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چکیده
مانيومانويانبهفراستدريافتندکهبهترينوسیلهترويجوتبلیغدين،نگارشوبهرهوریاز
هنرهایکالميوتصويریاست.ازاينرو،حجمعظیميازگنجینههایتصويریآثارمانيو
پیروان او بازمانده است .سنت ديرپای نگارگریِ دستنويسهای مانوی ،خود نشان از توجه
کاتبانمانویبهزيباييوفاخربودننوشتههايشاندارد.ازطرفيديگر،جزئیاتينابپیرامون
شخصیتها و اشیاء موجود در اين نگارهها ،در خور توجه است .در اين مقاله ،ويژگيهای
پوشاکزنانومردانمانویبراساسچندنگارهمانویموردبررسيقرارگرفتهاست.دراين
وکمربندهای

هاوگلهاینیلوفراطرافشانورداهایبلند


تصاوير،برگزيدگانمانویباکاله
ترپیراهنهایابريشميرنگارنگوزيورآالتبر


هایمهم
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مقدمه
پوشاکمانندزبان،دربرگیرندهمجموعهایازنشانههایآشکارومفاهیمرمزیاست،درکمعاني
ومفاهیمزبانِپوشاکمستلزمشناخترفتارهایاجتماعي،فرهنگي،نظامهایآرماني،زمینههای
آيینها وباورهايياستکهاينزبانونشانههایرمزیراپديدآوردهاند .پوشاک
مقدس ديني  ،
هایپوششي،ارزشهاینمادين ويژهایدرحوزهفرهنگآن

مردمهرگروهي،افزونبرارزش
گروهوجامعهدارد.اينارزش هاینمادينکهبرساختهازنمودهایجمعيوعقايدمشترکو
ایدرنگهداشتهويتاجتماعيوفرهنگي

عموميمردمدرجامعهاست،هريکنقشبرجسته
مردمدرحیاتتاريخيايفاميکنند .
هرقلمازپوشاک،جنسورنگپارچۀآن،طرحوشکلدوختلباسوآرايههاوزيورهای
نشاندهنده مقامومنزلت
آنبهصورتنمادين،مفاهیميراميرساند.ازسویديگرتنپوش  ،
اجتماعي،انتقادی،مذهبيوشغليِپوشندۀآندر گروههایمختلفاجتماعياست.همچنین
لباس ،نوع ،جنس ،رنگ ،شکلدوختآنوفرهنگواژگانواصطالحاتمربوطبهپوشاکبا
ارزشهاومعیارهایاخالقيومعنویپیونددارند.ازاين رو،مطالعهپوشاکمردميکقومو
جامعهوبررسيزبانوفرهنگوواژگانالبسۀآنقوموجامعهدرزمانحالوگذشتهوروند
تحولودگرگونيتاريخيانواعگوناگونپوشاکوتاثیرپذيریوتاثیرگذاریآنها،زمینهایمهم

وارزشمنددرپژوهشاست (بلوکباشي .)36:1933،آنچهدرمجموعهپوشاکمردميکگروه
اجتماعييايکقوموجامعهاهمیتدارد:نخستالگوهایفرهنگياستکهمردمدرانتخاب
هاواندازههريکازآنهابهکارميبرندوديگرینقش


مواد،رنگ،شکلواسلوبدوختجامه
هایگوناگونفعالیتهایاجتماعي،فرهنگيوشغليو


هادرزمینه
وعملکردیاستکهتن 
پوش

درمناسکومراسمآيینيودينيمردمايفاميکنند .
دانشامروزیدرموردلباسمردمشرقايراناگرچهازکتبادبيوآثارباستانيقابل
هایمنطقهای


حتیاطموردخوانشقرارگیرند.باوجودتفاوت
استخراجاستامااينمنابعبايدباا
دراينبخشازايراندرکنارتحوالتگوناگوناجتماعيدربسترزمانميتوانگفتپوشاک

تقريبا به صورت متحدالشکل باقي مانده بود .در اين میان اسناد نسبتا متعددی مربوط به
ق.م.ونیزسالهای 911م .و 611م.موجوداست.لباسرسميمردانعبارت

سالهای 011

تن پوشيزيرينمشابهپیراهن،رداييتازانوکهدرجلوبازبود،کمربند،شلوار
بودازانواعسربند ،
پیچ،کفشوچکمههایبلند.لباسزنانامابهمرورزماندستخوشتغییراتزيادیشد

ياساق
وطیفيوسیعراازيکردایبلندگشادوآيزانازرویسرگرفتهتاپیراهنيبلندبامدخليدر
ناحیهگردنراشاملميشد .
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بررسيپوشاکمردمدرايندورهمستلزمتوجهبهدونکتهاست.نخستاينکهتشخیص
هایحجاریشدهپیشازاسالمدقیقا


