نویسی  درست  به   شدگانش  تربیت  و  مانی  گفتند. 

 شود، در نوشته های آنان نیست.  یا برداشت های شخصی در آثار پهلوی دیده می داشتند و خطاهایی از نوع بی دقتی ها

پرداختند و از همین روست که  و نگارگری نیز می ای توجه بیشتر خواننده به متن یا به سبب ذوق شخصی، تذهیب  مانویان بر

بنیادی آیین   از اندیشه های  پارسی مانی نه تنها در مقام دین آور، که نگارگر و نقاشی نیز شناخته شده است. یکی  در ادب 

ی قدیم و معارض  ده، روشنی و تاریکی یا نیکی و بدی. این دو با این که اصولمانی، اندیشه دو اصل یا دو بن است یعنی این و ما

و ضد یکدیگرند، ولی در یک سطح و تراز نیستند. مانی با این آموزه ها در پی آن بود که اصل، مسیر و هدف جهان را برای 

ه کرده است تا بتواند دین خود را در  مردمان ترسیم کند. مانی برای تغذیه دستگاه دینی خود از همه جا و همه چیز استفاد

 و عالمگیر شود. تمام نقاط منتشر کند 

که درک را آن برای مخاطب   فلسفی ساختارپیچیده ای داشت  لحاظ  تلفیقی ازادیان مختلف به شمارمی رود، از  دین مانی که

برای وخطابه  وعظ  تنها  مسلما  رو  ساخت،ازاین  دشوارمی  از   عام  مانی  دردین  که  یعنی  ای  گروهی  نیوشگان  عنوان  به  شان 

نقاشی که ازهمان  .وروح ایشان کافی به نظر نمی رسد  یادمی شود،برای نفوذ درقلب–م استکه اشاره به عامه مرد –شنوندگان

می کار  به  مفاهیم  انتقال  راه  ترین  وساده  وسیله  بهترین  بشر  کارآمد  آغازپیدایش  ابزاری  عنوان  است،به  این    رفته  برای 

راه ترین  عالی  به  تبدیل  وپیروانش  مانی  این  برای  مقصود،دردست  گردد.به  دید ج  دین  اشاعه  راه حل    می  این  رسد  می  نظر 

ایمان درونی  برای فردی همچون مانی است که مصرانه وبا  تبلیغاتی  اندیشه    عاقالنه ترین گزینه  برای ترویج  خویش درتالش 

البته که  است  خویش  مذهبی  که    همان  های  فلسفیگونه  ازماهیت  خود  نیزبرخوردارمی    پیچیده  ذکرگردیددرنوع  وغامضی 

 . باشند
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