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چکیده
نگارگری مانوی با جذب عناصر و نمادهای هنری و قومی ادیان س��رزمین خود و با الهام گرفتن از بن مایههای اس��طورهای دیگر
اقوام ،پایههای اولیهی نگارگری ایرانی را بنا نهاد؛ آنگاه با گفتمان نمادین و عرفانی مخصوص به خود در ذهنیت نگارگر ایرانی
تداوم یافت .یونگ معتقد اس��ت خاطرات جمعی اقوام پیش��ین در ناخودآگاه انس��ان امروزی و به صورت کهن الگوها یا همان
تصاویر آغازین پدیدار ش��ده و بازنمای زبانی نمادین در اثر هنری میش��وند .مانویان نیز با تکیه بر آیین و عرفان پیشین خود که
از س��رزمینهای مختلف کس��ب کرده بودند ،مفاهیمی مطرحکردند که ریشههایی مش��ترک با آیینهای پیش از خود داشت .این
بنمایهها در موضوعاتی که قصد بیان مفاهیم بزرگ و تجریدی دارند ،تبدیل به نماد میشوند .زبان نمادین مانویان به دو صورت
در نگارهه��ا جل��وه میکند؛ نمادهای مضمونی و نمادهای تصویری .در این مقال��ه نمادهای مضمونی و تصویری به کار رفته در
نگارههای مانوی و نقش ناخودآگاه جمعی در شکل گیری و تداوم هنر مانوی شناسایی و تحلیل شده است.
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مقدمه
قص��ه ی خلق ی��ک اثر هن��ری توس��ط هنرمند،
سالهاس��ت ک��ه مای��ه ی بح��ث پژوهش��گران،
دانش��مندان و روانشناسان بوده و هر کدام با توجه
ب��ه حیط��ه ی کاری خود س��عی در کاویدن روح
خالق هنرمند و در جس��تجوی ردپایی برای یافتن
رمزهای اثر هنری وی بوده اند.
در اوای��ل ق��رن چهارم قب��ل از میالد ارس��طو در
تعری��ف خود از تراژدی رویکردی روانش��ناختی
داش��ته و تراژدی را به عنوان آمی��زه ای از حالت
ترس و ترح��م برای ایجاد پاالی��ش درونی مورد
استفاده قرار داده است .اما نقد روانشتاختی جدید
ب��ه دنبال مکاتب و نظریه های روان ش��ناختی در
طول قرن بیس��تم ،یعنی پس از فروید و پیروانش،
به وجود آمد .روانکاوی خود دارای ش��اخه های
متعددی اس��ت .یکی از این ش��اخه ها که در نقد
ادبی معاصر بس��یار اثر گذار بوده روانکاوی کارل
گوستاو یونگ 1است.یونگ در اواخر سدهی بیستم
ب��ا تحلیل روانکاوانه ذهن انس��ان عالوه بر وجود
ناخودآگاه - 2که از اس��تاد خ��ود فروید 3آموخته
بود -به وجود الیههای مش��ترک س��اختار روانی
ذهن افراد پی برد و آن را ناخودآگاه جمعی 4نامید.
یونگ محتویات ناخودآگاه جمعی را مجموعهایی
عظی��م از خاطرههای قومی ،میراث نیاکان ،قصه و
اسطورههای انسان کهن میدانست و از اینرو اثر
هنری را به منزلهی پیام و نمودار ناخودآگاه جمعی
قلمداد کرد و نام آن را کهنالگو 5گذاش��ت .کهن
الگو ها تحت ش��رایط مخنلف به خودآگاه راه می
یابند و بروز می کنن��د .با توجه به ماهیت مبهم و
تاری��ک گونه کهن الگو ها نمود آن خاص بوده و
به شکل نماد و رمز ظاهر می شوند و خود را نشان
می دهن��د .کهن الگوها و یا همان تصاویر آغازین
پدیدار ش��ده و در پی ایج��اد یک مفهوم متعالی با
زبان��ی نمادین در اثر هنری س��خن می گوید .این
نظریه در مباحث مرتبط با اثر هنری وارد حیطهی
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نقد روانشناسانه و پس از آن نقد اسطورهگرا شد.
بهترین بس��تر برای بررسی کهن الگوها و نماد ها
آثاری اند که ناخودآگاه جمعی در ایجاد آنها تاثیر
بیشتری دارد و جنبه درون گرایانه قوی تری دارند.
آثار اساطیری ،حماسی و آثار عرفانی ردون گرایانه
مانن��د نگاره مانوی به دلیل ارتب��اط نزدیکی که با
ناخودآگاه دارد ،بس��تر مناس��بی برای این بررسی
اس��ت .این مقاله به بررس��ی نظری��هی ناخودآگاه
جمعی و نقش آن در آفرینش هنری پرداخته و بر
مبنای آرای کارل گوس��تاو یونگ -که نظریهپرداز
اصل��ی ناخودآگاه جمع��ی اس��ت -پرداخته و از
این منظر به بررس��ی و تحلی��ل نگارههای مانوی
میپردازد.
روش تحقیق
این تحقی��ق مبتنی بر اس��تدالل اس��تقرایی ،اقدام
به گ��ردآوری دادههای مش��اهدهی آثار و مدارک
مس��تند تصوی��ری و مطالع��ات کتابخان��های ،در
حیطهی نظری نقد روانشناس��انه کرده ،آنگاه کلیه
اطالعات گردآوری و طبقهبندی ش��ده و به روش
تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند.
تصاوی��ر2-4- 6- 7-8-از کت��اب هنر مانوی از
کلیم کایت به ترجمهی ابوالقاس��م اسماعیل پور و
از سایت موزه برلین برداشته شده است.
پیشینه تحقیق
تاکن��ون در مورد نگارههای مانوی چندین مقاله و
تحقیق صورت گرفته است .کتاب «هنر مانوی» از
کلیم کایت به ترجمهی ابوالقاس��م اسماعیل پور،
مقاله تحت عنوان «رابطه نور و رنگ طالیی در آرا
و هن��ر مانویی» ایلناز رهبر و در رابطه با آموزه ها
و سنت مانوی گفتار هایی درباره زندگی و تعالیم
مانی افرادی مانند ناصر خیازی دولت آباد ،محمد
جواد مشکور ،فروزان راسخی و دکتر امید بهبهانی
می توان اشاره کرد . 6با توجه به بررسیهای انجام

