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 روشناندنگَاَمانوی  سرودهدر  فرمالیستینقد های مؤلفهاز برخی بررسی 

 راضیه موسوی خو  
 

 چکیده

روح پس از رهایی از زندان تن  سفر ةدربار ،بلند مانوی ةیک منظوم انگدروشنان

، ایکتابخانه ةبه جهان روشنایی است. در این مقاله، سعی بر آن است که با شیو

نیز  ودهاین سرفرمالیستی  تحلیلمحتوا، به  پس از بررسی چگونگی وزن، قافیه و

ن از منظر جدیدتریتوان سرودهای باستانی را پرداخته شود تا بدانیم که آیا می

، عدول از هنجار یا هنجارگریزی، هانزد فرمالیستمکاتب نقد ادبی واکاوید یا خیر؟ 

زدایی از طریق کاربرد صنایع بیانی و صنایع بدیعی، سازی و آشناییغریب

برجستگی واژه و لفظ در ادبیات و بیان غیرمتعارف، غیربومی و غیر معمول تجربه 

با بررسی متون بازمانده باستانی ایران، است.  راه رسیدن به ادبیت متن و حقیقت

های ادبی و شعرگونه در ایران، به زمانبریم که شروع آفرینشبه سادگی پی می

های ادبی، هنجارگریزی، بیان خیالرسد و ایرانیان از دیرباز با آرایههای دور می
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ود استفاده های خمند و ... آشنایی داشته و از آنان در نوشته و سرودهانگیز و عاطفه

قافیه دار و بیمصراع دارد و دارای ابیاتی تکیه 135، انگدروشنانکردند. سروده می

 مانند تنسیق، صنایع لفظی و معنوی بسیاری انگدروشنانسرودنامه است. در 

همچنین از خورد. به چشم میصفات، ابداع، تشبیه، تشخیص و مبالغه 

های ادبی کردن زبان در یکی از راههنجارگریزی نحوی و واژگانی نیز به عنوان 

استعاری و  هایافهاض ه شده است. ساخت ترکیبات وصفی نو واین سروده استفاد

های هنجارگریزی واژگانی است که سراینده از آنها غافل نبوده تشبیهی نیز از راه

شاعر همچنین برای تأثیرگذاری بیشتر در مخاطب، از هماهنگی القایی است. 

 تداعی اندیشه و توصیفات خود استفاده کرده است. آواها برای 

 ؛فرمالیست ؛پارتی مانوی ؛انگد روشنان ؛سرودهای مانویکلیدی:  واژگان

 شعر ایران باستان. ؛های ادبیآرایه ؛هنجارگریزی زبانی
 

 مقدمه-۱

 سرودهای مانوی -۱-۱

هایی یادداشت ،گردان روسیدانان سوئدی و جهانسده نوزدهم، جغرافیپایانی های سال در

پس از سفرهای  .فراموش شده داشتو  کهنتمدنی  در تورفان چین یافتند که نشان از

های تورفان خرابه، در از هنر و ادب را آثار ارزشمندی شناسان توانستند، باستاناکتشافی

ها وشتهندستدر میان این  .از زیر خاک بیرون بکشند، در ایالت کنونی سین کیانگ چین

غوری، هندی، بلخی، تخاری، سریانی و گویشهفده زبان چینی، تبتی، مغولی، اوی بهکه 

هایی به سه زبان ایرانیِ پارتی، پارسی میانه و سُغدی ـ به ، متنبود هاهای وابسته به آن

 های مانویاصل و ترجمه متن انتشار در این بین .نیز یافت شداز آرامی ـ  مقتبسخطی 

 دینی که پیروانش بیش برای همگان شگفتی برانگیخت. گفت؛می مانیاز دین سخن که 

  از هزار سال در گستره پهناوری از چین تا غرب اروپا و مصر پراکنده بودند.

