Literary Arts, 9th Year, No. 18, Spring 2017

_________________________________________________________________

31

History and species of autobiography in Ancient Persia

Khavar Ghorbani 
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Abstract
Autobiography is one of the genres that have been neglected in the researches of Persian
literature; While Persian literature is full of examples of autobiography and if we want to
refer to provided history of this genre in Persian literature, we will get Ghazzali and
Avicenna. We see many examples of this genre in our ancient Iranian culture and literature
that language and literary characteristics of them indicate the authenticity and origin of this
genre in our culture and literature. Therefore, this article introduces and discusses examples
of this genre in ancient Persia.
The inscriptions and books of ancient Persia which have autobiographical traits are statistical
population of the study. However, because of the varieties of inscriptions only style and
narration of three inscriptions of the kings of Achaemenid and Sassanid; Cyrus, Darius and
first Shapour have been investigated and the autobiography of "Mani" and one of the priests
of the Sassanid period called "Kartir", have been analyzed from amongst the books of this
genre. Methods of this article at first will be checking the content of these records and a
compare and classification of their themes, then, index elements of structure of the
autobiographies such as Narratology, characters, time and place will be discussed. Results
show that we must search the first of autobiographies in ancient Persia. They have been
published in the form of inscriptions from kings of this period. They also fit with the culture
of that time when ideal king was selected based on the principle of race, culture and art. For
this reason, king highlighted these three principles in his autobiography.
The second category that has a fundamental role in the creation of this genre is religious
figures such as Kartir and Manny. So we have mentioned two kinds of political and religious
ancient Iranian autobiography.
Structure of autobiographies in ancient Persia is so similar that they can be considered like
modern forms – their questions are clear and autobiographer just fills them out. This implies
the formality of this kind of writing in ancient Persian's courts, So that the structure does not
change even by the change in the position of autobiographer. For example, "Kartir" has
written structure of his writing inscriptions like kings of ancient Iran in the form of text and
epilogue but they are different in terms of content, because the content is affected by his
position and experience.
Keywords: The Ancient Persia, literary genre, political and religious autobiography, content,
structure
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پیشینه و انواع خودزندگینامهنوشت در ایران باستان
خاور قربانی و ادریس اسالمی



چکیده
این مقاله درصدد است به معرفی و بررسی نمونههایی از «خودزندگینامهنوشت» در ایران باستان بپردازد و با بررسیی و حلیلیآ نهیا
ضمن کمک به پلشلنۀ این نوع ادبی در ایران ،به ویژگیهای خاص فرهنگی این نوع در ایران باستان اشاره نماید .برای دستلابی به ایین
هدف از روش حوصلفی -حطبلقی استفاده شده است؛ نخست ثار موردی حوصلف شدهاند و پس از مقایسه بیه بررسیی شیباهتهیا و
حفاوتها جهت دستلابی به یک متد کیی برای این نوع پرداخته شدهاست .نتلجۀ پژوهش نشان میدهد کیه ایین نیوع ،ریشیه در اییران
باستان دارد و در حقسلمبندی انواع ن باید بلشتر به موقعلت و عالیق احوبلوگرافها حوجه شود حا زبان و ساختار متن .همیانگونیه کیه
در ایران باستان نلروهای سلاسی و دینی سبب ایجاد دو نوع متفاوت شدهاند؛ نخست ،نوع سلاسی که در کتلبهها مشاهده میشیود و از
للاظ ملتوایی شاه درصدد است سه عنصر نژاد ،فره و هنر خود را در نها حشریح کند و از للاظ ساختاری شامآ بخشهای مقدمیه،
متن و مؤخره هستند که در متن بسلار شبله هم اما در مؤخره متفاوتاند؛ دوم ،نوع دینی ن بلشتر شامآ ابعاد روحانی و اقدامات دینیی
احوبلوگراف است و شاهد این ادعا روایتی است که از عروج مانی و کرحلر به سمان در احوبلوگرافیها موجود است.
كلیدواژهها :احوبلوگرافی ،ایران باستان ،سلاسی ،دینی
مقدمه
در ایران ،از زمانی که نخستلن صاحبنظران در مورد «انواع ادبی» قیمفرسایی کردهاند حا امروز ،به خألهای موجود در ایین دانیش
اشاره شده است؛ «شفلعی کدکنی» ( ،)69 :2531در اوللن سخنرانی خود در باب انواع ادبی ،به دشواری حلقلق در این حوزه اشاره
کرده اند و عقلده دارند که «ما امروز در مرحیۀ اقتباس هستلم حا برسلم به مرحیهای که از خود نلی میال هیای نقید و بررسیی بیه
وجود وریم» و هملن خأل در پژوهشهای امروزی هم مشاهده میشود؛ اگر ملققان عالقهمند به این حوزه ،بیه بررسیی ی یی از
موضوعات این عیم -مثالً در حعریف نوع یا گونه -در چند پژوهش موجود بپردازند ،در نهایت ،با بلثهای ملدودی که به ش آ
حسیسیی ح رار شدهاست ،مواجه خواهند شد .البته برخی ملققان ،این خألها را دیده و درصدد رفی
 استادیار دانشگاه زاد اسالمی واحد مهاباد ،گروه زبان و ادبلات فارسی ،مهاباد ،ایران (مسؤول م احبات)
 استادیار دانشگاه زاد اسالمی واحد مهاباد ،گروه روانشناسی و عیوم حربلتی ،مهاباد ،ایران
حاریخ وصول2564/4/52 :
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حئوریهای این عیم ،در پژوهشهای خود سعی کردهاند «موضوعات یا جستارمایههای اصیی نظریۀ انواع ادبی و گونههای سیخن
بررسی و حلیلآ شود حا قوانلن حاکم بر چگونگیِ ش آگلری ،دگرگونی ،دریافت و وضیعلت گونیههیای سیخن مشیخ

شیود؛

مسائیی که در مناب فارسی کمتر بدانها پرداخته شدهاست» (قاسمیپیور .)51 :2562 ،همچنیلن برخیی دیگیر بیه فقیدان شیلوهاى
حلقلقى که بتوان بر اساس ن ،انواع ادبى را حقسلمبندى کرد ،اشاره نمودهاند (احمدی دارانی.)1 :2562 ،
ی ی از این انواع که کمتر بدان حوجه شده «احوبلوگرافی» یا «خودزندگینامهنوشت» است که بارها به نبود پلشلنۀ پژوهشی کافی
برای ن اقرار شدهاست؛ مهدی خیجی ( )71 :2512عقلده دارد که «در فرهنگ ایرانی عمر و کارنامه احوبلوگرافی و خیاررهنویسیی
کوحاه و کممایه است» .همچنلن حورا یاوری ( )56-42 ،2576میگوید رواج گفتوگو بر سر پلشلنۀ حاریخی ،دورهبندی و حعریف
احوبلوگرافی در دهۀ اخلر و هم چنلن وجوه همسانی و ناهمسانی ن با انواع دیگر خارره نویسی هنوز به پلدایی گونه ای هم رأیی در
ملان صاحبنظران نلنجاملده است.
این در حالی است که ادبلات فارسی سرشار از نمونههای احوبلوگرافی است و ما از همان ابتدا  -چنانکه نمونههایی از ن را در
این مقاله بررسی خواهلم کرد -حاکنون سلاستمداران ،ملققان و حتی بلشتر شاعران معاصر و کالسلک در البیهالی اشیعار ییا ثیار
منثور خود اقدام به نگاشتن زنیدگی خیود کیردهانید و بررسیی نهیا بیرای مشیخ

شیدن مسیائیی ماننید روش و سیبک خیود

زندگینامهنویسی و مشخصههای دقلق ن در ادب فارسی الزم و ضروری است حا این نوع ادبی بر اساس نمونههای ن در ادبلیات
فارسی معرفی گردد .نچه در این بلن ،بلش از همه نلاز به معرفی دارد ،ارائۀ پلشلنۀ دقلق برای این نوع در ادب فارسی است .اگیر
بخواهلم در ملان پلشلنههای ارائهشده به نخستلنههای این نوع اشاره کنلم ،در ادبلات غرب بیه گوسیتلن (بهشیتی و حوانیا2519 ،؛
احمد اشرف )2573 ،و در ادب فارسی به غ الیی و ابینسیلنا خیواهلم رسیلد (شملسیا111 :2512 ،؛ مولیوی،)594-593 ،2511 ،
درحالیکه در فرهنگ و ادبلات ایران باستان شاهد نمونههای بسلاری از این نوع هستلم که حعللن خصلصههای زبانی و ادبی نهیا
هم اصالت و ریشۀ این نوع را در فرهنگ ما نشان میدهد و هم به ما کمک میکند حا همانگونه که در حعریف مفاهلم نظری اشاره
خواهد شد ،برخی از نقای

