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 نوشتۀ حمید امجد« نیلوفر آبی»بررسی تطبیقی اسطورۀ مانوی در نمایشنامۀ 

 20/10/1401: رشیپذ خیتار - 15/07/1401 :افتیدر خیتار

 *فرشته پایدار نوبخت

  ، تهران، ایران.دانشجوی دکترای پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

 **نیّر طهوری

  .، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران ایرانرگروه تخصصی هناستادیار 

 

 چکیده

د مانویان جهان نز بخشیِ روح در آیین مانوی بپردازد.های نمایشیِ رهاییشناختی، به جلوهاین پژوهش بر آن است تا از منظری زیبایی

ا هند و از چین تا مانوی، که در زمان حیات مانی از روم ت ای از نور و ظلمت است و انسان برترین جلوة این آمیختگی است. آئینآمیزه

داند. مانی برای بیانِ سازیِ ذرات نور از بند زندان تن میعربستان گسترش یافت، رسالت انسان را در این جهان آزاد کردن روح، یعنی رها

زی مبتنی بر هنرهای این رو، هنر مانوی بیش از هر چی ، از نقاشی و امکانات بصری بهره گرفت و ازارژنگ اش درکتابِ مقدسِ خود،اندیشه

انوی و عناصر آن هایِ تجسمی در آئین مانوی، ابتدا شرحی بر اسطورة متجسمی و دیداری است. در این پژوهش نیز به منظور بررسی جلوه

رسد که ت. به نظر میانتخاب شده اسوفر آبی نیلشود. بدین منظور نمایشنامة هایِ آن در نمایشنامه مطالعه و ردیابی میآمده و سپس جلوه

وح را در آئین مانوی به و رستگاری ر حمید امجد، بر اساسِ اسطورة مانوی و به مددِ نمادها و عناصرِ این اسطوره،کوشیده تا اندیشة رهایی

ایت دراماتیک و آئین مانوی در یک رو کار بردنِ نمادهایدهد که این هدف از طریقِ بههای پژوهش حاضر نشان مینمایش درآورد. یافته

طالعه به شیوة تحلیلی و منابع م –روش پژوهش کیفی و توصیفی  گیری از عناصرِ درام تحقق بافته است.داستانی و در امتزاج و بهره

 ای گردآوری شده است.کتابخانه

 .آئین، نیلوفر آبی، حمید امجد رستگاری روح، اسطورة مانوی،: واژگان کلیدی
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1401 تابستان، 4ة، شماردوم دورة

 

 مقدمه

هنرهایی نظیر هنر ساسانی، هنرِ  تأثیرهنر مانوی، تحت 

 3ا ت 1میالدی ) 11تا  ۸های هندی و هنرِ بودایی، در میانة سده

هجری قمری(، رواج داشته است. سرچشمة این هنر را بایستی 

هایی از در مدارس زرتشتی، مسیحی و یهودی که در بخش

ای که ست. مطالعات گستردهاند، جُشاهنشاهی اشکانی فعال بوده

دهد که های اخیر صورت گرفته، نشان میبه خصوص در دهه

فلسفی و های دینی، شناسی هنر مانوی اندیشهخاستگاه زیبایی

گنوسیان  .(Oort, 2006: 709) هنر مقدس آیین گنوسی است

که صدر مسیحیت وجود داشتند، از سنت عمیق هنری مانند 

مند بودند. نگاری )تذهیب( بهرهینگاننگارگری، خوشنویسی و نب

د مانی و پیروانش نخستین کسانی بودند که این سنت را با خو»

ر به شرق آورده و با مینیاتور چینی و هندی و سپس دورة متاخ

این  (2۶9: 139۸پور مطلق، )اسماعیل« ساسانی آمیختند.

