
 

  
آمیزي در سرودهاي مانويعنصر رنگ و حس  

  
  دکتر عباس آذرانداز

  دانشگاه شهید باهنر کرمان -عضو پژوهشکدة فرهنگ اسالم و ایران
  کیادهدکتر معصومه باقري حسن

  کرمانعضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر  -استادیار
  چکیده

از این آثار، . کیانگ چین کشف شد، که متعلق به مانویان بودآثار ادبی بسیاري در اوایل قرن بیستم در واحۀ تُرفان در سین
بسیار  کشف این آثار براي مطالعات ایرانشناسی. هاي ایرانی فارسی میانه، پارتی و سغدي کتابت شده استبرخی به زبان

برخی از این . هاي ایرانی میانه و ادبیات آن کمک شایانی کندتواند در شناخت بهتر زبانمینویددهنده است، چرا که 
ها ایزدان و بزرگان مانوي ستایش شده است و برخی نیز هاي گوناگون، که در آنها سرودهایی است در قالبنوشته

زبان بر شعر مانویان ایرانی. اندشاعرانه متکیمضمونی عرفانی دارند، که مانند شعر عرفانی فارسی به تمثیل و تصویرهاي 
وجه تمایز آن با . النهرین نیز تأثیرات شگرفی گرفته استهاي ادبی ایرانی بنا شده، اما از ادبیات و شعر بینپایۀ سنت

ب آبشخور دوگانه و رویکرد عرفانی آن موج. اشعار دیگر، چون اشعار فارسی میانۀ زرتشتی، در وجه فراملی آن است
هاي ادبی غافلگیرکننده است و حتی در شعر مانوي تنوع آرایه. مانندي پیدا کندشده تصویر در شعر مانوي جلوة بی

آمیزي ناگزیر، رنگ و گوناگونی در بحث حس. شود، که بسیار جالب توجه استآمیزي در آن دیده میهایی از حسنمونه
  .شش شده استفادة آن با توجه به نگرش ثنوي شاعران مانوي بررسی شودآید، که در این مقاله کوآن در اثر ادبی پیش می

  ّآمیزي، رنگادبیات مانوي ایرانی، سرودهاي مانوي، بالغت، حس: واژگان کلیدي
  

  مقدمه
ها رغم این که بر بنیاد و مبانی شعر ایرانی باستان چون یشتدر میان اشعار ایرانیِ پیش از اسالم، شعر مانوي، به     

اگر شعر مانویان ایرانی زبان را با آثار منظوم فارسی میانۀ . ساخنه شده، تفاوت آشکاري با بقیۀ اشعار ایرانی میانه دارد
شعر مانوي، به سبب . یابیمتر میاي جهانشمولزرتشتی چون یادگار زریران و درخت آسوري بسنجیم، آن را به گونه

هاي جدید ادبی را در شعر به هاي ادبی آرامی نیز بهره برد؛ قالبمانی از سنتتأثیرات شدید از رهبر و پیشقراول خود، 
- آزمایی و مضمونکار گرفت، در بیش از پانزده زبان، که سه زبان آن ایرانی بود، یعنی فارسی میانه، پارتی و سغدي طبع

استعاره روي آورد، و صنایعی که بیانگر  اش به تمثیل، تشبیه، مجاز وتر از همه به دلیل محتواي عرفانیآفرینی کرد؛ مهم
  . نوعی کمال در بالغت است و در ادبیات ایران در آن دوره سابقه نداشت تجربه کرد

شناختند تا پیامبري یا شاعري، مانی را در ایران به گواهی آثار شاعران و نویسندگانش، بیشتر به نقاشی و نگارگري می    
« تصاویر کتاب 1. دهد مانی در شاعري نیز دستی داشته استز منطقۀ تّرفان چین نشان میدر حالی که آثار به دست آمده ا

نمونه اعالیی بوده است از زیبایی و هنر که شاعران، در وصف ممدوح و معشوق خود، از تصاویرش یاري » ارژنگ
  : گویدچنانچه فرخی می. اندجسته و جمال او را به آن تشبیه کرده