مربوط به حعاریف این نوع را برررف نمایلم .همانروری که این مقالیه درصیدد اسیت بیه معرفیی و

بررسی نمونههایی از این نوع ادبی در ایران باستان بپردازد و با بررسی و حلیلآ نها ضمن کمک به پلشلنۀ این نوع ادبی در ایران،
به ویژگیهای خاص فرهنگی این نوع در ایران باستان اشاره نماید و به این سؤاالت پاسخ دهد :چه نوع احوبلوگرافیهایی در ایران
باستان وجود داشتهاند؟ این نوع چه ویژگیهای ساختاری و ملتوایی داشتهاست؟ چه عوامیی در ش آگلری نها مؤثر بودهاست؟
در این پژوهش ،برای دستلابی به این هدف از روش حوصلفی -حطبلقی استفاده شده است؛ نخست ثار موردی حوصلف شدهانید و
پس از مقایسه به بررسی شباهتها و حفاوتها جهت دستلابی به یک متد کیی برای این نوع پرداخته شدهاست.
پیشینۀ تحقیق
چنان ه در مقدمه با استناد به برخی از پژوهشها هم اشاره شد ،حلقلق درباب نوع احوبلوگرافی در اییران بیرخالف غیرب کیه بیه
مرحیۀ معرفی کتابشناسی ن هم رسلدهاست ) ،(James and Anita, 2008بسلار کممایه اسیت؛ زهیرا میؤذن و ملمدحسیلن
جواری ( )2511در مقالۀ «احوبلوگرافی و مباحث نظری ن در فرانسه» اظهار میکنند که احوبلوگرافی بهصورت اشی ال گونیاگون از
زمان رنسانس وجود داشته است و ن را پدیدهای مدرن و غربی میدانید .در ایین مقالیه ،نخسیتلن شی آ بلیوگرافی روحیانی ییا
اعترافات ،در اعترافات گوستلن معرفی شده است و بر ن است که وجود اعتراف در فرهنگ مسیللی در ایجیاد بلیوگرافی نقیش
مهمی ایفا کرده است و ملمدباقر ملسنی ( ،)2515در مقالۀ «حسبحالنویسی (سنّت مسنون شیاعران)» حسیبحیالنویسیی را
همان احوبلوگرافینویسی و ن را سنّتی مسنون در ملان شاعران میداند .وی از شاعرانی چون بلدل ،مسعود ،شیهریار و ...شیواهدی
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ارائه میکند .همچنلن احمد اشرف هم (پایل  )2573در مقالۀ «حاریخ ،خارره ،افسانه» ضمن بلان حاریخچۀ احوبلیوگرافی ییا حیدیث
نفس اعترافات گوستلن را نخستلن نوع احوبلوگرافی میداند و عقلده دارد که این نوع نخست با عناوین «اعترافات» و «پوزشنامه»
یا «حوجلهنامه» استعمال میشد .چنان ه مالحظه میشود حا کنون هلچ یک از نویسندگان پلشلنۀ این نوع را در ایران باستان بررسیی
ن ردهاند و جستار پلش رو قصد بررسی ن را دارد.
تعریف اتوبیوگرافی
احوبلوگرافی که در زبان فارسی به زندگینامه شخصی ،سرگذشت خود ،زندگینامهخودنوشت و شرححال خود حرجمه شده ،از دو
بخش «احو» 2به معنی خود و بلوگرافی 1به معنی زندگینامهنویسی ساخته شده است و در اصطالح بیه معنیای زنیدگینامیۀ فیردی
است که شخ

خود ن را نوشته باشد (جواری ،مؤذن .)224 :2511 ،معموالً در حعاریفی که در کتابهای انواع ادبی از ایین نیوع

ارائه شده است ،بلشتر بر هملن بعد یعنی بر نوشتن حاریخ زندگانی یا دورهای از زندگی شخ

به قیم خیود او حأکلید شیدهاسیت

(فسایی115 :2512 ،؛ رزمجو .)117-2574:111 ،اما گاه مؤلفههای دیگری هم بیه ن افی وده شیده اسیت؛ میثالً زمیان رواییت ن
پسنگرانه و زبانش منثور است (لوژن به نقآ از جواری ،مؤذن .)221-226 :2511 ،بنابر این حعاریف ،میحوان مؤلفیههیای زییر را
برای احوبلوگرافی یا خودزندگینامهنوشت برشمرد:
طرح زندگی شخصی :ویژگی اصیی احوبلوگرافی این است که باید بلانگر زندگی شخصی نویسنده باشد .در غلر این صیورت،
اگر موضوع مطرح شده ،زندگی شخصی نباشد و مثالً در ن سرگذشت یک گروه مطرح شود ،متن ارائهشده دیگر یک احوبلوگرافی
نلست ،بی ه خاررهنویسی یا انواع دیگر است .فهم این مسئیه از رریق بررسی روایت در اثر بهراحتی قابیآفهیم اسیت .پیس بایید
هویّت نویسنده ،راوی و شخصلت اصیی حعللن شود (جواری ،مؤذن .)222 :2511 ،البته بر این ویژگی ایراداحی وارد اسیت؛ گیاهی
اوقات نویسنده به دللآ مسائآ عقلدحی ،سلاسی و اجتماعی و بالتب پنهان ساختن هویت واقعی و اجتماعی خود ،نام دیگری به کار
میبرد؛ «برای مثال ،هنری بلآ با نام مستعار استاندال اثر مشهور خود :زنیدگی هیانری بیروالر را خییق مییکنید کیه در حقلقیت
زندگینامۀ خود وی میباشد» (همان .)222 :این مسئیه بهویژه در ادبلات کالسلک ما به خارر رواج نداشتن نوع ادبی احوبلیوگرافی
به رور مستقآ ،شواهدی دارد؛ مثالً ،بررسی روایت در گیستان سعدی نشان داده است که از ملان چهآوهشت ح ایت که با راوی
اول شخ

روایت شدهاند ،نوزده ح ایت را میحوان خودزندگینامه نوشت سعدی دانست (رضایی و جاهدجاه )212 :2562 ،ییا

کاربرد حمثلیی نی در مثنوی هم از این نوع است.
بیان حقیقت در اتوبیوگرافی :بلان حقلقت در احوبلوگرافی هم ی ی از اساسیحرین ویژگیهای این نوع است که میحوانید ن را
از انواعی مانند رمان که در ن عامآ حخلآ دخلآ است ،جدا سازد .حتی در احوبلوگرافی نویسنده بایید اشیتباهاحش ،برحیریهیایش،
سرگردانیهایش عادات زشتش را ابراز کند و با خوانندۀ خود گفتوگوی کموبلش صیریح و روشینی را برقیرار کنید ریوری کیه
خواننده واقعلت را در احوبلوگرافی بلاید (جواری ،مؤذن.)224 :2511 ،
روایت در اتوبیوگرافی :حا سخن از احوبلوگرافی به ملان می ید ،روایت اولشخ

در ذهن حداعی میگردد و در حمیامی حعیاریفی

که از این نوع ارائه شده هم هملن رعایت شده است .اما خالف عادت مرسوم ،باید گفت که احوبلوگرافی فقط بیا ضیمایر اولشیخ
«من» به کار نمیرود ،بی ه گاهی با دومشخ