دانست. در باور طریقت شناخت را در نجات و رهایی روح می

ی ای نورانی است که جوهر و ذاتِ خدای روح به مثاله ذرهمانو

 کند.متعال را آشکار می

های مربوط به در ادامة نگرش 1شناختیدانش اسطوره

ها ها و شخصیتای از تصاویر، سمبلنمادپردازی، هنر را مجموعه

های حیات فکری و معنوی اقوام بشر را بیان داند که سرچشمهمی

شناختی نزد وجوهِ زیبایی ترینمهماویر و نمادها دارند. این تصمی

دهند و به نوعی نقد هنری هستند که مبتنی اقوام را بازتاب می

که اسطوره بر استدالل و تجزیه و تحلیل منطقی است. در حالی

به مانندِ هر هنرِ دیگری، شگردهای شهودی و غیر استداللی خود 

ر قالب ادیان و باورها را برای بیانِ ساختارهای فکری آدمیان د

دارد. این ساختارها، اگرچه در نظر اول، انتزاعی و خیالی 

تر، به رمزگشایی از ساختارهای نمایند، اما از یک منظرِ کالنمی

 انجامند.بینیِ جوامع میزیرینِ فکری و جهان

و درکِ  2بازخوانی روایتِ اسطورة مانویاین پژوهش با هدفِ 

ی و صوری نمادهای آن، به این پرسش شناختهای زیباییجلوه

های نمایشی و هنریِ اسطورة مانوی پردازد که جنبهاصلی می

شود کند و آیا قادر میچگونه ابعاد روایی و نمادین آن را بیان می

رسد زبانِ به بیانی تازه و یا نو از اسطوره دست یابد. به نظر می

ی در قالبِ عناصرِ پردازقابلیتِ روایت چنینهمتصویری اسطوره و 

و دراماتیک آن افزوده  3های نمایشیاسطوره، به تقویتِ جنبه

 است.

                                                             
1 Mythology 
2 Manichean myth 

 پیشینۀ پژوهش

اسطورة مانوی به سببِ ماهیتِ تصویری و بصری خود و 

شناختی، همواره مورد توجه های زیباییجنبه چنینهم

گران حوزة هنر، به ویژه هنرهای سنتی بوده است. در پژوهش

های بسیاری از منظرهای قابل توجه به و رسالهنتیجه مقاالت 

توان به می آنها اند که از جملةمطالعه در این اسطوره پرداخته

 نامه و نیز مقاله اشاره کرد. از جمله:مواردی پایان

 ( نقاشی مانوی و 13۸5دادور، ابولقاسم؛ محمدی، ثریا .)أثیرت 

 . آن بر نگارگری اولیه اسالمی. مطالعات هنر اسالمی
م های اسطورة مانوی بر هنر پس از اسالدر این مقاله جلوه

 مورد کاوش قرار گرفته است. 

 ( مطالعة نماد ماه در هنر مانوی. 1400شماس، شروین .)

 مطالعات هنرهای زیبا. 

وشیده مانده از هنر مانوی کدر این مقاله بر پایة منابع باقی

 مرکز شود. شده است بر یکی از نمادهای مهم در این هنر ت

 (. 1392پورمطلق، ابوالقاسم )صفری، نرگس؛ اسماعیل

 پردازی ماه در هنر مانوی. کتاب ماهِ هنر.اسطوره

های مشترک این اسطوره با آیین این مقاله به مطالعة جنبه

 است.  پرداخته 4گنوسی

 ( مانی در شاهنامه. فرهنگ. 1377بهبهانی، امید .) 

طورة مانوی در حماسة این مقاله به جستجوی ردپای اس

 فردوسی پرداخته است. 

های یاد شده، بیشتر بر هنرهایی مانند مطالعات و پژوهش

تر پژوهشی اند و کمنقاشی، نگارگری و متون ادبی متمرکز بوده

توان سراغ گرفت که بر متون نمایشی و تئاتری متمرکز را می

ه حدودی ب ها که تاترین پژوهشحال یکی از برجستهباشد. با این

یی، پردازد، بیضاهای اسطورة مانوی در تئاتر چین میجلوه تأثیر

یژه اما در ایران، و به و است.« نمایش در چین»(، 13۸2بهرام )

رِ ، مطالعه یا پژوهشی از منظنیلوفر آبیدر موردِ نمایشنامة 

امة های نمایشیِ این اسطوره در نمایشناسطورة مانوی و یا جلوه

 شد.مذکور یافت ن

 مبانی نظری بحث

ها و اشعار و از تمثیالت مکتوب مانی، یعنی نوشته

ای را پدید آورده است، هایی که ادبیات ژرف و گستردهسروده

انسان بُنی اهریمنی و ظلمانی دارد، و اصال »آید چنین برمی

3 Dramatic aspects 
4 Gnosticism 
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جهان مادی از کالبد دیوان آفریده شده است. بنابراین تا زمانی 

ت آمیخته است، رستگاری ممکن مرو ظلمکه هستی انسان با قل

این مفهوم در  .(317: 139۸پور مطلق، )اسماعیل« نیست

شود. اسطورة اسطورة مانوی به شکلی تمثیلی و روایی بیان می

دهد سو نشان میمانوی که اصول و قوانینِ مذهبی دارد، از یک

ر برد، و از سویِ دیگکه چگونه روحِ انسان در جهانِ مادی رنج می

های بهشتی روح را آشکار های دوزخی و سرچشمهسرچشمه

سازد. از این رو، رستگاری روح از منظرِ مانوی، در حقیقت می

و « فراست»، «یادآوری» کسبِ معرفت و شناخت به واسطة»

مایة نجاتِ روح، به مثابه بن .(Oort, 2006: 718« )است« خرد»

های مانوی نگارهمفهومی زیبایی شناختی، به بهترین شکلی در 

، در کتابی از مانی، که با عنوان چنینهممتجلی شده است. 