به  بازمانده ها، مزامیر و اشعار مانویبخش بزرگی از اشعار دوره میانه را سرودها، نیایش

، چینی و های سغدی، قبطیزبانبه که  دهدتشکیل میپارتی و پارسی میانه  هایزبان
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 آفرین تقدیس و آفرین بزرگان هایبا نام مانی دو زبور منظوم .غیره نیز ترجمه شده است

ارسی و قطعاتی از آن به پ به زبان پارتی آفرین بزرگانسروده بود. ترجمه قطعات مفصلی از 

ه خطاب بی یهانیایشو موضوع آن که دارای چند بخش  میانه و سغدی در دست است

بند ت ترجیعدر هر بخش، عبارت معینی به صور است. پدر بزرگی و ایزدان آفرینش سوم

، چون هر یک از است آفرین تقدیسزبور دیگر مانی  نام شود. در طول متن تکرار می

های پارتی، نجات و ه قادوش آغاز می گردد. مضمون بیشترسرودنامهها با واژنیایش

آثار منظوم مانوی عبارتند از: سرودنامه دیگر  .بند استرستگاری نور یا روح در 

)نیکبختی ما(. در این دو منظومه دل که  2هویدگمانهای کامل( و )روشنی 1انگدروشنان

ای به رهانیدن او از اسارت ماده بپردازد. نجاتدهندهکند نجاتاسیر ماده شده، آرزو می

، رهاند. عالوه بر این دو سرودنامهاسارت ماده میآید و او را از دهنده سرانجام به یاری او می

یل انج)سرودهای کوتاه( و برخی قطعات شاعرانه  باشاهیا  مَهر)سرودهای بلند( و  آفُرشنان

اند. نیایشاند نیز در زمره آثار منظوم مانویکه به خود  مانی نسبت داده مزامیرو  زنده

ها به یکی از ایزدان مانوی است. این نیایشبیشتر خطاب به مانی یا  آفرشنانهای بلند یا 

 .(192: 1385 )اسماعیل پور، ستاوستاهای به تقلید از یشت

های کوتاه. های بلند و منظومهمنظومه اند:سرودهانویان شعر خود را در دو قالب میم

از این سرودها دو مجموعه به  ( است.های بلند مانوی دارای چند بخش )اندامسرودنامه

که  ستبه پارتی دیگرو دو مجموعه  گفتار نفس روشنو  گفتار نفس زندهپارسی میانه: 

های مانوی بازمانده در نوشتهیکی دیگر از دست هستند. هویدگمانو  انگدروشنانهمان 

 که نگارش آن در سده هشتم میالدی آغاز شد. نام دارد 3مَهرنامگترکستان چین، 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Angad Rōšān 
2 Huwidagmān 
3 Mahr Nāmag 
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 پیشینة پژوهش-۱-2

قیق و بررسی شناسان و دانشمندان بسیاری تحیراندر خصوص ادبیات و شعر مانوی ا

شناس خاور ،1پژوهش در شعر مانوی را مولر اند.ه و مقاالت و کتب گوناگونی نوشتهنمود

متن و ترجمه سرودنامه 1913و در  روشنانانگد، سرود ششم 1904او در  کرد.آلمانی آغاز 

به یاری  3، رایتزنشتاین1921در . 2در برلین منتشر کرد را هرنامگمَای مانوی به نام 

منتشر ترجمه و  را قرائت،« رستاخیزی سرودهای»و « سرودهای مرگ»، 4اندرئاس

سنجید و بین آنها  انگدروشنانسرودنامه « اندام»را با متن  M4وی تمام متن . 5ساخت

 .)2 :1954ت )نادرست اسمعتقد بود که نظر وی  6پیوندی بسیار نزدیک یافت. اما بویس

مری بویس سپس را قرائت کرد. های بسیاری از سرودهای مانوی پاره 7، هنینگ1943در 

 هویدگمانهای کامل( و )روشنی انگدروشنان های مانویترین سرودنامهمهم 1954در 

به چاپ   8 مانوی های پارتینامهسرود و در کتاب را بررسی، تقطیع و ترجمه)نیکبختی ما( 

نه مانوی در ستایش ایزدان اشعار پارتی و پارسی میا 1975در سال  او همچنینرسانید. 

