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  چكيده
. هاي حكومت اشكاني بود، زاده شد  پدر و مادري ايراني در بابِل، كه از استانماني از 

 ،النهرين محل تالقي عقايد، افكار  اند و بين  ايرانيان مردماني بليغ بوده ،به گواهي تاريخ
هاي رشد و   تبار ايراني و پرورش در بابل زمينه. شد  و اساطير گوناگون محسوب مي

بالغت ايرانيِ پـيش   اي از  شك جنبه  بي. ا در ماني مهيا ساختتعالي انديشه و هنر ر
هاي بازمانده به زبان فارسي ميانـه و    كه نمونه ه بوديافت  تجلي  او از اسالم در اشعار

ايـن اشـعار   . پارتي پيروان او بخش كوچكي از ايـن گنجينـة پربـار گذشـته اسـت     
هاي شعري   ها و ويژگي  سنتاي از تصرفات ايرانيان در حوزة خيال و برخي   گوشه

بـه زبـان فارسـي ميانـه و      ،دو سرود يكـي  ،در اين مقاله. دهد مي آن دوره را نشان
ها منسوب به ماني است، به دليل تنوع استفاده از  كه اصل آن ،به زبان پارتي ،ديگري

. شـوند  مي شناختي ييهاي بالغي پيشرفته، بررسي و تحليل زيبا  صور خيال و جلوه
هاي ادبي در اين دو سرود كوتاه، به تشبيه، استعاره، مجـاز، كنايـه، تكـرار،      آرايهاز 

و ايهام تناسب بايد اشاره كرد كـه ظرافـت و ذوق    ،ميزي، ايهامآ سنظير، ح  مراعات
 ةيابي شاعران آن دوره، به نوعي كمال در حوز ها از دست كاررفته در برخي از آن  به

 مهـم  از لحاظ تاريخ ادبي ايران بسـيار  موضوعي كه، كند  خيال شاعرانه حكايت مي
هـاي مـاني درآمـده      در اين اشعار، امكانات ادبي و بالغي در خدمت انديشه. است

  .قايد توضيح داده شده استبه مناسبت، دربارة اين ع ،است كه
  .هاي ادبي  شعر، فارسي ميانه، پارتي، ماني، بالغت، آرايه :ها  واژهكليد
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  مقدمه. 1
پدرش اهل همدان و مادر او از خانـدان اشـكانيان   . ميالدي در بابل متولد شد 217ماني در 

از او پيـامبري بـا    )محل برخورد افكار و عقايد گوناگون( تبار ايراني و پرورش در بابل. بود
ماني از اين امتياز دوگانـة خـانوادگي و زيسـتي    . عيار ساخت  داعية جهاني و هنرمندي تمام

بدين معني كه عناصري را از اديان و مكاتب  ؛تفاده را در بيان افكار و عقايدش بردنهايت اس
  .منتشر كردرا  ها مختلف وام گرفت و در خدمت دين خود درآورد و از طريق هنر آن

. بود، از هنر به مثابة ابزاري براي انتشـار افكـارش اسـتفاده كـرد    كامل ماني كه هنرمندي 
، روايت داستاني و اساطيري خـود از  )ارژنگ(هاي خود   در نقاشي ،دست بود كه  اشي چيرهقن

او نه تنها « ؛گردد  سنت نگارگري مانويان نيز به خود ماني بازمي. آفرينش را به تصوير درآورد
هـاي    حتي پـس از ترجمـه بـه زبـان     ،هايش  اي در خوشنويسي ابداع كرد و كتاب  خود شيوه

آثارش را هنرمندانـه تـذهيب    اًشد بلكه شخص  ن خط نوشته ميبه اي ،اي  ايراني و آسياي ميانه
رنج جان از اسارت زندان ماده و  كوشيدچون  ،در شعر نيز). 61: 1384كليم كايت، (» كرد  مي

او را با زبان تصـوير روايـت كنـد، بـه قلمروهـاي وسـيع و       براي رهايي  بخشان  كنش نجات
تصويرگراي مـاني در پيـروانش نيـز تـأثير      نگرش. هاي نو در عرصة خيال دست يافت  شيوه

آيد منبع   نظر مي هب .شده استآنان او الگوي بسياري از  كردن نقاشيو  اعريگذاشته و شيوة ش
هاي خـود او    ويژه نقاشي هها و تعابير شاعرانه به تصاوير نقاشي، ب  بسياري از تشبيهات، تمثيل

عيـد  «كه در  cu, 1-42. 153-159(1( در يكي از سرودهاي آييني مثالً. تگش  مي باز ،ارژنگدر 
شد، توصيفي از ماني در برخـي از    و عيد روزة مانويان خوانده مي ،، روز درگذشت ماني»بما