اينامرکهپوشاکنصويرشدهدرنسخمنقوشياپیکره
پوشیدهاندياخیر،بسیاردشواراست.دومین


ردمدرزندگيروزمرهمي
همانپوشاکياستکهم
نکته در ارتباط با منابع است ،اغلب نوشتههای به جامانده از دوران پیش از اسالم به حوادث
سیاسي و وقايع خاندان سلطنتي اختصاص دارند و در اکثر مواقع تنها به مردان به عنوان
ند.درنتیجهبیشترنقوشبهجاماندهازلباسهایرسميدرباريانو

هایاصليپرداختها


شخصیت
ها،ديوارنگارههاوغیرهاطالعاتچندانيرادرمورد


ها،حجاری

هایمذهبيدرنقشبرجسته

مقام
هاینخستینمیالدینشاننميدهندودرمعدودمواردنیزتنهاپوشاک


پوشاکزناندرسده
زنانطبقهاشرافتصويرشدهاست .
کیشمانویبینقرونسومتاپانزدهممیالدیرواجداشت.ماني،بنیانگذاراينکیش،در
جامعۀبین النهرينباستانازتباریاشکانيزادهشد.اينکیشهمراهبابرنامهایتبلیغيکهماني
وشاگردانشبرعهدهداشتند،ابتداازبینالنهرينشروعشدوبالفاصلهدرسرزمینهایهمسايه،
تا نزديکي مرزهای امپراطوری روم ،شمال هند و تا غرب آسیای مرکزی گسترش يافت .برای
اشاعهدينمانوی  ،وسايل مختلفآموزشيوترجمۀکتبتعلیميبهکارگرفتهشدومبلغان
چند زبانههمراهکاتبانوکتابمصوّرهمراهيميشدندتادراينتالشازانتقالموفقیتآمیز

آموزه هامطمئنشوند.ماني،درکنارتبلیغمبلغّانش،خودبهزبانسرياني،فارسيمیانهوپهلوی
کردتاآنهاکهخواندنبلدنبودندباتماشای

اشکانيموعظهميکردونقاشيهاييراترسیممي
کتبمصوّرازآناستفادهکنند(گوالچي .)1:2111،
مانيبرایمکاشفاتنوشتاریِخودارزشبسیاریقائلبود،چنانکهبهظاهرکتابهايش
پرداختهنریدادواينامردرمیانمانويانسنّتشد.مانوياني کهبهکتابتميپرداختند،به
آرايههایبیرونيونگارههایهنریِکتاببسیاراهمیتميدادند.براساسمتنهایفارسيمیانۀ
مانوی ،نويسندگان و کاتبان ،دبیر خوانده ميشدند و هنرمندان ديگری به نام کتابنگار ،کار
تذهیبونقاشيکتبرابرعهدهداشتند (کلیمکايت .)99:1911،بنابرنوشتههاینويسندگان
مسلمان،نقاشيمانویپايگاهبلندیداشتهاست.حتيبعدازافولمانويتدرايرانپسازاسالم،
مانيرانگارگربزرگيميپنداشتند.
نگارههایمانویمنطقۀتورفان1برایمورخانهنرازاهمیتويژهایبرخورداراست ،چون

1

ایدراستانشینجیانواقعدرغربچینکهخاستگاهمانوياندرسدههایمیانهبودTurfan

ناحیه
تلفظامروزیاينشهرتورپاناستاماتلفظتورفانتحتتاثیرتلفطغربيدرفارسيرايجشدهاست.
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مولفههایزيباييشناختياثرويژهایاست،بلکهيکاثرمهمتاريخياستکهدر
نهتنهاازمنظر 
توسعه و گسترش نگارگری اسالمي سهمي درخور داشته است .همچنین اين سنت نگارگری
ايرانيدربینترکاناويغورینیزرايجشد .
آثاربسیاراندکي ازسنتنگارگریاولیۀمانویباقيماندهاست.ماتنهاشمارمعدودی
نگارههایمینیاتوریازواحهتورفان را دردستداريمکهبرهنربرجستۀاينکیشجهانيکه
اکنونازمیانرفتهاست،گواهيميدهند.مینیاتورهاوديوارنگارههاآشکارادرسبکومحتوابه
براساساينآثارميتوانگفتکههنربوداييتاثیرشديدیبرهنرمانوی

يکديگرمربوطهستند.
داشته است ،چون پیوندهای نزديک میان اين دو کیش در آسیای مرکزی بهويژه در قلمرو
پادشاهيخوچودرحوضۀتورفان(حدود120-101م).وجودداشتهاست.درحقیقتدرنقاط
خاصيمثلسنگیموتويوقبه درستي مشخص نیستکهآيااينيکنقاشيمانویاستيا
بودايي؟نوشته هایسغدیواويغوریمانویبهويژهمضامینمهمبوداييرانشانميدهدواين
در مورد متون چیني مانویِ بازيافته از دونهوانگ کامالً مشهود است (هويزر و کلیم کايت:
 .)230:1331
هاینزديکبابودائیانداشتند،حتيباآنها