 خوانشی بر فارسی میانه و پارتی با نام هایی از مزامیر را همراه با متون منثورو پارهمانوی 

های مانوی نامهسرود با انتشار 1990در سال نیز   10ورنر زوندرمان منتشر کرد.   9 مانوی

و  هویدگمانبه بررسی دو سروده  11هویدگمان و انگدروشنان در پارتی و سغدی

نامه مانوی واژه 2004نیز در سال   12دزموند دورکین مایستر ارنست پرداخت. انگدروشنان

فرهنگ  بود را با نام انگدروشنانو  هویدگمانهای به کار رفته در خود که دربردارنده واژه
                                                           
1 Müller 
2 Ein Doppelblatt aus einem manichäischen Hymnenbuch (mahrnāmag) 
3 Reitzenstein 
4 Andreas 
5 Das iranische Erlosungsmysterium 
6 Boyce 
7 Henning 
8  The Manichaean Hymn-Cycles in Parthian 
9 A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian 
10 Sundermann 
11 The Manichaean Hymn Cycles Huyadagmān and Angad Rošnān in Parthian and 

Sogdian     
12 Desmond Durkin- Meisterernst 
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 2ارالز لبریژبه چاپ رساند.  1 مانوی متون مانوی، جلد سوم، فرهنگ فارسی میانه و پارتی

پارتی را ی قواعد شعر «وزن شعر پارتی»با عنوان  ایمقالهنیز در  یفرانسو شناسرانیا

، های مانی و مانویاننوشتهدر کتاب  1378وامقی در سال ایرج در ایران نیز سی کرد. ربر

را بر اساس کتاب مری بویس ترجمه  انگدروشنانو  هویدگمانهایی از دو سروده بخش

به این مهم پرداخته ادبیات مانویکتاب  نیز درپور و ابوالقاسم اسماعیلمهرداد بهار  کرد.

جستارهایی  سرودهای روشناییکتاب  انتشاربا  1385در سال  پورابوالقاسم اسماعیل. اند

 مهشید. به بررسی اشعار مانوی پرداختدر شعر ایران باستان و میانه و سرودهای مانوی 

خود به تحلیل زبانی سرود  نامه کارشناسی ارشددر پایان 1393در سال لحسنی اابو

 1394خود در سال نامه کارشناسی ارشد الهام شجاعی نیز در پایان ومانوی  انانگدروشن

تن با نگاهی به محتوای عرفانی م انگدروشنان یبه بررسی زبانی و ادبی منظومه مانوی پارت

های ادبی در آرایه»با عنوان  1394ای که در سال عباس آذرانداز هم در مقالهاند. پرداخته

ین وجود ا ابررسی کرده است. ب نوشته صنایع ادبی این متون را« اشعار مانویان ایرانی زبان

تا کنون پژوهشی در زمینه تحلیل فرمالیستی اینگونه آثار نوشته نشده است و این پژوهش، 

 نخستین کوشش در این زمینه است. 
 

 روش پژوهش-۱-3

بر آن است که برای نخستین ای نوشته شده است، سعی در این مقاله که به شیوه کتابخانه

بار یک سروده کهن مانوی از دیدگاه فرمالیستی بررسی شود تا بدانیم که کاربری نقد 

های باستان تا چه اندازه است؟ و نیز پیوندی میان مطالعات مکاتب فرمالیستی برای سروه

صورت نقد ادبی مدرن و آثار ادبی باستانی برقرار شود. آیا پرداختن به فرم، زبان و 

واند ما را متقاعد کند که همچنان با یک منظومه ادبی روبروییم؟ هرچند ت، میانگدروشنان

کند ، کار را بر ما بسیار دشوار میانگدروشنانکه در دسترس نبودن تمام بندهای سروده 

                                                           
1 Dictionary of Manichaean Texts, Volume III: Dictionary of Manichaean Middle Persian and 

Parthian      
2 Lazard 
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کوشیم تا با ماند، ولی در این پژوهش میو قطعاً موارد ادبی بسیاری از چشم ما پنهان می

ر بندهای بازمانده به بررسی این اثر بپردازیم. در ادامه برای آشنایی خواننده، ابتدا تکیه ب

به شکل مختصر محتوا، وزن و قافیه سروده بررسی و سپس تا حد ممکن به تحلیل برخی 

بود که تمام بندهای شود. بهتر آن میهای نقد فرمالیستی در این اثر پرداخته میاز مؤلفه

جزء جزء بررسی و نقد شود اما به دلیل طوالنی بودن متن و خارج بودن این اثر به صورت 

شود. هر هایی بسنده میاز مجال یک مقاله پژوهشی، برای هر مورد، تنها به ذکر نمونه

 چند که برای موارد گوناگون بیشتر از چند نمونه در متن وجود دارد.
 