«حو» یا سوم شخ

«او» هم ارائه میشود (همان .)225-224 :روایت سومشیخ

احوبلوگرافیهای ادبلات کالسلک ما بسلار رواج داشته و بلشتر از اولشخ

در

مورد حوجه بوده است؛ بیرای مثیال« ،صیائنالیدین عییی
Auto
Biography

1
2
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حرکه» در دو اثر به نامهای «نفثۀالمصدور اول» و «نفثۀالمصدور دوم» مباحثی را مطرح کردهاسیت کیه مییحیوان ن را دفاعلیات ییا بیه
عبارحی حوجلهنامۀ او هم ناملد که در ن ضمن حبرئۀ خود به معرفی حوادث زندگی خود پرداخته است« :حال ن است که این فقلیر را
پنجاهونه سال از عمر گذشته ،بلستوپنج سال در خدمت برادر ب رگ که یگانۀ عصر خود بودند به حلصلآ عیوم دینی مشغول شد که
پدر بر پدر از دویست سال باز ،که حصانلف ایشان در ملان است ،بدین عیمها مشغول بودهاند ( ...حرکه اصفهانی.)272 :2532 ،
انواع اتوبیوگرافی
برای این نوع ،حقسلماحی پلشنهاد شدهاست؛ مثآ حسبحالهای ج ئینگر و کیینگر یا رسمی و غلررسمی (انوشیه.)794 :2579 ،
به نظر نگارنده ،این حقسلمبندیها متد مشخصی ندارند و صرفاً به زبان یا ساخت اثر حوجه کردهاند یا به ملتیوای ن؛ درحیالیکیه
باید به این ن ته حوجه کنلم که در احوبلوگرافی کدام مهیمحیر اسیت؟ زبیان ییا ملتیوا .قطعیاً ملتیوا اهملیت بلشیتری دارد؛ نچیه
احوبلوگرافی را می فریند ملتوای ن است که بلان مسائآ شخصی زندگی نویسنده است و به هر شلوهای ارائه شود حنها مییحوانید
وجه اثر را حغللر دهد نه گونه یا نوع ن را؛ مثالً ،میحوانلم بگویلم خودزندگینامه نوشت حمثلیی؛ بنابراین ،حوجه به ملتیوا مهیمحیر
است .اما چه کسی ملتوا را می فریند؟ نویسنده .نویسنده است که نوع احوبلوگرافی را خیق میکند؛ یعنی بررسی ارحبیاط نویسینده
و احوبلوگرافی نوع ن را مشخ

میکند و بسته به حفاوت نویسندۀ ن نوع احوبلوگرافی هم حغللر میکند؛ مثالً نویسندهای از ربقیۀ

سلاسی باشد ،احوبلوگرافی سلاسی می فریند و از ربقۀ دینی ،احوبلوگرافی دینی می فریند؛ چون هرکدام به شرح احوال و حجیارب،
دیدگاه و عالقههای خود میپردازند و متناسب با ن کلفلت و حتی گاهی کملت ن نل ش آمیگلرد .بنیابراین ،در ایین مقالیه ،بیر
اساس ربقات اجتماعی و عالیق نویسندگان ،به معرفی دو نوع احوبلوگرافی سلاسی و دینی پرداخته خواهد شد.
خودزندگینامهنوشت در ایران باستان
ثار بازماندۀ پلش از اسالم را که به زبانهای فارسی باستان و پهیوی نوشته شدهاند ،میحوان بیه سیه دسیته حقسیلم کیرد :نخسیت
س هها و مهرها که شامآ اسامی پادشاهان و چند لفظ مختصر است و به دللآ ملدودیت حجمی نمیحواند بلانگر یک نیوع ادبیی
بهویژه احوبلوگرافی باشد .به هملن دللآ ،از بررسی نها در مقاله خودداری خواهد شد؛ دوم کتلبهها و سوم کتابهیا .بیه ایین حرحلیب،
برای دستلابی به بود یا نبود گونههای نخستلن احوبلوگرافی در این دوره ،ثار موردی شامآ کتلبهها و کتابهای پلش از اسیالم هسیتند
که در نها از زبان شخصلت اصیی به معرفی زندگیشان پرداخته شده اسیت .در بخیش نخسیت ،بیه خیارر حعیدد کتلبیههیای دورۀ
هخامنشی ،حنها به بررسی سبک و روایتپردازی سه کتلبه دربردارندۀ زندگی شاهان هخامنشی و ساسانی که هم ازللاظ حجیم و هیم
ازللاظ ارزش از بقله چشمگلرحرند و در بخش بعدی به احوبلوگرافی «مانی» و ی ی از موبدان دورۀ ساسانی به نام «کرحلر» در ثارشیان
پرداخته خواهد شد .روش کار به این حرحلب خواهد بود که نخست ملتوای نها بررسیی و مایاملن موجیود در نهیا ربقیهبنیدی
میگردد ،سپس به بررسی عناصر ساختاری مانند روایتشناسی ،شخصلت ،زمان و م ان پرداخته خواهد شد.
الف .بررسی اتوبیوگرافی شاهان در برخی كتیبههای دورۀ هخامنشی و ساسانی
کتلبهها میحوانند ج ء قدیمیحرین انواع احوبلوگرافی ملسوب گردند؛ بنابراین ،اوللن احوبلوگرافیهای ایران سلاسی از ن شیاهان اییران
هستند که با روایت واق گرای خودِ شاهان دربارۀ نژاد ،فرۀ ای دی ،مهمحرین اقدامات سلاسی نها حوسط دبلرانشان به نگیارش در میدهانید
و نقش این دبلران در حغللر روایت به سوم شخ

به ش آ کمرنگی در کتلبهها مشهود است و ج ء اوللن حفاوتهایی است که مییحیوان

در بررسی وجههای احوبلوگرافی به ن حوجه نمود .این کتلبهها به خارر برجستگی من احوبلوگراف (شاهان) نمیحواند صرفاً خیاررهنگیاری
ملسوب گردد و به دللآ حاور عناصر غنایی (اشاره به پشیتلبانی اهیورام دا) و عناصیر حعیلمیی (در میؤخرۀ نهیا) نمییحواننید صیرفاً

پلشلنه و انواع خود زندگینامهنوشت در ایران باستان 262 /

رویدادشماری بهحساب یند .این احوبلوگرافیهای سلاسی ،کارکرد ارحباری دارند و هدفشان ایجاد ارحباط با مردم و عموم است حیا از ایین
رریق بتوانند اصآ و نسب ،اقدامات ،داراییها ،فتوحات و حتی اخالقلات خود را به گوش همه برسیانند .سیاختار نهیا را مییحیوان بیه
اج ایی حقسلم کرد :مقدمه ،متن اصیی سرگذشت و خاحمۀ ن ،که در زیر به معرفی هر بخش پرداخته خواهد شد.
 .1بررسی اتوبیوگرافی كوروش كبیر در منشوراو

1

مقدمه (فضاسازی) :ازللاظ روایتشناسی ،راوی این اثر دوگانه است نخست در بخش مقدمیه ،راوی بیه رواییت سیوم شیخ
فااسازی کرده و به وجود فرمانروای ناشایستی در شهر بابآ اشاره میکند که یلنهای کهن را از ملان برده و چل هیای سیاختگی
به جای ن مرسوم کردهاست و مهمحر از همه از پرستش «مَردو » خدای ب رگ روی برگرداندهاست ،حیا این یه میردو از نالیه و
دادخواهی مردم ،ناراحت شد و «به دنبال فرمانروایی دادگر در سراسر همه کشورها به جسیتوجیو پرداخیت؛ بیه جسیتوجیوی
شاهی خوب که او را یاری دهد .نگاه او نام «کورش» پادشاه «اَنْشان» را برخواند .از او به نام پادشاه جهان یاد کیرد .او کیورش را
برانگلخت حا راه بابآ را در پلش گلرد؛ درحالیکه خودش همچون یاوری راستلن دوشادوش او گام برمیداشت» (س )2-26
متن اصلی :از سطر بلست به بعد و با روایت اولشخ

شروع میشود که دربردارندۀ زندگلنامۀ کوروش از زبان خود اوسیت؛

نخست به معرفی خود و نژادش میپردازد :منم کورش ،شاه جهان ،شاه ب رگ ،شاه حوانمنید ،شیاه بابِیآ ،شیاه سیومر و َا َکّید ،شیاه
چهارگوشه جهان .پسر کمبوجله شاه ب رگ ،شاه اَنْشان ،نوه کورش (س .)12-15
سپس به پشتیبانی مردوک در این فتح اشاره میكند« :مَردو دلهای پا مردم بابآ را متوجه من کرد؛ زیرا من او را ارجمند
و گرامی داشتم» (س .)11
برشمردن اقدامات سیاسی خود« :ارحش ب رگ من به صیح و رامی وارد بابآ شد .نگذاشتم رنج و زاری به مردم این شیهر و
این سرزملن وارد ید .وض داخیی بابآ و جایگاههای مقدسش قیب مرا ح ان داد  ...من برای صیح کوشلدم ... .مین بیردهداری را
برانداختم .به بدبختیهای نان پایان بخشلدم .فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خیود زاد باشیند و نیان را نلازارنید »...
( )19-14و فتح شهرهای دیگر مانند « گادِه»« ،اِشنونا»« ،زَمبان»« ،مِتورنو»« ،دییر» ،سیرزملن «گوحلیان» و شیهرهای کهین ن سیوی
«دجیه» (.)16
اقدام دینی و گشایش و بازسازی نیایشگاهها بهفرمان كورش« :فرمان دادم حمام نلایشگاههایی که بسته شده بیود را بگشیایند.
همه خدایان این نلایشگاهها را بهجاهای خود بازگرداندم .)52-54( »...
خاتمه :در خاحمه به خارر اقداماحش ،عاقبت خلر در دنلا و خرت برای خود و خانوادهاش ریب میکند« :بشود که دلهیا شیاد
گردد .بشود ،خدایانی که نان را به جایگاههای مقدس نخستلنشان بازگرداندم ،هیرروز در پلشیگاه خیدای بی رگ بیرایم خواسیتار
زندگانی بیند باشند .بشود که سخنان پربرکت و نلکخواهانه برایم بلابند .)54-57( »...
 .1.1بررسی عناصر ساختاری
روایتشناسی كتیبۀ كوروش :راوی در این اثر بلشتر «کارکرد ارحباری» صرف دارد .برای حعللن نوع راوی در این اثیر بایید ن
را به دو بخش حقسلم کرد .در بخش مقدمه ،راوی سومشخ

