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كه  است  استوار  نظريه  اين  اساس  بر  حاضر  مقالة 
فلسفه ای  يا  حكمت  انديشه،  بازتاب  می توان  همواره 
خاص را در پيدايش اثر هنری لحاظ كرد، به ويژه زمانی 
كه اثر هنری بر پاية يک دين يا باور خاص شكل گرفته 
باشد. به عبارتی، صرف مشاهده هنر مفهوم كامل را به 
اثر  هر  درست  درک  برای  و  نمی كند  منتقل  مخاطب 
شناخت نسبت به زمان، مكان، و باورهايی كه در زمان 
شكل گيری آن را احاطه كرده اند، ضروری است. آنچه به 
تاثير  می شود،  مطرح  رو  پيش  مقالة  در  خاص  طور 
آثار هنری  بر  است  مانويت  دينی  باورهای  و  انديشه ها 

ارزشمند، اما كم تعداد مانوی.
كنار  در  مانوی،  هنری  آثار  مطالعة  از  راه  اين  در 
نهايت  در  و  مذكور  دين  حكمی  انديشه های  بررسی 
آثار هنری كمک گرفته  بر  انديشه ها  اثرگذاری  تحليل 

شده است. 

مقدمه
به  هنری،  اثر  يک  بررسی  با  می توان  چگونه 
انديشه های نهفته در آن آثار پی برد؟ اين پرسشی است 
كه مقالة حاضر تالش می كند به پاسخ آن نزديک شود؛ 
می گيرد،  انجام  آن  حول  بررسی  اين  كه  محوری  و 

انديشه ها و هنر مانوی است.
از  خود  باورهای  در  كه  دينی  عنوان  به  مانويت 
انديشه های ديگر اديان بهره برده است، دينی پيچيده با 
حكمتی خاص محسوب می شود. در ميان اديان شناخته 
شده، مانويت يكی از پيچيده ترين داستان های خلقت را 
دارد؛ اما در عوض، نگرش آن به زندگی و باورهای اصلی 
شكل دهنده انديشه های آن دارای سادگی نسبی هستند. 
بازتاب انديشه های مذكور را به روشنی می توان در آثار 
بررسی  خصوص  اين  در  كرد،  پيگيری  مانوی  هنری 
هنر  در  تكرارشونده  اصلی  بن مايه های  و  عناصر  برخی 

مانوی راهگشا است. 

تعدادی از آثار مهم و قابل استفاده در زمينة مانويت 
 Manichean Art عبارتند از اثر كليم كايت تحت عنوان
توسط  مانوی  هنر  عنوان  تحت  كه   and Calligraphy
ابوالقاسم اسماعيل پور به فارسی ترجمه شده است. نيز 

 Das Kreuzessymol in der“ از وی تحت عنوان  اثری 
همچنين   .”zentralasiatischeb Religionsbegegnung
 )Gulacsi( گوالچی  و   )Sunderman( زوندرمان 
نوشته های مفيدی در زمينه مانويت و هنر مانوی دارند، 
ايرانيكا ذيل  دايره المعارف  زوندرمان در  مقاله  از جمله 
 )LeCoq( مانی«، »مانويت« و »هنر مانوی«. اثر لوكک«
تحت عنوان  Die manichäischen Miniaturen نيز اثری 
راهگشا است. در زمينه هنر مانوی يكی از مهمترين آثار 
ژوژانا  از   1  Mediaeval Manichean book Art كتاب 
گوالچی است. ابوالقاسم اسماعيل پور نيز در اين زمينه 
آثار مهمی دارد، از جمله »بازتاب فرهنگی كيش مانوی«. 
در مورد آثار مانوی مطالعات فراوانی از ديدگاه های 
متفاوت انجام گرفته است، اما شيوة برخورد مقالة حاضر 
با اين آثار با ديگر مطالعات انجام گرفته در اين حوزه 
متفاوت است. به عبارت ديگر رويكرد دستيابی به وجوه 
حكمی مانويت از طريق بررسی آثار هنری دين مذكور تا 
اثر  در  مستقل  به شكل  دارد  اطالع  نگارنده  كه  جايی 

ديگری مورد بررسی قرار نگرفته است.