مانوياندرشرقايرانوآسیایمرکزیتماس
درمناطقيچونبزقلیق،سنگیموتويوقدرناحیهتورفانميزيستند.ازاينرودرادبیاتوهنر

مايههایهنر بودايييافت.مانويتبهعنوانيککیشگنوسيو
هاييازبن 

مانویبايداقتباس
آئینبوداييبهعنوانيککیشهندیهردودرنگرشبههستييکسانهستند.درهردو
کیش،جهانمنزل گاهاندوهورنجاست.درمانويت،پیامبرانراستینورسوالننورودرکیش

بودايي،بوداوپیشکسوتانبودايياينمعرفتراترويجميکنند.البتهمحتوایکسبمعرفت

متفاوتاست.اماکارکردشقابلمقايسهاست،بهطوریکهباعثگسستنزنجیرههایموجود

مادی مي شود .اين معرفت به ترتیب به تعالي جهان نور يا به نیروانا منتهي مي شود( .کلیم
کايت )211:1911:
هنخستاهمیتاستتابتواننوشتههاو

مفهومبنیادیمانوی،گنوسيامعرفتدردرج
آثارهنریآنانرادرککرد.اينگنوسآگاهيخاصياستيعنيآگاهيبهاينکهدوبنمايه

جهانراتشکیلميدهند:نوروظلمت،روحومادهوديگرآگاهيبهسهدورهتاريخکیهاني
ودهاند ،زمان کنوني يعني زمان
جهان يعني زمان ازلي يا زماني که نور و ظلمت از هم جدا ب 
آمیختگيودرنهايتکهنوروظلمتدوبارهازهمجداميشوند.درآنزمانروحانساناز
زنجیرظلمتوآلودگيرهاميگرددوبهقلمرونورفرارسد(.کلیمکايت )291،1911:

یتهایمانوی
نگارندهدراينپژوهش،هفتقطعهرابررسيکردهاستکهدرآنهاشخص 

اند.ايننگارههاعبارتنداز :


بهتصويرکشیدهشده
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1ـ MIK III 36
2ـ M 559
9ـ  MIK III 4979 a, b
1ـ MIK III 8259
0ـ  MIK III 6284
6ـ MIK III 4962
3ـ MIK III 7283

بررسی و تحلیل نگارهها
ترماندهاندوجزئیاتبیشتری

هاييرویکاغذهستند.برخيازآنها 
سالم

تماماينقطعاتنگاره
ازپوششافرادراارائهميدهندمانندقطعه،MIK III 4979a, bوليمتاسفانهبعضيديگربراثر

توانعناصرپوشششخصیتهاراشرح


سائیدگي،رطوبتياپارگيناسالمماندهوبهسختيمي
داد .
دستنويسهای مانوی عمدتا با نگارگری همراه هستند .در برخي از اين نگارهها،
1
درپوششهای

اندوشخصیتهایمهمازگزيدگانونیوشايان


هایآيینيبهتصويرشده

صحنه
خاصمشغولاجرایمراسمهستند،ازرویايننگارههاميتوانپوششافرادراشناخت.بهطور
مثالنگارههايي،صحنۀعملمذهبي 2وصحنۀروزقضاوت 9رانشانميدهند،امابیشتردست-
پرادختهاند .صحنۀ ”خیرات“ 1و ”فراهم کردن غذا برای

نويسها به اعمال روزانۀ مانويان 
دستهای
گزيدگان“ بیشترينموضوعياستکهبهتصويرکشیدهشدهاست.دراينصحنهها ،
حتياگرتصوير،حالتکاروفعالیتآنهارانشان دهد،بازهم

گزيدگانهمیشهپوشیدهاند .
دستهايشان هرگز ترسیم نشده است .در برخي موارد نیز ،حتي نقاشيهای چهره که وارد
ستونهای متن شده ،با محتوای متن ارتباطي ندارند .در اين صحنههای نگارگری ،گزيدگان
معموالً در ردای مخصوصشان نقاشي شدهاند .از روی نگارهها ميتوان انواع مختلف سرپوش و
کاله را هم مشخص کرد .پوشش کامل لباس با چینهای زياد اطراف دستها و زانوها ديده
ميشود .اين نقاشيها ،زندگي منظم گزيدگان را نشان ميدهند .نگارههايي هم هستند که

گزيدگانِزنراباهمانردایسپیدوسرپوشروسریمانندیبهسرنشانميدهند .