شده تا کنون تحلیلی از نگارههای مانوی بر اساس
نظریه کهن الگوی یونگ انجام نشده است.
آیین مانوی
مان��ی 7معتقد ب��ود آیین وی تنها آیینی اس��ت که
میتواند همه جهانیان را زیر بیرق خود گرد آورد.
از نظر مان��ی ،آیینی که وی پیامبرش بود ،ش��کل
جدیدی از وحیهایی اس��ت که بر پیامبران پیشین
نازل ش��ده و خود او پیامبری اس��ت که به نوبهی
خ��ود پیوند میان خدا و آدمی��ان را برقرار میکند.
آیین وی تلفیقی اس��ت از آموزهها و اسطورههای
زرتشتی ،مسیحی ،میترایی ،زروانی و حتی بودایی.
ام��ا این دلیلی ب��ر التقاطی بودن آیین او نیس��ت.
چ��ون مانی فقط بنمایههای کل��ی را از فرهنگها
و ادی��ان مختل��ف وام میگیرد و ب��ه آن صورتی
که خود میخواهد تغییر می دهد (اس��ماعیل پور
 .)19 ,1382وی در پ��س تحوالتی ک��ه در ادیان
مختل��ف به وجود آورد به این باور رس��ید که دو
جه��ان روح و ماده در برابر ه��م قرار دارند .یکی
خیر (روح) و دیگری ش��ر(ماده) .این دو جهان در
گوه��ر و در طبیعت خ��ود از یکدیگر بیگانه و بر
ضد هم هس��تند .این دو جهان و دو نیرو به سبب
اقدام اصل شر(ماده یا تاریکی) به هم درآمیختهاند.
نجات روش��نی و خی��ر از بند م��اده و تاریکی بر
ش��ر ،فقط در جدایی مج��دد و رهایی از قید ماده
اس��ت( .بهار  )84 ,۱۳۸۵این دوگانگی ،مجموعه
مفاهیم بنیادینی ایجاد کرد که منجر به شکلگیری
اساطیری حول موضوعاتی مانند :آفرینش جهان و
ی فرد و در نهایت پایان
انسان ،نجات ،راه رستگار 
جهان گشت.

سال دوم /شماره چهارم /بهار 1396

اساطیر مانوی
اساطیر و شخصیتهای آیین مانی همگی مربوط
به جریان آفرینش در این آیین اس��ت .اس��طورهی
آفرینش طی س��ه مرحل��هی کیهان ش��ناختی رخ