معرفی اندیشه های مانوی
دوگانگی  به  كه  است  گنوسی  كيش  يک  مانويت 
مطلق ميان ماده و روح قائل است. اين دو بن نگری هم 
روح  دين،  اين  اعتقادات  در  است.  معنوی  و هم  مادی 
در  است.  نور  جاودانی  قلمرو  سرچشمة  و  است  نيكو 
مقابل آن، ماده و كاركردهای جسمانی، برابر شر هستند. 
انسان كنونی در دوران آميزش اين دو بُن به سر می برد. 
اين  بر  انسان  كه  می شود  ممكن  هنگامی  رستگاری 
دوگانگی آگاهی يابد. اين آگاهی نخستين شرط آزادی 
نور از ماده و بازگشت آن به سرچشمة راستين خويش 
است. مانی آموزة خود را با اساطيری پيچيده و ساختگی، 
از گرد آوردن عناصر گوناگون سنت های اساطيری  كه 
متعدد فراهم آورده است، مدون و تشريح كرده و از آن 

يک جمع بندی كلی به دست می دهد. 
در اساطير مانوی، بهشت روشنی كه ازلی و جاودانی 
است، از سوی شمال و شرق و غرب گسترده است و تنها 
پدر  تاريكی محدود می شود.  قلمرو  به  از سوی جنوب 
بزرگی فرمانروای سرزمين نور است و در اين سرزمين 
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ايزدانی نيز ساكن هستند )كليم كايت، 1384: 47؛ هوتر، 
1993: 1-5(. بنابراين نور و آسمان از مهمترين عناصر 

در انديشه های مانوی به شمار می روند.
كه  كرد  تعريف  را  فهم  قابل  دينی  نظام  يک  مانی 
هدف از اجرای آيين های آن پايان دادن به رنج در جهان 
به وسيلة رهايی تدريجی نيروهای نيكی يعنی روشنايی ها، 
از نيروهای تاريكی و مرگ است. به دليل انكه پاره هايی 
از روشنايی حتی در خوراک هم وجود دارد، حتی غذا 
از  نور  رهايی  برای  آيينی  آداب  از  بخشی  نيز  خوردن 

تاريكی محسوب می شود.  )گوالچی، 2005: 3(
آفرينش ايزدان نور و نبرد با جهان تاريكی در سه 
دين  كه  است  جهت  همين  به  می افتد،  اتفاق  مرحله 

مانوی را دينی دو بن و سه دوره می شناسند. 
مانويت همانند اديان هندی به تناسخ معتقد است. 
از نظر اين دين، روح انسان كه بخشی از تودة روشنی 
اسير در ماده است، تنها زمانی می تواند آزاد شود كه از 
وضعيت راستين خويش، به ويژه از اين حقيقت كه سرای 
او در آن جهان قلمرو نور است، آگاه گردد. )كليم كايت، 

)49-48 :1384
در پايان، بهشت نو كه از رويدادهای جهان پيشين 
نور  ايزدان  و  می پيوندد  باطلی  بهشت  به  است،  مبرا 
نايل  بزرگی  پدر  ديدار  به  شده،  رستگار  انوار  همانند 
می شوند )كليم كايت، 1384: 55-56(، داوری در مورد 
روان درگذشتگان نيز بر اساس نقش آن ها در نبرد ميان 
روشنی و تاريكی در جهان صورت می گيرد. )گوالچی، 

)3 :2005
نگاشتن نيز يكی از عناصر مهم در دين مانوی است. 
مانی عقيده داشت مزيت دين او نسبت به اديان ديگر 
پيش از او اين است كه او انديشه های خود را به نگارش 
او  پيام  كتابهايش،  وجود  سبب  به  و  است  درآورده 

دست ناخورده باقی خوهد ماند. )اُرت، 1968: 193( 
يكی از وجوه تمايز مهم مانويت با ديگر اديان در اين 
است كه آموزه های دين مذكور نه تنها به نگارش در آمد، 
و  تصاوير  و  شد  نقش  نيز  تصويری  صورت  به  بلكه 
افزوده  نوشته ها  به  مانوی  كتاب های  در  نقاشی هايی 
فلسفه  و  دينی  تعابير  پيچيده،  مفاهيم  درک  تا  شدند 

آفرين دين مانوی را برای مخاطب آسان تر نمايند.