ناظر و در بخش دوم ،اولشخ

است و بنابراین ،از زاوییه دیید و

کانون بلرونی و درونی استفاده شده است و چون شاه از اقدامات گذشتۀ خود سخن میگوید ،زمان ن پسلنی و گذشته است.
شخصیت ،زمان و مکان :با حوجه به سبک روایی احوبلوگرافی و ن دی ی ن به قالب داستان ،بایید دنبیال عناصیر سیاختاری دیگیر
مانند حعللن نوع شخصلت و واقعی یا حمثلیی و حخلیی بودن ن و اشاره به م ان و زمانهای حاریخی ییا غلرحیاریخی هیم بیود؛ چیون
همانگونه که گفته شد ،بلان حقلقت در احوبلوگرافی ی ی از اساسیحرین ویژگیهای این نوع است که میحوانید او را از انیواعی ماننید
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رمان که در ن عامآ حخلآ دخلآ است ،جدا سازد .در این احوبلوگرافی اشارات زمانی و م انی واقعی و نام شخصلتها دال بر وجیود
حقایق در زندگی کوروش وجود دارد؛ اما اشارات به زمان حقویمی چنان ه در کتلبه داریوش در بخیش بعیدی مشیاهده مییشیود ،در
کتلبه کوروش وجود ندارد ولی از م انهای بابآ و سایر شهرهای مفتوحه نام میبرد که همگی ازللاظ حاریخی درست هستند.
 .2بررسی كتیبۀ داریوش در بیستون

2

متن اصلی :در این متن هم داریوش در غاز به معرفی خود و پدرانش میپردازد .بنابراین ،این کتلبه بیدون مقدمیه و فااسیازی وارد
معرفی خود و نلاکانش میشود« :من دارَیَوَئوش (داریوش) ،شاه ب رگ ،شاه شاهان ،شاه در «پارسَه» (پیارس) ،شیاه سیرزملنهیا ،پسیر
وِشتاسَپه (ویشتاسپ) ،نوۀ اَرَشامَه (اَرشام)( :»...س  )9-2سپس در بند  3سطر  22-21به پشتلبانی اهورام دا اشیاره مییکنید« :مین بیه
خواست «اَئورَمَ دا» (اهورام دا) شاه هستم .اهورام دا شاهی را به من داد» و در بند  6سطر  14-19هم این مامون را ح رار میکند.
معرفی سرزمینهای خود :در بند  27-21 /9به معرفی سرزملنهای خود میپردازد« :این است سرزملنهایی کیه بیه بخشیایش
اهورام دا به من رسلده است و من در این سرزملنها شاه هستم« :پارسَه» (پارس)« ،اووْجَه» (خوزیه /عیلالم)« ،بیابلروش» (بابیآ)،
«اَثورا» ( شور)« ،اَرَبایَه» (عربله)« ،مودرایَه» (مصر)« ،حْلَئییْ دْرَیَهْلا» (دریانشلنان)« ،سْپَردَه» (اسپارت /سارد /للدی) و .»...
نبرد با شورشگران قبل از شاهی :داریوش شاه ،بهحفصلآ و با ذکر زمان و م ان در مورد نبرد خود با دشمنان سخن میگوید و
این ه چگونه بر افرادی مانند بردیای دروغلن چلره میشود «هلچکس حوان نداشت که دربارۀ مُغ گَئومات سخنی بگویید .حیا این یه
من سررسلدم .نگاه من از اهورام دا یاری خواستم .اهیورام دا میرا ییاری داد .ن هنگیام  22روز از میاه «باگَلیادَئلش» (باگَلیادی/
بَغَلادی) گذشته بود .)72-19 /22 -24( »...
سركوب شورشگران پس از شاهی :او نخست به مقابیه با شورش خوزیان اشاره میکند« :پیس از ن یه مین مُیغ گَئومیات را
کشتم؛ مردی به نام « ثْرینَه» پسر «اوپَدَرمَه» در خوزیه شورش کرد  ...داریوششاه گوید :سپس من به پل یی بیه خوزییه فرسیتادم.
ثْرینَه بسته به ن د من ورده شد .من او را کشت» ( )71-2715 -23سپس در بند  ،21به جنگ خود با نبوکدشاه در بلست و ششم
ماه « ثْرییادییَه» در بابآ و در بند  ،69-62 26به ش ست او در دوملن روز از ماه «اَنامَ َه» اشاره میکند .در ستون دوم بند  2-4و
س  2 -25از کشتن شاه و گرفتن بابآ و شورش مردم بابآ به سرکردگی مردی به نام «مَرحییَه» در پارس که خود را «ایمَنلش» شاه
خوزیه ناملده بود و چون خوزیان از او حرسلدهاند ،این شاه را گرفته و کشتهاند .سپس از ش ست مردی مادی به نیام «فْیرَوَرحلش»
در ماد که خود را «خْشَثریتَه» مینامد ،حوسط فرماندهای به نام «ویدَرنَه» در شهری به نام «ماروش» در میاد و در بلسیت و هفتمیلن
روز از ماه اَنامَ َه اشاره میکند (.)27-16/3-9
این شلوۀ بلان جنگها و ش ستها حا ستون چهارم هم ادامه مییابد و به قول خود او در سطر « 52-51این است نچه مین بیه
خواست اهورام دا در همان یک سال پس از پادشاهی انجام دادم 26 .نبرد کردم .به خواست اهورام دا من نان را ش سیت دادم و
 6شاه را دستگلر کردم».
خاتمه :نچه اهملت دارد و شلوه و کارکرد ارحباری این نوع احوبلوگرافی را نشان میدهد خطیاب قیرار دادن مخاریب بیهریور
مستقلم است و از مخاربان میخواهد در نگهداری این سخنان کوشا باشند .در ستون پنجم ،بند  ،9سطر « ،45-42این است نچیه
من کردم .به خواست اهورام دا در همان یک سال کردم .حویی که از این پس این نبشتهها را خواهی خواند (خواهی شنلد؟)؛ نچه
من کردهام حرا باور شود .مباد این را دروغ انگاری» و حا سطر  39سه بار دیگر بر واقعلت و نهی از دروغپنداری ن حأکلد میکند.
بررسی عناصر ساختاری
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روایتشناسی :راوی در این اثر صرفاً «کارکرد ارحباری» ندارد بی ه کارکرد «گواهیدهنده» بهوییژه در بخیش خاحمیه دارد و میدام
صدق و صلت سخنانش را گوش د میکند و از خواننده میخواهد حا او را بیاور کنید .راوی در کیآ کتلبیه ،اولشیخ

