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چکید ه   
دـر این مقاله، سـعی بـر ایـن است کـه بر پایـة منابع باقـی مانده از هنـر و متـون مانویـان و پژوهشهای انجام شده 
دـربارة آنـان، بـه مطالعـة نمادشناسـانة آثـار هنـری مانـوی پرداختـه و به تحلیلـی جامع تر از آراء، اعتقادـات و 
تفکـرات مانـوی و مفهـوم نمـاد مـاه در شـکل های نمادیـن متعدد و معانی اسـطوره ای متنـوع آن در آثـار هنری، 
دست یافـت. مـاه دـر اسـاطیر کهن ایران نقش مهمی داشـته اسـت. هدـف از تحلیل نشـانگان نمادیـن نگاره های 
مانـوی، رسـیدن بـه الگوهـای نمادیـن مفهـوم اسـطوره ای پنهان در نمـاد ماه، دـر ایـن نگاره هاسـت. از آن جا که 
تحـول هنـر دـر عصـر مانوی، مشـهود و هم چنیـن تأثیرگذار بر هنـر نگارگری ایرانی و اسـامی می باشـد، تبیین و 
شـناخت ایـن الگو، روشـن گر سـیر نگارگـری، نمادگرایـی و عوامل مؤثـر بر تحـوالت آن خواهد بـود. بدین جهت، 
دـر ایـن پژوهـش، بـا مطالعـة مفاهیم کهـن نماد مـاه و دیدگاه اسـطوره ای در متـون بازماندـه از جامعـه مانویان، 
بـه دنبـال رد پـای ایـن مفاهیـم، دـر آثار هنـری مانوی بودـه و تاش بـر تبیین چگونگـی نمایش الگوهـای تفکر 
اسـطوره ای دـر نقاشـی ایـن دـوره می باشـد. دـر بیان نتایـج ایـن پژوهش می تـوان گفت در نقاشـی مانـوی، نماد 
و تمثیل هـای آیینـی بـه زیبایـی تبلـور یافته انـد و تجلـی نمـاد مـاه نیـز بـا همـان الگـوی مفهومـی کهـن، به آن 
راه یافتـه و  مفاهیـم جدیدـی را نیز کسـب کرده اسـت. نمایش مفاهیمـی ذهنی چون رسـتگاری، غربت، ذات روح 
و قداسـت ایزدـی و پاکـی نـور بـا نماد مـاه، مرواریـد و سـایر نمادهای مادـی و تجلی تصویـری ایزدـان، می توانند 

مـا را بـه تفاسـیر اسـاطیر مانـوی بـا نمودهای تصویـری مرتبط بـا ماه، دـر نگاره ها برسـانند. 
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هنرهـای کهـن تصویـری، بیانگـر نمایشـی از واقعیـت، ذهنیـت یـا 
خواسـته ها و آرمان هـای بشـری بوده انـد و بدیـن سـبب، نمادگرایی، 
خصلـت بـارز ایـن هنرهاسـت. نمادپردـازی، قدیمی تریـن روش بیان 

مفهـوم و مطلـوب ذهنـی انسـان بدـوی بوده اسـت. 
بنابـر نظـر الیادـه1، نمادپردـازی دـر جوامـع کهـن ابتدایـی، نوعـی 
نمادپردـازی دینـی اسـت. برای انسـان ابتدایی، واقعیت با امر قدسـی 
درهـم می آمیـزد. نمـاد، حالتـی از واقعیـت یـا سـاختاری عمیـق از 
جهـان را نشـان می دهـد؛ و زبانی محسـوب می شـود کـه قابلیت بیان 
اندیشـه ای روشـن و منسـجم دربارة هسـتی و جهـان را دـارد )الیاده، 
1۳۹۳، 28(. دـر دورانـی کـه هنـوز واژگان مفهومـی، دـر زبان هـای 
ابتدایـی پدیـد نیامدـه بودند، نقوش و اسـطوره بر ایـن مفاهیم دالت 
داشـتند. نمـاد با ویژگی بارز چندظرفیتی بودـن، توانایی بیان هم زمان 
معناهـای متعدـد و متنوع را دارد. به همین سـبب، گاه تفسـیر نمادها 
بسـیار دشـوار اسـت؛ و باید رفتارها و شـرایط متعددی را که در سطوح 

مختلـف بـه آنها اشـاره دـارد، در نظـر گرفت )همـان، ۳0(.
هنـر مانـوی، بخـش مهمی از سـیر تحـول هنـری ایران اسـت؛ هنری 
نمادگـرا و دینـی، که به جهت تبلیغ و اشـاعة آیینـی، و با هدف انتقال 
مفاهیـم و تفکـرات، شـکل گرفـت. بدیـن سـبب کـه تفکر مانـوی، بر 
پایة ادیان گنوسـی2 و عرفانی- اسـطوره ای کهن، بنا نهاده شـده است، 
تجلـی تصویـری این تمثیل های اسـطوره ای، منجر به خلـق نگاره های 
نمادین، از مفاهیم ذهنی، و تبلوری زیبا از تفکرات اسـطوره ای گردید. 
هم چنیـن، از آن جـا کـه تصویرگـری دـر دین مانـوی، دـارای اهمیت 
باالیـی بودـه، و بـه نوعـی خیـرات دینی محسـوب می شـده اسـت، با 
بهـره بردـن از منابع مالی پیروان، و پشـتوانة حمایت تفکر دینی، نمود 
بی نظیـری از رشـد هنـری و تأثیرگـذار بـر هنـر ادوار بعدی را مجسـم 

ساخت. 
مـاه یکـی از مهم تریـن اجـرام آسـمانی اسـطوره ای اسـت، کـه از ادوار 
کهـن مـورد توجـه بوده، و دـر آیین و هنـر مانوی نیز باقـی مانده و بر 
خصلت های نمادین آن افزوده شـده اسـت. بدین سـبب، این پرسـش 
دـر تحقیـق پیـش رو مطرح می شـود کـه نماد مـاه )با وجود پیشـینة 
نمادیـن و مفهومـی غنـی از گذشـتة دـور( دـر هنـر مانوی، کـه خود 
پیشـینه ای بـرای مکاتب نگارگـری ایران می باشـد، چگونه بـروز کرده 
و دـر انتقـال پیام هـای اسـطوره ای دینـی، چگونـه ایفای نقـش کرده 

است؟
بـا توجـه بـه تأثیر هنـر مانوی بـر مکاتـب نگارگـری ایرانی- اسـامی 
سـده های پـس از آن، نتایـج ایـن تحقیـق از این جهت دـارای اهمیت 
می باشـد کـه نمـود بصـری نماد مـاه و تعابیر آیینـی و اسـطوره ای آن، 
می توانـد مسـیر شـناخت و دسـتیابی بـه مفاهیـم و نقـوش کاربردی 
دـر هنـر نگارگـری ایرانی را روشـن  کنـد. هم چنین ما را به شـناختی 

عمیق تـر از مکتب هـای فکـری ایرانـی که سـیر تأثیر گـذاری بـر ادوار 
آیندة خود داشـته اسـت و بیان نمادین این نگرش و رویکرد برسـاند. 
آن چـه کـه به عنـوان فرضیة پژوهش پیـش رو در نظـر می  گیریم این 
اسـت کـه اسـطوره  و آیین هـا به سـبب ماهیت خـود، دـارای پیوندی 
ذاتـی با نمادگرایی هسـتند؛ و نماد ماه، در نمونه هـای تصویری مانوی، 
انعـکاس مفاهیم و دیدگاه فکری مانویان، و الهـام گرفته از بن مایه های 
اسـاطیری مرتبط با آن اسـت. مطالعة نمادشناسـانه ماه در آثار هنری 
مانویـان ماننـد دیوارنگاره، بیـرق، یا نگارگری کتـاب  و تطبیق متون با 
ایـن آثـار، می توانـد مـا را بـه شـناخت مفاهیم و تأثیـر آنها بر نقاشـی 

مانـوی بـه عنوان یک مولفـة متأثر از دیدگاه آیینی برسـاند. 