معرفی-هنر-مانوی
مانِی پيامبر خود فردی هنرمند بوده است كه به هنر 
و ايجاد آثار هنری اهميت فراوان می داده است. به همين 
دليل است كه او را به عنوان »پيامبر نقاش« می شناسند. 
برای او و پيروانش هنر يكی از راه های انتقال انديشه ها، 
از  يكی  است.  بوده  پيچيده  گاه  داستان های  و  باورها 
و  مانی  برای  انديشه ها  انتقال  ابزار هنری در  مهمترين 
مانويان نقاشی و آراستن كتاب هايشان بوده است. آنان 
معتقد بودند بدين وسيله بهتر می توانند با مردم ارتباط 
به دين خود جذب كنند. مانی  را  برقرار كرده و آن ها 
سفرهای  كند  جلب  خود  دين  به  را  مردم  اينكه  برای 
سرزمين های  به  فرستادگانی  نيز  همواره  و  كرد  بسيار 
اين  و  كنند  تبليغ  را  او  دين  تا  می كرد  گسيل  ديگر 
تذهيب  كتاب های  از جمله  هنری،  ابزار  از  فرستادگان 

شده و مصور، برای جلب مردم استفاده می كردند.  
بيشتر آثار كتاب های به جا ماندة مانوی از خرابه های 
نزديک تورفان در شرق چين به دست آمده است كه نام 
است  گائوچانگ1  آن  چينی  نام  و  خوچو  آن  اويغوری 

)گوالچی، 2005: 15(.

نمود باورها در هنر مانوی
آبی آسمان

چنانكه اشاره شد آسمان در باورهای مانوی عنصری 
پراهميت است. جايگاه خدای اصلی، پدر روشنی، و ديگر 
نور، ديگر عنصر  است. آسمان منشا  ايزدان در آسمان 

اصلی در باورهای مانوی است. 
آبی در هنر  به شكل رنگ  به نظر می رسد آسمان 
آبی  ويژه  به  و  آبی  رنگ  است.  كرده  پيدا  نمود  مانوی 
الجوردی در هنر مانوی بسيار مورد استفاده قرار گرفته 
استفاده  آبی  از پس زمينه  تصاوير  از  بسياری  در  است. 
شده است. اين پس زمينة آبی هم در نوشته ها و هم در 
نقاشی ها مورد استفاده هنرمندان مانوی قرار گرفته است 
دويار، 1387، 2092(.  169؛  )گوالچی، 2005: 107، 
برای تهيه رنگ آبی در نگارگری و تذهيب مانوی معموال 

از خرده های سنگ الجورد استفاده می شد. 
به نظر می رسد هنرمند مانوی قصد داشته است با 
اهميت  نوشته ها،  و  تصاوير  در  آبی،  رنگ  كردن  غالب 
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آسمان و پاكی آن را يادآوری كند.
غلبه رنگ آبی در هنر )احتماالً از هنر مانوی( در هنر 
هنر  در  مثال  عنوان  به  كرد،  نفوذ  نيز  ديگر  دوره های 
اسالمی نيز استفاده فراوان از رنگ آبی و به كارگيری آن 
به عنوان پس زمينه رواج يافت و حتی از كتاب آرايی وارد 

ديگر هنرها نيز شد 
)نک: كتاب بررسي هنر مانوي؛ با تكيه بر تأثير هنر 

كتاب آرايي مانوي بر دوره هاي بعد در ايران اثر نگارنده 
در دست چاپ از سوی انتشارات پژوهشكده هنر(

نمونه هايی از استفاده از پس زمينه آبی در آثار مانوی 
در تصاوير زير مشهود است:

 

MIK III 6368 recto
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,MIK III 4979 verso

MIK III 4959 verso(
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MIK III 4974
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MIK III 4979 recto
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Sermon )MIK III 6256 & III 4966 c recto, detail

 Deities of Earth and Moon Scene )H: 10.4 cm, W: 20.3 cm(. Fragment of a Turfan Manichean Textile
Display; SMPK, Museum für Indische Kunst )Berlin(, MIK III 6278
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نور و طال
همانگونه كه اشاره شد، نور يكی از اصلی ترين عناصر 
شيوه های  به  عنصر  اين  است.  مانوی  انديشه های  در 
هنر  در  نور  می شود.  جلوه گر  مانوی  هنر  در  مختلفی 
مانوی به بارزترين شكل خود به صورت استفاده از طال و 
آب طال در نوشته ها و نقاشی ها نمود يافته است. مانويان 
از  خود  ديوارنگارهای  و  نقاشی ها  مصور،  كتاب های  در 
وجود  با  شيوه  اين  می بردند.   بهره  طال  آب  و  طال 
مانوی«(  »هنر  ذيل   ،2008 )ايرانيكا،  بودن  گرانقيمت 
چنان ارزش و اهميتی برای آنان داشت كه دشواری های 