اسیت و

بنابراین از زاویه دید و کانون درونی است و زمان نقآ ن پسلنی و گذشته است.
شخصیت ،زمان و مکان :در این کتلبه ،عالوه بر حأکلدات داریوش بر واقعی بودن ن ،وجود اعالم ،زمان و م انهای واقعیی و
حقویمی بارزحرین شاهد بر حاور واقعلت در ن است.
 .3كتیبه شاپور یکم در كعبه زرتشت
متن اصلی :در این کتلبه هم شاپور بدون مقدمهسازی وارد متن اصیی میشود و در سطر اول شروع بیه معرفیی خیود و نلاکیانش
میکند« :من م دیسن ،بغ شاپور ،شاهنشاه ایران و انلران که چهر از ای دان ،پور م دیسن ،بیغ اردشیلر شاهنشیاه اییران کیه چهیر از
ای دان .پور (نوه) بغ بابک شاه» (س .)2
ذكر كشور و استانهای آن :در ادامۀ سطر اول و دوم خیود را خداونیدگار اییرانشیهر و صیاحب شیهرهای پیارس ،پیارت،
خوزستان ،ملشان ،سورستان ،اربایستان ،حورپاح ان ،ارمنستانوروچان ،سل ان ،اران ،بالسگان حا فراز کوهِ کاف و ...میداند.
از سطر دو حا نه به شرح لش رکشی خود را عیله گردیانوس قلصر روم و از ملان رفتن او و جانشلن شدن فلیلپ عرب و قبیول
پرداخت خراج و لش رکشی دومش ،یعنی اشغال سیوهفت کشور ،مانند شهر اسوریه ،حیب ،قنسرین ،کروس ،ن وپوللس ،سیلژر،
دی ور ،قرقلسله ،ژرمن ،بتنان و  ،...میپردازد .سپس به لش رکشی سوم خود و گرفتن سی و شیش سیرزملن دیگیر و بیه اسیارت
در وردن والریانوس قلصر اشاره میکند و از حک حک مفتوحاحش نام میبرد ()22-29
اقدامات دینی :حأسلس حش دههایی که شاپور در جاهای مختیف برای روان خویش یا اعاای خانیدان خیود بیر پیا داشیته و
نذوراحی که برای روان خویش یا خاندان سیطنتی یا ب رگان دربار به ایین حشی دههیا اختصیاص داده اسیت« .بیرای روان و دوام
ناممان ،حشی به نام خسرو ذر-ناهلد برای روان و دوام نام دخترمان ذر-ناهلد شاهبانوان شاهبانو ،حشی به نام خسیرو هرمی د ..
(اختصاص) دادیم» (س .)21-26
خاتمۀ كتیبه :اشاره به پشتلبانی اهورام دا و اینکه شاپور این سرزملنها را به یاری ای دان به دست ورده و به یندگان حوصیله
کردهاست که در کارهای ای دان و امور خلریه ب وشند؛ و در این کتلبه در پایان نسخۀ اش انی نام دبلر کتلبه ،یعنی هرم د دبلر پسیر
شلیگ دبلر ،برده شده است (س .)52
مقایسۀ ساختار و محتوای كتیبهها
برای سهولت مقایسه ،نخست دادههای مربوط به هر کتلبه در جدول زیر نشان داده خواهد شد:
ساختار

محتوا
روایتشناسی

کتلبۀ کوروش

معرفی خود و نلاکانش

شخصیت ،زمان،

ساختار

مکان

كلی

واقعی

پشتلبانی و نلروی خیدایی

روای

در پلروزیهایش

اولشیییخ

مقدمه
در

متن اصیی
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كتیبههای

شییرح اقییدامات سلاسییی و

دورۀ هخامنشی

دینی

دومشیییخ

دعا و رییب عاقبیت نلیک

مقدمیییه کتلبیییه

برای خود

وجود دارد

معرفی خود و نلاکانش

راوی

پشتلبانی و نلروی خیدایی

اولشخ

کتلبۀ داریوش

خاحمه

می یتن اصییییی و
در

واقعی

متن اصیی
خاحمه

در پلروزیهایش
شرح اقدامات سلاسی قبیآ
و بعد از شاهی
پشتلبانی و نلروی خیدایی
در پلروزیهایش
درخواسییت نگهییداری از
کتلبیییییه و باورداشیییییت
سخنانش
كتیبههای دورۀ ساسانی

کتلبۀ شاپور ی م

معرفی خود و نلاکانش

راوی

شییرح اقییدامات سلاسییی و

اولشخ

واقعی

متن اصیی
خاحمه

دینی
پشتلبانی و نلروی خیدایی
در پلروزیهایش

مقایسۀ محتوا :بررسی ملتوای کتلبهها نشان میدهد که اشاره به سه اصآ مشتر در این کتلبهها برای حمامی شیاهان ضیروری
بوده که مهمحر از همۀ نها نژاد است .البته با حوجه به این ه اصآ در احوبلوگرافی معرفی خود است و معرفی نام ی ی از مهمحیرین
فرعهای این مؤلفه است ،شاید کاربرد لفظ «اهملت» برای ن مقداری همراه با مسامله باشد و شاید بهتیر باشید بگیویلم از للیاظ
حقدم و وردن مطالب برایشان مهم بوده است .اما حفصلیی که در معرفی اجداد و ش وهی که در کاربرد الفاظ به کار میبرند نشیان
از افتخار نها به نژادشان است.
پشتلبانی نلروی اهورایی یا خدا از مااملن برجستۀ دیگری است که در کتلبهها ح رار مییشیود و ایین نشیان از دو ن تیه دارد.
ی ی حأکلد بر فره در شاهان ایران باستان و دیگری پلوند دین و دولت در ح ومتهای ن دوره.
سوملن وجه اشترا در مامونپردازی ،اشاره به اقدامات شاه است .او میخواهد هنر خود را به مخارب بنمایاند .این اقدامات
چنان ه در دو کتلبه مشاهده میشوند ،هم اقدامات سلاسی است هم دینی .شاهان بهحفصلآ از این بخش سخن گفتهاند و مییحیوان
گفت مهمحرین بخش زندگینامه نوشته را حش لآ میدهند .بهرورکیی ،سه ملور اساسی برای ملتوای ایین کتلبیههیا مییحیوان در
نظرگرفت :نژاد شاهانه ،فره و پلشتلبانی اهورا از شاه و هنرهای سلاسی و دینی او.
حفاوت اصیی در مامون خاحمه است که هریک به مامون متفاوحی با دیگری اشاره کردهاند و میحوان گفیت کیه نویسینده در
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این بخش مختار بوده است هر چل ی که از مخارب میخواهد در مؤخرۀ کتلبهاش بلاورد؛ ی ی دعای خلیر مییریبید ،دیگیری از
مخارب میخواهد سخنانش را حصدیق کنند و سومی به نام اهورا و دبلرش اشاره میکند.
مقایسۀ ساختار :حفاوت ساختار این کتلبهها ی ی در حقدم و حأخر مطالب است که اگر بتوان ن را نشیان از اهملتشیان دانسیت،
میحوان ن را در ش آ زیر نشان داد:

نژا
د

فره

اقدددامات و هنرهددای دینددی و
سیاسی

در همه نها به معرفی نژاد حوجه شده است اما در حرحلب دو عنصر دیگر حقدم و حأخر مشاهده میشیود .صیرفنظیر از مقدمیۀ
منشور کوروش ،بقلۀ ویژگیهای ساختاری هم شبله هم هستند و چون دو کتلبۀ دیگر فاقد مقدمۀ او هستند ،نمیحوان ن را حفاوت
در نظر گرفت.
ب .اتوبیوگرافیهای دینی در آثار مانی و كرتیر
در دورۀ ساسانلان دو گرایش دینی عمده وجود داشت :یلن مانی و دین زرحشتی .نمایندگان این دو گرایش« ،مانی» و «کرحلیر»
بودند (سملعی گلالنی .)23 :2533 ،جالب حوجه است که از هر دو نماینده احوبلوگرافیهایی برجای مانده است که در عناصری که
بر وجه دینی ن حأکلد میکنند ،مشتر اند.
 .1اتوبیوگرافی مانی در آثارش
بررسی هرچند مختصر ،در حاریخ ادبلات نشان میدهد که مانی به نوشتن کتاب و نگارگری مفاهلم ،اهملّت زیادی میداده اسیت و
حنوع کتابها و نوشتههایش (راسخی )275-279 :2512 ،دال بر این ادعاست .این حعدد ثار سبب ایجیاد انیواع ادبیی متنیوعی در
ثارش شدهاست؛ بلشتر ثار او مانند مواعظ ،اعترافات ،ارژنگ و  ...را میحوان از نوع ادب حعیلمی و کتاب غوالن را ادب حماسیی
و شعر و زبور مانوی را ادب غنایی قیمداد کرد یا داستانهای حمثلیی و غلرحمثلیی در ملان ثار او بهویژه کفاالیا را از نیوع ادبلیات
روایی دانست .اما ی ی از بدی حرین انواع در ثار مانی وجود زندگینامهنویسی از زبان خود او یا شاگردانش است؛ در حالی که در
هلچ پژوهشی دربارۀ زندگینامهنویسی او سخنی به ملان نلامده و معموالً پلشلنۀ این نوع ادبی به متأخران او برگردانده شیدهاسیت.
زندگینامهنویسی در ثار او به دو شلوه نمود دارد؛ ی ی بهرور مستقآ و دیگری در البهالی سایر ثیارش .او بیهریور مسیتقآ ،در
دستنوشتههایش به زندگی خود اشاره میکند و به غلر از اینها در البهالی کتاب «کفاالیا» و «شاپورگان» هیم بیه گوشیههیایی از
زندگیخود اشاره نمودهاست ،که در این مقاله به خارر ملدویت حجمی ،صرفا به بررسیی «دسیتنیویس کهین میانی متعییق بیه
دانشگاه کین» 5که مستقالً مربوط به زندگی اوست ،پرداخته خواهد شد.
خالصۀ موضوعی دستنویس كهن مانی متعلق به دانشگاه كلن
ملتوای این دستنویس را میحوان به دو بخش قبآ از رسالت و بعد از ن حقسلم کرد:
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وقایع قبل از رسالت مانی :او در صفلات دو حا پنج دستنوشته از حجیی فرشتگان بر خود و زنیدگی نی د شیویشگیران (بیه
روایت برخی کتب مغتسیه) در دوران کودکی و نوجوانی سخن میگوید« :من با نلروی فرشته و نلروهای پاکی که بیه نگهیداریام
گمارده شده بودند ،نگهبانی میشدم .نان حنها در م اشفهها و معج ههایی کیه کوچیک و گیذرا بودنید ،خیود را بیر مین پدییدار
میکردند حا من بتوانم نان را برحابم و اینچنلن مرا پروراندند» و اذعان میکند که رؤییتهیا و چهیرههیایی را در سرحاسیر میدّت
جوانی به او نشان داده (ص