  2صورتی نیست در همه ارژنگ    ورت تو خسروا خوب تر ز ص
  : نویسدهجري المعالی محمد بن عبداهللا در وصف او می 485در سال     
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مردي بود استاد در صناعت صورتگري و بروزگار شاهپور بن اردشیر بیرون آمد در میان مغان و پیغمبري دعوي نمود و «

ر خطی فرو کشید، چنانچه یک تار حریر بیرون کشیدند، آن برهان او صناعت قلم وصورتگري بود گویند در پاره اي حری
  3».خط ناپدید گشت و کتابی کرد به انواع تصاویر که آنرا ارژنگ مانی گویند و در خزائن غزنین است

تصویري که در ادبیات فارسی از مانی ترسیم شده است، تصویري است مطابق انتظار  کسانی که هنرمند نقاش را      
- اما در حقیقت مانی چنین نقاشی نبود، او هنرمندي بود کامالً ملتزم، نقاشی. 4خواهند و می پسندندفارغ از قید التزام می

  . یچیدة دین او را نشان می داداي و پهاي او عقاید و نظام عجیب و افسانه
مانی از آفرینش روایتی داستانی . مانویت دینی شاعرانه بود که در آن اسطوره و عرفان با یکدیگر آمیخته شده بود     

تفصیل روایت مانی از آفرینش و عقاید او . کردندآفرینی میاي و استعاري نقشعرضه کرد که ایزدان آن، با هیأتی اسطوره
لۀ این گفتار بیرون است، اما ذکر این نکته بایسته است که مانی قائل به ثنویت و رویارویی دنیاي روشنی در از حوص

اوجدال نیروهاي روشنی و تاریکی و نیز زندانی شدن جان را در ماده و کوشش او براي رهایی، . برابر دنیاي تاریکی بود
پس از . نقاشی، و یا در آثار منثور و منظوم به پیروان تفهیم کرد اي و داستانی روایت کرد و آن را بابه شکلی اسطوره

هاي گوناگون به وجود اي بسیار شکوفا داشت، بویژه در زمینۀ شعر و شاعري آثار و قالبمانی نیز ادبیات مانوي دوره
ن دین را در مراسم آیینی اشعاري به نظم در آمد که همرا با موسیقی، مانی و بزرگا شدند؛آمد که در آن ایزدان ستایش می

ها و تمناهاي او را کرد؛ و همچنین در سرودهایی بلند و کوتاه، ماجراي گرفتاري جان در زندان تن، نیز خواهشمدح می
اي آثار بازمانده بیانگر این است شعر مانویان ایرانی زبان دوره. 5کردبراي رهایی، با تمثیل و استعاره و تشبیه تصویر می

کنیم، این قالب مانند کرد، بویژه در زبان پارتی قالبی ابداع شد که مااز آن با عنوان سرودنامه یاد میتجربه میپرونق را 
نمود، شاعران مانوي در زبان فارسی میانه نیز از آن مثنوي در ادبیات پس از اسالم براي مضامین عرفانی بسیار مناسب می

  . ا را به زبان سغدي ترجمه کردندتقلید و آثاري خلق کردند، سغدیان نیز آنه
اي در زمینۀ نظم اشعار مانوي گذرد و تحقیقات گستردهبا توجه به این که صد و اندي سال از کشف متون مانوي می     

، و در ایران توسط )1985(و الزار ) 1990(، زوندرمان)1975؛ 1954(، بویس )1933(از سوي پژوهشگرانی چون هنینگ 
پور صورت گرفته، اما به وجه زیباشناختی اشعار، مگر در البالي متون به صورت موردي توجهی نشده بهار، اسماعیل

  . 6است
  

آمیزي و رنگ در اشعار مانويحس  
در این شعر . هاي مانوي استهمانگونه که در مقدمه اشاره شد شعر مانوي شعري است کامالً ملتزم، التزام آن آموزه      

بینم، سیزم به موضوع نگاه کنیم نشانی از فردیت شاعر در آن نمیاثري نیست، اگر از دیدگاه رمانتی از مسائل شخص ابداً
دهد، زمینی کردن بازیگران آسمانی و انتزاعی به واسطۀ همه چیز در خدمت دین است، آنچه که به این اشعار جذابیت می