، به زبان پارسی میانه به جا مانده است، فلسفة طریقتِ شاپورگان

و معادشناسیِ آن بیان شده است. فسلفة شناسی انسانمانوی و 

داند مانوی، شناخت را نتیجة نجات و رهاییِ روح از زندانِ تن می

 است.« تاریکی»بر « نور» پیروزیِ که به جهتِ

 گراییدوگانه

جا مانده از متون های بهموضوعات اصلی مانوی، از نوشته

یافت شد، مورد بررسی قرار گرفته  1930تورفان که در سال 

های چند معبد در ویرانه»است. این اسناد از کتب رسمی مانوی 

شد؛  )مانستان( در تورفان واقع در شمال باختری چین کشف

ای از گرد و های ابریشمی که در تودههزاران نسخة خطی و بیرق

که بر دیوارهای معابدشان خاک مدفون شده بودند در حالی

« تصاویری از درخت زندگی و درخت مرگ تصویر شده بود

(Gulacsi, 2005:15).  ای دوره»تصویر این دو درخت نمایانگر

زیند و بر تارکِ م میاست که دو قلمرو نور و تاریکی جدا از ه

زیر اند که درختان زندگی ایزدبانوانی سپیدپوش تصویر شده

: 139۸پورمطلق، )اسماعیل« انددرختان نیلوفر آبی نشسته

نیلوفر آبی یا همان لوتوس، در تمدن شرقی، نمادِ رشد،  .(2۸0

نجات، و چرخة روحِ انسان است. از این میان اکتشافات سدة 

توان به رسالة چینیِ شمالِ آفریقا می بیستم در تورفان و

نیز اشاره کرد که مجموعه نوشتاری عملی، مناجات  5هوآنگتان

و سرودهای دینی ایرانی و قوانین بودایی نور است که در قرن 

هوآنگ اشکانی به زبان چینی ترجمه هشتم میالدی برای تان

یانِ شده است. در این رساله آمده که شناخت بدونِ درکِ تفاوت م

ظلمت و روشنایی برای انسان ممکن نیست و این دو عاملِ سکون 

آمده که ذاتِ نور، دانایی و ذاتِ  چنینهماند. و حرکت در عالم

های باورهای مانوی بعدها به وسیلة ظلمت نادانی است. زمینه

                                                             
5 Tun Huong 
۶ Augustine of Hippo 

های اساسی کشف و پایه ۸ندیمو ابن 7، ابوریحان بیرونی۶آگوستین

نامة آگوستین توان به اساسرای نمونه میمطالعات مانوی شد. ب

 .(77-7۶: 13۸9)تسلیمی،  مانویت اشاره کرددر بابِ 

 اسطورۀ مانوی

و « نور»بر اساس متن چینی، دوگانگی مانوی به دو اصل 

ة گردد که در نگارو سه مرحلة ادوار کیهانی باز می« تاریکی»

قتی های مانوی نشانگر حقیدرخت زندگی متجلی است. اسطوره

 هستی شامل عالم کبیر و عالم صغیر«ِ گونگینمایش»پیرامونِ 

دهندة ای مانوی انعکاسزبانِ اسطوره»هستند. از این رو، 

هایی یوهوضعیتی استعاری است که در آن تصاویر زیادی به ش

اسطورة  .(Piras, 2018: 444) «شوندمنتهی به شناخت می

 ن است:که گفته شد مبتنی بر دو بنیااصلی چنان

 یک بن عبارت است از بُنِ روشنی، قلمرو صلح و نیکویی که»

شود و ُبنِ دیگر عبارت است از با درخت زندگی نشان داده می

تاریکی، قلمرو و آشوب و شر که نمادش درخت مرگ است. 

موقعیت نسبی این دو درخت از طریق سه دورة کیهانی هماهنگ 

 ( 2۸0: 139۸پورمطلق، )اسماعیل« شود.می

 این سه دورة کیهانی در برگیرندة مرحلة گذشته، کنونی و

یگر جدا در مرحلة گذشته، دو قلمرو نور و تاریکی از یکد اند.آینده

پیچند. هستند. اما در مرحلة کنونی این دو قلمرو به یکدیگر می

کوشد آن را ور شده و نور میدر این دوره تاریک به نور حمله

 بیرون براند. 