آن را بپذيرند. 
يكی از راه های استفاده از طال در نوشته ها و نقاشی ها 
اين بود كه ورقه طال را به صورت برش های نازک درآورده 
حروف  نگارش  برای  آن  از  و  می دادند  شكل  سپس  و 
گوالچی،  68؛   :1384 )كليم كايت،  می كردند  استفاده 
برای   پودرشده  طالی  از  ديگر  روش  در   ،)97  ،2005
تهيه جوهر طاليی استفاده می شد و آن جوهر در نوشتن 
يا كشيدن نقاشی به كار می رفت )همان، 97؛ هنينگ، 
1937: 4-5(. در روش استفاده از ورقه های طال، ورقه ها 

به صورت صاف و گوشه دار بريده می شد و هنرمند برای 
گوشه های  تذهيب،  در  خود  دلخواه  شكل  به  رسيدن 
می كرد  مشخص  قلم  با  نقاشی  با  را  طال  برگه های 

)گوالچی، 2005: 107(.  
برای  چنان  هنر  در  روشنايی  و  نور  كردن  جلوه گر 
هنرمند مانوی پراهميت بود كه وی را به قبول دشواری ها 

و هزينه های استفاده از طال مجاب می كرد. 
نمونه هايی از استفاده از طال در هنر مانوی در زير 

آورده می شود.

هالة نور
نوع ديگری از جلوة نور در هنر مانوی در هاله های 
نوری است كه در برخی نگارگری ها دور سر افراد ديده 
از  برتر  )گروهی  برگزيدگان  تصاوير  برخی  در  می شود. 
دينداران مانوی( با يک هاله نورانی در اطراف سرشان 
متمايز شده اند، اين هاله گاه گرد ايزدان مانوی و حتی 
ارتشتاران نيز ديده می شود )گوالچی، 2005: 29-27(.

البته هاله مقدس دور سر افراد مختص مانويت نبوده 
و جلوه های آن در ديگر دين ها از جمله اسالم، ميترائيسم، 

MIK III 4969
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,)?(MIK III 6258b recto

MIK III4983 recto
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)?( MIK III 4969 outer side
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MIK III 4965 verso]?[, detail(

MIK III 36 verso, detail



89

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������بنرن ين خ مایر ت ب ا وحر قم  ر بگ مایرت

مسيحيت و بوداييسم نيز ديده می شود. 
هنر  وارد  هنر مسيحی  از  نور  هاله  معتقدند  برخی 
مانوی و از آنجا وارد هنر اسالمی شد )رجبی(. و برخی 
ديگر ريشه اصلی آن را در ميترائيسم جسته اند )الهی، 

1381؛ همو، مصاحبه(.
ابتدا  بنگريم،  مسئله  به  تاريخی  لحاظ  از  اگر 
ميترائيسم اوليه، پس از آن بوداييسم، سپس مسيحيت 
و پس از آن مانويت و اسالم پديد آمدند. اما در مورد 
اين  به  نمی توان  اديان  اين  تأخر عناصر هنری  و  تقدم 
سادگی اظهار نظر كرد زيرا در بسياری موارد شيوه ها و 
اديان  هنر  وارد  بعد  دوره های  در  عناصر هنری خاصی 
يافتن  در  نيز  مطلب  اين  بنابراين  است.  شده  مختلف 
ريشه اوليه به وجود آمدن هاله در هنر به صورت قابل 

توجهی راهگشا نيست.
مانوی  هنر  در  نور  هاله  اين  اينكه  سر  بر  بحث 
از  هدف  و  است  تقدس  از  گونه ای  چه  نشان دهنده 
و  نمی گنجد  مقاله  اين  در  است  بوده  چه  آن  كشيدن 
بحث را از روال خود خارج می كند. بنابر اين تنها بر اين 
نكته تمركز می كنيم كه هنرمند مانوی با نقش كردن 
هاله دور سر افراد بار ديگر نور و روشنايی را به اثر خود 

وارد كرده است. 
برخی پژوهشگران به شكل ويژة هاله نور در مانويت 
را مورد مطالعه قرار داده اند و حتی در مورد رنگ های 
مختلف هاله ها و معانی آن بحث كرده اند )رهبر و پورمند، 

.)1392

در بسياری از مواقع اين هاله های نور با استفاده از 
طال در اثر نقش شده اند. 