كه در اين  ،كه حكايت از آن دارد سراينده از روي پرترة ماني) 23بند (شود     ابيات آن داده مي
  .اند، اين تصوير را ساخته و پرداخته است  داده  جشن آن را جلوي منبر يا محرابي قرار مي

در شـعر مـانوي نيـز ايـن      اًبه دليل پيوند شعر و موسيقي در ايران پيش از اسـالم، طبعـ  
پرداختـه و    آگوستين قديس آورده كه ماني به موسيقي نيز مي«. كرد موضوع را بايد مالحظه

). 64 :1384كليم كايت، (» اي ايزدي قائل بوده است  گويد حتي براي موسيقي سرچشمه  مي
اشاره شده اسـت   اييهاي موسيق  كه در برخي از اشعار به بعضي نواها و آهنگ اينافزون بر 

)cq; cr; cu(پاية آن شكل گرفته و جواب برسؤال  ، نوع ادبي نيز به صورت )ax; ay; dc(،  و
كـه بـا موسـيقي     انـد  طور كلي در دورة ميانه، اشعار مانوي داراي كيفيت وزني مانند شعر به

در انتخاب عناصر سازندة موسيقي دروني شعر، از قبيـل سـجع و تكـرار،     .قابل اجرا باشند
  .ها بر پاية هماهنگي با اجراي سرود در موسيقي صورت گرفته است  استفاده از آن چگونگي
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اش را با   آميخته با اسطوره   كار گرفت تا فلسفة شگفت ديني هيكي از ابزارهايي كه ماني ب
گرفت،   اش منشأ مي  ترديد گرايش او به شعر هم از تبار ايراني  بي. آن تبيين كند هنر شعر بود

كه به گواهي كتب اسالمي و عربـي، نويسـندگان و شـاعرانش در بالغـت مشـهور بودنـد       
دار سـنت نيرومنـد     و هم به تربيت بابلي او كه بابل ميـراث ) 328 :1384محمدي ماليري، (

  .ادبي در دوران باستان بود
اي از   كـه بـه زبـان فارسـي ميانـه و پـارتي سـروده شـده اسـت، گوشـه           ،اشعار مانوي

چند در ايـن   هر. سازد ميرفتة پيش از اسالم را بر ما آشكار  ميانهاي بالغي اشعارِ از   ويژگي
، از عناصر بالغي براي هدفي جز شعر اسـتفاده شـده و بـه    شان ليل ماهيت دينياشعار، به د

در زمينة  ،ها  كاررفته در آن  صور خيال و صنايع شعري بهتنوع اصطالح جنبة القايي دارند، اما 
تـاريخي   ديـدگاه توانـد از    كنند كه مي  حوزة خيال، تجاربي را منعكس مي ةتصرفات شاعران

  .باشد مهمبسيار 
منسوب به ماني است، بنابراين تـاريخ سـرايش    كه ايم  را برگزيده دو نمونه از اين اشعار

مـاني بـه زبـان     هرچند اين دو سرود را احتماالً. گردد  سال قبل بازمي 1700ها به بيش از   آن
دبي اند، اما زبان ا  ها را ترجمه كرده  زبان آن پارتيزبان و  ميانه فارسيآرامي سروده و شاعراني 

هاي ايراني را در ترجمة تعابير ظريف و   قابليت و ظرفيت زبان ،پيشرفتة اين اشعار، از سويي
ها را در ابداع و   توانايي و توسعة ادبي اين زبان ،از سوي ديگر ،دهد و  بلند شاعرانه نشان مي

كاررفتـه    نايع بهچرا كه برخي تعابير و ص. هايي كه نياز به پيشينة نيرومند ادبي دارد  ارائة شيوه
شاعر نيز بوده، با تكيه بر سنت و به  اًها ارتباطي با اصل سرود ندارد و مترجم، كه قطع  در آن

تصرفاتي در عناصر لفظي و معنايي، موفق بـه خلـق    ايجاد با و نيز مدد قريحه و تخيل خود
  .ها شده است  آن

  
  سرود نخست. 2

  :بخش است  فراخواني يكي از ايزدان رهايي سرود نخست به زبان فارسي ميانه و مضمون آن
1. drīst wisāy, bašnāyum wuzurg! 
drīst wisāy, čihrum bāmēw! 
drīst wisāy, dēsum rōzag! 
2. drīst wisāy, saxwanum abzār! 
Kē zīhr īg jāydān aziš čāxšēnum. 
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3. drīst wisāy, sūr abzār! 
Kē dōstān aziš pahipārum. 
drīst wisāy, jām ī bōzišn! 
Kē fryān padiš wārēnum. 
drīst wisāy, magindum *hōstīgān 
u-m šefšēr nēw ī gōwišn ud išnawišn! 
u-m zēn hubadrāst īg hamāg wigrāsišn! 
ud hāmjār ud hāmpand I pad wisp razmāh 