 و« پدر»این دو بنیان به صورتِ »ر منابع بودایی از رهگذ

پدر تجلیِ  .(۸5: 13۸9)تسلیمی، « اندتجلی یافته« شاهزاده»

تابیِ مادّه و نظمی و بیخدایان در زمین است و شاهزاده نمادِ بی

 جسم که در آرزوی نفوذ به قلمرو پادشاهی پدر است. به باور

به  یشه، تامل و وجدانمانی، پدر با پنج صفتِ فراست، علم، اند

شود، موجود چون پیروز نمی»آید. اما مقابله با شاهزاده برمی

یگزین که در باور ایرانیان جا« روح جاودانه»دیگری را که همانا 

ریکی او به مقابله با تا آورد تا پس ازاست را پدید می« میترا»

 این معنا، در رسالة چینی، به. (3۶: 13۸7)قائم، « بپردازد

 ایفاد شده است. « صیبت بزرگم»

ای میانی در اسطورة مانوی است که مصیبت بزرگ، مرحله»

، «منزل سوزان»در آن تاریکی به نور وارد شده و بدن به مثابه 

رود که گیرد. این مصیبت تا آنجا پیش میجایگاه این نبرد قرار می

های حقیقت و دروغ آشکار شده و دو عنصر بنیادین از ریشه

 (79: 13۸9)تسلیمی،  «ر جدا شوند.یکدیگ

7 Al-Biruni 
۸ Ibn al-Nadim 
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1401 تابستان، 4ة، شماردوم دورة

 
از ، مایة فلسفه و طریقت خود در هنرمانویان برای انتقال بن

می زبانِ نمادینی بهره گرفتند که دارای دو جلوة تصویری و کال

سطورة است. این دو جلوه، در حقیقت بیانِ مفاهیم عمیقِ عناصرِ ا

رخت د»توان به از جملة این نمادها، می»باشد. مانوی می

رگاه بند»و « چلیپا»، «مروارید»، «نیلوفر آبی»، «ماه»، «زندگی

شمار هم در هنر مانوی بهاشاره کردکه از نمادهای م« صلح

 (.314: 139۸پور مطلق، )اسماعیل« روندمی

 خالصۀ نمایشنامه

نویس، کارگردان تئاتر و سینما، ، نمایشنامه9حمید امجد

به نگارش  1377را سال  بینیلوفرِ آاو  مدرس و پژوهشگر است.

شود برد. این نمایشنامه، موفق میدرآورده و به روی صحنه می

جوایزی از جمله، جایزة بهترین نمایشنامه، بهترین کارگردانی و 

بهترین نمایش به مفهومِ مطلق را در هفدهمین جشنوارة تئاتر 

فجر از آن خود نماید. در این نمایشنامه، فوئونگ دختر جوانی 

که در شبی برفی در راه مانده و هیچ امیدی برای زنده  است

که راهبی جوان که تازه از انجام آئینِ قربانی ماندن ندارد. تا این

بیند. این آئین یکی از مراحلِ پایانیِ گردد در راه او را میباز می

جان را به مراقبه در آئین مانوی است. راهبِ جوان، فوئونگِ نیمه

شود. در ا فوئونگ پس از بهبود دلباختة راهب میبرد. اممعبد می

که راهب پایبند طریقت خویش است و قصد کرده آخرین حالی

مرحلة سلوک را طی کند. در نتیجه از خواستة فوئونگ سر باز 

خواهد به عنوان آخرین زند. به همین علت، فوئونگ از او میمی

ه، همانا مرحلة سلوک به تعلیم او بپردازد. این آخرین مرحل

پذیرد و پرورشِ انسانِ زاهد، عابد و پرهیزگار است. راهب می

کند. در نهایت و بر فوئونگ تمامی مراحل را با موفقیت طی می

شود که چیزی را که از همه اساس مراحلِ تعلیم، بر او واجب می

 کند. کند. او راهب را قربانی میدارد، قربانیبیشتر دوست می

 تحلیل و بررسی

، موضوع بیش از 10، بنا به اظهارِ نویسندهنیلوفر آبی ارةبدر

گری، یا هرچه، بر تمرکز بر یک مکتب خاص فکری، ذن، بودایی

ای کلّیتِ نوعِ نگاهِ شرقی بنا شده، که منظرِ مانوی هم زیرمجموعه

 از آن است.