رارعايتميکردند

درجوامعمانویدوگروهميزيستند:گزيدگان()wizīdagānکهزهدخشکومقرراتسختي

1
وگروهنیوشايان()niyōšāgānياشنوندگانکهکمابیشبهراهزندگيعادیميرفتندهمانعوامالناسبودند.
2
)MIK III 4979؛Work of the Religion Scene(MIK III 4974
3
)Judgment Scene(MIK III 4959
4
MIK III 4974
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هایمانویبیانگرتاثیرمتقابلگزيدگانونیوشاياناست.طبقۀ

چهرهپردازیِمتنوعِنگاره
نیوشايانيکهدرآثارمانویتورفانبهتصويرکشیدهشدهاند،اغلبنیوشايانمعمولينیستندواز
هارتبۀآنهارابازگو

بهشمارميآيند .1دربیشترمواردسرپوش

اعضایبزرگاندرباریاويغورها
2
راينکههويتشخصازطريقناميالقبنوشتهشدهدرکنارتصويرمشخصشود .در

ميکندمگ
نگارههای مانوی ،نیوشايان اجزای مهم مراسم خیرات ،موعظهها و سرود مذهبي را تشکیل
دهند.آن هابهطورعادینیزدراکثراعمالروزمرۀجامعۀمانویازجملهدرصحنۀمراسم


مي
9
بِما بهتصويرکشیدهشدهاند .

مهمترينجشنآيینمانوی(پشتصفحهقطعه )MIK 4979 a, b
تصوير:1جشنبما /

منبع:گوالچي 31:2111،

1

MIK III 8259
MIK III 4979
 9بِماواژه ایماخوذاززبانيونانيوبهمعنایسکوييباالترازسطحزمیناستوجشنبِمامراسمويژۀسالگرد
مرگمانياست.دراينمراسممحرابيامنبریمينهادندکهدارایپنجپلهبودهوبِمانامداشت.مانويانتصويری
بزرگازمانيرادرمقابلاينمنبرقرارميدادندوبهسرودخوانيونیايشگروهيميپرداختند(.ويدنگرن:1306،

119-116؛اسماعیلپور.)113:1916،
2
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قطعۀ MIK III 4979 a, b
نگارۀ (کلیمکايت )21 -22:1112،موردبحثطوليبهاندازه 20/2وعرض 12/1سانتيمتر
نويسيکيازبزرگترينقطعاتمانوی


خوچواست.ايندست
داردومتعلقبهخرابۀαازمنطقۀ
استکهقسمتوسیعيازنقاشيآنسالمماندهاست.نگاره رویبرگهيکگزيدهردهباالرا
نشانميدهدکهدستراستگشودهاشهردودستفردیزرهپوشرامحکمدردستگرفته
است.ايننگاره،صحنۀدستراست 1رانشانميدهد کهطبق منابع مکتوب،اين مراسمدر
آيینواساطیرمانوی،نمادرستگاریاست.ظاهراايننقاشيبیانگررويدادخاصياستکهدر
آنبوگوخان،2فرمانروایاويغور،پیشازسال361بهکیشمانویگرويد.
تصوير:2گرويدنبوگوخان،فرمانرویايغوربهکیشمانوی.صحنهدستراست/مراسمرستگاریدر
آيینمانوی(رویصفحهقطعه )MIK III 4979 a, b

منبع:گوالچي 32:2111،




1

Right Hand Scene
قطعه
بهصحنه شاه معروف شد.بعد از آن کالرک (  )1332ٴ
ٴ
صحنهٴ ايننگارهپیشترتوسطکلیمکايت( )1312:91
نخستینکسيبودکهاينصحنهرادستراستنامید.
2
Bügü Khān
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گروههای مختلفياز شخصیتهادرتصويربرقالیچهایمزيننشستهاند.شخصیتوسط

تصوير که در قسمت وسط و بااليي صحنه قرار دارد از شخصیتهای عالي رتبه مانوی است.
گرچهسرآنکامالازبینرفتهاستولينوکريشچندشاخهاشنشانميدهدکهيکگزيده
مذکراست.باالیشانهچپاشتکههاييازيکهالهقرمزواحتماالهالليشکلوطرهّایازموی
سیاهبلندشديدهمي شود.اوکتمرسومسپیدرنگگزيدگانرابهتنداردکهدرباالیآنيک
شالسپیدآراستهشده قراردارد کهگرداگردشانههاچینهایبزرگوشُلراشکلدادهاست.
دوحلقهازاينپارچهقرمزرنگرویردایسفیدرنگقرارگرفتهاست(تقريبادرجایزانوهای
نقاشيکهچهارزانونشسته).اينگزيدهرویشاهنشینينشستهاستکهپشتيدارد.دستچپ
تصويربهچیزیاشارهمي کند،کفدستکهعمودینگهداشتهشدهبهسمتبیرونبرگردانده
شدهوانگشتسبابهوشستبههمچسباندهشدهاست .
تعدادی از چهرههای زرهپوش در کنار گزيده وسط تصوير ديده ميشوند .آنکه دست
ميدهدبهنظرزانوزدهاست.نمونهمشابهزرهاشکهشبیهزرههایقرونوسطاييمرکزوشرق