 )1-3و در صفلات هشت حا ده به مراقبههای خاصی که از درختان و گلاهان داشته و شویشگیران

نها را رعایت نمیکردند ،اشاره کرده و این ه با درختِ خرمای سخن گفته و درد ن و گلاه سب ی را که درو شده ،احساس کرده
اما شویشگر به او میگوید که «این راز را نگهدار ،به کس مگوی حا کسی حو را از رَشک ن شد».
 در چهارسالگی وارد انجمنِ عقلدحی شویشگران میشود و بلان میکند که جسم او از سوی فرشتۀ روشنی و نلروهای بسیلارحوانمندی که علسی به نگهداریاش گمارده ،مراقبت میشد و اشاره به بلرون مدن مردی میکنید کیه از درونِ چشیمۀ بیی بیر او
پدیدار شده و همچنلن به حوان یابی از نلروهای سمانی اشاره کرده است که به او میگویید« :حیوانِ خیود را بلفی ا ،ذهینِ خیود را
استوار ساز و هر نچه را که بر حو پدیدار میشود ،بپذیر!» و یکبار دیگر به من همیلن را گفیت« :حیوانِ خیود را بلفی ا ،ذهنیت را
پابرجا کن و رنجِ همۀ ن چل ی را که سویت می ید ،پذیره شو» و او بر زملن میافتد و فرشتگان بیه او مییگوینید« :میا از سیوی
پدرانِ کالن فرستاده شدهایم» (ص

.)22-25

آموزگاران او :بعد به موزش جسمانی و حلصلیی خود حوسط «بارایسِ موزگار» ،اشاره میکند و ضمن اشاره به ل وم پرورش
جسم هم مان با روح با استفاده از حمثلالحی کمال جسمی خود را در این مرحیه نشان میدهد:
«به بردگی گرفتهشدگانی را که در پل ر جای دارند ،از دارندگانِ نلیرو جیدا سیازد و اعایای نیان را از گیردن نهیی در ملیانِ
سرکشانِ بیخرد زاد کند و از فرماندار رهایی بخشد و به خدمت گران خود راستیِ عرفیانی را کیه او در ن دربهیا بیر زنیدانی
گشوده میشود و با ن زندگی روحی ...حا داشتۀ خود از همۀ موزشها (؟) نشان دهد و از همۀ قانونها برگ ینید و روانهیا را از
نادانی زاد سازد ،اگر رامیبخش و سر مدِ این نسآ ،عامآِ رسالت شده باشد».
تجلی دوقلوی آسمانی :پس از حلصلآ و کماالت زملنی در بلستوچهارسالگی دوقیوی سیمانی کیه قیبالً در دوران کیودکی
دیده بود بر او حجیی میکند و به قول خود ،بهترین املدها و اندیشهها را از او می موزد (ص

 ،)29-14حا این ه دوقیوی سیمانی

دستور ش ار شدن این رابطه را صادر میکند« :این رازی که بر حو نمودم ،بر همهکس بنما ...و بر کسیانی کیه شی ار سیاختن بیر
ایشان ،شایسته است .»...
وقایع بعد از رسالت
احساس حنهایی و حرس از ش ار کردن این رابطه و حرس از انجام ن مرحیۀ بعدی زندگی اوست که به ن اشاره میکند و حوسیط
دوقیوی سمانی مورد دلجویی و نوازش قرارمیگلرد (ص

 .)13-55بعد از این ،واقعیه جیدایی درونیی از شیویشگیران احفیاق

میافتد وخودش را زود از هنجارهای موزشی که در ن پرورش یافته بود رها میکند و همانند ییک بلگانیه و گوشیهگلیر ،منتظیر
روزی است که بهکیی جدا شود (ص

.)41-44

مخالفت علنی با عقاید شویشگران :مانی بر رفتار شویشگران انتقاداحی وارد میکند؛ وسواسی است که نها در حهذیب جسیم
خود دارند ،مانی به نها میگوید جسم و خوراکیهای جسمانی را هرچند مهذب و حمل کنند ،بهاندازۀ حمل کیردن و ح کلیۀ روح
نان نلست و با شنلدن این سخنان ،گروهی چند از ایشان از سخنانش شگفتزده میشوند و او را حمجلد میکنند« :سخن زنیده را
وی ابالغ کرد؛ ما او را موزگار دین خود خواهلم ساخت!» دیگران گفتند :شاید وایی از نهان با وی سخن میگویید و او نچیه را
که ن بر او ش ار میسازد ،بر زبان می ورد؟ اما گروهی او را گمراه خواندند« :وی میخواهد میتها را به گمراهی برد و در دین
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ما ش اف اندازد؟ و گروهی رالب مرگ او شدند» (ص

.)74-13

 مناظره با شویشگران :سپس سلتا و هواخواهانش وقتی دیدند که او با نها همسو نلست ،برای او مناظرهای حرحلیب دادنید،ایشان پاحل لوس ساالرِ ستان یعنی پدر مانی را هیم فراخواندنید و گفتنید او از قواعید ییلن میا سیرپلچی مییکنید و از او دللیآ
سرکشهایش را میپرسند و او با استدالل و ارجاع سخنان نان را بر باد میدهد و سبب خشم نها میگردد ،ریوری کیه ی یی از
نان او را میزند و برخی دیگر «مویم را مانند دشمن کشلدند .نها بهسختی و خشم ،هرچه بیندحر سر من فریاد کردند ،گویی من
از دین برگشتهام و از رش ی که بر ایشان چلره بود ،خواستند مرا خفه کنند» حا پدرش با زاری او را از دست نها نجات مییدهید
.)11 -222

(ص

رفتن مانی از میان شویشگران :بعد از این واقعه ،به نلایش میپردازد .هنگامیکه او بسلار انیدوهگلن مییشیود و در برابیرش
دوقیوی خجسته پدیدار میشود و مانی از حنهایی و رانده شدن از جایی که از دوران کودکی در نجا بوده است اظهار حرس میکند
و دوقیو به او میگوید به ارراف برو ،میبلنی غلر از پدرت دو مرد از حو پلروی خواهند کرد و دو مرد جیوان از شیویشگیران بیه
نامهای «سلمئون» و « بل اخلاس» که همسایههایش بودند به سویش رفتند و یاریگرش شدند.
رفتن پنهانی به تیسفون :مانی پنهانی و بدون اجازۀ پدرش به حلسفون میرود و حو پس از جسیتوجیوی زییادی فرزنیدش را
مییابد و در بلرون شهر در روستایی به نام «ناسلر» در ملان انجمن مقدسان او را پلدا میکند ،بسلار گریه و زاری میکنید و سیعی
میکند با ابراز احساسات او را بازگرداند (ص

 ،)221-222اما مانی به او ارملنان میدهد که بازنخواهد گشت.

رفتن به هند و پارس :این جای متن این دستنویس کهن چنان ش سته و ح هح ه است که بازخوانی خلیی دقلق ،مم ن نبوده
است.