جان از دنیاي روشنی و از اصل و مبدأ، که براي تصویرپردازي شاعرانه است و دیگر وجود مضمون عارفانۀ فراق 
عنصر خیال در سرودهاي مانوي چشمگیر است،  در سرودهاي ستایشی، . خوانندة شعر عارفانۀ فارسی تعبیري آشناست

صنایع ادبی . آیدها، استعارات بیشتر به چشم میکند و در اشعار عرفانی، تشبیهات، تمثیلهاي هنري عرض اندام میصفت
- اي را در خود دارد، وجود حستوان دید، حتی آثاري که نشان از کمال در هنر شاعري دورهاري را در این آثار میبسی

  . آمیزي از همین مقوله است
یکی از وجوه برجستۀ اداي معانی از رهگذر خیال، کاري است که نیروي تخیل در جهت توسعۀ لغات و تعبیرات «    

اي  دهد و این مسأله دهد، یا تعبیرات و لغات مربوط به یک حس را به حس دیگر انتقال می مربوط به یک حس انجام می
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شفیعی (» کنیم آمیزي را برابر آن پیشنهاد میو ما اصطالح حس خوانند می synaesthesiaاست که ناقدان اروپایی آن را 
بینایی، شنوایی، چشایی، (شاعر به مدد نیروي تخیل خود، محسوسات یکی از حواس پنجگانه ). 271: 1372کدکنی، 

  . دهد را به حس دیگري اسناد می) بویایی و بساوایی
به حس بینایی و در الزامات مربوط به این حس، بیشتر به شان از حواس پنجگانه،  اشعار بدلیل ویژگی تصویري     

شاعر از طریق . شود شناختی محسوب میرنگ در زبان یک شاعر مقوله مهمی از لحاظ زیبایی. عنصر رنگ متکی هستند
وامل هاي مختلف در زبان یک شاعر به ع استفاده از رنگ. تر کند تر و گسترده تواند فضاي شعر خود را پر جاذبه رنگ می

هاي شعري، تقلیدها و  کند، و دیگر به سنت چندي بستگی دارد، از جمله به محیط جغرافیایی که شاعر در آن زندگی می
  . آید مورد آخر بیش از همه در انتخاب رنگ دخالت داشته است هاي عاطفی و فکري، که در اشعار مانوي بنظر می زمینه
آمیزي الزم است بدانیم که در این اشعار از امکان بیانی حس. نوي بپردازیمپیش از آن که به عنصر رنگ در اشعار ما    

رغم  جستجو در اشعار مانوي مورد بررسی، علی: اند کدام حواس به یکدیگر اسناد داده شده. اي شده است چه استفاده
ارتی، که از زمرة زیباترین آنها یکی از آثار منظوم پ. محدودیت استفاده از این قابلیت تصویري، خالی از نتیجه نیز نیست

نیز هست، سرودي است در سوگ مارزکو، از اولین پیروان مانی که در آن کوشش شده با تصویرهاي گوناگون مرگ او 
، نوشین čarbو   anōšēn ،taxlدر بند سوم این شعر . آمیزي نیز متوسل شده استتر جلوه دهد، شاعر به حسرا بزرگ

ن که از ویژگیهاي حس چشایی است به سخن که از محسوسات گوش و نیروي شنوایی است بودن و تلخ و چرب بود
  :اسناد داده شده است

 nē-t wēnām mas 
 pad ābēn čašm 
 ud nē išnawām anōšēn saxwan (Boyce, 1975: 140).  