1
آسیا است ،در ديگر نقاشيهای مانوی نیز ديده شده است .مقام باالی او را از روی وضعیت
کلیدیاشدرصحنهنقاشيميتوانفهمیدوردایقرمزوهالهدورشنشانميدهدکهاويک
خاناويغوراست.پشتسراو،سرهایکالهخوددارِسهتاازچهرههایزرهپوشديگرقرارداردکه
هایدورشانبیانگرمقامواالیآنهاست .

تنپوشهاوهاله
روبهرویافرادخاندانسلطنتيِزرهپوشکهدرسمتراستشخصیتاصليتصويرقرار
اند.آنهاشاملدوگزيدهويکمردغیرروحانياند.آنچهاز

دارند،اعضایجامعهمانوینشسته
دهدکهآنهاموو ريشبلندسیاهو قهوهایو

فضایبااليياين قسمتباقيماندهنشانمي
لباسمرسومبهتندارند.مقامواالييشخصیتغیرروحانيازرویحضورشدرصحنهونیزاز
رویظاهرشباهالۀبزرگدورش،موشمشکيبلندِپوشیدهدرسرپوشوگوشوارهطالميتوان
دريافت.اوعباييسبزوپیراهنآستینبلندِطالييرنگيزيرردایسرخرنگشپوشیدهاستکه
باکمربندبستهشدهوشيءباريکدرازیبهآنآويزاناست .
اعضایروحانيوغیرروحانيجامعهمانویدرپشتبرگهديدهميشوندکهدررديفهايي
زيرهمدرطولدوطرفتصويرنشستهاند.درطولخطتقارننقاشي،رديفهاييازغذاوشاه-
نشینيپرزرقوبرققرارداردکهطبقاتمختلفبرگزيدگانمانویگرداگردآن،مراسماجرا
ميکنند.اينصحنهجشنبِمارابهتصويرميکشدکهمهمترينجشنکیشمانویاست.ظاهرا
مهمترينجايگاهدرنقاشيرویاينشاهنشیناست.درهرطرفشاهنشیندوگزيدۀردهباال


MIK III 3

1
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قراردارند.شخصیتاصليسمتچپتصويرلباسسپیدمرسومگزيدگانمانویرابهتندارد:
يقه Vمانندوآستینچین دارردايشوقتيساعدچپشراباالآوردهکامالمشخصاست.بقیه
قسمت ردايش زير لباس يا قبای سفید با حاشیههای زراندود پنهان شده که شانهها و کتف
راستراپوشاندهاست.وقتيدستراستشدوطرفلباسراجلویسینهاشنگهداشته است،
لبههایزراندودِبندماننداينقباچینهاييشلوحلقهمانندیرادرستکردهاست.محلهای
تاخوردگيِکامالآراستهبهگونهایاستکهنشانميدهدشخصچهارزانونشستهاست.روی
سرفقطيکگونه،مویسپیدبلندکهتاشانهرسیدهويکريشباانتهایانشعابدارازنقاشيِ
چهره،سالمماندهاست .
قسمتهایباقيماندۀنقاشياطالعاتيپیرامونقسمتهایازبینرفتهراميرساند.در
باالیسرباقيماندهيکشيخزمانندسیاهديدهميشودکهمعموالرویسرپوشهایگزيدگان

ردهباالقراردارد.دردوطرفشخصدوروبانآويزاناستکهاحتماالازمتعلقاتسراست.
پايینتنهيکيديگرازگزيدگانواالمقامراميتواندرقسمتباالیسمتراستشاهنشینديد.

گرچهاينگزيده،کوچکودورترازکانونتوجهبینندهنقاشيشدهاست،امااونیزرویسکوی
فرششدهای نشسته است .به عالوه در کنارش فقط روباني آويزان درست شبیه روبان لباس

شخصیتاصلينقاشيبهچشممي خورد.درمیانايننمایمرکزیدرهرطرف،گزيدگانو
افرادغیرروحانيِمرددرچهاررديفنشسته اند.تمايزردهومقامگزيدگاننهتنهاازرویحضور
يا عدم حضور هالهها ،نامها و موهای صورت مشخص ميشود بلکه از روی جايگاه نشستن و
سرپوشهايشان نیز نمايان ميشود .عالوه بر سرپوش مرسوم مستطیل شکل گزيدگان مرد،
کالههایگردسفیدرنگرویسرچهرههایرديفدومسمتچپونیزرديفاولسمتراست

هایمشکيقرارگرفتهاندوتنها

ديدهميشود.درپايینترينرديفسمتچپبرگزيدگانباکاله
سرپوشيکهزنانومرداناشرافاويغوربهسرميگذارنددرسمتراستتصويرديدهميشود.