  !بزرگم بلنداي اي آي، خوش. 1
  !تابانم چهر اي آي، خوش
  !درخشانم قامت اي آي، خوش

 !نيرومندم سخن اي آي، خوش. 2
  .بچشانم آن از جاودان زندگي كه
  !نيروزاي سور اي آي، خوش. 3
  .بياگنم آن از را عاشقان كه

  ! يجام رستگار يا ي،آ خوش
  .كنم شاد بدان را عزيزان كه

  استوار سپر اي آي، خوش
  !شنيدارم و گفتار نيك شمشير و
  !ام  بيداري همة آراستة   خوب) سالح( زين اي و

  !رزم هر در همراه و هميار اي آي، خوش
بـه انسـان    ييكنـا  ةاسـتعار  يـق را از طر يزدبا استفاده از صفت، ا نخست، بند در گوينده

 :كرده است يهتشب
1. drīst wisāy, bašnāyum wuzurg! 
drīst wisāy, čihrum bāmēw! 
drīst wisāy, dēsum rōzag! 

  !بزرگم بلنداي اي آي، خوش
  !تابانم چهر اي آي، خوش
  !درخشانم قامت يا ،يآ خوش
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در جلـب مخاطـب اسـت كـه     مـؤثر  يكي از امكانات تصويري بسيار  )epithet( صفت
پيشـينة كـاربرد آن را بايـد در اشـعار     . در سرودهاي ستايشي جايگـاهي ويـژه دارد   معموالً

هـاي    بـا صـفت   اًغالبـ  ها جست كـه ايـزدان و قهرمانـان     ايراني، وداها، گاهان و يشت  و  هند
  .اند  گوناگون توصيف شده

و به مؤثرترين ،  تواند داشته باشد ي كه يك صفت ميهاي  هولمن، ضمن برشمردن ويژگي
داند كه جنبة تصـويري و اسـتعاري دارنـد      هايي مي  ها را صفت  ترينِ آن  يادماندني هتعبير او ب

هاي بـاال را از ايـن ديـدگاه بررسـي       مصرع كاررفته در  هاي به  اگر صفت  . )166-167 ,1985(
يـك  هيئـت  بخش، كه البته مينويي است، او را بـه    ، شاعر براي ارائة تصويري از نجاتكنيم

» هيئـت قامت، « dēsو » چهره« čihr، »بلندا« bašnāyهايي چون   كند، و واژه  انسان مجسم مي
بـدين طريـق اسـتعاره را     و آورد ، پديد ميكه ركن محسوس آن است ،يك وجه تصوير را

از » درخشـان « rōzagو » تابـان « bāmēw، »بزرگ« wuzurg. سازد مي براي خواننده قابل فهم
هـاي اصـلي بهشـت و      اسـت كـه از ويژگـي   ) مشبه(مناسبات و لوازم ركن نخست تصوير 

 ها از  داشتن اين صفت استعاري  جنبة. شود  محسوب مي ،يعني ايزدان و فرشتگان ،ساكنان آن
را به انساني تشـبيه كـرده   ) عيساي درخشان احتماالً(بخش   اين جهت است كه شاعر نجات

مانند اغلب تشبيهات اين اشعار، مشبه عقلي و از مفاهيم . و قامت و چهره دارد داست كه ق
از مناسبات مربـوط بـه   . به امري محسوس است   و مشبه شود محسوب ميمجرد و انتزاعي 

كه روشني و بزرگـي   ،ها را ذكر كرد كه ويژگي اصلي آن را  بايد صفتمشبه در اين تصوير، 
 .است، با خود دارند

drīst wisāy, saxwanum abzār! 
Kē zīhr īg jāydān aziš čāxšēnum. 

 !رومندمين سخن يا ،يآ خوش
  بچشانم آن از جاودان يزندگ كه

. گـردد   مـاني بـازمي  سخن خواندن منجي و ارتباط آن با زندگي به آفـرينش از ديـدگاه   
شهريار روشني با ورج . درآوردن نيروهاي بالقوة روشني از طريق سخن فعل بهآفرينش يعني 

از او با عنـوان پـدر همـة     ،در ستايش او .)y, 10( آفريند  و سخن نيك خويش ايزدان را مي
يـاد  ) كـالم شـده بـا واژه و     آفريده(آفرينش، گوهران، نيروهاي روشن و زورمندان واژآفريد 