  ه تو را بینیم به رخشان چشم
  و نه شنویم سخن نوشینت را

čihrag zabēn frihγōn 
wyāwār čarb 
kē dēbahr taxl nē kird kaδāž 

  چهره زیبا، مهربان
  گفتار چرب را

  که خشم، تلخ نکرد هرگز
- آمیزي است که سابقهسخن که در شعر شاعران فارسی مکرر استفاده شده است حس» شیرین بودن«و» نوشین بودن«    

هاي ایرانی میانه، ایرانی باستان، و حتی زبانهاي مرحوم سرکاراتی با ذکر شواهدي در زبان. اي بس طوالنی در شعر دارد
دهد که این اصطالح در ایرانی میانه و ایرانی باستان رایج بوده و حتی پیشینۀ آن به هندي کهن و یونانی کهن نشان می

س نمونۀ او از متون مانوي، متنی است به زبان فارسی میانه که در تمثیلی در بارة ح. رسددوران هند و اروپایی می
  :استفاده شده است» نواي شیرین«شنوایی از اصطالح

mānāg dar īg gōšān… ō kanīg ī huzihr kē pad diz parzīd ud merd ī wībāg kē pad bun ī 
dēwār niwāg ī šīrēn frasrūd dā ān kanīg az zarīg be murd.  

نواي «ی بودو مردي فریبنده در بن دیوار دژهمانند است به کنیزکی خوبچهر که در دژي زندان) حس شنوایی(ها در گوش
کند که در یک متن مانوي دیگر به زبان و اشاره می). 50: 1369سرکاراتی، (سرودتا آن کنیزك از دریغ بمرد » شیرین

  ). همان(تر از نواي رامشگران توصیف شده است فارسی میانه، صداي سخن وحی در دهان دیناوران شیرین
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، که »شیرین«با تکرار واژه. خطاب شده است» شیرین«ز زبور مانوي، نور اسیر در کالبد تاریک انسان،هایی ادر پاره     

  :تر شده استرسد شاعر تعمداً خود را ملتزم به این تکرار بالغی کرده، حسامیزي برجستهبنظر می
  تو شیرینی و دلپذیر  
  !تو شیرینی      
  قلبم شیرین کن  
  !تو شیرینی      
  و دهانم را  
  ). 370: 1386اسماعیل پور، !. . . (تو شیرینی    

    بتواند حسی را » شیرین«نصیب نگذاشته است، چرا که وقتیآمیزي را نیز بیاندیشۀ دوبنی مانوي ظاهراً حتی حس
  taxl، تلخdužaxهاي بلند پارتی، دوزخدر هویدگمان، یکی از سرودنامه. تواندهم می» تلخ«انتقال دهد، نقیض آن

  :چنانکه در ترجمۀ سغدي آن چنین آمده است. (Boyce, 1954: 88)نده شده است خوا
 əkē aϑ-əm kunēδūr čiwēšanu 
 parwēšān nē naγruβsan ti nē 
 frapatan ōpatan ti pašayan 
 awē sāt taxrē tam (Mackenzie, 1985: 296).  

  ها چنان که چه کسی دور کند مرا از آن
  در آنها فشرده نشوم 

  نیفتم و دور افکنده نشوم 
  به هر دوزخ تلخ

آمیزي باال حس چشایی، به اي اسناد مجازي شمرد، در همه شواهد حس توان آن را گونه جز اسناد تلخی به دوزخ که می
در اشعار مورد بررسی، از امکانات دیگر تصویري در این حوزه اثري نیست، عنصر رنگ . شنوایی نسبت داده شده است

قوة . هاي شاعرانه از این لحاظ مورد استفاده قرار نگرفته است ترین حوزه محسوسات انسانی در تصویر گسترده یه عنوان
آنها زمین را . دهد، که این امر البته دلیل اعتقادي و دینی دارد تخیل شاعران مانوي در زمینه رنگ بسیار ضعیف نشان می

اي هستند که از نطفۀ نرّه  هان و جانوران از نظر آنان نورهاي آزاد شدهگیا. بینند پیکر دیوان و آسمان را پوست آنها می
این نگرش منفی نسبت به جهان و انسان در سخن شاعر و رنگ . پنداند اند و انسان را دیوزاده می دیوان جاري شده

اه و سبزه و چمن و گل و گی. هیچ گونه وصفی از طبیعت در این اشعار نیست. آمیزي تصویرهاي او نیز نمود یافته است
راهی که بعدها شعر . اي در این اشعار ندارد کوه و دشت، مگر به عنوان عناصري براي ساخت تشبیه خیالی، هیچ جلوه