میده��د .مرحل��هی اول پی��ش از آمی��زش نور و
ظلمت اس��ت؛ هنگامی که هنوز زمین و آس��مان
و انس��ان وجود ندارند .تنها س��رزمین نور هست
و ایزدان .ایزدان س��رزمین روش��نی ،تجلیات پدر
روشنی هستند و میان او و جهان واسطهاند.
درآغاز ،بهش��ت روش��نی در باال بود و به هر سو
گس��ترده؛ مگر از س��وی پایین .در زی��ر دوزخ و
تاریکی قرار داش��ت( .کلیم کایت  )۴۵ ,۱۳۷۳این
مرحله ،مرحلهی تازش ظلمت و نیروهای اهریمن
به جهان نور است .در واقع مرحلهی آمیزش نور و
ظلمت است که موجب شکلگیری اساطیر مانوی
میش��ود .در متون مانوی آمده اس��ت؛ هنگامی که
شاهزادهی دوزخ از س��ر اتفاق به مرزهای بهشت
جاودانی رس��ید ،روش��نی را دید ،رش��ک و آز بر
او چی��ره گش��ت و خود را برای تاخ��ت و تاز به
قلم��رو بیگانه آماده س��اخت .پ��در بزرگی (پدر
روشنی) ناگزیر گش��ت که قلمرو خویش را بپاید
و بنابراین اکنون تازش��ی تدافعی بر ضد نیروهای
تاریک��ی میآغ��ازد .او ب��ا کالم خ��ود جلوههای
گوناگ��ون خویش یعنی ایزدان مانوی را به ترتیب
ف��را میخواند (میآفریند) که وظیفه ش��ان نبرد با
نیروهای تاریکی اس��ت( .کلیم کایت )49 ,۱۳۷۳
در نبرد مابین نیروهای روش��نی و تاریکی ،ایزدان
روش��نی شکس��ت میخورند و یکی از ایزدان به
نام انس��ان قدیم تس��لیم میشود و در دل تاریکی
ف��رو رفته و مرحلهی اول آفرینش بدین نحو تمام
میشود«.مرحلهی دوم ،مرحلهی آفرینش آسمانها
و زمین اس��ت که یکی از ایزدان با نجات انس��ان
قدیم که در سرزمین تاریکی فرورفته بود ،پیروزی
بر تاریکی را به انجام میرس��اند و از کالبد دیوان
کشته ش��ده در س��رزمین تاریکی هشت زمین ،و
از پوس��ت آنان ده آسمان میس��ازد( .کلیم کایت
)49 ,۱۳۷۳
به دنبال آفرینش زمین و آسمان ،سومین مرحلهی
تکوین عالم آغ��از میگردد .جهان بدون جنبش و
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حیات رها شده است و ماه و خورشید هم چنان در
آسمان ایس��تادهاند .پدر سرزمین روشنی بار دیگر
ایزدانی را فرا میخواند (میآفریند) و به یاری آنان
انس��ان را خلق ،و او را به رس��تگاری میرساند و
آفرینش بدین گونه پایان میپذیرد.
ناخودآگاه جمعی
از دی��دگاه یون��گ ناخ��ودآگاه از دو الیه متمایز
تش��کیل ش��ده اس��ت :الیه ی اول که ناخودآگاه
فردی اس��ت ،ش��امل بخش تاری��ک ذهن ،حاوی
مواردی از ادراک و تلقیات اوست که برای نیل به
آگاهی از انرژی چندانی برخوردار نیستند و دچار
نسیان گش��تهاند .این الیه مکنوناتی روانی است و
با نگرههای آگاهیمدار در تناقض و ناس��ازگاری
هس��تند .الیههای آگاهانه و هشیار ذهن ،عناصری
ک��ه از حیث اخالق��ی و فکری مقبول نباش��د را
به س��مت ناخودآگاه روان هدای��ت میکنند .این
بخ��ش از ذهن ،الیهی پنهان ی��ا ضمیر ناخودآگاه
اس��ت .ناخودآگاه فردی به تجربیات فردی انسان
مربوط اس��ت .دومین س��طح ناخ��وداآگاه جمعی
اس��ت که در کهن الگ��و خود را نش��ان میدهد.
ناخ��ودآگاه ف��ردی اغل��ب در رویا پیدا میش��ود
(یونگ .)88 ,1383 ,ناخ��ودآگاه جمعی متعلق به
هیچ فرد بخصوصی نبوده و شخصی نیست ،بلکه
مالک اصلی آن تمامی افراد بشر در همهی اعصار
و دوران هس��تند .رفتارهای انس��ان به محض دارا
ش��دن انرژی به س��طح آگاهی میرسند و خود را
در قالب اندیش��هها ،تصاوی��ر و انگارهها به ظهور
میرس��انند .این قالب ها و به قولی پیکره بندیها
در مس��یر خود همواره با نوع��ی زندگی ذهنی و
روانی همراه هستند .هرچند این قالبها متفاوت و
گوناگونند ،اما اندیش��ه مستتر در پس آنها همیشه
یکس��ان است .ذهن انسان پیوسته این اندیشهها را
به صورت اش��کال قاب��ل ادراک در میآورد و این
اشکال هس��تند که در قالب تصاویر ازلی مملو از
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معنا و قدرت فراوان نمودار میشوند.
نقش ناخودآگاه جمعی در آفرینش هنری
اثر هنری در هر س��رزمین ،معرف تحول ش��کل
زندگی ،س��اختارهای اجتماعی و باورهای انسان
که��ن در آن فرهنگ و در آن دوره زمانی اس��ت.
بدون دانس��تن پیش��ینهی ی��ک قوم نمیت��وان اثر
هنری آن جامعه را ب ه بوتهی نقد و تحلیل کش��اند.
داریوش شایگان مینویسد«:اگر آن روح فیاضی را
که محرک هنر اس��ت و آن روان خالقی را که هنر
پروردهی آن است و آن دل خرمی را که هنر در آن
می ش��کفد درنیابیم ،هنر هیچ ملتی را نفهمیدهایم.
بیگم��ان نبوغ هنری هر قوم مطابق با اس��تعداد و
قریحهی همان قوم اس��ت( ».شایگان )77 ,1381
به باور یون��گ راز آفرینش اثر هنری رس��یدن به
سرچش��مهی روح نخستین است و هنرمند منبعی
است که خواس��تههای انس��انی را که طی اعصار
گذشته به الیههای زیرین روح او کشیده شدهاند
زنده میکند .هر اثر هن��ری روحهای کنونی را به
یکدیگر و روح نخس��تین پیوند میدهد .هنرمندی
که ناآگاهانه ی��ا آگاهانه با اس��تفاده از تجربهها و
تصاویر آغازین ،به اثر هنری خود شکل داده است
ب��ا هزاران صدا خ��ود را بیان میکند و خواس��ت
خ��ود را تا به اوج تمایالت بش��ر معاصر خود باال
میبرد .برای درک معنی اثر هنری باید خودمان را
در راستای شکل پذیری به وسیلهی آن قرار دهیم؛
در این هنگام است که ما به درک تجربهی آغازین
دست می یابیم( .یونگ)232 ,1387 ,
کهن الگو
یونگ الیه س��طحی ضمیر ناخودآگاه را که حاوی
تجربیات شخصی اس��ت " ناخودآگاه شخصی" 8
م��ی نامد ،ام��ا این تاخودآگاه ش��خصی بر الیهای
عمیقتر بنا شده که فطری است و آن را " ناحودآگاه
جمعی "9نامیده است .محتویات ناخودآگاه جمعی

را کهنالگو مینامد.کهن الگوها تصوير نيستند ،اما
قابليت دارند تصاوير متع��دد توليد کنند( .یونگ,
)14 ,1376
رفتارهای انسان به محض دارا شدن انرژی به سطح
آگاهی میرس��ند و خود را در قالب اندیش��ه ها،
تصاویر و انگارهها به ظهور میرسانند .گوناگونند،
اما اندیش��هی مس��تتر در پس آنها همیشه یکسان
بوده اس��ت .ذهن انسان پیوس��ته این اندیشهها را
به صورت اش��کال قاب��ل درک در می آورد و این
اشکال هس��تند که در قالب تصاویر ازلی مملو از
معنا و قدرت فراوان نمودار میش��وند .برخی از
این اش��کال روانی فهم و دریافت همیشه و در هر
زمان در انسان موجود بوده است .و این کار وقتی
میسر است که ،بتوان در افراد گوناگون امری مشابه
و همگون مش��اهده کرد ،در حالی که دیگران نیز
تایید کنند ک��ه همان را دیدهاند( .یونگ و آنتونیو,
 )7 ,1384در واقع کهنالگوها مواد تشکیل دهنده
ی روان آدمیاند و مطالعهی آنها در حکم بررسی
انسان ابتداییای است که در هر فرد زیست میکند.
یونگ همهی مضامین افسانهای و جهانبینی اقوام
ابتدای��ی و مفاهی��م مذهبی مل��ل مختلف و حتی
عناصر رویاهای مردم کنونی را که نش��ان دهندهی
نمونههای عام س��لوک آدمی اس��ت ،اندیشههای
آغازین و یا کهن الگو مینامد.