پاك هسـتي   گوهر است، سخنِ  ، و در خطاب به جان انسان، كه با ايزدان هم)af, 1(شود   مي
به عالقـة سـبب و مسـبب، سـخن      ،اًدر اين بيت، منجي را مجاز  . )az, 1(شود   او ناميده مي
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تر، مرده به واسـطة سـخن     هاي خفته، به عبارت درست  زيرا كه جان ؛نيرومند خوانده است
  . شوند مي بند تن رها  از تخته يابند و مياو زندگي ) گاهندةآ(

سـخن  » كردن، رساندن منتقل«است از ) تبعيه(استعارة فعلي » بچشانم« čāxšēnumفعل 
بخـش    سخن به خوراكي تشبيه شده است كـه مـاني آن را از ايـزد نجـات    . ت مانويمبه ا

اي فرض كرده اسـت كـه سـخن را از      ماني خود را واسطه. خوراند  گرفته به گرسنگان مي
تـوان    چشانيدن سـخن را مـي   ،اي ديگر  از زاويه. كند  ايزدان دريافت و به ديگران منتقل مي

كه مربوط به حس چشايي است، به حس شـنوايي نسـبت    ،ميزي دانست؛ چشانيدنآ سح
 .داده شده است

drīst wisāy, sūr abzār! 
Kē dōstān aziš pahipārum. 

  !يروزاين سور يا ،يآ خوش
  اگنميب آن از را عاشقان كه

توانـد نيـروي زنـدگي      بخش به سور و غذا مانند شده است كه مـي   نجات ،در اين بيت
شكي نيست مقصود غذاي انديشه خرد و آگاهي است كـه سـعادت   . عاشقان را فراهم كند

بيت پيشـين آغـاز    كه با استعارة فعلي در ،تصوير مبتني بر سور و مهماني. پي دارد درفرد را 
 :رسد  در بيت بعد به پايان مي دادن ادامه يافته و غذاشده، در اين بيت نيز با 

drīst wisāy, jām ī bōzišn! 
Kē fryān padiš wārēnum. 

  ! يجام رستگار يا ،يآ خوش
  كنم شاد بدان را زانيعز كه

كـه از سـوي    ،نوشيدني ايـن سـفره  . به نوشيدني نيز نياز است اًضيافت برپاشده را طبع
جام رستگاري اضافة . شود، رستگاري است  منجي و با واسطة مانيِ ساقي تقديم عزيزان مي

كه منجي بـه آن تشـبيه شـده،     ،رستگاري به جام تشبيه شده است، البته جام ؛تشبيهي است
. جام يعني محتويات جام. خود مجاز مرسل است به عالقة حال و محل يا ظرف و مظروف

سـابقه اسـت، بنـابراين      ايـن تشـبيه بـي    ،در صور خيال اشعار فارسي ميانه و پارتيِ مـانوي 
ـ  نبا تكيه بر س ،توانيم  نمي ي تعيـين  درسـت  هت و پيشينة تصويري آن، مظروف اين مجـاز را ب
زبـانِ  ، و حضور پررنگ آن در شعر فارسي جا در اين وجود خود واژة جامبه دليل اما . كنيم

بخشـي    در آن از شاديكه ، يافتة آن تحولپس از اسالم در صورت  نيز و شعرِ مورد بررسي،
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تـوان جـامِ شـراب      زدايي مي و شراب بسيار سخن گفته شده، جام رسـتگاري را مـي    و غم
نوشيدن عزيزان از اين شراب، كه شراب . واند كه منجي به آن تشبيه شده استرستگاري خ

كـه فـرد بـا رسـتگاري بـه شـادي        اين. كند  معرفت و نجات است، شادي را نصيب آنان مي
  :رسد در اشعار مانوي نمونه دارد  مي

  پدر ةفرشت
  تندرست كند را ها  جان كه

  دهد يشاد را همه
  )Boyce, 1954: 66(اندوه را  براندازد

اي كــه گــاه   اي دارد، بــه گونــه  در آيــين مــاني جايگــاه ويــژه ،شــادي، بــه طــور كلــي  
 :شده است  روشنايي يا بهشت سرزمين شادماني ناميده سرزمين

  بردم فراز يكس چه
  ييروشنا نيسرزم به
  /بود يشاد مرا كه
 )idem, 92() ساكنان(ما مانندگان  ةهم با

drīst wisāy, magindum *hōstīgān 
u-m šefšēr nēw ī gōwišn ud išnawišn! 
u-m zēn hubadrāst īg hamāg wigrāsišn! 