مفاهیم نظری تحقیق
بـا توجـه بـه این که مبنـای اصلی ایـن تحقیق، بـر آثار »هنـر مانوی« 
قـرار دـارد، دـر نخسـتین گام، ارائـه تعریفـی جامـع از ایـن اصطـاح 
ضـروری می نمایـد. ظهـور هنر مانوی را از شـخص مانـی می دانند، که 
»قدمـا او را بـه عنـوان نگارگـری چیره دسـت که کتـاب ارژنـگ را به 
تصویـر کشـیده، معرفی کرده اند؛ ولی هیچ اثر تصویـری از وی به جای 
نمانده اسـت« )پاکباز، 1۳81، 514(. او، در زمان اردشـیر ساسـانی، به 
پیـام آورِی آیینـی جدیـد برخاسـت؛ و دـر مجموعـه ای از کتب دینی، 
آموزه هـای خویـش را تدوین کرد. مانـی، ارزش زیادـی  برای پرداخت 
هنـری و نگارگـری کتاب هایـش قائـل بود )کلیـم کایـت، 1۳۹۶، ۳۳-

۳4(. از آن جـا کـه تـاش مانویان در تبلیغ آموزه های آیینی به وسـیلة 
تصاویـر بـود، نمادهـا و نشـانه هایی حاوی عقایـد و تفکـرات آیینی در 
تصویرگری که ریشـه در هنر پارتی و ساسـانی داشته، وارد هنر مانوی 
گردیـد. می تـوان گفـت کـه بـه مجموعه آثـاری کـه پیـرو آموزه های 
مانـوی، در گسـترة بزرگـی از جهان در طـول زماِن زیسـتی این تفکر 

خلـق شـده اسـت، واژه »هنر مانـوی« اطـاق می گردد.
»نمـاد« و نمادگرایـی، از ابزارهـای کهـن بیـان مفاهیم اسـت که تفکر 
را فعـال می کنـد و ارتباطـی نزدیـک بـا اسـطوره دـارد. یونـگ معتقد 
اسـت خاطرات جمعی اقوام پیشـین در ناخودآگاه انسـان امـروزی، به 
صـورت کهـن  الگوها یـا همان تصاویـر آغازین پدیدار شـده، و بازنمای 
زبانـی نمادیـن دـر اثر هنـری می شـوند. از آن رو که دیـن مانوی، یک 
آییـن گنوسـی بـر پایه اسـاطیر کیهانـی اسـت، تمثیل های آیینـی، با 
نمـاد و نشـانه ها برای پیـروان تعبیر و تفسـیر می گردیدنـد. »نماد در 
معنـای عـام: بازنمایـی ادبی یـا هنری صفتـی یا وضعیتی با وسـاطت 
یـک نشـانه؛ و در معنـای خاص: تأویل بصـري از یک موضـوع انتزاعي 
از طریـق تبدیـل مشـخصات پویاي آن موضـوع به صفات ویژة شـکل، 

رنـگ و حرکت« تعریف شـده اسـت )پاکبـاز، 1۳81، ۶04(.
دـر حـوزة ادبیـات و هنر مانوی، تحقیقات متنوعی انجام شـده اسـت. 
کلیـم کایـت۳  )1۳۹۶( دـر کتـاب هنـر مانـوی و دکتـر مهردـاد بهار 

مقدمه
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 )1۳۷5( در کتاب ادیان آسـیایی، به آثار و اسـاطیر مانوی پرداخته اند. 
دکتر ابوالقاسـم اسـماعیل پور مطلـق، مجموعة پژوهش هـای خود در 
عرفـان و اسـطوره های ادبـی مانـوی را دـر چندیـن جلد، گـرد آورده 
اسـت. مقالـة »اسـطوره پردازی مـاه دـر هنر مانـوی بر اسـاس دیدگاه 
اسطوره شناسـی میرچـا الیادـه« نوشـتة نرگس صفری، بدیـن موضوع 
از منظـر هنـر می پردـازد. مهرانگیز صمدـی )1۳۶۷( در کتـاب ماه در 
ایـران، بـه بررسـی مفاهیـم نمادیـن مـاه در دوره هـای مختلـف ایران 
می پردـازد. این مـوارد، که نمایانگـر محدود بودن تحقیقـات در حوزة 
نمادشناسـی ماه در هنر تصویری مانوی می باشـند؛ هم چنین اهمیت 
و واالیـی ایـن دـورة هنری تأثیرگذار بـر تصویرنگاری ادوار بعـد و لزوم 
شـناخت ریشـه های اصلی هنر و افکارگذشـتگان، جهت دست یابی به 
شـناخت کافـی از هویـت اصیـل ایرانی، نگارندـة پژوهش حاضـر را به 
سـوی مطالعة نماد ماه در آثار هنری و نوشـتاری مانوی و تبیین نمود 

تصویری آن سـوق داده  اسـت.
روش تحقیـق دـر پژوهش حاضر به صورت تحلیلـی، توصیفی بوده، و 
جمـع آوری اطاعات به روش کتابخانه ای صورت گرفته اسـت. سـپس، 
با روش اسـتدال اسـتقرایی به بررسـی موردی آثار و تفسـیر محتوایی 

نمادشناسـانه و تطبیـق آنها با تعابیر مکتوب مانـوی می پردازد. 

مانی و آیین مانوی
مانـی، بنیانگـذار آییـن مانویـت، در سـال 21۶ میادی، دـر بابل و در 
یـک خاندان شـهریاری اشـکانی چشـم بـه جهان گشـود. وی تا سـن 
بیسـت و پنج سـالگی، پیرو فرقة مغتسـله الخسـایی بود؛ در این زمان، 
با بیان آن که در چندین مکاشـفه، همزاد ایزدی او بر وی ظاهر گشـته 
و معرفـت نجات بخـش گنـوس را برایش آورده اسـت، به آشـکارکردن 
پیـاِم آییـن جدید بـر خاندانش پرداخـت )کلیـم کایـت، 1۳۹۶، ۳۶(. 
وی »بـا طـرح عالمگیـری مانویـت، بیـان می دـارد که برتـری دینش 
بـر ادیـان پیشـین بـه علـت آن اسـت که ماننـد آنهـا تنها بـرای یک 
سـرزمین و زبـان نبودـه و دـر هـر کشـوری و بـه زبان هـای گوناگـون 

آموختـه می شـود« )نیولـی، 1۳۹0، 8۹(. 
هم چنیـن، بـا انتقـال پیـام بـا بیانـی تصویـری، فضـا را بـرای دریافت 
عمومـی تودـة مردـم فراهـم  کـرد. برگـزاری نمـاز، خواندـن نیایـش، 
گرفتـن روزه و اقـرار بـه گناهـان و توبـه، از مهم ترین آیین هـای مانوی 
بـود. بـرای گزاردـن نمـاز، دـر روز، رو بـه خورشـید، و در شـب، رو به 
مـاه می  ایسـتادند؛ و عـاوه بر خدایان، اتحـاد چهارگانة خدا، روشـنی، 