4

بررسی محتوایی
این اثر چنان ه نشان داده شد ،بلانگر مراحآ مختیفی از زندگی مانی است؛ او از دوران کودکی و نوجیوانی حیا زمیانی کیه در سین
بلستوپنجسالگی ش ارا به هدایت مردم میپردازد و به نقاط مختیف سفر میکند؛ اما هدف و کارکرد اصیی او بلان بعید زنیدگی
پلامبر اوست نه سایر ابعاد زندگی مانند معرفی نام ،خانواده ،دوستان و  . ...این نوع هدف را میحوان بهنوعی شبله سلر ح امآ امیام
ملمد غ الی در «المنقذ من الاالل» دانست.
بررسی بخشهای زندگی پیامبری مانی :همانگونه که اشاره شد ،مراحآ زندگی مانی را در این اثر میحوان به دو بخش حقسلم
کرد :قبآ از رسالت و بعد از ن .نچه از متن میحوان برداشت کرد دقت مانی در بلان ج ئلات مرحیۀ اول است .او در ایین بخیش
به بلان ج ئلاحی میپردازد که هرچند مربوط به عالم الهوت است (ارحباط و دیدن فرشتگان و دوقییوی سیمانی) ،امیا در بلیان ن
بسلار ماهرانه سخن میگوید.
نچه در این بخش باید به ن اشاره کرد ،هنر او در حذف زواید است .او به بلان حوادثی میپیردازد کیه در بلیان سیلر ح امیآ
زندگی پلامبری او ،با کارکرد اصیی احوبلوگرافی و مخاربانش متناسب است؛ به عبارحی دیگر ،مانی این زنیدگی را بیرای پلیروانش
حأللف کردهاست  -حتی چنان ه در بخش روایتشناسی ن اشاره خواهید شید ،در بخیشهیایی از ن مییحیوان رد پیای ی یی از
شاگردانش را مالحظه کرد و از عباراحی چون «سرور من میگوید» مخارب احساس میکند کیه در حیال امیالی زندگلنامیه بیرای
اوست و اوست که زندگلنامه را برایش مینویسد و به عبارحی او را میحوان راوی ثانوی و فرعی دانست که رابط بیلن مخاریب و
راوی اصیی است و همان نقش دبلر را در کتلبههای شاهان دارد -برای پلروانش مهم بوده که از سرگذشت پلامبری او مطی شوند.
بنابراین ،او حنها به حوادثی اشاره میکند که در حبللن ایین هیدف سیودمندند .بیه عبیارحی دقلیقحیر ،ی یی از ویژگییهیای اصییی
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احوبلوگرافی او در این بخش ایجاز و پرهل از ارناب است.
اما در بخش دوم خواننده احساس میکند که انسجام بخش نخست و پلوستگی مطالب ن را ندارد .البته در پایان ن مترجم هم
به شفتگی و ناخوانا بودن ن اشاره میکند و هملن میحواند ی ی از عوامآ ن باشد .اما ربط بلن حوادث هم کم و گوییای وقیای
بعد از پلامبری نلست .او به برخی از معج احش اشاره میکند که برخی از مباحث زاید هم دارد ،مانند داستان سلاه ار متعصبی که
در حال نفرین پدر اوست و در باال جهت پرهل از ارالۀ بلث ،به ن اشاره نشد؛ و این بلشتر یک هدف فردی است حا یک معج ه
برای جم و مردم .اف ون بر این ،انتظار مخارب این است که او به اقدامات بعد از پلامبری در ارشاد مردم و وظایف خطلیری کیه
دوقیوی سمانی در ابتدای داستان بر دوشش مینهد عمآ کند ،که اثری از نها نلست .شاید هم بخشهایی از ن در پایان از بیلن
رفته باشد ،ولی به هر حال ،مهارت او در بلان مرحیه اول بسلار مشهودحر است.
بررسی ساختاری
روایتشناسی این اثر :در مورد نقش کارکردی احوبلوگرافی مانی ،باید گفت که به خارر اختصاص دادن اثر صرفاً بیه مبیاحثی در
باب نلوۀ رسلدن به پلامبری و بیحوجهی به مسائآ شخصی و فردی و حتی اجتماعی (بهغلر از نقیدهای وارد بیر گنوسییهیا کیه
نهم الزمۀ اثبات رسالتش است)« ،کارکرد ایدئولوژی ی» دارد .گ ارشگونگی متن سبب کاهش ارحبیاط بیا مخاریب شیدهاسیت.
راوی اولشخ

است و بنابراین ،از زاویه دید و کانون درونی استفاده شیده اسیت .همچنیلن ،چیون راوی بیا شخصیلت اصییی

داستان ی ی است ،راوی خودروایتی است .زمان نقآ راوی هم چون مانی از خاررات گذشتۀ خیود سیخن مییگویید و زمیان ن
پسلنی و گذشته است .افعال بهکاررفته هم هملن را نشان میدهند.
شخصیتپردازی :در این احوبلوگرافی اشارات زمانی و م انی واقعی و نام شخصلتها دال بر وجود حقیایق در زنیدگی میانی
است.
زمان تقویمی« :در سالی که اردشلر شاهِ ایران شهر هاحرا را ش ست داد و شاپورشاه پسرش را نلم حاجِ ب رگ بیر سیر نهیاد ،در
روزِ هشت (؟) ماهِ فراموثی بر پایۀ گاهشماری قمری» (ص

.)29-21

مکانها :در این اثر از مسافرت مانی به شهرهای گنجه ،هند و پارس سخن گفته شدهاست (ص

.)244-294

نامها :نام پدرش ،شاپورشاه ،نام ی ی از شویشگران ،نام دو حا از اوللن پلروانش ،بارایس موزگار و ...
اتوبیوگرافی كرتیر در كتیبههایش
از کرحلر ،موبد مشهور زرحشتی ،چهار کتلبه در دست است .2 :کتلبۀ سر مشهد که در  59کلیومتری مغرب دهسیتان جیرّه و هشیتاد
کلیومتری جنوب کازرون واق است  .1کتلبۀ نقش رستم که در زیر نقش کرحلیر قیرار دارد و بسیلار سیلبدییده اسیت و از نظیر
مامون شبله به کتلبۀ سر مشهد است  .5کتلبۀ کعبۀ زردشت که در ضی شرقی دیوار کعبۀ زردشت در زییر حلرییر فارسیی ملانیۀ
کتلبۀ ب رگ شاپور نگاشته شده است  .4کتلبۀ نقش رجب که در نقش رجب بر دامنۀ کوه رحمت در فاصییۀ ییکونیلم کلییومتری
جنوب استخر (حخت راووس کنونی) و در حدود سه کلیومتری شمال حخت جمشلد واق است (حفایی .)161 :2571 ،زندگی او
را میحوان بر اساس کتلبهها در دو بخش بررسی کرد؛ ی ی نام و القاب و موقعلت و اقدامات او و دیگری معراج او به سیمان کیه
این بخش نخست بر اساس کتلبه او در کعبۀ زرحشت 3مده و با حوجه به این ه به قول ملققان از همه سالمحر است (همان) معرفی
میشود و بخش دوم شامآ معراج اوست که بر اساس ملتوای ن کتلبۀ سرمشهد ارائه خواهد شد.
شرح احوال كرتیر در كتیبه كعبۀ زرتشت :این کتلبه در ضی شرقی کعبه زرحشت دارای  26سطر و شامآ مواد زیر است:
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معرفی كرتیر و القاب و عناوینش :کرحلر در ابتدا خود را معرفی میکند و سپس عناوین و القاب خیود را در زمیان پادشیاهان
گذشته می ورد که در زمان شاپور ی م ،عنوان «هلربد داشته« است و در زمان هرم ی م و بهرام ی م عنوان «موبد اهیورام دا»...« :
در نها چنلن بر نبشته است« :کرحلر هلربد» و پس از نکه شاپور شاهنشاه به گاه بغان شد و هرم د شاهناشه پسرش به شیهریاری
رسلد ...و مرا «کرحلر هرم د-موبد» بهنام هرم د خدای نام کرد (س  )2-4و در زمیان بهیرام دوم بیر عنیاوین کرحلیر افی وده شید:
«...گ ارشهایی نل که در زمان بهرام شاهنشاه کرده شد-چنلن برنبشته است «کرحلر هرم د-موبد»( ».س .)7
ذكر فعالیتهای دینی :نگاه کرحلر به ذکر فعاللتهای دینی خود ،مانند مبارزه با ادیان دیگر مسیلللان و مانوییان و یهودییان و
غلره میپردازد« :و اهریمن و دیوان را ب رگ گ ند و اندوه دررسلد؛ و کلش اهریمن و دیوان از شهر رخت بربست و ناباور گردید.
و یهود و شمن و برهمن و نصارا و مسیللی و میک حیک (؟) و زنیدیک در کشیور زده شیدند» (س  .)6-22سیپس بیه حأسیلس
حش دهها و حخصل

موقوفات اشاره میکند (س  .)22-25در پایان به دللآ نوشتن کتلبه ،شناساندن خیود بیه ینیدگان ،اشیاره و