 بحث و بررسی  -2

 انگدروشنانسرودنامه -2-۱

 و ثروتمند است.ست که به معنی روشنان دارا مانوی بلند هاییکی از منظومه انگدروشنان

نخست باید گفته شود که تمامی این شعر بلند درباره سفر روح پس از رهایی از زندان »

تن یا ـ جهان تاریکی ـ به جهان روشنایی و رسیدن به پدر نخستین و مادر زندگان و 

العاده مضمون اصلی این اشعار با سرودهای عارفان ایرانی شباهت فوق. است روشنان دارا

این  .(1201: 1361)وامقی، « توان به سهولت از آن چشم پوشیدست که نمیبه حدی

شود و متن اشعار در بندهای چهار مصراعی شعر شامل فصولی است که اندام نامیده می

 توسط 1954در سال  است و هر تورفانهای ترکستان چین و از شاصل شعر از یافته است.

همراه با یک شعر بلند دیگر در  برونو هنینگ بازسازی ومری بویس و به راهنمایی والتر 

وندرمان نیز در ز ورنر به انگلیسی ترجمه شده است. 1 مانوی سرودهای پارتی ابی با نامکت

 به دروشنانانگرا همراه با سرود نامه  هویدگمانبیست و پنج قطعه از سرودنامه  1990

زوندرمان با بازخوانی نام  (.193: 1385پور، )اسماعیل سغدی و پارتی نشر داد

ثابت کرد این دو ، /M233/rنوشته در سرآغاز دست« وَهمَن اِسپََسگ مارخورشید»

                                                           
1 Manichaean Hymn Cycles in Parthian 
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 (,Sundermann سروده است« مار خورشید وَهمَن»مجموعه را اسقفی مانوی به نام 

1990:( 9-14.)  

این  1361در سال « انگدروشنان )یک شعر بلند مانوی(»ای به نام ایرج وامقی در مقاله

در این پژوهش استفاده خواهد  این ترجمه از منظومه را به فارسی ترجمه کرده است که

  شد.
 

 محتوا -2-۱-۱

که با لحنی ملتمسانه و با به کارگیری  انگیز و شاعرانهست خیالای، سرودهانگدروشنان

گذارد و برای بیان دردهای خود توصیفهای ادبی بسیار، در نفوس مخاطبین تأثیر میآرایه

شود. سراینده در این سروده کند آنگونه که مخاطب با او همراه میهای زیبایی میپردازی

خواهد شود و از او یاری میست عرفانی، دست به دامان معشوق ازلی خود میایکه سروده

هایش را به و گالیهکند تا او را از ظلمت برهاند و به روشنایی برساند. مادام عجز و البه می

رساند. کاری که رسالت شعر است در ادوار مختلف. شکایت از هجر گوش روشنان دارا می

نایی و نیز عرفانی و دوری و البه و زاری در فراق یار از موضوعات مهم ادبیات عاشقانه، غ

بوده است. در این سرود، روحِ اسیر و ناامیدی که عمرش به پایان رسیده است به دنبال 

پرسد: چه کسی نجات خواهدم بخشید؟ نجاتگردد و فریادکنان میبخش خویش مینجات

و به روح کنند آید، دیوان فرار میبخش با روی گشاده و سخنی عاشقانه به سویش می

شود. در پایان روح آزاد به زندان تاریک تن که از آن رهایی می رستگاری داده اسیر مژده

دوزد، در حالیکه به رهایی خود اشاره کرده و جامه نور را پوشیده یافته است چشم می

 است.
 

 وزن  -2-۱-2

اشعار مانوی را هنینگ منظوم به نظم ضربی دانسته است. وی گفته است سطرهای اشعار 

ای کیهتای هستند، در صورت اخیرسطر به دو مصراع دوتکیه ای و یا چهارتکیه مانوی سه

مصراع دارد. به باور  135، انگدروشنانسروده  .(Henning, 1977: 166)شود تقسیم می
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یعنی  .(Boyce, 1954: 1-14, 45-49) استدار بویس، این سروده دارای ابیاتی تکیه

اند نه شمار هجاها. به کنندهها تعیینعبارتی تکیه بههاست. اساسِ وزن شعر، شمار تکیه

دلیل نامشخص بودن تلفظ برخی واژگان، برای شناخت نظام شعری اینگونه متون می

اند پرداخت. مانند بایست به بررسی سرودهای که در یک دوره زمانی سروده شده

ای و تعداد زیادی تکیه های چهار. در هر دو سرودنامه، مصراعهویدگمانو  انگدروشنان

. هر پاره شعر )نیم مصراع( یک واحد وزنی وجود دارد ایمصراع یا پاره شعر دو واژهنیم

 دارد. بویس الگوی زیر را پس از بررسی دو بیت ارائه داده است:

 دارتکیه+ تکیهدار+ بیتکیه+ تکیهالف( هجای بی

 هتکیدار+ بیکیه+ تکیهندار+ بیتکیه+ تکیهب( هجای بی

 تکیهدار+ بیدار+ تکیهتکیه+ تکیهج( هجای بی

   (ibid)دارتکیه+ تکیهتکیه+ بیدار + بید( هجای تکیه

 ف، الف/ب؛ ب/الف و ب/ب تنظیم کردتوان به گونه الف/الهای یک دوبیتی را میپس پاره

 .(195: 1385پور، )اسماعیل

 الزار نیز قواعد زیر را برای شعر پارتی بیان کرد:

 وزن بر تکرار واحدهای زمانی ضربی )ضرباهنگ( در فواصل منظم مبتنی است. -1

 هنگ الزامًا با تکیه واژه منطبق نیست.آضرب-2

 .(310-277: 1375)الزار،  کندکمیت هجاها نقش خاصی ایفا می-3
 

 قافیه -2-۱-3

درباره الزام بخشد. شود که تکرار آنها به شعر نظم میقافیه به کلمه یا حروفی گفته می

وجود قافیه در شعر نظرهای گوناگونی وجود دارد. مثالً اعراب، تقید بسیاری به وجود قافیه 

 در دوران اسالمیدانند. ایرانیان نیز در شعر دارند تا آنجا که شعر بدون قافیه را شعر نمی

رخی ب به پیروی از شعر عرب به وزن عروضی و قافیه توجه بیشتری نشان دادند. در مقابل

اند و آن را سد راه آزادی احساس و عواطف شاعر دانستهها شمردهنیز قافیه را از محدودیت
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بیند بلکه آن را در زندگی و کیفیت شاعرانه را در وزن و قافیه نمی 1اند. والت ویتمن

برخی  .(164: 1368)شفیعی کدکنی،  بیندبسیاری چیزهای دیگر و در درون آدمی می

، قافیه را کنسرت وحشتناک برای  2اند. مثالً الواررفته نیز تا مرحله دشمنی با قافیه پیش

آن را جرنگ جرنگ مشابه در پایان مصاریع نامید  3گوش خران خواند. یا میلتون

.(Lacoue-Labarthe, 1999: 191) 

افیه محدود تر از آن است که به وجود قتوان چنین گفت که ساحت شعر گستردهپس می

شود یا قافیه را از ذاتیات آن بشماریم بلکه قافیه همچون ابزار و نیروی خارجی به کمک 

قافیه است و با توجه بدانچه گفته شد این موضوع ای بیسروده انگدروشنان ،آیدشعر می

ای بر شعر بودن آن وارد کند. همچنین در متون بازمانده ایرانی در دورهتواند خدشهنمی

، موسیقی درونی های صرفی گاه یکسانی که دارندبه دلیل وجود پایانه های باستان و میانه

ها، موسیقی ای سرودهآرایی امری بدیهی است که در کنار نظم هجایی، ضربی و تکیهو واج

را از نظر  به معنای امروزی تواند فقدان قافیهزیبایی را به آنها بخشیده است و گاه می

ای قافیه میهنینگ هماهنگی پایانه جمع را گونهجبران کند. ا حدودی تموسیقیایی 

آیند یا استفاده هایی که در پی یکدیگر میتوالی فعل( Henning, 1977: 354) شمرد

به این دلیل اند، چون اسم معنا یا مصدر، هایی که از یک مقوله دستوریدرپی از واژهپی

دارند، معموالً در ایجاد موسیقی کالم، عالوه بر های یکسانی از لحاظ واجی پایانهکه 

 (.13: 1394موسیقی اصلی شعر، نقش بسیار مؤثری دارند )آذرانداز، 

هر چند از لحاظ حروف پایانیِ مشترک، « چمند و وزند»برای نمونه در مثال زیر، دو واژه  

و « د»و « ز»صامت آرایی آوا بودن و نیز واجآیند ولی به دلیل همقافیه به شمار نمیهم

   د:انباعث ایجاد نوعی موسیقی درونی دلنشین در بیت شده»ِ«   نیز مصوت 

ky cmynd pd zryh zyrd o 

ˋwd wzyn[d] pd [……] (Boyce, 1954: 116) 
 که بر دل دریا چمند 

                                                           
1 Walt Whitman 
2 Paul Éluard 
3  Milton 
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 .[.....]کنند به و حرکت می
 