قدـرت و خـرد سـتایش می شـد )بهـار، 1۳۷5، ۹۳-۹2(.
دیـن مانـی بـر پایه و اسـاس ادیـان گنوسـی قرار داشـت. دـر دوران 
مسـیحیت، در سـرزمین های رومی، ادیان های ابتدایی کهن، خرافی و 
فلسـفی گوناگون، سراسـر امپراتوری را فرا گرفت؛ و در چنین محیطی، 
گنوسـی ها پدیـد آمدنـد. پیـروان ایـن آیین، بـه آشکارشـدن حقیقت 

الهی بر خود، از راه های اسـرارآمیز، اعتقاد داشـتند. آیین گنوس از یک 
سـو وحـی و الهـام، و از سـوی دیگـر، نجـات و رهایـی بود؛ که بـه روح 
انسـان، راه آزادـی و بازگشـت به جهـان روح، کـه از آن به جهان مادی 
سـقوط کردـه بـود را می آموخت )همـان، ۷4-۷5(. پایه گـذاران کیش 
گنوسـی، روشـنفکران صدر مسـیحیت بودند، که به نواندیشی عرفانی 
اعتقاد داشـتند )اسـماعیل پور مطلـق، 1۳۹5، 140(. آیین گنوسـیان، 
بـر پایـة دوگانگـی و تضـاد مادـه و روح قرار داشـت. خداوند را بسـیار 
دـور و دسـت نیافتنـی، و آفرینش جهان مادـی را، کار خدایی پایین تر 
یـا اهریمـن می دانسـتند )بهـار، 1۳۷5، ۷5(. بـه طـور کلـی، می توان 
دوگانگـی، تضـاد ماده و روح، و اعتقاد به گنـوس نجات بخش را ویژگی 

بارز عرفان گنوسـی دانسـت.  

اسطوره در آیین مانوی
مانویـت، مبتنـی بـر اندیشـة گنوسـی، تصویـری اسـاطیری از جهـان 
داشـت. نحله هـای مختلـف گنوسـی، دـارای دیدگاه هـای متفاوتـی 
دـر کیهان شناسـی و تکویـن عالـم بودنـد؛ و اگرچه همة آنـان مدعی 
رسـتگاری انسـان بـه موجـب خـرد و معرفـت بودنـد، امـا خردگرایی 
آنـان جنبـة شـهودی و اسـاطیری داشـت. بیش تـر آنان به هبـوط نور 
و روح دـر ظلمـت یـا ماده معتقـد بودند. اما مانـی نه از هبـوط، که از 
جدایـی مطلـق و ازلـی نـور و ظلمت که زمانـی با هم آمیخته شـدند، 
سـخن گفت؛ و رسـالت انسـان را جداکردن پاره های نور در بند کالبد 

جسـمانی می دانسـت )اسـماعیل پور مطلـق، 1۳۹5، 24(.
تاریـخ کیهان شـناختی دیـن مانـوی -که آن را مکاشـفة دو بن و سـه 
دـوره می خواننـد- شـامل ادوار سـه گانة: آغـاز، میانه و پایـان، و دو بن 
نور و ظلمت اسـت. دورة آغاز یا زرین، پیش از آمیختگی نور و ظلمت، 
و قبـل از خلقـت آسـمان و زمیـن اسـت. دـورة میانـه یا اکنـون، دورة 
آمیختگـی اسـت کـه انسـان دـر حـال حاضـر، دـر آن به سـر می برد. 
تاریکـی بـر نـور می تـازد و بدبختـی بـه جهـان روی می کنـد. دـوران 
پسـین یا فرشـگرد4، زمان جدایی دوبارة نور و ظلمت اسـت. بن خیر 
یـا پدـر بزرگی دـر دـورة آغازین در سـرزمین نور به سـر می بـرد و به 
صـورت درخـت حیات و صاحب شـکوه چهارگانـة: الوهیت، نـور، زور و 
خـرد اسـت. او فرمانروایـی نورانـی با پنج انداِم حلم، علـم، عقل، غیب و 
زیرکـی؛ و دـارای پنج اندـام دیگِر محبت، ایمان، وفـا، مروت و حکمت 
اسـت. دـر متون قبطـی، او درختی نیکـو، نگهبانی که بـرج خویش را 
پـاس می دهـد و شـبانی بی خـواب و سـکان داری هشـیار بیـان شـده 

اسـت )همان، 25(. 
بهشـت نـور، از پنـج گوهـر، فروهـر، هـوا، نـور، آب و آتـش تشـکیل 
شـده اسـت. سـرزمین نـور، قائـم بـه ذات، جاودانـی و دـارای سـطح 
خدـای وار المـاس سـاخته، دـارای کوه های زیبای آراسـتة پوشـیده از 
گل و درختـان، چشـمه های جاودانـی، مرغزارها، کاخ و تخت ها اسـت 
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)همـان، 2۶(. موجودـات قلمـرو نـور، ائون ها5 هسـتند کـه موجوداتی 
ازلـی و شکل بخشـنده بـه کمـال مطلـق پدر بزرگـی و متجلـی اویند. 
ایزدبانوی روح القدس۶ نیز همسـر پدر بزرگی اسـت )بهار، 1۳۷5، 85(. 
»هـوای زندـه« دارای نیروی خدـای وار، جامه، پوشـش، تخت، دیهیم، 

تـاج گل خوشـبوی و زیور اسـت. 
قلمـرو ظلمـت دـر نقطـة  مقابـل قلمـرو نـور و دـارای بدـل دوزخـی 
و ظلمانـی آن اسـت. دـارای پنـج اندـاِم ضباب )میـغ و دـود(، حریق، 
سـموم )بادهـای مهلک(، زهـر و ظلمت اسـت. فرمانـروای آن اهریمن 
یـا شـهزادة تاریکـی، ذاتـاً ازلـی نیسـت؛ و دـارای سـِر شـیرمانند، تن 
اژدهـاوش، بال هایـی مانند پرندـگان، ُدمی چون ماهی و چهارپا اسـت. 
ذات او، بلعیدـن و تباهـی اسـت. ارخن ها۷ دیگر سـاکنان قلمرو ظلمت 
و همـکار اهریمـن هسـتند. دیـوان بـه دو جنس نـر و مادـه  و مغلوب 
شـهوت و کام هسـتند. سـرزمین تاریکی دـارای پنج غار اسـت که آز، 
مادـر دیـوان و همسـر اهریمـن، دـر آن می زیـد؛ و اهریمـن از همین 
غارهـا بـا پنج چشـمة آلودـه به زهـر، تـازش خـود را آغاز می کنـد. از 
پنـج ناحیـة ظلمـت، پنج درخـت می روید که بـا هم درخت مـرگ را 