بررسی نمادین کهن الگوها ،در نگارههای مانوی
نمادهای مضمونی :با بررس��ی مضمونی تصاویر
هن��ر مان��وی 10میتوان به روح حاک��م بر فضا و
مفاهی��م نگارهه��ا پیب��رد .این مجموع��ه نمادها،
مربوط به آیینها ،اس��اطیر و آموزههای مانی برای
رس��تگاری روح انسان اس��ت؛ و همچنین داستان
راههایی اس��ت که انس��ان مانوی برای رسیدن به
تعالی و رس��تگاری نهایی خویش طی میکند .این
نمادها همیشه به صورت یک نماد ویژه و مشخص
در آثار دیده نمیشوند و در بسیاری مواقع مفاهیم
کلیاند که فضای نگارهها از آن متأثر است.
نور و ظلمت
نماد نور و ظلمت بن مایهی آیین مانویت اس��ت.
ن��زد مانی ،جهان آمیزهای اس��ت از نور و ظلمت،
این مضمون در خ��ود ،مفهومی عظیم و کلی دارد
و تمام اس��اطیر مانوی حول محور آن شکل گرفته
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ناخودآگاه جمعی در نگاره های مانوی
به باور یونگ خودآگاهی انسان همیشه کهنالگوها
را به صورت نماد میشناس��د ،یعن��ی کهنالگوها
در جامهی تصاویر جمع��ی ،که میان همهی اقوام
مشترک اس��ت و در اعماق خروشان هر روان در
جوشش اس��ت ،آش��کار میگردند .بنابراین برای
دانس��تن این که نگارههای مانوی تا چه حد حامل
نیرو و س��نتهای عظیم پیش��ینیان و انس��ان کهن
س��رزمین خویش هس��تند ،ابتدا بای��د نمادهای به
تصویر درآمده در این هنر را جستجو کرد ،چرا که

کهنالگوهای ناخودآگاه جمعی به صورت نماد در
آثار هنری بروز مییابند .قوم مانوی نیز به وسیلهی
آیی��ن و عرفان خود که از س��رزمینهای مختلف
کسب کرده بود ،در نهایت مفاهیمی کلی را مطرح
میکند که بن مایه های مشترکی با تمامی آیینهای
پیشین خود دارد .وی بر مبنای همین یافتهها ،هنر
و عرفان خود را ش��کل میدهد .این بنمایهها در
جاهای��ی که قصد بیان مفاهی��م بزرگ و تجریدی
دارن��د ،تبدیل به نماد می ش��وند .نمادها از آنجا
که حامل روح جمعی تمام سرزمینهایی است که
مانویت در آن به وجود آمده و یا از آن عبور کرده
اس��ت ،تبدیل به نمادهای جمعی شده و عالوه بر
بیان مفاهیم کلی و تجریدی مانوی ،نیروی عظیمی
بر آمده از گذشتهی تمام آن اقوام و سرزمینها در
خ��ود دارد .زبان نمادین خاص مانویان خود را به
دو ص��ورت در نگارهها نش��انمیدهد؛ نمادهای
مضمونی و نمادهای تصویری.
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اس��ت .مانی برای هس��تی دو «بن» قایل میش��ود
(مزداپور  )8 ,1379که آن را از ایرانیان کهن کسب
کرده اس��ت .او با اس��تفاده از اسطورهی آفرینش،
که اس��اس تفکر مانوی اس��ت ،آن را تثبیت کرده
و در اندیشهی انس��ان ایرانی به یادگار میگذارد.
مانویان در تفسیر و تأویل این مضمون از تمثیالت
و نمادهایی بهرهگرفتهان��د .از این تمثیالت چنین
ی اهریمن��ی و ظلمانی دارد.
برمیآید که انس��ان بُن 
جهان م��ادی (در کی��ش مان��وی) از کالبد دیوان
آفریده ش��ده و کامال با قلم��رو ظلمت و اهریمن
درآمیخته است؛ و تا زمانی که این آمیزش با هستی
مادی وجود دارد رستگاری ممکن نیست .تنها راه
رس��تگاری ب��ه دور افکندن این لباس و پوش��ش
عاریتی است که اهریمن بر انسان پوشانیده است.
برای نجات روح انس��ان ،فقط یک راه باقی است؛
رها کردن نور محبوس در تن ظلمانی (اس��ماعیل
پ��ور  .)61 ,1382مانویان در نگارههای خود برای
ایجاد این تضاد اساطیری از ورقههای طالیی رنگ
اس��تفاده میکردند .این رنگ نشانه و نمادی است
دال بر حضور ایزد اصلی مانوی ،شهریار و یا پدر
روش��نایی که بخش��ی از پارههای مینوی اوس��ت
11
(تصویر .)1-یون��گ در بحث کهنالگوی «خود
»میگوی��د؛ هنگامی ک��ه فرد در موقعی��ت مبارزه
با که��ن الگوهای «آنیم��ا »12و «آنیموس »13قرار
میگیرد ،جهت به تعادل رساندن خود ،ناخودآگاه
خصیصهی نمادین جدیدی که یکی از درونیترین
هس��تههای روان اس��ت را پدیدار میکند و تعادل
فردی را به وجود م��یآورد .مضمون غالب نور و
ظلمت که در عرفان و اساطیر مانوی وجود دارد،
نش��انی اس��ت از در نظرگرفتن همی��ن دو نیروی
مخالف که در اسطورهی آفرینش مانویت به خوبی
دیده میش��وند .هر یک از ای��ن دو نیروی متضاد
قصد چیرگ��ی بر دیگری را دارد .مانی با آموزهای
که برای رس��تگاری تعلیم میدهد ،قصد به تعادل
رس��اندن این دو نیرو و رس��یدن به کمال انسان را
38