 الیستیفرم بررسی -2-2

مقابل دیدگان و قضاوت مخاطبان قرار میفرم آن چیزی است که از کلیت یک شعر، در 

 «اصل تقدم صورت بر معنا» 1گیرد و مجموعه عناصر سازنده یک شعر است. در فرمالیسم

های روسی وجود معنا را نادیده حاکم است. ولی این بدین معنا نیست که فرمالیست

متنی مستقل نوجودیت متنی اثر را از امور برواند. بلکه بدین معناست که آنان مانگاشته

دهد که همان درونمایه های ویژه یک اثر، یک واحد را تشکیل میداللت»اند. گرفتهنظر در

« های آنمایه بخشمایه یک اثر حرف بزنیم که از درونتوانیم همانقدر از دروناست. می

دهنده حقیقت زندگی صاحب آن ها اثر ادبی را بازتابفرمالیست (.293: 1385ف، و)تودور

مؤلف »گفت: می 2رمان سلدن شمردند.دانستند و آن متن ادبی را جدای از وی مینمی

از  3روالن بارت .(95: 1377)سلدن:  «نیستمرده است و سخن ادبی بازگوکننده حقیقت 

، ماالرمه را نخستین کسی «مرگ مؤلف»پردازان مطرح ساختارگرا نیز در مقاله نظریه

 گوید را مطرح کردزبان به جای شخصی که سخن میدانست که ضرورت جایگزینی خود 

 .(69: 1380)سجودی، 

 اند: منتقدان فرمالیست بر دو اصل تکیه کرده

 تغییر شکل در زبان عادی  -1

 .(150: 1378)شمیسا،  شوندزدایی میصناعات ادبی که باعث آشنایی -2

 -1روسی را برشمریم باید به  هایاگر بخواهیم راه رسیدن به ادبیت متن نزد فرمالیست

)هنجارگریزی نحوی، هنجارگریزی نوشتاری، هنجارگریزی  عدول از هنجار یا هنجارگریزی

زدایی از طریق کاربرد صنایع بیانی )مجاز، استعاره، سازی و آشناییغریب -2 ،واژگانی(

 -3طنز(، نما، تشبیه، کنایه( و صنایع بدیعی )ایهام، ابهام، تناسب، جناس، متناقض

                                                           
1  Formalism 
2 Raman Selden 
3 Roland Barthes 
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بیان غیرمتعارف، غیربومی و غیر معمول تجربه و  -4برجستگی واژه و لفظ در ادبیات و 

 آنمیان اجزای  همچنین است. دارای فرم یکدست وخوب یک شعر  حقیقت اشاره کنیم.

بایست از کلمات و . شاعر میوجود داردارتباط، هماهنگی و تناسب معنایی و زبانی 

سه اصل عمده برای  1که با کلیت شعر متناسب باشد. گراهام هوفترکیباتی استفاده کند 

انسجام: یعنی اثر ادبی کلیت داشته باشد، بریده بریده و  -1نقد فرمالیستی قائل است: 

ای پراکنده و فاقد نظم نباشد. این کلیت ممکن است در سایه وحدتی موضوعی یا توده

ی باشد تواند کم  ب در اثر است که میهماهنگی: یکپارچگی و تناس -2عاطفی حاصل شود. 

« افسون شعر»نهفته و «ِ آن»ا شناختی یدرخشش: که وجود جوهر زیبایی -3یا کیفی. 

 .(190-189: 1377)امامی،  است

های زبانی، نحوی و بایست بر اساس برجستگیاز دید آنان یک اثر ادبِی شایسته را می

به عنوان یک سروده کهن، از آن جهت که دارای  انگدروشنانهنری آن بررسی و نقد کرد. 