  استوار سپر يا ،يآ خوش
  !دارميشن و گفتار كين ريشمش و
  !ام  يداريب ةهم ةآراست  خوب) سالح( نيز يا و

اسـتفادة  تـوان چنـين     كدام از اشعار بازمانده از فارسي ميانه و پارتي مانوي، نمي هيچدر 
گفتار و شنيدار . كارگيري از بديع معنوي نشان داد  خيالي را در به  ظريفي را از تصوير و نازك

ناميده است  )twofold( »تشبيه دواليه«مري بويس آن را . به سپر و شمشير تشبيه شده است
بيهي كـه  تش. شود  اين نوع تشبيه در بالغت ما به نام تشبيه ملفوف شناخته مي  . )169 :1975(

به اين طريـق كـه نخسـت چنـد     «به تشبيه شوند،   در آن دو يا چند مشبه به دو يا چند مشبه
هرچند در اشعار فارسي ميانـه و  ). 154: 1373همايي، ( »به بياورند  مشبه و سپس چند مشبه

پارتي نمونة ديگري از اين تشبيه مشاهده نشده است، اما در يك متن فارسي ميانه بـه نثـر،   
توان يافت كه سابقة وجود چنين اسـلوب بيـاني را در ادبيـات حـداقل       ديگري را مي مورد
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جامـه  : paymōžan, paymōg ī kird, nigār ud nibēg hēnd«: رساند  فارسي ميانه به اثبات مي
  ).dj, 5, 186( »اند كتابنگار و ) چون(كرده  پيرايه

و اي زين خـوب آراسـتة   « u-m zēn hubadrāst īg hamāg wigrāsišnدر ادامه، در بيت 
ارتبـاط واژگـاني   . رو هستيم هاي از ايهام تناسب روب  ، با كمال شگفتي با نمونه»ام  همة بيداري
كـار بـرده آگـاهي داشـته      بهاز صنعتي كه در سخن ) مترجمِ شاعر(دهد كه گوينده   نشان مي

بـر   ،او. كشف كرد ين بيتكاربرد ويژه و شاعرانة الفاظ را در ا هنينگ با تيزبيني خود .است
بـين   ،در اين عبارت ،پاية بالغت غرب، آن را نوعي بازي با كلمات ناميد؛ يعني ارتباطي كه

بـه دليـل    ،»بيداري« به معني zaēnahو اشتقاق واژة اوستايي » سالح، زره«به معني  zēnواژة 
از   . )Boyce, 1975, 169( برقرار شده است» بيداري«آن هم به معناي  wigrāsišnوجود واژة 

در ادبيات غرب، تصرفات شاعر در حوزة مفاهيم دو يا چندگانة الفاظ و عبـارات   ،جا كه آن
به اندازة اشعار ايراني به مجراهاي باريك خيال نيفتاده است، هنينگ تعبير شـاعرانه در ايـن   

ر بالغـت  در حالي كه اين صـنعت د  ؛بيان كرده است» بازي با الفاظ«بيت را با عبارت كلي 
شود، صـنعتي كـه گسـترة نامحـدودي را در خلـق        شناخته مي »ايهام تناسب«فارسي به نام 

با معناي » سالح«به معناي  zēnاز اين ديدگاه، واژة . گذارد  مفاهيم دوگانه در اختيار شاعر مي
شـود بـا لفـظ      حاصـل مـي  » بيـداري «به معناي  zaēnahديگري كه از اشتقاق واژة اوستايي 

wigrāsišn، وجـود ايهـام تناسـب در ايـن     . كند  كه در كالم آمده است، ايهام تناسب پيدا مي
 ،وران مانوي دارد، از لحاظ تاريخي نيـز  كه نشان از بالغت پيشرفتة سخن شعر، عالوه بر اين

  .استمهم بسيار 
ud hāmjār ud hāmpand I pad wisp razmāh 

  !رزم هر در همراه و اريهم يا ،يآ خوش
. از عناصر سازندة صور خيال در اشعار مانوي، رزم و متعلقات مربوط به آن اسـت يكي 

بـا   اًكـه دائمـ   ،دو سـرزمين متخاصـم   تصـوير  بـا  تقابل دو نيروي روشني و تاريكي معموالً
كه نمونة ازلي انسان و جـان گرفتـار    ،هرمزدبغ. استترسيم شده ديگر در حال نبردند،  يك

با سـپاه   ،پوشد و شاهزادة تاريكي نيز  رفته، جامة رزم مي  غارت  است، براي نجات نورهاي به
؛ نريسه ايزد و كنيگ روشن در )x, 1( كند  نيرومند خود، او را در جهان تاريكي محاصره مي

 )bj, 2(شوند   اند كه با حربة حيله و فريب بر دشمن چيره مي  رزمجوياني تصوير شدههيئت 
كنـد    پيروي مي ،بخشان خود، از الگوي ازلي خود، هرمزدبغ  در كنار نجات كه ،جان نيز از و