زند، در این دوره یا کشف نشده یا  هاي طبیعی و دنیوي پیوند می عرفانی با نامیدن آن به مجاز، خود را با عشق و زیبایی
کند، به همین دلیل در شعر او رنگ هاي متنوع هیچ تشخصی ندارد، در قلمرو خیال او  د نمیاي براي شاعر ایجا عالقه

. تنها دورنگ سفید و سیاه، به عبارت بهتر، روشنی و تاریکی که خود گونۀ دیگري از مسألۀ رنگ است، حضور دارد
. شود ی به فرا خور موقعیت اشاره میناگفته نگذاریم که در این میان سهم عمده از آن روشنی است و به تاریکی گاهگاه

ساکنین . شود نام دارد، بهشت دوازده دیهیم درخشان دارد که قلمروهاي آن محسوب می بهشت روشنیقلمرو راستین، 
هاي این ایزدان،  ها یا صفت از نام. ها از نور تشکیل شده استسرزمین روشنی، ایزدانی هستند که عناصر سازنده آن

 rōšnān،»مادر روشنی«mād rōšn،»پدر روشنی«pidar rōšn:ها با عنصر روشنی پیوند داردحداقل یکی از آن
xwāristیاfrih rōšn»دوست روشنان«،bām yazd»رازیگر بزرگ(» ایزد 7بام(،rōšnān šharyazd»شهریزد روشنان
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، )ستون روشنی(» بامستون«bāmistūn،»دوشیزة روشنی«kanīg rōšn،»عیساي درخشان«yišō ispaxtān،»)یزدنریسه(
  ). خرد بزرگ(» منوهمدروشن«manohmed rōšnو

شود از طریق تصویرسازي مانند تشبیه،  در شعر، به طور کلی در ایران به دلیل محدودیت دایرة رنگ ها سعی می     
رنگی را در مدینۀ  استعاره و تعبیرات شاعرانه دیگر این نقیصه جبران شود، اما شاعر مانوي که اصرار دارد پاي هیچ

فاضله خود که همان سرزمین روشنی است، باز نکند تصویرها و تعبیرهایش نیز مانند دور تسلسل به همان یک عنصر 
بهشت مانویان از زمین، درخت، چشمه گیاه و کوه و دشت تشکیل شده است اما هیچ جلوه اي از . گردد روشنی بازمی

  :رنگی حاکم است؛ همه چیز روشن است و درخشاندر آنجا یک. شود رنگ در آنها دیده نمی
wād anōšag wxašbōy 
parwarzēd ō baγān aδ zamīg ud draxtān,  
čašmag rōšnēn,  
dālūgān āfrīdagān 
kōfān nisāg wyāwarāg ud baγžihr 
radanīn ārām isprahmāwend wyāg (Boyce, 1975: 95).  

  باد انوشۀ خوشبوي 
  پرورد بغان را 

  ین و درختان با زم
  هاي روشن  چشمه ]و[

  گیاهان ستوده 
  هاي درخشان کوه

  چهرپژواك دهنده و بغ
  آرام گوهران 

  جاي پراسپرغم 
سرودهاي مانوي از نظر استفاده از رنگ جلوة چندانی ندارند، به جاي آن با تصویرهاي شاعرانه سعی شده این      

نقیصه جبران شود، سرایندگان در تصویرسازي بیشتر تمثیل، استعاره، و تشبیه، که در تشبیه، غالباً نوع گستردة آن را به 
شبیه فشرده، مجال استفاده از برخی امکانات، از جمله عنصر رنگ، اما به در این نوع تشبیه، بر خالف ت. اندکار گرفته

کنند، این موضوع از رهگذر همین تشبیهات  ساکنان بهشت زندگی شاهانه می. شود شکلی محدود براي شاعر بازتر می
 nisāgēnوشند پ همه جامۀ درخشان می. شود، اما همه چیز این زندگی شاهانه به رنگ نور است مفصل نشان داده می

padmōg padmōžēnd (Idem:121)گذارند  ، دیهیم فروزان بر سر میdīdēm brāzāg winārd (Idem: 154) 
 karēndآرایند  سازند و می است، بس اورنگ درخشان براي آنان می» نورانی«bāmēwآنها nišēmag ، محل جلوس

ud wirāyēnd was gāh nisāgēn اند و درفش آنان  اند، رخشان چهرهیان، حتی هنگامی که در هیأت رزمجو
  :سپیدنشان است

dīdišn tū nisāg, bāmēn 
adyān ispēd nišān,  
burzwār tū drafš hužihr,  
kē haxsēnd harw bōxtagān (R. bg, 1: 115).  