دارد .از سویی دیگر در هنر مانوی تقابل خوب و
بد به صورت یک تضاد بزرگ ظاهر میشوند؛ در
یک طرف ،تصویر ایزدان و پیامبران اس��ت که در
می��ان یا در کنار نمادهای مقدس ظاهر ش��دهاند و
در طرف دیگر تصویر توبهکنندگان و اهریمنان که
بدون تقدس ترسیم شده است.
سفر روح
برجستهترین نمود عارفانهی هنر مانوی ،آرزوی
رس��تگاری روح آدمی و رها کردن روان محبوس
در کالب��د مادی اوس��ت .این س��فر معنوی س��یر
رس��یدن از ظلمت به بهشت نور است و در قالب
س��فری دریایی ترسیم شده اس��ت .مضمون سفر
روح ،س��ه نماد تصویری در خود دارد .نخس��ت
تصویر کاالی در دس��ت بازرگانان اس��ت که باید
به واس��طه آنان سرنوش��ت مقدر خویش را بیابند.
ای��ن بازرگانان ،حواریون و ب��ه ویژه خود مانی و
یا فرش��تهی روشنی هس��تند .دودیگر نماد کشتی
اس��ت .این مرکب به منزل��هی فرامین کیش مانی
اس��ت و حامل ذرات نور (کاالی بازرگانان) بوده
و در واقع نوعی کش��تی آسمانی است که پارههای
نور آزاد ش��ده از زندان این جهان مادی و پس��ت
را به عرشاعلی میرس��اند .سومین نماد سکاندار
کشتی اس��ت و اشاره به پیامبری دارد که وظیفهی
هدایت این قوم را برعهده دارد ،گاه عیس��ی و گاه
مانی سکانداران این کشتیاند .در همهی تصاویری
ک��ه در آن دریا دیده میش��ود ،موضوع اصلی اثر،
اش��اره به گ��ذار از دریای این جهان و س��رانجام
رس��یدن به لنگرگاه رس��تگاری است (کلیم کایت
()115 ,۱۳۷۳تصویر .)2یونگ س��فر رستگاری را
یکی از متداولترین نمادهای رویا معرفیمیکند:
«این نمادها [نمود] رهایی انس��ان و تعالی وی از
هرگونه محدودیت در روند رش��دش به مرحلهی
عالیتر و تکاملیافتهتر است .مضمون سفر تنهایی
یا زیارت [میباش��د] که به نوعی زیارت روحانی

نوآموز اس��ت و در خالل س��فر به کشف طبیعت
مرگ نایل میشود( ».یونگ .)273 ,1383 ,مفهوم
س��فر در بیش��تر آیینهای کهن که برنامهای برای
رستگاری بش��ر ارایه میدهند دیده می شود .این
نم��اد در نگارگ��ری مانوی نیز ب��ه صورت کاالی
بازرگانان ،کشتی و سکان دار معرفی شده است.
بندرگاه صلح
بن��درگاه صلح به قلمرو نور یا بهش��ت روش��نی
اشاره دارد .غایت آرزوی «دیناور» ،عارف مانوی،
رس��یدن به جایگاه بهشت است .این آرمان زمانی
تحقق مییابد که به سبب آتش سوزی عظیم پدید
آمده در پایان جهان همهی بدیها و عناصر ظلمت
س��وخته و نابود ش��دهاند؛ و جهان به بهشت نور
ملحق گردیده است .این باور مانوی در اندیشهی
یونگ با نام کهنالگوی «آیین آموزش سخت» یاد
ش��ده اس��ت .یونگ دربارهی این نماد مینویسد؛
«طرحهای کهنالگوی آیین آموزش اسرار مذهبی
که از زمان های قدیم به اس��رار ش��هرت دارند ،از
لحاظ جنبهه��ای دینی در تار و پ��ود تمامی آیین
های مذهبی ،مراس��می ویژه برای لحظه ی تولد،
مرگ و رس��تگاری یافته اند( ».اسماعیلپور ,۱۳۷۹
)117

نمادهای تصویری
مروارید
روح انس��ان یک��ی از نمادهای بنیادی��ن و تکرار
شونده در آییین مانویاست و به صورت مروارید
تصویر شده اس��ت .مروارید به صورت نوارهایی
در باالی س��ر ایزدان و ی��ا در کنارههای آن نمایان
اس��ت؛ این نماد از یک س��و به روح شخصی که
نیازمند رس��تگاری اس��ت اش��اره دارد و از سوی
دیگر به روح روشنی کیهان یا همان «مهر ایزد» که
در سراس��ر جهان گسترده شده است .در برخی از
نگاره ها مروارید نماد روح ش��خصیتهایی است
که توس��ط مانی آزاد ش��ده اس��ت (.تصویر3و)4
جستجوی مکرر روح به کنش غواصان تشبیه شده
اس��ت که به ژرفای دریا فرو میروند تا گنجهای
ارزش��مند برآورن��د  .دری��ا نمود جه��ان مادی و
مروارید نماد مهر ایزد است .بر این باور عصارهی
ذرات نور پراکنده در جه��ان در قعر تاریکی قرار
دارد .س��نگ مروارید از جمله نمادهایی است که
یونگ نیز آنرا نماد مقدس میخواند؛ س��نگهای
ت��راش نخورده و طبیعی اغلب به منزله ی جایگاه
ارواح یا خدایان انگاش��ته می ش��دند و در تمدن
های نخس��تین از آنها به عنوان سنگ گور ،سنگ
تعیین مرز یا اشیا گرانقدر مذهبی استفاده میکردند
(یونگ.)253 ,1383 ,
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کیش بودا ،نماد پاکی و مفهوم تعالی جهان اس��ت.
آرمان طهارت مانوی به آرمان پالودگی بودایی بس
نزدیک مینماید (اس��ماعیلپور  .)246 ,۱۳۷۹نماد
نیلوفر از هنر بودایی چین و آس��یای میانه وارد هنر
مانوی شده است .یونگ نماد نیلوفر را در ساختار
مان��داال دایرهای فرض میکند که به صورت چهار
و یا هشت پر در اشکال و نمادهای مذهبی نمایان
شده و معموال معرف رابطهی کیهان با قدرت الهی
اس��ت .وی با اشاره به اس��طورهی آفرینش هندی
میگوید« :خدای برهما در حالی که بر روی نیلوفر
عظیم هزار کاس��برگ ایس��تاده بود به چهار جهت
اصل��ی نظر انداخت( ».یون��گ  )7 ,1383این نگاه
به چهار جه��ت از روی دایره ی گل نیلوفر ،طرح
مقدماتی مانداال را به یاد می آورد که در داس��تانی
در باره ی بودا و گل نیلوفر نیز صدق می کند .نگاه
ب��ه چهار جهت اصلی از روی دایره ی گل نیلوفر،
یادآور طرح مقدماتی مانداال است( .تصویر)5