برای پاکی مخاربان ( )29-21دعا میکند.
مقایسۀ اتوبیوگرافی مانی و كرتیر
مقایسۀ این دو نوع احوبلوگرافی شاید به خارر نوع نوشتار ن ها در اصیآ صیللح نباشید؛ چیون میانی در ییک مجموعیه بیه نیام
دستنوشتههای خود به معرفی زندگی و فعاللتهای دینی خود میپردازد و با صفلات ناملیدودی مواجیه اسیت کیه مییحوانید
بهحفصلآ از ن سخن بگوید؛ درحالیکه کرحلر در کتلبهای که بلش از صد سطر مجاز نبوده ،از زندگی خود سخن میگوید؛ امیا دو
عامآ میحواند این مقایسه را حوجله کند ،ی ی اشتراکات موجود بلن این دو کتلبه و دیگری فعاللت هم مان ایین دو نفیر بیرای دو
دین مج ا .به هملن دللآ ،ما به شباهتها حوجه میکنلم نه حفاوتها؛ چون قطعاً حفاوتها میحوانند حیاکی از همیلن حفیاوت نیوع
نوشتار باشند؛ برای مثال ،معرفی نام و موقعلت در کتلبۀ کرحلر و نبود ن در دستنوشتۀ مانی میحواند ناشی از روییۀ کتلبیهنویسیی
در دربار باشد ،که قبالً نمونههایی از ن ذکر شد و کرحلر بنابر الگوهای رسمی شاهان در کتلبهنویسیی همچیون نهیا نخسیت بیه
معرفی نام ،موقعلت و القابش میپردازد؛ اما شباهتهایی که در این دو احوبلوگرافی مشاهده میشود ،مهمحر از همه اقیدامات دینیی
نان است که در مورد کرحلر که مقام و موقعلّیت دینیی – دولتیی داشیته برجسیتهحیر اسیت و دیگیری معیراج میانی و کرحلیر در
نوشتههایشان است که بعد روحانی و دینی ن را برجستهحر میکند که نخست به خالصۀ ن اشاره میشود.
معراج كرتیر و مانی
كرتیر در كتیبۀ سرمشهد :در این کتلبه ،از سطر بلستوپنج حا سیوچهار مشاهده میشود که او سوار بر اسب سپلدی است و ییک
هم اد یا مانند مانی دوقیویی او را همراهی میکند .البته شایان حوجه است چون کرحلر خود در حال خیسه یا به عبارحی مرگ قیرار
میگلرد ،داستان از زبان راوی سوم شخ

برای مخارب بلان میگردد( :در این حال) ،مردگانی کیه میرا در عاقبیت میرگ دیدنید

اینگونه گفتند« :ما یک اسبسوار و شاه اده سپلدروی و درخشان میبلنلم و او بر یک اسب گرانبها سوار است و او درفشیی (در
دست) دارد ...و بر حخت زرینی نشسته است؛ و  ...یک مرد هم اد کردیر به همراه شخ

دیگری پدیدار میگردد (س .)13

و حوسط زنی و هم ادش که او را همراهی میکنند به راه میافتد« :زن و ن میرد کیه همی اد کرحلیر اسیت ،دسیت همیدیگر را
گرفتهاند و به ن راهِ روشن شرق مىروند  ...ن راه بسلار روشن بود» (.)19
عبور از یک پآ ( )17-52و وارد قصر شدن و بهرهمنیدی از میأکوالت و مشیروبات معنیوی و حوصیلف داخیآ قصیر ( )55و
خوردن و رفتن به حاور شهریار از مراحآ بعدی این عروج است ...« :بسلاری (از مردمان) جیو می یند و این مرد هم اد کرحلر و
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همگی به حاور ن شهریار (اهورام دا) می رسند و این شهریار با انگشت هم اد کرحلر را نشان میدهد و به نشانه رضایت لبخنید
میزند و این (مرد هم اد کریتر) نل به او حعظلم میکند» (.)54
داستان عروج مانی به آسمان توسط دوقلو یا همزاد آسمانی :در بخشی از اثر او ،پس از یک روفان شینی بیلن او و پیدرش
جدایی احفاق میافتد و داستان عروج خود را از زملن به سمانها و دیدن مردی با موهای پرپشت و بیند که به قول خیود او پلیک
املد و راستی بوده است .سپس به حاور شاهی نایآ میگردد و در برابر نها زانو میزند و شاه او را کنار خود میینشیاند ،بیا او
دست میدهد و گویی موزشهایی را به او حعیلم میدهد .سپس به نی د پیدرش برمییگیردد (صی

 214حیا  253دسیتنیویس

یونانی) .معراج هر دو نویسنده قالب حمثلیی به خود میگلرد و این بلانگر بعد روحانی زندگی نهاست که چون مفهومی انت اعیی
است و مرحبط با عالم الهوت ،احوبلوگرافها برای حبللن ن از حمثلآ بهره میگلرند.
نتیجه
نتلجۀ پژوهش نشان میدهد که باید نخسیتلنههیای نیوع ادبیی احوبلیوگرافی خیود را در اییران باسیتان جسیتوجیو کنیلم؛ اولیلن
احوبلوگرافیها در قالب کتلبه از شاهان این دوره منتشر شدهاند و متناسب با فرهنگ جامعۀ ن روز که شاه رمیانی بیر اسیاس سیه
اصآ نژاد ،فره و هنر انتخاب میشد ،این سه اصآ در زندگینامهنوشتهای نان برجسته شده است .عالوه بیر ایین ،رجیال دینیی
مانند کرحلر و مانی هم که عنصر قدرحمند دوم جامعه بودهاند ،نقش اساسی در خیق این نوع داشتهاند.
با حوجه به نقش نویسندگان در ایجاد نوع احوبلوگرافی ،باید در حقسلمبندی انواع بر موقعلّت نویسنده حأکلد شیود؛ نویسیندگانی
که از موقعلّت و حجارب و عالیق ی سان برخوردارند ،شلوۀ نوشتار نها در احوبلوگرافیهایشان بسلار شبله هم است.
احوبلوگرافیهای سلاسی در ایران باستان ،از للاظ ساختاری شبله هم هستند و حتیی مییحیوان ن را شیبله فیرمهیای امیروزی
دانست که سؤاالت ن مشخ

است و احوبلوگراف فقط به پرکردن نها میپردازد و این نشان از رسمی بودن این نوع نوشتار در

دربارهای ایران باستان دارد؛ به روری که حتی با حغللر موقعلّت احوبلوگراف هم ساختار حغللر نمیکنید؛ میثالً ،کرحلیر هیم سیاختار
کتلبهنویسی خود را مانند شاهان ایران باستان به ش آ متن و مؤخره ورده است ،اما از للاظ ملتوایی متفاوت هستند؛ چون ملتوا
بستگی به موقعلّت و حجارب نویسندگان دارد .این بعد عالوه بر حأثلر بر نوع ملتوا ،در کملّت خودزندگینامهنوشت هم حیأثلر دارد
و مل ان هر اثر بستگی به مقدار حجارب افراد درزملنۀ موردعالقۀ نها –مثالً فعاللّتهای سلاسی یا دینی در این مقاله -دارد.
اشتراکات بدون شک ناشی از اجباری است کیه از ریرف ملیلط بیر نویسینده اعمیال مییشیود و اختالفیات بیه اختلیارات و
حفاوتهای فردی برمیگردد؛ بهعنوانمثال ،در مورد احوبلوگرافی در کتلبهها ساختار کیی نها نشان از رواج این نوع به شی آ مقدمیه،
متن و مؤخره است که هرکدام بهویژه متن اصیی باید دربردارندۀ ملتوای اجباری از جانب اجتماع باشد و شاه بایید سیه عنصیر نیژاد،
فره و هنر را در نها به اثبات برساند .در این ملان ،شاه بدون پشتلبانی اهورام دا و فرۀ او قابآقبول جامعیه نلسیت .پیس وجیود ایین
موضوعات اجباری است ،اما در مؤخره متن شاه اختلار دارد بر اساس شخصلت و هویت فردی از مخارب چل هایی را ریب کند کیه
همانگونه که اشاره شد حفاوتهایی دارند .کرحلر هم چنانچه قالب کتلبه اجبار میکند ،باید ساختار و ملتوا متناسب با ن باشد ،امیا در
پایان چون او شخصلتی دینی است باید از حجارب روحانی خود هم سخن بگوید .به هرحال ،بر نوشیتن ییک احوبلیوگرافی بیه همیان
مل ان که فرد حأثلر دارد ،اجبارهای دیگری اعم از نلاز مخاربان و مللط اجتماعی هم میحواند حأثلر داشته باشد.
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