تشـکیل می دهنـد )اسـماعیل پور مطلـق، 1۳۹5، 2۷-2۶(.
اسـطورة آفرینـش، دـر سـه مرحلـه کـه پدـر بزرگـی، ایزدـان را فـرا 
می خوانـد، رخ می دهـد. تجلیـات پدـر بزرگـی، فراخوانـی یـا همـان 
ایزدـان مانوی انـد، کـه پاره هایـی از وجـود پدـر بزرگی هسـتند. وقتی 
دیـوان دوزخـی در حرکتی تصادفـی، به مرز قلمرو روشـنی و تاریکی 
می رسـند، نـور را دیده و می خواهند که بـا آن بیامیزند. دیوان که نماد 
ماده انـد به کمک بادها، آب و قدرت شـگفت، وارد قلمرو نور می شـوند 
و دـورة آمیختگـی مانـوی آغـاز می گردد. پدـر بزرگی، نخسـت، مادر 
زندگـی را فـرا می خواند؛ و او انسـان قدیم یا هرمزدبـغ8 را می آفریند. او 
نیـز پنـج فرزندش، امهرسـپندان۹ را سـپر و زین افزار در نبـرد با دیوان 

می کند )همـان، 28(.
امهرسـپندان دـر نبـرد بـا تاریکـی دـوام نمی آورنـد و دیـوان آنـان را 
می بلعنـد. هرمزدبـغ، بیهـوش در ژرفـای دـوزخ می غلتد. بی هوشـی 
و اسـارت او برابـر مضمـون فراموشـی و غربت در نزد گنوسـیان اسـت 
)همـان، 2۹(. درآخـر، هرمزدبـغ، فریاد یـاری بر می کشـد. پدر بزرگی 
نیـز گـروه دـوم خدایـان را فـراز می آفرینـد. دوسـت  روشـنان10، 
بام ایـزد11، مهر ایـزد12 یـا روح زنده از جمله ایزدان گروه دوم هسـتند. 
مهر ایـزد بر لبة پرتـگاه دوزخ، خروش برآورده و هرمزدبغ پاسـخ وی را 
می دهـد. ایـن خروش و پاسـخ، خـود خدایان مانوی به شـمار می آیند. 
خـروش معـرف آرزوی خدایـان به رهایِی روشـنی دربند، و پاسـخ نیز 
نمـاد واکنـش روشـنی در بند ماده بـه این آرزوسـت. رهایی هرمزدبغ 
نیـز الگـوی کهـن نجـات ارواح افـراد اسـت. مهر ایـزد پـس از رهایـی 
هرمزدبـغ، به جهـان تاریکـی می تازد و با شکسـت نیروهـای تاریکی، 
از تـن دیوانـی کـه کشـته اسـت، هشـت زمیـن و از پوسـت آنـان، ده 
آسـمان بنـا می کند. بـزرگان دیـوان را زنده در طاق آسـمان می بندد، 

از بخشـی از نورهـای بلعیدـه که آلوده نیسـتند، خورشـید و مـاه، و از 
نورهـای آلودـه، سـتارگان را پدیـد مـی آورد؛ و در آسـمان یازدهم قرار 
می دهـد. بـرای نجـات نورهای دربند نیز سـه چـرخ آتـش، آب و باد را 
می سـازد. شـهریار افتخار، نگهبان این سـه چرخ اسـت. نگهدار شـکوه، 
دـه آسـمان را بـاال نگـه داشـته و مانبد ایـزد، سـه زمین فوقانـی را بر 

شـانه نگه می دـارد )بهـار، 1۳۷5، 8۷-8۶(.
دـر مرحلة سـوم آفرینـش، خدایاِن نجـات بخش فراز می آیند. نریسـه 
ایزد1۳ به همراه دوشـیزه روشـنی یا دوازده دوشـیزه، نور بلعیده شـده 
توسـط دیـوان را آزاد می سـازند و گیاهان و درختـان را پدید می آورند. 
بام ایـزد، بهشـت نـو را می سـازد. سـومین خدای مرحلة سـوم، سـتون 
روشـنی و راهـی اسـت کـه نورهـای نجـات یافتـه از آن بـه آسـمان 
می رونـد کـه راه شـیری و کهکشـان، نمایانگر آن اسـت )همـان، 88(. 
نریسـه ایزد با حرکت دادن سـه چرخ، باعث تصعید ذرات نور گشـته؛ 
و روان های پرهیزگار از راه سـتون روشـنی به ماه می روند؛ و این سـبب 
بـزرگ شـدن مـاه به حالت بدر اسـت. سـپس بـه خورشـید می روند و 
مـاه از نـو، هـال می شـود. ایـن دو پیکـر آسـمانی به صورت کشـتی 
یـا زورق تجلـی می یابنـد. سـپس نورهـای نجات یافتـه بـه بهشـت نو 

می رونـد )اسـماعیل پور مطلـق، 1۳۹5، ۳4(. 
شـهزادة تاریکـی با کمک دیـو آز، با آمیزش دیوان، نخسـتین انسـان 
را بـا پیکـر نـر دـرآورد و ذرات نـور آمیختـه را بـه عنـوان جـان در تن 
او وارد کـرد و او را گهمـرد14 نامیـد. دیـو آز، از فرزندـان دیـوان، پیکـر 
مادـه ای را شـکل بخشـید و پاره های نـور را در تن او محبـوس کرد و 
او را مردیانـه15 نامید. گهمرد به شـکل نریسـه ایزد و مردیانه به شـکل 
دوشـیزة روشـنی آفریده شـدند. وقتی نور در بدن این دو انسـان اسیر 
شـد، پـس ایزدـان، عیسـای درخشـان را بـرای نجـات این دو انسـان 

فرسـتادند )همان، ۳۶-۳5(.
رمـز و تمثیـل از عناصـر جدانشـدنی ادبیـات و هنـر مانـوی اسـت. با 
مطالعـة متـون روایـی مانویـی به بیـان نمادگونـة مفاهیم اسـطوره ای 
خدایـان مسـتقر در مـاه و تعابیر نمادگونـة ماه، به عنـوان محل توقف 
روان هـای نجات یافتـه و جهـت بیـان مفاهیم انتزاعی این تفکر دسـت 
می یابیـم. دـر تمثیل حماسـی- عرفانی، کشـتی به توفـان درافتاده و 
سـکان دار کشـتی، همان انسـان نخسـتین اسـت؛ گنج دزدیده شده، 
رمـز اسـارت نـور در چنگ ظلمـت؛ مروارید، نمـاد روح یـا پاره های نور 
ازلـی؛ و صدف، رمز جهان مادی و تن اسـت )همـان، 122(. از آن جایی 
که روح انسـان از ذرات نور ایزدان اسـت، پس انسـان با وجود سـاختار 
پلیدـش، گوهـری دـر بطـن خود به اسـارت دـارد که تمام رسـتگاری 
او دـر آزادسـازی این گوهر اسـت. این گوهر، به مروارید تشـبیه شـده 
اسـت کـه در تفکـرات عرفانی، دـر صدف تن، به اسـارت افتاده اسـت 
)همان، 152(. جایگاه مروارید در نمادشناسـی اسـطوره ای از دیرباز با 
اهمیت بوده و در تفکر مسـیحی و گنوسـی، غنی تر و پیچیده تر شـده 
اسـت و بـه معنوی شـدن ماده، کمـال ملکوتی و درخشـندگی نهایی، 
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دـر بسـیاری مـوارد، از خدـای ماه قابل تفکیک نمی باشـد. دـر تصاویر 
بسـیاری، گردونـه، وسـیلة نقلیـة خدـای مـاه اسـت. بر اسـاس نقوش 
سـفال های بـه دسـت آمدـه از ایـران، بـز کوهـی، گـوزن و خرگـوش 
از حیوانـات متعلـق بـه مـاه هسـتند. بـه مـرور،گاو، نمـاد مـاه گردید 
و ارتباطـی ناگسسـتنی بـا مـاه پیدـا کـرد )همـان، 21(. ماه دـر آیین 
زرتشـتی، پاسـدار سـتوران و حامل نژاد آنان؛ و به بیان بندهش، حافظ 