  دیدار تو درخشان و تابان 
  و دیگر سپیدنشان 
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  درفش زیباي تو ] است[و افراشته 
  اش آیند همۀ نجات یافتگان  که از پی

توان دید سیاهی و تاریکی اسـت، بسـامد آن بـه انـدازة روشـنی نیسـت، امـا در        رنگ دیگري را که در شعر مانوي می    
شان کـه نـاگزیر   باقی است به دلیل مضمون عرفانیانگدروشنان و  هویدگمانهايهاي بلندي که از مانویان به نامسرودنامه
در . ادن تضاد میان روح و ماده هستند این رنـگ نیـز، هنگـام تصـویر کـردن دوزخ و دنیـاي مـاده، حضـور دارد        از نشان د

. انـد برنـد ظلمـانی   موجودات ترسناکی در آن به سر مـی . شود توصیف دوزخ همواره تأکید بر تاریک بودن و تیرگی آن می
  . است و دود و نزمکاهد، آتش سوزان  تنها عناصري که از سیاهی رنگ این قلمرو می

اند زشـتی و   آید، سرایندگان سعی کردهها نیز بیشتر قدرت تصویرسازي شاعر است که به چشم میدر همین سرودنامه     
نابسامانی جهان را بیشتر با تعابیر خشن نشان دهند تا از طریق رنگ؛ جهان درة تاریک همه درشتی است، همـه جـا پـر از    

نیست و همه پر از تـاریکی   ]آن[، هرگز تا جاودان تندرستی اندر (Boyce, 1954: 83)ست هاي دودین ا تاریکی و نزم
هـاي تاریـک، کـه     هاي دودین و خانی اي است پر از آتش سوزان و نزم دریاي توفنده). Idem, 3(هاي دودین است  و نزم

  :اند ، و دوزخ را چنین توصیف کرده(Idem: 114)شوند گشوده می
 žahrēn xānsār izdamēnd až hō o ud damēnd až hō 
 nizmān dūdēn o čandēd dandāčawāγōn čīlān 
 siyārēn ahēnd pad nibaδman tārīg o pad kāmžanīft 
 ud āwaržōg o zāyēnd ēw bid ud bid wigānēd 
 istēhāg axšēnd tārīg o nidraxt ō hawīn 
 panj ahrewar o pad wuzurg (m'n') tars ud dēbahr (Boyce, 1975: 97).  

  ،)شاهزادة تاریکی(هاي زهرآگین برون دمند از او  خانی
  هاي دودین، و دمند از او نزم 
  بر هم خورد دندانها چو خنجر  

  بر تخت تاریک  ]دوزخیان [اند پوسیده
  به کامرانی و هوس

  کنند  زایند یکدیگر را و تباه می می
  گر تاریکشاهزاده ستیزه

  ) دوزخ(برد بر آن پنج رخمه  هجوم می 
  با ترس و خشم و بزرگ 

از  zargōnتر قلمرو یک رنگی تصاویر اشعار مانوي تنها گاهی با رنگ سبز  قلمرو دورنگی، و به عبارت درست     
ستان و گلزار باد گزیده کشتم بو] با[گوید  که می پدرِبزرگییکنواختی بیرون آمده است، یک جا از زبان مانی خطاب به 

، و جایی نیز در ud wād wižīdag kištum bōδistān isprahmagān huzargōn (Idem: 136)سر سبز
 :huzarγōn kōf (Idem سرودي که سوگ مارزکو، از بزرگان مانوي سروده شده است، شاعر او را به کوه سرسبز