های آئینی اسطورة مانوی چنان پیچیده و مایهبن

به نقاشی و تصویر روی  آنها بیانِانگیز است که مانی برای شگفت

خوانی در های مانوی سنّت پردهنوشتهآورد. بنا به برخی دست

مانی از این سنّت به »ایرانِ پیش از اسالم رواج داشته است و 

« هایِ طریقتِ خود بهره گرفته استمایهنحوِ احسن برای بیانِ بُن

                                                             
9 Hamid Amjad, 1968 

ن دریافت که توامی ،بنابراین .(325: 139۸پور مطلق، )اسماعیل

مربوط به آن، تا  هایِپردازیبیان و ترویجِ آیین مانوی و اسطوره

 چه پایه ریشه در سنّتی نمایشی و تصویری دارد.

نیز با تکیه بر چنین سُنتِ کُهنی، به  نیلوفر آبینمایشنامة 

مدد روایت یک داستان عاشقانه، به بازخوانی اسطورة مانوی 

گیرد. دورة کیهانی را در برمیمانوی سه پردازد. اسطورة می

مرحلة اول پیشینی، مرحلة میانی، کنونی و مرحلة آخر در انتظار 

راهب جوان  نیلوفر آبیفرا رسیدن و شدن است. در نمایشنامة 

کند به جهانی که در آن هایِ نمایش، اشاره میدر آغازین لحظه

 و نیز« جهان آب و آتش و زمین و چوب و فلز»برند، به سر می

جهانی »گوید که پیش از این وجود داشته است از جهانی می

پردازد که هنوز از راه و سپس به توصیف جهانی می« پیش از این

ای جوانه»و « مرغی بخواند»رسد که نرسیده و هنگامی از راه می

که « ای بر آب استجهان جزیره»بروید. این « نو در باغ معبد

ها در بادبادک گسلد و روحِمی باد، بندها را»چون از راه رسد 

پس از آن راهب  .(21-19: 13۸9)امجد، « شودآسمان رها می

پردازد که تضمینی بر به بیان موقعیت خود در جهانِ کنونی می

آورد که روحِ او و فوئونگ در حال سپری کردنِ آن ای میمرحله

 هستند. 

 ان است.فاِم باِم جهجا معبدِ آسمانای و اینراهب: تو زنده

ام از بان مرگ، که آدمیگوهری بر حلقة کوهسار! من نه دروازه

جا بر سنگ ای بر آب است و اینگوشت و استخوان. بهشت جزیره

 (21: 13۸9استوار بنا شده. )امجد، 

ر قرا« ظلمت»و « روشنی»در دو قلمرو ها نااز سویی این جه

ة پُلی در بر پهن ، به واسطة بازیِ نور و تاریکیآنها دارند که نمودِ

سر در معبدی کهن و کوهستانی دارد میان صحنه است که یک

ل را پُو سرِ دیگر در جایگاهِ تماشاگران. هرازگاه، نور بخشی از 

اره پُل همو»رود. در فرهنگِ شرقی روشن و یا در تاریکی فرو می

)طهوری، « شده استی راهی به بهشت ادراک میتصویرِ آئین

کنند. و فوئونگ روی پل یکدیگر را مالقات می راهب .(29: 13۸1

زلزل و راهب بر پُل که بر اثر وزش باد و بارش برف، لرزان و مت

شود که بستنِ خنجرِ است اولین گناه خویش را مرتکب می

زمان پُل در تاریکی و سکوت فرو مقدس به کمر است و هم

  رود.می

ده است که در اسطورة مانوی، دو قلمرو برایِ هستی بیان ش

و نمادِ آن دو بُن، دو  گیردرا در برمییکی زندگی و دیگری مرگ 

است. قلمرو زندگی، آمیخته با صلح و نیکویی و قلمرو « درخت»

، «نیلوفر آبی»تاریکی با شر و آشوب عجین است. در نمایشنامة 

اند. هر جا تاریکی این دو قلمرو در بسترِ پُل به یکدیگر آمیخته

10 https://www.ibna.ir/fa/naghli/314773 
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بخشد و هر جا روشنایی رتو نوری به آن روشنایی میغلبه دارد، پ

 .(1)جدول  شودتاریکی و سکوت به آن وارد میهست، 

های روح و روانِ فوئونگ و راهبِ جوان در این دو قلمرو پاره

ای آنها را در آمیزند و گویی پُل چون گهوارههم میگرد آمده و به

 گیرد. میان می

 ،«تاریکی»و « نور»مرو ختگی دو قل: نمونة آمی1جدول 

 (منبع: نگارندگان)

 توضیح صحنه صحنه

1 
کند، که دختری نور تنها بخشی از پُل را روشن می

 جوان، فوئونگ، بر آن لرزان ایستاده..