 -4قطعه ای از یک برگ کتاب مصور مانوی -خوچو -س��ده  9/8م -.اندازه
تصویر؛  7/7 * 13سانتی متر

نیلوفر
نم��اد گل نیلوف��ری از پس آیینهای کهن انس��ان
همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است .سابقهی
کهن و اس��اطیری نیلوفر ن��زد ایرانیان و هندیان تا
حدی است که آثار نیلوفر هشتبرگ ،دوازدهبرگ
ی هزارب��رگ را در معماری و آثار باس��تانی
و حت�� 
ای��ن دو فرهن��گ میت��وان دید (یاحق��ی .)1375
ایزدان مان��وی غالبا بر بس��تری از نیلوفر ،منقوش
گردیدهاند .میتوان گفت برجستهترین نماد بودایی
در هن��ر نگارگری مانوی اورنگ نیلوفر اس��ت که
ایزدان بر آن میایستند یا مینشینند .گل نیلوفر در
40
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مانداال
مانداال از نمادهای اصلی نگارههای مانوی اس��ت
که از هنر بودایی هند الهام گرفته ش��ده است .این
نم��اد در یکی از دیوارنگارههای مانوی به صورت
پنجگوش و چهارگوش به تصویر درآمده اس��ت.

در مرک��ز هر مانداال یکی از تجلی��ات بودا نمایان
بوده و ه��ر چهارگوش به هم��راه تجلیهای بودا
یک مانداال محس��وب میش��ود(.تصویر )6مانداال
خواس��تگاه شرق و نمود س��اختار جهان است که
به صور مختلف ،در نقاش��ی ،پیکرتراشی و رقص
ظاهر شده اس��ت .واژهی مانداال ،به معنی دایره و
مرکز است( .دوبوکور )106 ,1376
یون��گ به این نکته پیبرد ک��ه کهنالگوی مانداال،
ب��ه طور ناخودآگاه در رویاها و تجلیات بس��یاری
از بیماران��ش به وجود میآمدن��د و هر چند ظاهر
این فرم ب��رای بیماران نامفهوم بود ولی معموال با
احس��اس نیرومندی از هماهنگی و آرامش همراه
میش��د (فوردهای��م  .)106 ,1388یون��گ چهار
عملکرد ب��رای خودآگاه در نظر گرفت که عبارتند
بودند از :اندیش��ه ،احساس ،مکاشفه و شعور .این
ها عناصر به انسان امکان می دهند بتواند ادراکات
درون��ی و بیرونی خود را تعبیر کند .مانداال بر این
چهار عملکرد منطبق میشود.
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درخت زندگی
درخت نماد راستکاری و حیات است .این نماد به
صورت تک درخت یا گروهی از درختان مش��ابه
ظاهر ش��ده اس��ت .درختان نماد بوستان بهشت و
جهان نور هس��تند .از دورترین ایام ،تصویر مثالی
درخت به مثابه آینهی تمام نمای انسان و ژرفترین
خواس��تهای او تلق��ی میش��ده اس��ت .درخت
زایندهی رمزهایی اس��ت که در خالل ش��اخههای
بیشمار آن گسترش مییابد( .دوبوکور )8 ,1376
در نگارگری مانوی تصویر درخت زندگی در میان
گروهی از پیروان مانی با چهره و جامههای خاص
خود نمایانده شده است .این افراد در برابر درخت
زانو زده و به نیایش ایستادهاند .درخت که در مرکز
این گروه قرار دارد دارای سه تنه است که هر یک
به شاخههایی منش��عب شدهاند(تصویر .)8درخت
نماد س��رزمین نور است و س��هتنهی آن نمایانگر
سه بخش این س��رزمین .یونگ درخت را یکی از
نماده��ای کهنالگویی معرف��ی میکند .الگویی که
قرن هاست [در آثار هنری و نیز در رویاهای انسان]
نقش��ی نمادین ایفا کرده اس��ت و بازنمود حیات،

سال دوم /شماره چهارم /بهار 1396

چلیپای نور
چلیپای نور رمز پارههای نور اس��ت .در نگارههای
مانوی این نماد همراه با چهرهی بودا تصویر ش��ده
است .یونگ نیز چلیپا را به عنوان یکی از نمادهای
خاطرات جمعی بشر میشناسد .چلیپا نماد به باال
بردن روح انسان از زمین به سوی حوزهی روحانی
اس��ت( .فوردهای��م  )371 ,1388صلیبهای��ی با
پهلوهای برابر که روزگاری داللت بر چهار جهت
اصلی و بادهای بارانزا داش��ت به صورت نمادی