  . است خوانده draxtān huzarγōnānتشبیه کرده، و پارسایان نیکو را درختان سرسبز  (140
یک سرود ابجدي مانوي به زبان فارسی میانه در توصیف بهشت که تنها چند بیت از آن باقی مانده است،  عالوه بر      

نه (پیروي از سنت فکري و ادبی در التزام به نورانی کردن صحنۀ بهشت، با حضور کبوتران و طاووسان همه رنگ 
رغم مبهم  اي یافته است، که همین امر سبب شده است، علی ع و تلون بی سابقهو دوشیزگان سرودخوان تنو) درخشان

 :سابقه پیدا کندبودن برخی تعبیرات آن، ابیات بازمانده صورتی شاعرانه، زیبا و بی
. . . ī xombōyī 
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xwarxšēd ī rōšn ud purr māh ī brāzāg 
rōzēnd ud brāzēnd az tanwār ī awē draxt 
murwān bāmēwān awē nāzēnd šādīhā 
nāzēndk abōttar frašemurwīw ispgōn 
srāwēnd udā wāzēnd. . . ī kanīgān (Idem: 173).  

  خوشبویی 
  خورشید روشن و پر ماه و فروزان 

  درخشند و تابند 
  از تن آن درخت 

  مرغان تابناك آنجا نازند شادمانه 
  نازند کبوتر و طاووس همه رنگ 

  . . . سرآیند و آواز خوانند
  دوشیزگان  

در شعر فارسی چنانکه . شعر مانوي در مجموع از لحاظ گستردگی رنگ مانند شعر فارسی دچار محدودیت است     
- ها را از رهگذر استعارهاند این محدودیت دایرة رنگاستاد شفیعی کدکنی یادآور شده است شاعران فارسی زبان کوشیده

، اما این امر به دلیل بینش ثنوي شاعر )267: 1372شفیعی کدکنی، (جبران کنند اند ها و تعبیرات خاصی که خلق کرده
این نکته الزم به یادآوري است که اشعار بازمانده از . مانوي و نفرت او از جهان مادي کمتر به شعر او وارد شده است

آورد هایی را براي شاعر بوجود میدیتاند و شعري که جنبۀ دینی و آیینی دارد طبعاً محدومانویان اساساً آیینی و مذهبی
  .شودکه براي نمونه در اشعار حماسی و عاشقانه دیده نمی

     
  گیرينتیجه

هاي ادبی دورة سرودهاي مانوي از سنت. شعر دورة میانه وارث بسیاري از ظرایف و لطایف ادبی دورة باستان است
هاي دیگري النهرینی حوزههاي ادبی غیر ایرانی، چون بینجریانباستان پیروي کرده و در عین حال، به دلیل وابستگی به 

شعر مانوي تنها به بالغت شفاهی متکی نبود، به سبب اهمیتی که کتابت در آیین مانی داشت، همچنین . را نیز تجربه کرد
ة میانۀ ایران پیدا شناسی ادبیات مانوي گسترش بیشتري نسبت به دیگر اشعار دورگرایش عرفانی شاعران، مرزهاي زیبایی

آمیزي در این وجود برخی صنایع ادبی چون حس. کرد و انواع صنایع ادبی و تصویرهاي شاعرانه در آن کاربرد یافت
اي رسد در دورهاشعار بیانگر دامنۀ وسیع حوزة بالغت در شعر ایرانی میانه است، از این لحاظ شعر مانوي بنظر می

رنگ، اما در سرودهاي . ی مانوي بهتر توانسته است فضاي رشد را براي هنرمند مهیا کندشکوفا قرار دارد، و جامعۀ فرهنگ
هر چند . داند که تنها روشنی را، و در مواردي تاریکی را توصیف کندمانوي جلوة زیادي ندارد، شاعر خود را ملتزم می

انوي به دلیل نگرش منفی نسبت به زندگی، در شعر ایرانی، به طور کلی از این لحاظ چندان پرمایه نیست، اما در شعر م
  .  دهدتر خود را نشان میاین امر بیشتر و پررنگ
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