نطفة جانـوران اسـت )یاحقـی، 1۳۹1، ۷45(. 
دـر تصویرگـری، تجسـم مـاه به صـورت درخـت مشـاهده می گردد. 
وجه تشـابه این دو، تسـکین و آرامش بخشـی سـایة درخـت و خنکِی 
شـب پـس از گرمـای روز بودـه اسـت. از آن جـا که اقـوام کهـن، آب و 
بـاران را ناشـی از مـاه می دانسـتند، و درخـت هوما نیز عصـارة زندگی 
بودـه اسـت، ارتباطـی نزدیـک بین مـاه و درخـت هوما پدیـد می آید. 
درخت هوم، گیاهی اسـت که زرتشـتیان برای تهیة نوشـیدنی مقدس 
از آن اسـتفاده می کردنـد و از آن رو کـه هـام و مـاه یکـی هسـتند؛ 
زندگی بخشـی، خنکی  و باران زایی ماه و زندگی بخشـی شـیرة درخت 
ماه، بیانگر ارتباط و تفسـیر این تجسـم ماه اسـت. هالة نورانِی دور ماه 
نیـز، عامـت بـاران شـمرده می شـود. گاه این هالـه به دـور درخت یا 
چلیپـای مـاه دیده می شـود. از آن جا که خورشـید، نشـانگر گرما و در 
برابـر مـاه کـه باران زاسـت قـرار دـارد، تا زمانـی طوالنی، خورشـید در 
نقـوش دیدـه نمی شـود. باران زایـی و بـاروری بـا مـاه دـر رابطه اسـت 
و زن و مـاه نیـز رابطـة تنگاتنگـی با هم دارنـد )صمدـی، 1۳۶۷، 22(.

بـه طـور کلی، دـر آیین زروانـی و تا هـزارة پیش از میـاد، صور فلکی 
اهمیتـی ندارنـد؛ و هم چنـان بـه دلیـل اهمیـت مـاه دـر آییـن ایـن 
سـرزمین، با وجود منقوش شـدن خورشـید، هم چنان ماه، در رقابت ها 
پیـروز اسـت )همان، 2۶(. عـاوه بر آن، در عصر هخامنشـیان، اهمیت 
و سـتایش مـاه را می تـوان مشـاهده کـرد. گاوهـای ریشـدار و بالدار با 
سـر انسـانی و هم چنیـن صلیب ماه در بیش تـر بناها و آثـار باقی مانده 
از ایـن دـوران مشـاهده می گردنـد )همـان، ۳1(. تصویر هـال ماه به 
همراه خورنه -که نماد خورشـید بوده اسـت- و آتشدان، روی مهرهای 
ایـن دـوران، بیانگـر تقدس و احترام به سـه نور ایزدی ماه، خورشـید و 
آتـش اسـت. در هنر بابل و آشـور، قرص ماه یا )سـین( همـراه مردی با 
تاجـی به شـکل شـاخ یا هال ماه دیده می شـود )همـان، ۳2(. در این 
دوران، سـنگ و رنگ الجوردی نیز متعلق به ماه دانسـته شـده اسـت 
و دـر بسـیاری از اشـیاء و جواهراتـی کـه با نماد ماه سـاخته شـده اند، 
دیده می شـود. هم چنین، درفـش ایرانیان در دورة هخامنشـی، هال 
مـاه بودـه اسـت و در دـورة ساسـانی، درفـش بنفش رنگ با نشـانی از 
هـال دیدـه می شـود. احتمـاال رنگ کبود ایـن درفش،  بـا رنگ نیلی 
متعلـق بـه مـاه بی ارتباط نباشـد )همـان، ۳۷(. در باالی آتشـکده های 
ساسـانی، نشـان هال ماه و بر سـکه ها و مهرهای این دـوره، هم چنان 
نشـان ماه و گاو مشـاهده می شـود. هم چنین در تصاویر برخی ظروف، 
گوسـفند کـه از حیوانـات متعلـق بـه ماه اسـت، دـر کنار درخـت ماه 

پـس از تکامـل اشـاره دـارد. در کتـاب عرفانی اعمـال تومای حـواری، 
صیـد مرواریـد، نمـاد هبـوط انسـان و آمرزش اسـت )شـوالیه، 1۳85، 
2۳0-2۳1(. واضح اسـت که اشـارة مروارید به نور ذات انسـان، ارتباطی 

را بیـن نمـاد مرواریـد و مـاه نیـز ایجاد می کنـد که قابل تأمل اسـت.

نماد ماه
ابتدایی ترین تظاهر دین، آنیمیسـم یا قائل شـدِن شـعور، شـخصیت و 
روح برای موجودات جهان، یا نهفتگی خدا در آنهاسـت. بشـر ابتدایی، 
بـه دلیـل عدم شـناخت حوادـث و درماندگی دـر کنترل آنها، سـعی 
می کردـه تـا با جلب دوسـتی خدایـان بـا قربانـی و ذکـر اوراد، بایا را 
دفـع کند. پرسـتش عناصر طبیعت، آیین توتم و فتیشـیزم گونه هایی 
از آنیمیسـم ابتدایی هسـتند. ماه از جمله قدیمی ترین عناصر طبیعت 
اسـت کـه اقـوام بدـوی آن را می پرسـتیدند )صمدـی، 1۳۶۷، 12(. در 
ادیـان ابتدایـی، مـاه، جد قبیلـه و دارای قدـرت جاودانی بسـیار فراتر 
از خورشـید بودـه اسـت. بنابـر نظـر ویـل دورانـت، با جانشـینی عصر 
کشـاورزی بـه جـای دـوران شـکار و اهمیـت تابـش آفتاب دـر تولید 
محصوالت کشـاورزی، خورشـید جانشین ماه گردید. خدایان خورشید 
ایـن دوران نیز، صورت تغییر شـکل  یافتة خدایان ماه هسـتند )همان، 
15(. خدایـان مـاه، باعـث زندگی، بـاروری و حاصل خیـزی و هم چنین 
نمادـی از رسـتاخیز و زندگـی دوبـاره بودند. انسـان ابتدایـی، به ادامة 
زندگـی روح معتقـد بودـه اسـت کـه دـر برخـی اقـوام این  اعتقـاد به 
حلـول روح مردـگان دـر جسـمی دیگـر و در برخـی اقوام بـه صورت 
انتقـال بـه زیـِر زمیـن بـروز می یافتـه اسـت. برخـی اقـوام ابتدایی نیز 
ادامـه حیـات روان مردگان را با صعود به آسـمان و مسـکن گزیدن در 

مـاه و خورشـید متصور می شـدند )بهـار، 1۳52، 2۹(.
پـاره ای از اعتقادـات باقی ماندـه از آیین هـای توتـم و فیتیشـزم عهـد 
ابتدایـی را می تـوان بـه وضوح دـر میان باورهـای مذهبی ادـوار بعدی 
ایـران دیـد. احتـرام بـه سـگ و گاو دـر دیـن زرتشـت و هم چنیـن 
پدیدآمدـن مشـی و مشـیانه از یـک بوتـة ریـواس، از نمونـه  توتم های 