از خدایان آس��مان ،آب و هوا درآمد .در میان چلیا
قرص خورشید نیز دیده می شود (.تصویر )7
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 -8درخت سه تنه -دیوارنگاره بر غار 17بزلیق -بدون تاریخ

ویژگی مادرانه و کهنس��الی ،شخصیت و سرانجام
مرگ و نوزایی است .درخت در روانکاوی یونگ،
نماد بالندگی و رش��د اس��ت .باید یادآور ش��د در
اسطورههای ایران نیز انسان از ریواس بوجود آمده
است و تبار گیاهی دارد( .بیسلسکر )144 ,1388
نتیجه
نگارگری مانوی با نگاه به نمادهای هنری و قومی
ادیان سرزمین خود و با الهام گرفتن از بنمایههای
اس��طورهای دیگر اقوام ،مجموعه مفاهیم بنیادینی
ایجاد کرد که منجر به شکلگیری اساطیری خاص
حول مح��ور موضوعاتی مانن��د :آفرینش جهان و
انس��ان ،نجات ،راه رستگاری فرد و درنهایت پایان
جهان شد .در آیین مانوی عناصر و مفاهیمی چون
هب��وط ،عروج ،تطهیر و رس��تگاری مطرح اس��ت

که هریک به عنوان مفهومی ذهنی ،لمس ناش��دنی
و روحان��ی ،به ی��اری تمثیل و نماد بیان ش��دهاند.
مانویان با جذب عناصر و نمادهای هنری و قومی
ادیان س��رزمین خود و اقوام دیگر ،سنت هنری را
در جه��ان کهن م��ی آفریند ،که نه تنه��ا پایه های
نگارگری ایرانی را پی افکنده بلکه در دوران خود
به صورت ی��ک گفتمان هن��ری و عرفانی پدیدار
می ش��ود آیین مانی با گفتم��ان نمادین و عرفانی
پیشتاز خود نقشها را سرشار از مفاهیم و ایدههای
متعالی کرد و تصویر رؤیاهایش را با اس��طورههای
س��رزمینش درآمیخت .زبان تصوی��ری هنرمندان
مانوی سرشار از نمادهای تصویری است که برای
رمزگش��ایی آن بای��د به اس��طورهها و کهنالگوها
پن��اه برد .یونگ معتقد ب��ود خاطرات جمعی اقوام
پیش��ین در ناخودآگاه انسان امروزی و به صورت
کهن الگوها یا همان تصاویر آغازین پدیدار ش��ده
و بازنمای زبانی نمادین در اثر هنری میش��وند.با
بررس��ی تطبیقی آرا یونگ و رمزگشایی نگارههای
مانوی دریچهای به گذشته انسان دیروز برای بیننده
امروز گش��وده میشود .همچنین این بررسی نشان
میدهد که باورهای قومی نیاکان ما و اسطورههای
تاریخ��ی دیگر ملتها در بعضی از نقشها دارای
عناصر نمادین مشترک میباشند.

جدول شماره-1بررسی بررسی نمادین کهن الگو ،در نگاره های مانوی
تصویر
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نماد تصویری

نماد مضمونی

نگاره های مانوی

کهن الگو

ورقه های طال

نور و ظلمت

پاره های نور
دوبن گرایی

تعادل فردی

کاالی بازرگان
کشتی
سکاندار

سفر روح

ذرات نور
فرامین کیش مانی
عیسی-مانی

رهایی
زیارت

مروارید

روح

مهر ایزد
روح زنده

مانداال

ساختار جهان

تجلی بودا

دایره
مرکز

نیلوفر

پاکی و تعالی جهان

اورنگ ایزدان

کیهان
قدرت الهی

پاره های نور

گرایش به باال
چهار جهت اصلی

چلیپا

درخت زندگی

پی نوشت:

-

رشدحیات
رشد جسمانی و
روحانی
رستگاری و حیات

ساله بود که فرشته ای با روح ایزدی بر او ظاهر شد و
حقیقت الهی دین را بر او آشکار ساخت .دوازده سال
بعد ،همان روح باز بر او ظاهر شد و به او دستور داد
تا به تعلیم دین بپردازد« .هنگامی که مانی  24ساله بود،
باری دیگر موجود آسمانی را دید و موجود آسمانی این
گونه به او درود گفت :درود به تو ،مانی ،درودی از من
و از خداوند که مرا پیش تو فرستاد و تو را به پیامبری
برگزید( ».یارشاطر )420 ,1387
(Personal unconscious- 8
(Cllective unconscious)- 9
- 10کتاب هنر مانوی از کلیم کایت به ترجمه ابوالقاسم
اسماعیل پور در این زمینه به فارسی منتشر شده است.
 ) Individuation(- 11کهن الگوی خود (فردیت
یابی) که مهم ترین عنصر سازندهی ناخودآگاه است ،نماد

سال دوم /شماره چهارم /بهار 1396

)- 1مCarl Gustav Jung (1961-1875
Unconscious- 2
- 3زیگیموند شلومو فروید (به آلمانی (Sigismund
)Schlomo Freud
Collective unconscious- 4
Archetype- 5
- 6در سال های اخیر ،برخی از محققان به بررسی نمادها
و کهن الگو های روانی یونگ در برخی متون پرداخته
اند .آثاری چون سندبادنامه ،بوف کور ،سالمان و ابسال از
این جمله اند.
- 7مانی (پایه گذار آیین مانوی) در  14آوریل 216
میالدی در شمال بابل ،مقارن پایان دوره ی اشکانی به
دنیا آمد .به روایات مانوی ،مانی کودکی در حدود دوازده