قطعۀ MIK III 8259
ايننگاره(کلیمکايت)23:1312،طوليبهاندازه11/1وعرض23/2سانتيمترداردومتعلق
نويستذهیبشدهایاست

اينقطعۀدوبرگيبزرگتريندست

بهخرابۀαازمنطقۀخوچواست.
کهدرحالحاضردرکلّنگارههایمانویشناختهشدهاست.تصويرنقاشي،صحنهایازموعظه
را نشان مي دهد که در دو قسمت کشیده شده است (يکي باالی ديگری) .در قسمت پايینيِ
صحنه،سهمردوسهزنغیرروحانيبهحالت Vشکلرویدوقالیچهنشستهاند.شخصیتهای
تصويربيحرکترویپاشنههايشاننشستهاندودستهايشانراجلویسینهوزيرآستینهابه
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هم قالب کردهاند .سرپوشهايشان نشان ميدهد که احتماال اعضای خاندان سلطنتي اويغور
هستند.دومردسمترا ستتصوير(ازداخل)کالهسهگوشهسیاهرنگبهسردارند.اينکالهها
رامعموالشاهزادههابهسرميگذاشتند.درسمتچپتصوير(ازداخل)زنها،کالهبلندزنانهبا
مخصوصشاهدختهارابهسردارند.مشابهاينکالهدرپشتبرگهMIK III 4979

میانهزراندود
تر،گرد،سادهوبيپیرايهای


شود.دوشخصیتديگرازاينتصويرپايینيکالهکوچک
نیزديدهمي
شخصیتهای تصويرکهکترسميِبهتندارند،

ترآنهااست.
بهسردارندکهبیانگرردهپايین 
.لباسبلندويکتکهباالتنۀ سهزنِتصويربدونکمربنداستکه

کالههایيکسانبرسردارند

بازپوششزيرينيقهبلندآنرانشانميدهد.قبایمردانه،يقهایگردويکدرزدرسمت

يقه
چپزيرکمرداردوباکمربندیپوشیدهشدهاست .

/بزرگترين

:صحنهایازموعظهدرآيینمانوی(رویصفحه،برگه1قطعهMIK III 8259

تصوير9
نويستذهیبشدهدرنگارههایمانویدردوبرگ) 


دست

منبع:گوالچي 61:2111،



قطعۀ M559
نگاره (ابرت )11 :1331 ،مورد بحث طولي به اندازه  9/0و عرض  1/10سانتيمتر دارد و در
مکانينامشخصازمنطقۀخوچوکشفشدهاست.باوجودمقدارناچیزتذهیبحاشیهوپوسته
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پوستهشدنموادرنگياينقسمتِتذهیبي،ميتوانمواردآشناييراشناساييکرد.ايننقاشي،
منظرهایازخیرات،يکيازآيینهایروزانهنیوشاگاننسبتبهبرگزيدگان،رابهتصويرکشیده
ماندهتصوير،دوزننیوشاويکزنگزيدهرانشانميدهدکهنشستهاندو


است.قسمتسالم
میزیکهنسبتادرزمینهقرارگرفتهاست،سهزنراازهمجداميکند.لباسآندوزنِعادی،
رنگارنگ است .يکي از آنها نیمتنهای سبز به تن دارد که يقه پهن مشکي آن شانههايش را
پوشاندهولباسزيرآنبنفشاست.ديگری،لباسييکتکهپوشیده است کهنقشونگارگل-
بهروی
های چهار گلبرگي دارد .هر دو نیوشا کاسههای بزرگي پر از میوه در دست دارند و رو 
گزيدهقراردارند.
بدن گزيده پوشیده از پارچه سپید است .سرپوش او ،پیشاني و قسمتي از صورتش را
پوشاندهاست.يقهبلندلباسزيرشگردنشراپوشاندهاستورویآننیمتنهایبهتنداردکه
بهشکلVبازشدهاست.اوشيءمستطیلشکلکوچکيکهبهاحتمالزيادکتاباستراروی
سینهنگهداشتهاست .
تصوير:1آيینخیرات،رسمروزانهنیوشاياننسبتبهبرگزيدگان(پشتصفحهقطعه )M559

منبع:گوالچي 11:2111،



قطعۀ MIK III 36
ايننگاره(1زوندهمان)103:1336،طوليبهاندازه3/3وعرض11/2سانتيمترداردومتعلق
ازمنطقۀخوچواست.شمارهگذاریبويسبرایاينقطعه IB 6371است 1.نقاشي