حیوانـی و گیاهـی هسـتند )صمدـی، 1۳۶۷، 1۶(.
نقـش ماه عموماً در نقوش مهر ها، سـفال ها و سـکه های ایـران، مربوط 
به چهار هزار تا هزار سـال پیش  از میاد مسـیح دیده می شـود. بدین 
سـبب، برخـی، مـاه را اولین یا اساسـی ترین خدای سـتایش شـده در 
عیـام و تمدن هـای اولیة ایران دانسـته اند. ماه که خنکی و بـاران را به 
همراه داشـته اسـت، برای دوران کشـاورزی ابتدایی نیز اهمیت باالیی 
داشـته  اسـت. در این دوران، پرسـتش خورشـید و سـایر صـور فلکی 

دیده نمی شـود )همان، 20(.
قدیمی تریـن نمـاد مـاه، صلیـب مالتـی اسـت کـه بر کاسـة سـفالین 
مربـوط بـه نیمـة دوم هـزاره چهارم در شـوش به دسـت آمده اسـت. 
صلیب هـای مالتـی یـا چلیپـای به دسـت  آمدـه از ایـن ادـوار، عموماً 
نشـانگر نمـاد مـاه  بوده اند. هم چنین دو مثلث، نماد آسـمان اسـت که 
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دیدـه می شـود )همـان، 48(. تدـاوم تقدـس و احتـرام مـاه دـر دیـن 
زرتشـت و در متونی چون گات ها و بندهش مشـاهده  می شـود. برخی 
از ایـن اسـطوره ها، دـر آیین مانوی نیـز ادامة حیات می یابنـد و برخی 

با اندـک تغییری روبـرو می گردند. 
نمـاد مانـوی چلیپـای سـفید، نشـانگر عیسـای نجات بخـش اسـت. 
او دـر مـاه مسـکن دـارد و گاهـی با مـاه، یکی اسـت. وظیفة عیسـای 
نجات بخـش، انتقـال روان هـای نیکـوکار و ذرات نور به زورق ماه اسـت. 
انتقـال ارواح پرهیـزگار بـه مـاه و سـپس به خورشـید، تا دـر نهایت به 
اهورامزدـا بپیوندنـد، از اعتقاداتـی اسـت که در سـنت ایرانـی، گنوس 
مانوی و شـرق رواج داشـته اسـت. در دیدگاه مانوی، ماه و خورشـید، 
ماهیـت نـور داشـته و عـاری از ماده و پلیدی هسـتند. به همین دلیل 
نیـز منزلـگاه ایزدـان مانوی بودـه و هم چنین مرکـب زورقی کـه انوار 
رهاشـدة روح را به خاسـتگاه آسـمانی و اصلی منتقل می کند )صفری، 

.)۶1- ۶0 ،1۳۹2
همان گونـه کـه در اسـطورة مانوی بیـان گردید، پدر دوازده دوشـیزة 
نـور کـه معادـل دوازده منطقه البروج اسـت، بـا چرخ بـاد، آب و آتش، 
نـورِ محبـوس را آزاد و تصفیـه می سـازد کـه گردـش ایـن چرخ هـا بر 
عهدة خورشـید و ماه اسـت. نـورِ ارواح رسـتگار، در پانزدـه روز اول ماه 
قمری، توسـط سـتون روشـنی یـا همان کهکشـان راه شـیری، صعود 
کردـه و بـر زورق مـاه می ریزنـد و مـاه پـر می شـود. دـر نیمـة دـوم 
مـاه، ایـن انـوار، جهـت انتقال به بهشـت نـور، ابتدا به خورشـید صعود 
می کننـد و بدیـن سـبب، ماه دوباره هـال می گردد )صمدـی، 1۳۶۷، 

 .)1۳5
از نمادهای بنیادین برای روح انسـان، مروارید اسـت. مروارید، نمایانگر 
روح انسـان نیازمنـد بـه رسـتگاری و هم چنیـن بیانگـر روح زندـه یـا 
روشـنی اسـت که توسـط نجات بخش مانوی آزاد می شـود. فراموشـِی 
انسـان دـر جسـتجوی جواهـر روح که در اسـارت ماده اسـت و تاش 
بـرای دسـتیابی بـه آن، از مطالـب بنیادیـن دـر کیـش مانوی اسـت. 
نزدیکـی نمـاد مرواریـد بـا آب و حیات بخشـی آن و تعبیـر و نمایانگـر 
روح بودـن، ارتبـاط نزدیـک این نماد بـا ماه را نشـان می دهد )صفری، 

.)۶۳ ،1۳۹2

ماه در هنر مانوی
مانـی یکـی از دایـل برتـری دین خـود را، داشـتن کتابی کـه خود و 
نـه شـاگردانش آن را نگاشـته بود، می دانسـت. وی ایـن کار را موجب 
پیشـگیری از تحریفـی می دانسـت که دیگـر ادیان، بدان دچار شـده 
بودنـد. همیـن اهمیـت قائـل بودـن وی، بـر تألیـف کتـب و احتمـاال 
توانمندـی هنـری وی، باعث گردید که تذهیب و نگارگـری در نزد وی 
و مانویـان تبدیـل به سـنت ارزشـمندی گردـد. در متن فارسـی میانة 
یافت شـده از تورفـان آمدـه اسـت: »او بـه همـراه هیئت هـای تبلیغـی 
خـود یـک کتاب نگار )تذهیب کار( می فرسـتاده اسـت« )کلیـم کایت، 
1۳۹۶، 20۹(. مانـی را می تـوان، تنهـا دیـن آوری دانسـت کـه زحمت 

مصورکردـن هنرمندانـة آموزه هـای خویـش را کشـیده و حتـی خـط 
خـود را بـرای نوشـتن متونی که آن را نتیجة کشـف شـهود مسـیحی 
می دانیـم، بنـا نهاده اسـت )همـان، 208(. مانی، نقاشـی را وسـیله ای 
بـرای رسـتگاری روح و عـروج آدمـی به بهشـت قلمداد کردـه و برای 
بیـان مفاهیـم پیچیدـة اسـطوره عرفانـی، به بیـان هنـری و تصویری 
روی آورد. بنابرایـن، نمـود نمادگرایانة مضامین، به عنوان سـنت اصلی 

نقاشـی مانی مشـهود است.
از آن جـا کـه هیـچ اثـر تصویـری از شـخص مانـی، باقی نمانده اسـت، 
بـرای بررسـی هنر مانـوی، باید بـه دوره های بعـد و ناحیـه ای دورتر از 
خـاک ایرانشـهر نظر کنیـم. از میانة سـده هفتم میادـی، ناحیه ای به 
نـام تورفـان، مرکـز فعالیـت هنری چین گردیـد و هنگامی کـه ترکان 
اویغور، ترکسـتان شرقی را تسخیر کردند، دستاوردهای هنری تورفان 
باعـث بهره مندـی مانویـان گردیـد. تقریبـا بیش تریـن آثـار تصویـری 
برجـای ماندـه از مانویـان، از ایـن ناحیه به دسـت آمده اسـت )پاکباز، 
1۳۹۳، 4۶(. فرضیـة مبهمـی وجـود دـارد مبنـی بـر این کـه شـیوه و 
اسـلوب هنرمندـان مانـوی، بـر همان پایـه و اسـلوب مانی قرار دـارد و 
مثنی برداری هـای دیرینـه از نگاره هـای اصـل اسـت )هامبـی، 1۳8۹، 
۳0(. تصاویـر کـه بـرای انتقـال و فهم مضامیـن آیینی بـه تودة مردم 
اسـتفاده می شـدند، بـا نقش مایه هـای نمادیـن تصویـر می گردیدند. 
دـر متـون مانوی، نمادهـای گوناگون، چـون مروارید برای بیـان روح و 
دریا، برای بیان این جهان دیده شـده اسـت و هدِف دین، آزادسـازی 
مرواریدهای ارزشـمند از پوشـش ناپاک جسـمانی و تداوم تطهیر آنان 
بیـان می گردـد. اندیشـة روشـنی بـا کشـتی و سـکان دار نشـان داده 
می شـود و گوهرهـا و گنج ها بایـد از نیروهای تاریکـی محفوط بمانند. 
بازرگانـان، بیانگـر حواریـون و مانی هسـتند کـه  با کاالهای ارزشـمند 
خویـش، به سـرزمین نور می رسـند )کلیـم کایـت، 1۳۹۶، 5۹(. واضح 
اسـت کـه بـا وجـود نمادگرایی هـای متعدـد دـر تفکـر مانـوی، درک 
صحیـح از آثـار، بدـون شـناخت از مضامیـن اسـطورة عرفانـی مانوی، 