-

نیروی زندگی
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تمامیت انسان ،یعنی کل محتویات ذهن و روان او که
شامل هرچه خودآگاه و هرچه ناخودآگاه است ،میباشد.
این تمامیت از وحدت و یا از تعادلی که بین عناصر متضاد
روان ،آنیما و آنیموس ایجاد میشود ،به دست میآید.
خود نمودار عمیقترین الیهی نا خودآگاه است و آن چنان
از ذهن به دور افتاده که تنها بخشی از آن را میتوان به
طرزی نمادین و به یاری چهرههای انسانی بازنمود؛ بخش
دیگر را ناگزیر میباید به وسیله ی نمادهای مجرد عینی
بیان کرد( ».فوردهایم )77 ,1388
 )Anima(- 12یونگ نیمهی زنانهی روان مرد را آنیما
یا همزاد مونث میداند .آنیما تجسم تمامی گرایش های
روانی زنانه در روح مرد است در دوران باستان ،نماد الهه

و ساحره بود ( .یونگ و آنتونیو ,خدایان و انسان مدرن
)61 ,1384
 )Animus(- 13یونگ نیمه مردانهی روان زن را آنیموس
یا همزاد مذکر مینامد .این نیمه ی مردانه ،عقالنی ،منطقی،
با هوش و شجاع است و تمایل به منطق را به صورت بحث
و استدالل بروز میدهد .آنیموس در مواقع بحرانی و در
هنگام تصمیم گیری های مهم به شکل پیرمردی در خواب
ها و رویاها ظاهر شده و راه را نشان میدهد .هنگامی که
زنی آشکارا و با پافشاری به ترویج عقاید مردانه می پردازد
و یا میکوشد با رفتارهای خشونت بار اعتقادات خود را
بیان کند ،به آسانی روان نهفته مردانه خود را برمال می
سازد (نوربادی )285 ,1375

فهرست منابع:
 -1اسماعیل پور ،ابوالقاسم« ،)1382( ،زیبایی شناسی در هنر و ادبیات مانوی» ،خیال ،ش.61-52 :6
 -2اسماعیل پور ،ابوالقاسم« ،)1379( ،اسطوره و هنر درآیین مانی» ،کتاب ماه هنر  ،ش  ۲۵و .27-18:26
 -3بهار ,مهرداد« ،)1385( ،ادیان آسیایی»،چاپ چهارم ،تهران ،نشر چشمه.
 -4بیسلسکر ،ریچارد« ،)1388( ،اندیشه یونگ» ،چاپ سوم ،تدوين توسط حسین پاینده ،تهران ،نشر آشیان.
 -5دوبوکور ،مونیک« ،)1376( ،رمزهای زنده جان» ،چاپ دوم ،تدوين توسط جالل ستاری ،تهران ،نشر مرکز.
 -6شایگان ،داریوش« ،)1381( ،بت های ذهنی و خاطره ی ازلی» ،تهران ،انتشارات امیر کبیر.
 -7شمیسا ،سیروس (« )1393نقد ادبی» ،سوم .تهران ،نشر میترا.
 -8فوردهایم ،فریدا« ،)1388( ،مقدمه ای بر روانشناسی یونگ» ،با ترجمه مسعود میر بها .تهران ،نشر جامی.
 -9کلیم کایت ،هانس یواخیم« ،)1373( ،هنر مانوی» ،چاپ اول ،با ترجمه ابوالقاسم سعیدی ،تهران ،انتشارات فکر روز.
 -10مزداپور ،کتایون« ،)1379( .اساطیر و هنر دوره ی باستان» ،کتاب ماه هنر آذر و دی ش 27و.16-8 :28
 -11نوربادی ،کایون اس هال و ورنون جی« ،)1375( ،مبانی تحلیل روان شناسی یونگ» ،تدوين توسط محمد حسین مقبل.
تهران ،انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم.
 -12یاحقی ،محمد جعفر« ،)1375( ،فرهنگ اساطیر» ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات سروش.
 -13یارشاطر ،احسان« ،)1387( .تاریخ ایران» ،جلد سوم ،تدوين توسط حسن انوشه ،تهران ،انتشارات امیر کبیر.
 -14یونگ ،گوستاو« ،)1383( ،انسان و سمبولهایش» ،چاپ چهارم ،با ترجمه محمود سلطانیه ،تهران ،نشرجامی.
« ،)1383( — -15انسان و سمبولهایش» ،چاپ چهارم ،با ترجمه محمود سلطانیه ،تهران ،نشرجامی.
« ،)1376( — -16چهار صورت مثالی» ،دوم ،با ترجمه پروین فرامرزی ،مشهد ،آستان قدس رضوی.
« ،)1383( — -17روان شناسی ضمیر ناخودآگاه» ،تدوين توسط محمد علی امیری ،تهران ،علمی فرهنگی.
« ،)1387( — -18روح و زندگی» ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات،جامی.
 — -19و مونرو آنتونیو« ،)1384( ،خدایان و انسان مدرن» ،چاپ سوم ،تهران ،نشر مرکز.
44

The Study of Manichean Pictures on the Basis of Yung’s Archetype Theory
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Abstract:
Manichean painting has established its underpinning in Persian painting by the acquisition of the artistic
ethnic elements and symbols of its country’s religions as well as becoming inspired by the mythical motifs
of the other ethnic groups. Then, it remained in the mind of Iranian painter via its own particular symbolic
and mystic discourse. According to Yung, the shared memories of previous ethnic groups emerge in the
present human’s subconscious as archetypes or the primary pictures and are re-manifestation of a symbolic
language in artistic work. Relying on their tradition and mysticism achieved from the diverse lands, Manicheans stated concepts which were of common roots with their previous traditions. These internal concepts
change into the symbol within the subjects concerning the immense and abstract concepts. Manicheans’
symbolic language is manifested within the pictures in two ways: the conceptual and pictorial symbols. The
present article aims to identify and analyze the conceptual and pictorial symbols utilized in Manichean pictures as well as the role of shared subconscious toward the development and continuance of Manichean art.
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