چند نمونه از چنين تصاويری در ادامه ارائه خواهد 
شد. 

اهمیت نگارش 
يكی ديگر از نمونه هايی كه در آن از طريق مطالعه 
هنر مانوی می توان به تفكرات پيروان اين دين پی برد، 
يا  نوشتن  حال  در  افرادی  آن ها  در  كه  است  نقوشی 
خواندن و با كتابی در دست تصوير شده اند. همانگونه كه 
از  كردن  تصوير  و  نگاشتن  شد،  اشاره  اختصار  به 

ويژگی های مهم پيروان مانی و از راه های مهم آنان برای 
ابقا و گسترش اين دين به شمار می آمد. به همين سبب 
در برخی از تصاوير معدود به جا مانده از مانويان نظاره گر 
كاتبانی در حال نگارش يا تذهيب كتاب های مانوی يا 

خوانده شدن كتاب توسط افراد هستيم. 
- MIK III 6368 تصاویری،  چنین- از- نمونه-ای-

است-که-قباًل-آورده-شده-است.
مانويت،  بصری  جنبة  گفت  می توان  كلی  طور  به   
بر  عالوه  مانويان  می شود.  محسوب  آن  محوری  نقطه 
زيبايی  بودند،  قايل  وااليی  اهميت  نوشتن  برای  اينكه 
نوشته ها و كتاب های خود را نيز همواره در نظر داشتند 
نگارگری  و  تذهيب  با خوشنويسی،  می كردند  تالش  و 

ارزش بصری آثار خود را ارتقا بخشند. 

 نتیجه گیری
با در نظر داشتن تحليل های ذكرشده در مقاله، اين 
اثر  يک  تحليلی  بررسی  با  كه  می آيد  دست  به  نتيجه 
هنری می توان به انديشه هايی كه موجب شكل گيری اثر 
آثار  مورد  در  مشخصاً  مطلب  اين  برد.  پی  است،  شده 
شناخت  با  دارد.  مصداق  نيز  مانوی  هنری  معدود 
انديشه های مانوی و بررسی آثار هنری شكل گرفته در 
باورهای  پای  رد  روشنی  به  می توان  دين،  اين  قالب 
هنری  ابزار  ديگر  و  ديوارنگارها  كتاب ها،  در  را  مانويان 
كه  نور  يا  روشنايی  مثال،  عنوان  به  گرفت.  پی  آنان 
اصلی ترين محور باورهای مانوی را تشكيل می دهد، به 
شكل استفاده از طال و رنگ طاليی، و نيز به شكل هاله 
پيدا  ظهور  و  بروز  مانوی  آثار  در  افراد  سر  دور  نورانی 
می كند، يا آسمان به صورت رنگ آبی پس زمينه يا رنگ 

آبی غالب در نقوش جلوه گر می شود. 
نمودهای  از  كوچكی  بخش  بر  تنها  حاضر  مقالة 
تفكرات مانوی در آثار هنری دين مذكور متمركز شده 
است و می توان چنين تحليل هايی را بسط و گسترش 
داد. بررسی هايی از اين دست كه مطالعه موردی آن در 
مورد هنر مانوی در اين مقاله مورد نظر بوده است، در 

ديگر زمينه ها نيز قابل پيگيری است. 
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The Four Prophets , MIK III 4947 & III 5 d, detail
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Outline of a Miniature from MS. H. 2152 Topkapi Museum
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MIK III 4965 recto]?[, detail

MIK III 4614, detail
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 Pictorial insert of a scroll shown from picture-viewing direction )H: ca. 26 cm(. Detail of a Turfan Manichaen
Illuminated Scroll; Turfan Antiquarian Bureau )Turfan, China(, 81 TB 65:01

پی نوشت
1. Mediaeval Manichaean Book Art: A 

Codicological Study of Iranian And Turkic 
Illuminated Book Fragments from 8th-11th 
Century East Central Asia

 / /قاراھوجا   Gaochang/ Qara-hoja/ Kara-Khoja -.2
Chotscho/Khocho/ Qocho/ Qočo

نام سايت يک واحه باستانی در شمال صحرای تاكالماكان در 
به  مختلف  منابع  در  آن  نام  كه  است  چين  در  شينجيانگ 

صورت های گوناگونی ثبت شده است.
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