نیسـت.  امکان پذیر 
یکـی از نگاره هـای مهـم مانـوی، بیرقی با چهـرة دو ایـزد نجات بخش 
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)شـکل 1(، بـه دسـت آمدـه از خوچـو اسـت. دـر این نـگاره، دـو ایزد 
نجات بخـش بـر اورنـگ نیلوفر با پاهای چلیپاگونه نشسـته اند. پسـری 
در برابر چهرة اصلی زانو زده اسـت. این تصویر، نشـان دهندة عیسـای 
روشـنی یـا ماه ایـزد اسـت کـه دسـتانش را بـه شـیوة ایـزد بلندپایـه 
نسـطوریان، باال نگه داشـته اسـت. در دیدگاه مانوی، عیسای روشنی، 
نجات بخـش گنوسـیان و آورندـة خرد اسـت کـه در ماه مسـکن دارد؛ 
و با عیسـای ناصره مسـیحیت که زمینی و همتای اوسـت، فـرق دارد. 
عیسـای رنجبـر، بیانـی بـرای رنـج ارواح زندانی شـده دـر ماده اسـت. 
اشـتیاق بـه رهایی و فریاد رسـتگاری در نگارة پسـر تشـریح می شـود 
کـه با منجـی یا عیسـای بزرگوار، در حال گفتگو اسـت. چهـرة اصلی، 
هالـه ای بـر گرد سـر و چلیپایی در دسـت دـارد که همگی، بـر ارتباط 
عیسـای روشـنی و مـاه دالـت دارنـد. بر فـراز منجی، پیامبر سـوم یا 
نریسـه ایزد، نقش گردیده اسـت. گویا پسـر، او را نیز فراخوانده و برای 

رسـتگاری عاجل، نیایـش می کند )همـان، 1۳2(.
یکـی دیگـر از نگاره ها، بقایای یک نـگارة مانوی روی ابریشـم با عنوان 
چهـرة ایزدی در ماه )شـکل 2( اسـت کـه از کتابخانـة ویرانه خوچو به 
دسـت آمده اسـت. در وسـط کتـاب، صفحة زرنـگاری از ماه به شـکل 
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شکل 2. خدایان زمین و ماه، نگارة ابریشمی خوچو، 20*10/5سانتی متر، موزه 
.(Url1) برلین

زورقـی بادبانی اسـت. در مرکز تصویر، یک دیـن آور نجات بخش نقش 
بسـته کـه بـر اورنگ نشسـته و دیهیمی بر سـر دارد. سـه شـخصیت 
نجات بخـش مانـوی، یعنـی عیسـای درخشـان، دوشـیزه روشـنی و 
انسـان قدیم، در ماه مسـکن دارند. عیسـای درخشـان، مهم تریِن این 
شخصیت هاسـت کـه دـر متـون اویغوری بـا نـام ماه ایزد خوانده شـده 
اسـت و وظیفـة هدایـت روان هـا را برعهده دـارد. در نگارة مـورد نظر، 
مسـافران رهـرو و نیایشـگر زورق، نمـاد روان های رسـتگار شـده اند که 
بـه مـاه و سـپس به سـرزمین نور رهسـپار می گردنـد )همـان، 1۳8(. 
دـر سـمپ چپ تصویـر، مردی در برابر درخـت اناری مملـو از انارهای 
سـرخ مشـاهده می شـود. عیسـی و مانـی، هـر دو دـر نمادهـای آیین 
مانـوی، درخِت پر میوه خوانده شـده اند. در سـمت راسـت، چهرة یک 
زن بـا تاجی بر سـر و احاطه شـده با درختـان دیده می شـود. از ارتباط 
نزدیـک او بـا درخـت پـر میـوه، می توان اسـتنباط کـرد کـه او همان 
دوشـیزه روشـنی اسـت. درخـت و دوشـیزه روشـنی در کنـار تصویر 
ماه ایـزد، همگـی بـه مـاه اشـاره دارند. به طـور کلـی، مهم ترین تمثیل 

ایـن نگاره را می توان رسـتگاری انسـان دانسـت )همـان، 1۳۹(.
بـه جـز نگاره هـای مکتـوب مانـوی، بایـد توجه ویـژه ای بـه مکان های 

.)UUU2( .شکل 4. دیوارنگارة آلچی، سده های11 و 12 م

شکل 5. بخش دیگری از دیوارنگارة آلچی )همان(.

شکل ۳. دیوارنگاره، 1۶8/5*88 سانتی متر، خوچو، سده های 8 و ۹ م. 
)کلیم کایت، 1۳۹۶(.
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هنـری مانـوی نیـز داشـت. دیوارنگاره هـای مانسـتان ها را می تـوان 
نگاره هـای مینیاتور در ابعاد بزرگ دانسـت. بخشـی از یـک دیوارنگاره 
در تاالر میانی خوچو )شـکل ۳(، برگزیدـگان حلقه زده بر گرد دین آور 
بـزرگ و گـروه نیوشـان را نشـان می دهـد. دیـن آور بلندپایه، دـر برابر 
یـک چهـرة مهـم نجات بخـش مانـوی قـرار دـارد و دو روشـنی بزرگ 
خورشـید و مـاه و هم چنیـن، هال زرد مـاه بر گرد قرص خورشـید به 
رنگ سـفید متمایل به سـرخ و با مرز سـفید روشـن تر دیده می شـود 

)کلیم کایـت، 1۳۹۶، ۹4(.
از دیگـر آثـار، دیوارنـگارة رنگـی از آلچی در بخش علیای سـند اسـت 
)شـکل های 4و5( کـه در نخسـتین طبقة معبد سـه طبقـة متعلق به 
سـده های 11 و 12 میادـی قـرار دـارد. در بخشـی از تصویر، چلیپای 
نـور دیدـه می شـود کـه یکـی از نمادهای مانـوی و رمـز پاره هـای نوِر 
پراکندـه  دـر جهـان و دـر حـال رنـج کشـیدن اسـت. چلیپای نـور یا 
عیسـای رنجبـر، دـر متون مانـوی، »نفس زندـه« نیز نامیده می شـود 
که در انتظار رهایی از ماده ای اسـت که با وی آمیخته  اسـت. چلیپای 
نـور، نمادـی از الوهیـت موجـود در آدمیـان، گیاهان و جانوران اسـت. 
دـر بخـش دیگـر تصویـر، خورشـید و چلیپـا بـه عنـوان زوج )کـه از 
نمادهای پندار مانوی هسـتند( دیده  می شـوند. ایزدان خورشید و ماه، 
از چهره های نجات بخش مانوی هسـتند. چلیپای سـفید که در بخش 
پایین و سـمت راسـت تصویـر قرار دـارد، متمایز از چلیپای نور اسـت. 
چلیپای سـفید، نمادی از عیسـای درخشـان بوده که در ماه مسـکن 
دـارد. دـر متـون اویغوری آمده که عیسـای درخشـان، دـر حقیقت با 