2 
شود و در اندک نوری که در صحنه پُل تاریک می

 آید...شود، راهبِ معبد، از عُمق پیش میروشن می

3 
پُل دوباره روشن شده، که شود. صحنه تاریک می

 رود.رمق در خود فرو میفرئونگ بر آن بی

 نمادپردازی در اسطورۀ مانوی

نماد، نشانی از تجلی مهمی است که نقشی بسیار اساسی در 

اسطوره هنگامی »کند. در حقیقت جهانِ بیرونی و عینی ایفا می

طلق، )نامورم« نمایندنمادها روایتی را بیان میشود که متولد می

انجامد که مصداقِ و زبانِ اسطوره به تجلیِ تخیلی می .(31: 1392

بینیِ مانوی مادّه منبع شر و در تقابل با نمادها است. در جهان

بینی مانوی از مسیر استدالل عقلی ممکن فهم جهان»روح است. 

« ایِ این طریقت استزبانِ اسطوره نیست و منوط به اشراف به

  .(334: 139۸ پور مطلق،)اسماعیل

شود که می اهمیت اسطوره نزد مانویان از آنجایی آشکار

شود. مانویان برای وصف حقیقت به واسطة اسطوره درک می

ای در طریقت خود از زبان تصویری به ویژه نمادپردازی اسطوره

است. ماه در « ماه»قالب هنر بهره جستند. یکی از این نمادها، 

های مانوی، ماه ر تکرار است. در نگارهاساطیر کُهن ایران نمادی پ

به اشکال مختلفی مانند هالل ماه، هالة اطرافِ سرِ مانی و به 

مروارید تصویر شده است. ابوالقاسم  صورت رمزپردازی

 نویسد: پور مطلق میاسماعیل

ای در کیش مانوی، مرگ به معنای فنا و نابودی نیست. بلکه مرتبه»

بب مانویان مرگ مانی را هر سال جشن از زندگی است. به همین س

شود. گرفتند. در باور مانوی، ماه سرزمین مردگان شناخته میمی

که از پُل های مردگان پس از آندر سنت و روایت ایرانی، جان

شتافتند. همین باور در کیش چینوت گذشتند به سوی ماه می

ر از های نومانی و در شرق نیز هست. ]چرا که[ در مانویت پاره

روند و این باعث بزرگ طریق ستون روشنی به آسمان فراز می

گاه به خورشید و سپس به بهشت شود. آنشدن ماه و حالتِ بدر می

پور مطلق، )اسماعیل« شود.شوند و ماه از نو، هالل میرهسپار می

139۸ :342) 

دو گونه است. « نیلوفر آبی»در « ماه»های رمزپردازی با جلوه

ها که نویسنده از اشکال مختلف «مجلس»ناوینِ نخست در ع

بر پایة زمان برای تقویت اسطوره استفاده کرده است و « ماه»

های پنهان دیگر، به شکل جزئیاتی در روایت که به کشف داللت

است و « شبی که هالل ماه در آسمان»انجامد، مانند و رمزها می

های سختِ زمون( و نیز آ20: 13۸9شود )امجد، فوئونگ زاده می

است. « ماه»هایی پیرامون راهبِ جوان که بیشتر نمادپردازی

خواهد به عنوان آزمون در مشت خود آبی از راهب از فوئونگ می

 آبگیر برای معبد بیاورد که در آن ماه نباشد!

خواهم تا شب نگذشته، کفی از آبِ آبگیر تا معبد راهب: از تو می

 (70)همان:  بیاوری، که ماه در آن نباشد.

فوئونگ با خوشحالی از این که هرگز آزمونی تا به این اندازه 

رود. اما هر ممکن و راحت نبوده است، به انجام دستور راهب می

 بیند. بار و با ناباوری هاللِ ماه را در مُشتِ خود می

 کند؟ )همان(هالل ماه در مشت من چه می –فوئونگ: آه 

یلی از جنگِ ایزدانِ نور با تمث« ماه»در اسطورة مانوی، 

های ارژنگِ مایهیکی از درون چنینهم( 1ها است. )تصویر تاریکی

های نور و روشنی در ماده است. در نمایشنامة مانی، گردآوریِ پاره

در « کردنقربانی»تجلِّی آئینِ  ترینمهم« ماه»، نیلوفر آبی

بندِ تن  اسطورة مانوی است که اشاره به رهایی و نجاتِ روح از

 دارد. 