بهخرابۀ K
1باشماره )MIK III 6371
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پشتبرگهبهصورتبدیآسیبديدهاست.ازباقيماندۀخطوطکلفتِسیاهِحاشیهای،لکههای
توانصحنهایاز دربارراتشخیصداد .جنگجوياندر بخش

محورنگوتکههایطالکاریمي
بزرگيازسمتچپتصويرباقيماندهدرزمینهآبيگرداگردفرمانرواايستادهاند.شخصیتاصلي

دربارباآرامشزانوهارادرازکردهاستودستراستشرویپایراستشقراردارد.بازویچپ
خمشدهاشراطوریبهيکسوباالآوردهکهگوييچوبيدردستدارد.اوشلوارآبيونیمتنهبا

بابدنهایطالکاریشدهو

شالسرخرنگيبهتنداردکهشلبستهشدهاست.تختشاهياش
نشاندهندهموقعیتباالوثروتفرمانروا
ساختيپیچیدهپايهوپشتيکوتاهيدارد.اينساختار 
است.عالوهبرآندورزراندودوجايگاهمرکزینیزجايگاهباالیاجتماعيفرمانرواومالزمانزره
بهرویفرمانرواقراردارند.
آرايشنظاميدردورديفرو 

پوشاورانشانميدهد .جنگجويان با 
هالهایبهدورسراکثرشاناستوريش،کالهخودطاليي،باالپوشونیمتنهزرهيبهتندارند.

چنیننیمتنههایزرهيبابندهایافقيطالييدرديگرمینیاتورهای مانوی از جنگجوياننیز
ديدهميشود 2.


تصوير:0پشتصفحهقطعهMIK III 36

منبع:گوالچي33:2111،

1تصويررویبرگه(زوندهمان103:1336،باشماره)MIK III 6371
2قطعۀ(MIK III 134رویبرگه)وقطعۀ(MIK III 4979رویبرگه).
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قطعۀ MIK III 7283
نگارهموردبحثطوليبهاندازه 1/9وعرض 0سانتيمترداردومتعلقبهخرابۀ αازمنطقۀ
خوچواست.برروینگارهيکشخصیتاصليوسرچندينزنرویظرفهایزراندودبهتصوير
کشیدهشدهاند.شخصیتمهمنقاشيبهاحتمالزياددرمرکز صحنهقراردارد وگرداگردشبا

هالههاینوردربرگرفتهشدهاست.اگردرتصويردقیقترشويم،ميتوانسرپوشروسریمانند
شدهدرپايینشانه،گوشوارهایزراندودوموهایمشکيراديد.گرچهبااين


سفیدرنگيآويزان
جزئیاتنميتوانهويتاينشخصیتراباقطعیتشناساييکرد ،اماميتوانحدسزدکهاو
يکالههاست.دراطرافاينالههتصاويرعجیبيازسرهایبيبدنديدهميشود.درستونهای
منظم،سرهایزنانهبرظروفطالييرنگقرارگرفتهاست.صورتاينبانوانکامالًواضحنیست.
اکثرشانآثارمحویازپوستيسفیدرنگ،موهایمشکيوسرپوش رانشانميدهند.سرپوش
يکي از آنها که سالمتر مانده ،حلقۀ بزرگ زراندودی را در میان پارچهای سفید رنگ نشان
ميدهد کهدوسویآنبهسمتباالموجدارد.باوجودیکهمشابهاينسرپوشهادرنگارههای

1
امامعنایضمنيودقیقآنهانامعلوماست.

ديگرینیزديدهشدهاست ،
تصوير:3رویصفحهقطعهMIK III 7283

منبع:گوالچي 119:2111،

 1برسرشخصیتتقريباًمحوشدهدرقطعۀ( MIK III 4959رویبرگه)ونیزبرسرشخصیت درحالپروازدر
قطعۀ(MIK III 4965رویبرگه).
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قطعۀ MIK III 4962 a, c
سانتيمتراست

سانتيمتروطولقطعه9/9cوعرضآن2/1

طولقطعه0a1وعرضآن2/6
مکانينامشخصازمنطقۀخوچوکشفشدهاند.شخصیتزنناشناختۀاينقطعهموهای

ودر 
مشکيداردکهدرجلویپیشانيتابخوردهاست.اينزنکالهسفیدیبهسرداردکهکناره-
هايشموجگونهوباالیآنمخروطياست.بهنوکبخش مخروطيکالهشيِکوچکيمتصل

استکهپايهایدرپايینآن وبرسطحاينشي،دايرههایمتحدالمرکزطرحشدهاست.لبو
چانۀاينبانوحالتترانهخواندنيانواختنيکآلتموسیقيرادرذهنمتبادرميکند.
تصوير:6پشتقطعه MIK III 4962 a