ماه یکی اسـت )همـان، 10۳(.
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از دیگـر نگاره هـا، بـا عنـوان گنبدی با نـگارة تثلیث خدایـان، قطعه ای 
از برگـی از کتابـی مصـور اسـت )شـکل ۶(. دـر گنبـد تاریخـی، سـه 
چهـره دیدـه می شـود. در سـمت راسـت و چپ بخش مثلثـی باالیی، 
چهره هـای بالدـار فرشـته گونه تصویر شـده اند که نشـانة شـهریاری را 
دـر دسـت دارنـد. ایزدان مانـوی در خود گنبـد با تاج و تزیینـات قرار 
دارنـد. مهم تریـن ایـزد دـر وسـط، آرایه هـای اضافی بـر تاج دـارد که 
تاجی همانند سـر انسـانی کوچک تر اسـت و می توان آن را نماد تجلی 
چهـر ه ای نجات بخـش دانسـت. دـو چهـرة کوچک تـر، همـان ایزدان 
نجات بخـش مانـوی و مربـوط به مرحلة سـوم آفرینش هسـتند )کلیم 

کایـت، 1۳۹۶، 125(.
بخـش دیگـر نـگاره، ایزد مانـوی و احتمـاالً ظهور پدر روشـنی اسـت 
)شـکل ۷(. انحنـای نگهبـان، هماننـد بخش پیشـین، نقـش گردیده 
اسـت. بـر لبـة بـاالی هالـه، تاجی بسـیار آراسـته و مزیـن بـه مروارید 
رسـم شـده اسـت. هالـه نیز دـارای چنـد حلقة متمرکز اسـت کـه از 
حلقـة زریـن میانی مزیـن به مروارید تا حلقة بیرونی سـبز و لبة هالی 
و مـواج گـرد هالـه را شـامل می شـود. دـر بخـش مرکـزی تصویـر، ۹ 
سـر انسـانی تاجدار، سـالم مانده اما احتماال شـمارگان این سـرها 12 
عدـد بودـه اسـت. بدین سـبب، می تواند نمـاد و نشـانة دوازده دیهیم 
روشـنی باشـد کـه ماننـد فرزندـان بـه دور پدـر روشـنی ایسـتاده اند 
)همـان، 12۶(. ایـن دوازده دیهیم، اشـاره به منطقه البـروج دارند. پدر 
و دوازدـه دوشـیزه، با چرخ بـاد، آب و آتش، نورهای محبـوس را آزاد و 
تصفیـه می سـازند تـا بـا زورق ماه صعود کننـد و گردش ایـن چرخ ها، 

بـر عهدة خورشـید و ماه اسـت.

شکل ۶. گنبد تثلیث، برگی از یک کتاب مصور، ۶/5*۶/5 سانتی متر، خوچو، 
سده های ۷ یا 8 م. )کلیم کایت، 1۳۹۶(.

شکل ۷. ایزد مانوی، برگی از یک کتاب مصور، ۶/5*۶/5 سانتی متر، خوچو، 
سده های ۷ یا 8 م. )همان(.



مطالعة نماد ماه در هنر مانوی
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نتیجه گیری

زبـان تصویـری هنـر مانـوی، سرشـار از نمادهایی اسـت که ریشـه در 
اسـاطیر و کهن الگوهـای ایرانـی و مانـوی دارنـد. بـا مطالعـة متـون و 
تمثیل هـای ادبـی مانوی می توان به تعاریف واضـح و نمادین از عناصر 
مادـی که بـرای بیان مفاهیم انتزاعی شـهودی و اسـطوره ای اسـتفاده 
شـده اسـت، پی برد. این مفاهیم، به وضوح برای ملموس  شدن مضامین 
دینـی بـرای پیـروان )از هر قشـر و فرهنگی( و به زیبایی تجسـم یافته 
اسـت. بـا آگاهی بـه وجوه مختلـف کیش گنوسـی مانوی، می تـوان از 
طریـق متـون و ادعیه، با نشـانه های ظاهـری هریک از ایزدـان و تعابیر 
اسـطوره ای کـه ظاهـری مادی یافته اند، آشـنا شـد و اثر ایـن ویژگی ها 

را بـه عنـوان یـک نماد دـر آثار تصویـری مانوی مشـاهده کرد. 
دـر ایـن پژوهـش، هدـف از تحلیـل نگاره هـا، رسـیدن بـه الگوهـای 
اسـطوره ای پنهـان دـر نمـاد ماه، اسـت. مـاه در اسـاطیر کهـن ایران، 
نقـش مهمـی داشـته اسـت و از ایزدان بلندپایـة دوران ابتدایی اسـت 
کـه همـواره نمـاد قداسـت بودـه و بـه آیین ها و تفکـرات مختلـف راه 
پیدـا کردـه و به اشـکال گوناگون بروز یافته اسـت. در اسـطورة مانوی 
نیـز، مـاه به عنـوان جایگاه نـور و از چهره های نجات بخش و یا مسـکن 
شـخصیت های نجات بخـش اسـت که هر کدـام به نوعی به رسـتگاری 
انسـان کمـک می کننـد. دـر ایـن تفکـر، نـورِ وجودی انسـان پـس از 
رهایی از ماده، توسـط شـخصیت نجات بخش، به ماه هدایت می شـود 
تا از آنجا رهسـپار خورشـید و سپس سـرزمین نور گردد. تبدیل هال 
مـاه بـه قرص کامـل و بالعکس نیز ناشـی از همین انتقال نـور وجودی 

انسـان های دـر بنـِد مادـه به ماه اسـت.    
دـر بررسـی موردی نگاره هـا، عاوه بر مشـاهدة بروز جسـمانی ایزدان 
مانـوی، نمادهایـی انتزاعـی از جملـه رسـتگاری، گوهـر ذات، نـور و 
روح مشـاهده می شـوند کـه بـه زیبایـی بـا نمادهایـی مادـی نشـان 
دادـه شـده اند. هـال مـاه بـه عنـوان هالـه ای بر گـرد سـر چهره های 
نجات بخشـی کـه دـر مـاه مسـکن دارنـد، آنهـا را مشـخص و معرفی 
می کنـد. هم چنیـن، مـاه بـا تعبیـر مسـکنی  موقـت بـرای انتقـال نور 
درونی انسـان ها در مسیر انتقالی به سـرزمین نور و نمایش این مفهوم 
بـه شـکل زورق، از مضامیـن زیبای مفهومی و تصویـری در هنر مانوی  
اسـت. در برخـی آثار، تمثیل اعتقادی سـتون روشـنی - که مبتنی بر 
تفکر اسـطوره  کیهانی مانوی اسـت- جهت انتقال سرشـت های پاکیزه 

بـه مـاه، بـا زورق و هـال ماه، به زیبایی رسـم شـده  اسـت. 
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