 

بخش که در ماه مسکن دارند، منبع: . چهرة ایزدان نجات1تصویر 

 (330: 139۸پور مطلق )اسماعیل

 :Piras, 2006) «اسطورة مانوی بر روح استتمرکز »در واقع 
تجلِی خدایان بر زمین، نوری است که در بندِ  چنینهم .(445

ا به رستگاری ابدی تن و در اسارت آن است و با آزاد سازی روح ر

رساند. بنابراین ماه، تجلیِ یک آئین اساسی در روایت می

 تصویری است.تماماً  ای واسطوره
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1401 تابستان، 4ة، شماردوم دورة

 
یکی دیگر از تجّلیاتِ اسطورة مانوی، که کالم و تصویر را به 

آمیزد، اوصافِ صحنة نمایش است. صحنه از یک یکدیگر می

قرار  سکوی گرد ساخته شده است که معبدی کوهستانی بر آن

دارد. معبد به رنگِ آبی است. رنگی که در هنر مانوی بر دیگر 

اشاره به »از هر چیز رسد بیش ها غلبه دارد و به نظر میرنگ

دو سویِ سکو را دو تجیر  .(Gulacsi, 2005:107) باشد« آسمان

اند و پُلی که یک سر در معبد و از حصیر یا خیزران احاطه کرده

ان دارد. بر یکی از تجیرها، طرحی از سرِ دیگر میان تماشاگر

« کاجی»نقش بسته و بر تجیرِ دیگر، « دُرنا»و « درخت»، «آبگیر»

  .(57و 19: 13۸9)امجد،  یر، پوشیده از برف تصویر شده استپ

به « تاریکی»و « نور»اسطورة مانوی، دو قلمرو  توصیفِ در

تصویر « مرگ»و دیگری « زندگی»واسطة دو نمادِ درخت، یکی 

و « درختِ زندگی»با این وصف، یکی از تجیرها، تجلِی  اند.شده

توان گفت است. بر این اساس می« درختِ مرگ»دیگری نمایندة 

که پُل، پیوندِ میانِ این دو قلمرو، به نشانة پیوندِ میانِ دو جهان 

 جهانِ ابدی و دیگری جهانِ مادّی.است، یکی 

شد که بر معنی میهای بسیار دور، گذرگاهی پُل از گذشته»

مجرایِ آبی بسته باشند. از این رو به معبر بهشت برین آسمانی هم 

ترین ورطه بسته شود و رابطِ بلندترین شد که بر ژرفپُل گفته می

  (20: 13۸1)طهوری، « نقطة زمین و آسمان باشد.

، جایگاهی مهم دارد که در نیلوفر آبیپُل، در صحنة نمایشِ 

شوند. در نتیجه ی به هم وارد و از هم جدا میآن روشنایی و تاریک

ای از فرایند ای از مرحلهتوان استدالل کرد که پُل استعارهمی

تکوین در اسطورة مانوی است که نماد دورة کنونی، یعنی جهان 

ای از آنِ شَر را ای از آنِ روشنی و بهرهامروز ما است که بهره

 دهند. تشکیل می

ای وجود ، صحنهنیلوفر آبیمایشنامة از ن« محاق»در مجلسِ 

دارد که پُل و در واقع کُلِ صحنه در تاریکی فرو رفته است و 

ایستد فوئونگ با شمعی وارد صحنه شده و پشت راهب جوان می

 تا مراحلِ آزمون سخت خود را بگذراند.

 بینی؟راهب: بر این تجیر چه می

 فوئونگ: آبگیری و درختی و دُرنایی.

 چه؟راهب: دیگر 

 فوئونگ: هیچ!

راهب: آبگیر، این جهان است. درخت، زندگی است. و دُرنا، 

 همه میانِ آبگیر چیزی هست.جاودانگی! و با این

 ست؟فوئونگ: برگی

 (57: 13۸9ست. )امجد، برگِ انجیری، و آن رستگاریِ ابدیراهب: 

به این ترتیب، اوصاف صحنه به تجلیِ نمادهایِ اسطوره و 

که ویژگیِ هنریِ اسطورة انجامد. ضمن آنن میتکوینِ زبانِ آ

پردازیِ آن در قالب کالم و تصویر است. در مانوی در شیوة روایت

توان به نقشی که دو شخصیتِ می چنینهمهمین راستا، 

از یک سو در نمایش و از سویِ دیگر در « راهب»و « فوئونگ»