و  »هويـدگمان «هاي   هايي كه خطاب به اوست و منظومه  از جمله آن ،در بسياري از سرودها
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بنابراين در اسـتعارة كنـايي ايـن    . با عنوان رزمجو ياد و توصيف شده است ،2»انگدروشنان«
هـاي    اي از جـان   كنـار شـاعر، كـه نمونـه    بخش سپاهي فرض شده است كه در   بيت، نجات

 hāmjār ud hāmpand ī pad wisp در hāmتكـرار  . جنگـد   آرزومنـد و مشـتاق اسـت، مـي    

razmāh آن لحني حماسي به بيت داده استو تكرار  »آ« و كشيدگي واج.  
  
  دوم سرود. 3

رود اصل آن متعلق به ماني باشد، سرودي آييني به زبان پـارتي    سرود ديگري كه احتمال مي
اهميـت ايـن   . اي اسـت   العـاده   هاي تصـويري فـوق    جلوه داراياست كه مانند نمونة پيشين 

در اشـعار   زيـرا ؛ است ،بابل گذشته از بالغت آن، به دليل اشارة ماني به زادگاه خود، ،سرود
كـه   ،هرچند از اين اشـاره . شود  اجتماعي ديده مي ي وهايي از زندگي ماد  نشانه تر كم مانوي

با تكرار همراه است، او مقصودي عرفاني و معنوي را اراده كرده است، اما همين كاربرد نيز 
  :سابقه است  كم

1. abžīrwānag išnōhrag hēm 
čē až bābēl zamīg wisprixt hēm 
wisprixt hēm až zamīg bābēl  
ud pad rāštīft bar awištād hēm 
srāwag hēm Abžīrwānag 
čē až bābēl zamīg franaft hēm 
franaft hēm až zamīg bābēl  
kū xrōsān xrōs pad zambūdīg 
2. ud ašmā yazdān padwahām 
harwīn bagān  
hirzēd ō man āstār pad āmuždīft 

 ميگو سپاس شاگرد. 1
  زدم جوانه نيزم بابلاز  كه

  بابل نيزم از زدم جوانه
  ستادميا يراست ةدرواز به و

   شاگردم ندهيسرا
  شدم روانه نيزم بابلاز  كه
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  بابل نيزم از شدم روانه
  جهان به برآرم خروش كه جا آن
 بخوانم را زدانيا شما. 2
  بغان را ةهم

  گناهم را دييببخشا
  آمرزش به

سـرودهاي  هـاي اسـالف خـود،      در اشعار مانوي عنصر تكرار مانند نمونه ،به طور كلي
در جلـب  مـؤثر   يبه دليل ماهيت دينـي و ويژگـي موسـيقايي خـود، عـامل      ،ستايشي اوستا

در اين سرود، اين صـنعت بالغـي بـا دخـل و تصـرف در       ،اما. شود  مخاطب محسوب مي
نام دارد تبـديل شـده    »طرد و عكس«اي كه در بالغت شعر فارسي   عناصر واژگاني، به آرايه

از آن مرتبـاً  بابل، كه در گفتار خود ، شاز صنعت تكرار بر زادگاه گيري  شاعر با بهره. است
اين نكته را بايد خاطرنشان كرد كه او با ايـن اسـلوب ادبـي،    . استداشته كرد، تأكيد   ياد مي

عالوه بر تذكار يك واقعيت در زندگي خود، به معناي كنايي و مجازي آن نيز نظر داشته كه 
  .دربارة آن توضيح خواهيم داد

. ، استعارة كنـايي وجـود دارد  »زمين جوانه زده است بابلاز «: گويد  كه مي ارت بدر اين ع
زدن را در  جوانـه بـه،    از لوازم مشبه. خود را به درخت يا گل تشبيه كرده است) ماني(شاعر 

جوانه « wisprixt hēm: (استافتاده فاق تچون اين تصرف خيال در فعل ا. كالم آورده است
  .شود  محسوب مي »استعارة تبعيه«تعاره در فعل يا در اصطالح كتب بالغت فارسي ، اس)»زدم

در بيت بعد، شاعر به مدد استعارة كنايي مرحلة ديگري از زنـدگي خـود را بيـان كـرده     
بـه  توانـد    مي »راستي«. »و به دروازة راستي ايستادم« ud pad rāštīft bar awištād hēm: است

اي تشبيه شده كـه شـاعر در     باشد كه به شهر يا قلعه كنايه از دين راستيباور شاعر مانويت 
  .اي از زندگي خود به آن قدم گذاشته است  مرحله