منبع:گوالچي 123:2111،



 1شمارهگذاریبويسبرایاينقطعه  IB 4962 bاست (بويس )112:1361،ونیزدر بهصورترنگي(هارتل،
.)1312
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تصوير:3رویصفحهقطعه MIK III 4962 c

منبع:گوالچي 123:2111،




قطعۀ MIK III 6284
سانتيمترداردومتعلقبهخرابهKازمنطقه

موردبحثاندازهایبهطول9وعرض1/1

نگاره1
خوچواست.درايننگارهيکمردنیوشابهتصويرکشیدهشدهاست.اوريشومویبلندمشکي،
رویاينمردميتوانآثاريک

جامهقرمزبهتنودستاریبرسردارد.درسمتچپصفحه،رو 
به

يا دو نوار زراندود عمودی را روی سطح قرمز مايل به قهوهایِ زمینه ديد .از آنجا که چنین
نوارهای زراندود در نگارههای مانوی از ويژگيهای پوشش رزمي است 2،چنین آثاری در اين
قطعهکوچکاحتماالمتعلقبهقسمتهاييازجامهرزميوردایيکجنگجواست.الزمبهذکر

استکهپوششاينمردبانیوشایتصويرشدهدردورترينقسمتصحنهنگارهMIK III 8259

رویاينمردريشدارديده

تواندريافتکهآنچهرو 
به


هاييدارد.بامقايسهايندومي

شباهت
ميشودقسمتيازسرپوشيکمرداست(ابرت.)1331:11،


1تصويررویبرگه(ابرت)1331،
 MIK III 134و MIK III 4979, MIK III 36
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تصوير:1مردنیوشا(قطعه)MIK III 6284

منبع:گوالچي 11:2111،

نتیجهگیری
مانيعقیدهداشتکهپارسايي،وابستهبهرهانیدنروشنيهایزندانيدرجهانوپرهیزازآسیب
رساندنبهآنهااست.اواينفلسفهرادردوسطحجسميوروحياعمالميکرد.دراينراستا

پوشش ظاهری بايد به گونهای ميبود که بیانگر حالت سادگي و بيآاليشي ،در عین حال
آراستگيباشد.ازقوانینآنانبرایبرگزيدگان اينبودکهبیشازغذایيکروزولباسيک
سالازمالدنیانبايستيداشتهباشندتابراینشرپاکيوطرزمعاشبيآاليش،دراقطارجهان
سفرکنند(.کريستینسن )231:1933،
نمونههایموجودبرایبررسيپوشاکزنانومردانمانویهستند.
نگارههایتورفانتنها 
هنرمانویيکهنرمجزانبودکهبامناطقدوردستآسیاييقطعرابطهکردهباشد،اگرچهبايد
توجه داشت که هنر متعلق يه اين کیش ،مولفههای شناختي ويژۀ خود را پديد آورده است.
مييابیم که بعضي از
همچنین با بررسي دامنههای هنری اين کیش به اين مهم دست  
سرزمینها

خصوصیاتيکهنخستدرهنرمانویاستفادهشدهاست،درسدههایبعددرهنرهای

بررسيپوشاکزنانومرددرچندنگارهمانوی 133

دورترازمنطقۀاويغوريانظاهرگرديد.عناصروشرايطگوناگونيدر درشکلگیریهنرمانوی
موثربودهاستبهطورمثالتاثیرپذيریپوششظاهریمانويانازفرهنگپیشینمنطقۀتورفان
مشاهدهاست .
تصاوير گزيدگان با کالهها و گلهای نیلوفر که گرداگردشان است فضايي وسیعتر از
نیوشايان را در نگارههای مانوی مورد بررسي پر ميکنند .آنها عموما ردای بلند و سپیدی با
کمربندهای مخصوص به تن دارند .سرپوشها به صورت شالها و کالههای مخصوص است و
شکلنیزدرمیانديگرمردممانویبهچشمميخورد.پوششمانوياندر

کتهاونیمتنههایV
تمامصحنههاینگارههابيپیرايه است ،امادرصحنههاييکهشخصیتهایواالمقاممثليک
خان اويغور حضور دارد ،مانويان پیراهنهای ابريشميِ رنگارنگ با زيورآالت و متعلقات به تن
دارند .در واقع يکي از ظرافتهايي که کتابنگاران برای نشان دادن طبقات اجتماعي به کار
برند،وضعیتبدناستمثلحاالتنشستن.تفاوتمیانحاالتنشستنچهارزانویمحترمانه


مي
ستنبررویپاشنههارفتاریرادرپيداردکهطبقاتاجتماعيافرادِبهتصوير

درمقايسهبانش
شدهراازهمتفکیکميکند.


کشیده
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