مانند شهریار کنند، توجه نمود. فوئونگ، به روایتِ اسطوره ایفا می

تابیِ ماده، و نمودِ در روایتِ بودایی از اسطورة مانوی، جلوة بی

جسمی است که در آرزویِ نفوذ به قلمرو پادشاهیِ زُروان پدر 

آورد و در مقابل، نظمی و آشوب پدید میاست. آرزو و میل او بی

کوشد با فراست، است که می راهبِ جوان، تجلّیِ خدایان بر زمین

قراری فائق آید. نظمی و بید، تامل و وجدان بر این بیعلم، خر

 شود.پس، راهب به آموزش و تعلیمِ فوئونگ مشغول می

تر شوی از تو کاسته خواهد شد و آن راهب: بیاموز. هرچه پاکیزه

 (۶1ترینی که نباشی! )همان: زمان پاکیزه

که کردنِ آنقربانی»راهب با برترین ریاضتِ فوئونگ که 

و در واقع این « شودزاده می»دارد است، از نو می« رشتدوست

ای که فوئونگ شود. فدیهپارة نور است که از بندِ تنِ وی، رها می

دهد، او را به مرحلة دیگری در فرایند تکوین روحِ خود وارد می

 کند. می

رنگ، چون نیلوفری شکفته، در ای آبیاینک فوئونگ در جامه

 (92ن: محراب نشسته است. )هما

نیلوفر آبی در فرهنگ شرقی همواره نمایندة رویش و نوزایی 

شود که نیلوفر آبی، همان درخت کیهانی است که است. گفته می

روی به خورشید در آسمان دارد و تمثیلی از تولد و شکفتن است. 

ای ( در نمایشنامه نیز، فوئونگ به شیوه155: 1391)طهوری، 

لِ سخت و دادنِ قربانی، از نو زاده تمثیلی بعد از گذراندن مراح

رسد، سانِ پارة نور، به رستگاریِ حقیقی میچه بهشود. اما آنمی

راهبِ جوان است که فدیة فوئونگ روحِ او را همچون نوری از بندِ 

 رهاند.تاریکیِ تن می

 گیرینتیجه

اسطورة مانوی، ساختار بیرونی و نیز ساختار درونیِ 

یابند که پیچیدگی در نمادهایی تجلی میای دارد. این پیچیده

، نیلوفر آبیاند. در نمایشنامة در قالبِ اسطوره دارای روایت شده

شاهد هستیم که این ساختار بیش از هر چیز تجلّی خویش را 

های نمایشی های هنری، به خصوص از حیثِ جنبهوامدارِ ویژگی

نة مانوی، ها و مناسکِ روزاو تصویری است. به طور مثال، آئین

های تورفان و آب رنگ موضوع اغلبِ مینیاتورها، دیوارنگاره

های هنری و روایی ها است. حمید امجد، با علم به ویژگینگاره

ها، به اسطورة مانوی و امکاناتِ زبانیِ آن مانند نمادپردازی

بر مبنایِ روایتِ  بازخوانی و احیاء این اسطوره پرداخته است. اما

های مختلفِ آن )مانند متون ایرانی، و خوانش اسطورة مانوی

بودایی و چینی( به خوانش منحصر به فرد و ویژة خویش رسیده 

های این اسطورة است. در واقع امجد توانسته از عناصر و روایت
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ای از آن به دست بدهد. به کهن، فراتر رفته و روایت و بیانِ تازه

خیر و شر، از یکدیگر عنوان مثال، در اسطورة مانوی، در نهایت 

گردد. اما در روایت امجد، شَر که خیر غالب میجدا شده در حالی

پذیرد، تا جایی که این شر است که خیر را متجلی می تأثیراز خیر 

ای دیگرگونه را از اسطوره سازد و در نهایت جلوهو متمایز می

سازد.عیان می
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A Comparative Study of Manichaean Mythology in the Play “Lotus” 

Written by Hamid Amjad 

 

Abstract 

This research aims to look at the dramatic manifestations of the liberation of the soul in Manichaeism 

from an aesthetic point of view. According to the Manichaeans, the world is a mixture of light and 

darkness, and man is the best manifestation of this mixture. The Manichaean religion, which spread 

from Rome to India and from China to Arabia during Mani's lifetime, considers the mission of man in 

this world to free the soul, that is, to release the particles of light from the prison of the body. Mani used 

painting and visual facilities to express his thought in his holy book, Arzhang, and therefore, Mani's art 

is more than anything based on visual and visual arts. In this research, in order to investigate the visual 

effects in the Manichaean religion, first a description of the Manichaean myth and its elements is given, 

and then its effects in the play are studied. 

For this purpose, the lotus play has been chosen. It seems that Hamid Amjad, based on the Manichaean 

myth and with the help of the symbols and elements of this myth, tried to show the idea of the liberation 

and redemption of the soul in the Manichaean religion. The findings of the present research show that 

this goal has been realized by using the symbols of Manichaeism in a dramatic and fictional narrativeand 

by combining and using the elements of drama. The qualitative and descriptive-analytical research 

method and the study sources have been collected in a library manner. 

Keywords: Soul Salvation, Manichaean Myth, Rituals, Lotus, Hamid Amjad. 