زمين  بابلاز : až bābēl zamīg franaft hēm« :گويد  شاعر از ترك بابل سخن مي ،در ادامه
 ،ظي، به قرينة بنـد نخسـت  اي صنعت عكس لف  با استفاده ازگونه ،اما در اين بند .»روانه شدم

شـاعر  . شـاگرد خوانـده اسـت     3سـراينده  خود را ناميده بود، گوي كه خود را شاگرد سپاس
معني نزديك آن اشاره به ترك بابل . شدن خود را از بابل به طريق ايهام بيان كرده است روانه

. را براي ابالغ رسالت خود ترك گفت و به سفرهاي دور و درازي دسـت زد  جا دارد كه آن
در  نيـز  او بر اين امـر و  خود اين مفهوم با واقعيت زندگي ماني مطابقت دارد و تأكيد مكرر
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اما بابل در سخن ماني معنـاي  . كند  ويژه در نثر، ذهن خواننده را متوجه آن مي هآثار مانوي، ب
و آن را براي هميشه كرد نماد جسم و ماده است كه ماني به آن پشت  بابل ؛ديگري نيز دارد

مسـلم   يكه واقعيتـ  ،هرچند گوينده به ترك زادگاه خود   ).Boyce, 1975: 162( فروگذاشت
يعنـي تـرك مـاده و انجـام      ،كند، اما مراد اصلي او همان معني دور ايهـامي   است، اشاره مي

  .است ،رسالت
توان حديث نفس و روايتي موجز از زندگي مادي و معنوي   مي اين شعر را ،به طور كلي
اين در همة اجزاي اين سرود كوتاه، التزام خود را به سخن و كالم،  ،ماني. ماني قلمداد كرد

نشان داده و از طريق آن در كليـت شـعر، بـه     ،بخشِ آيين خود  بخش و نجات  پديدة زندگي
  . اصطالح در محور عمودي آن، وحدت مضمون ايجاد كرده است

بخشي سخن را،   بارة نقش آفرينندگي كالم پيش از اين سخن گفتيم، اما ويژگي نجات در
پس از ترك بابل، با خروش،  ،جا آمده است، شاعر در اوج سخن خويش كه به كنايه در اين

  :هاي مانوي نشان داده است  هاي پربسامد در نوشته  از واژه
franaft hēm až zamīg bābēl 
kū xrōsān xrōs pad zambūdīg 

  بابل نِيزم از شدم روانه
  جهان به برآرم خروش كه جا آن

از آغاز دورة آميزش، كه با حملة اهريمن به . معنايي نمادين دارد در آيين ماني، خروش
بخـش در   رهـايي شود، تا زمان فرشگرد، خروش به مثابـة عنصـري     قلمرو روشني آغاز مي

هرمزدبـغ زمـاني كـه در    . كننده داشته و دارد تعيينفرايند نجات نورهاي اسير همواره نقش 
بانـگ او بـه    .آورد  نيدن مادر، خـروش برمـي  دوزخ است، براي آگاها گرفتار چنگ اهريمن

؛ )x, 2-4( شـود   مـي » ايـزد خـروش  «حدي در نجات اهميت دارد كه تبديل به ايزدي به نام 
كنند، با خروش   بغ پيروي ميدكه از الگوي ازلي هرمز ،هاي گرفتار در ماده  گريو زنده و جان

وسـيله آگـاهي و    انـد و بـدين    دهند كه از فراموشي رها شده و معرفت يافتـه   خود نشان مي
در انگدروشنان كه شاعر گرفتاري جان را در مـاده بـا    ،مثالً. كنند  اعتراض خود را اعالم مي

اي در دريايي با گردبادهاي هايل در شب تاريك تصـوير كـرده اسـت،      شكسته  تمثيل كشتي
ط دشـوار خـود را بـا    اند، جدايي و شراي  ناخدايان و راهنمايان در اين كشتي كه نماد عارفان

كننـد، بلنـد     ناوخدايان با همـة راهنمايـان دريـا گريـه مـي     «: دهند  خروش نشان مي  گريه و 
ديگر ايـن   .شود  بخش مي نجاتو اين اقدام باعث آمدن  ؛)Boyce, 1954: 118(خروشند   مي
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را با سـخن و  ) نيوشاگان(در سلسه مراتب ديني جامعة مانوي، گروهي كه تودة مانويان  ،كه
خوان را بر خود داشتند كه حامل مفهـومي كنـايي از    كردند، نام خروش  كالم خود ارشاد مي

ند كه ا»آموزگاران و آشكارگران رازهاي خرد«هاي ازلي و به تعبير شاعري مانوي آنان   نمونه
؛ و در پايـان جهـان نيـز آگـاهي     )cm, 5( انـد   آراسته» )هرمزدبغ(ش نخستين به نشان خرو«

گيــرد كــه   صــورت مــي» خــروش بــزرگ«همگــان از رســيدن فرشــگرد بــه واســطة يــك 
   ).z, 3( آورد  بر مي) بخش، نام ديگر عيساي درخشان  ايزد نجات(شهريزد  خردي

خـروش بـرآرم بـه    : xrōsān xrōs pad zambūdīg«: گويـد   هنگامي كه ماني مي ،بنابراين
در  ،، با تلميح به همة اين رخدادها، كه گسترة آن از ازل تا ابد كشيده شـده، خـود را  »جهان

بيند كه با خروش خود جهانيـان را    حالي كه بابل را ترك گفته، ايستاده بر دروازة راستي مي
خواهـد    اند از ايزدان مي  كند و از زبان همة آناني كه به آگاهي رسيده  از رسالت خود آگاه مي

 xrōs و  xrōsānموسيقي لفظـي دو واژة  . درگذرند ،كه ناداني و جهل است ،كه از گناهشان
ـ    توان جناس مزدوج ناميد و آهنگي كه تكرار آن القـا مـي    را مي آنكه به نوعي  نظـر   هكنـد، ب

ايجاد  ،ساطير مانويميت ا، اين بازيگر پراه»خروش«آيد آگاهانه و به قصد تأكيد بر نقش   مي
  .شده است

  
  گيري  نتيجه. 4

از ديـدگاه   ، از اشـعار بازمانـدة متـون مـانوي،    دو سـرود منسـوب بـه مـاني     در ايـن مقالـه  
ها و عناصري در زمينة بالغـت و    ويژگي اشعار مانوي .شد ، بررسي و تحليلختيشنا  زيبايي

از  و، كند  دورة ايران حكايت ميادبيت زبان در خود دارند كه از پختگي و كمال شعر در آن 
توانـد منبعـي قابـل اطمينـان       لحاظ تاريخ نحوة نگرش ايراني به امر زيبايي در ادبيـات، مـي  

هرچند اين اشعار يك وجه از وجوه چندگانة شعر در دورة ميانه را بر ما آشكار . شمار آيد به
اصـلي شـعر و ادب فارسـي     هـاي   مايـه   سازند، اما همين مقدار نيز كافي است كه به بـن   مي
 جو نكنـيم و و هاي شعر فارسي را تنها در دورة پيش از رودكي جست  ببريم و سرچشمه  پي

هاي بعد بـه    تدريج رشد كرده و در سده هب كهاست زادة قرن سوم هجري  چنين نپنداريم كه
بلكه از اين منظر بنگريم كه شاخ و بـرگ خشـكيدة شـعر     ؛حد بلوغ و پختگي رسيده است

ايراني در دورة چند صد سالة نخست هجري در عصر پيش از رودكي از نو جوانـه زده، بـا   
  .نبوه و پربار تبديل شده استكم به درختي ا  رودكي به بار نشسته و كم
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  1391 دوم، پاييز و زمستانشمارة سوم، سال ، شناخت زبان

  نوشت پي
 

بندي كتـاب مـري بـويس     ارجاعاتي كه در اين مقاله با حروف التين آمده است، بر مبناي تقسيم .1
 ).Boyce, 1975 ←(است 

نامـه   كه به زبان پارتي سروده شده است، ترجمه و با توضـيحات و واژه  ،ها را  اين منظومهبويس  .2
  .)Boyce, 1954 ←( چاپ رسانده است به

 ،)Boyce, 1977: 82( تمعني كرده اس» جوان«نامه، با تلفظ نامعلوم  در واژه ،را srāvagمري بويس  .3
  بـه  šrāvakaرا نامعلوم دانسته و ارتباط آن را بـا واژة سنسـكريت    در پانوشت متن، معني آن ،اما

چون اعتقاد دارد عبـارت بـا تكـرار دچـار حشـو       ؛كند  نامحتمل ذكر مي» حواري، مريد«معناي 
اما قراين ادبي و بالغي متن بـا ترجمـة آسموسـن كـه آن را        ).Boyce, 1975: 162(خواهد شد 

  .سازگارتر است )Asmussen, 1975: 9( معني كرده »سراينده«
  

  منابع
 .اسطوره: تهران ،پور  ، ترجمة ابوالقاسم اسماعيلهنر مانوي .)1384(كليم كايت، هانس يواخيم 

 .توس: ، تهرانفرهنگ ايراني پيش از اسالم). 1384(محمدي ماليري، محمد 
  .مؤسسة نشر هما: ران، تهمعاني و بيان). 1373(الدين   همايي، جالل
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