 مانند تشخیص، تشبیه، های ادبیو در بردارنده انواع آرایه و زیبایی ترکیباتظرافت کالم 

برای بررسی آرایی، پرسش و پاسخ، تکرار، تنسیق صفات و غیره است، مبالغه، واج

 در این پژوهش انتخاب شده است.  فرمالیستی

 

 های زبانیهنجارگریزی -2-2-۱

ها آنچه در زبان ادبی نیاز است عدول از زبان معیار و هنجارگریزی است. از نظر فرمالیست

عدول از نحو و خروج از معیارها و زبان متون ادبی و هنری بندهای بیشتر در به باور آنان 

حقیقت گوینده دهد و در ست که در زبان روی میایشعر حادثه» توان دید.متعارف را می

دهد که خواننده میان زبان او و زبان روزمره و شعر، با شعر خود، عملی در زبان انجام می

این تمایز  کند.تمایزی احساس می -زبان اتوماتیکی گرایان چک:یا به قول ساخت -عادی

 تفاقاً شعرا، عللی شناخته شده و عللی غیرقابل شناخت. تواند علل بسیاری داشته باشدمی

از زبان مبتذل و معمول، در تمام ست که علت تمایز آن همان شعری -شعر ابدی -حقیقی

                                                           
1 Graham Hoof 
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 1368)شفیعی کدکنی، « قابل تعلیل و تحلیل نیست ساحات

سازی زبان است و لیچ برای آن هشت مورد را های برجستهیکی از راه هنجارگریزی .(3: 

آوایی، هنجارگریزی هنجارگریزی نحوی، هنجارگریزی برد: هنجارگریزی واژگانی، نام می

ارگریزی سبکی و هنجهنجارگریزی گویشی، هنجارگریزی معنایی،  نوشتاری،

 .(50-45: 1373هنجارگریزی زمانی )صفوی، 
 

 هنجارگریزی نحوی -2-2-2

، هنجارگریزی نحوی به انگدروشنانسرودنامه در  زبان ادبی، زبان عدول از هنجارهاست.

 های ادبی کردن زبان وجود دارد:یکی از راهعنوان 

niʏust harwīn maran frēštag 

 .دهنده(ها نهان شده بودند توسط فرشته )نجاتتمام مرگ

بویس با اشاره به این بند، عدم رعایت قواعد نحوی به طور کامل در اشعار مانوی را نشان  

  (.198: 1386)بویس،  دهدمی

 

  واژگانیهنجارگریزی  -2-2-3

سازی زبان است؛ بدین ترتیب که شاعر بر های برجستههنجارگریزی واژگانی یکی از راه

آفریند و به کار های جدید میزبان هنجار، واژهواژه  حسب قیاس و گریز از قواعد ساخت

نامد. او می« ساخت ویژه»لیچ، ابداعات واژگانی شاعرانه را  .(46: 1373)صفوی،  بردمی

شود کند بلکه موجب غنای زبان میاست ابداع واژه، قانون واژگانی را تخریب نمیمعتقد 

 و تازه ترکیبات وصفیبررسی  با اشاره به مواردی اندک، بهدر اینجا  .(3: 1396)بلوری، 

اند و نیز دیگر ترکیبات اضافی که در جهت آفرینش کلمات به کاررفته معانی جدیدی که

کردهها را در خود پنهان ی معنایی، تشبیهاتی نو و استعارههادر زیرمجموعه هنجارگری

 پردازیم.می اند

 (Boyce, 1954: 114)نسا دیدار: مُردار چهره( برای زندگانی »: کاربرد اضافه استعاری-
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ابرهای ستبر ،  (id: 154)های آذرینمیغ(  (ibidدودین های()مِه هایوصفی: نزم ترکیب-

 ( id: 116)زاتگرگ

 (id: 114)های تاریکیاضافه تشبیهی: خانی-

 

 گریروایت -2-2-4

های زبانی آن به شمار هنجارشکنی، یکی از مهمترین انگدروشنان گری در سرودهروایت

گوست و از روزهای آشفته در این اثر روایت« مار خورشید وهمن»یعنی سراینده  آید.می

 گوید. تابی روح اسیر خویش سخن میو بی
 

 زدایی از طریق کاربرد صنایع ادبیسازی و آشناییغریب -2-3

برای منتقد فرمالیست مهم است که بداند شاعر حرف خود را چگونه زده است نه اینکه 

بایست مخاطب را برای فهم و درک اثر به دشواری بیندازد زبان ادبی می چه گفته است؟

 شود.زدایی انجام میطریق آشناییاین امر از و جستجوگری و کنکاش را در او بیدار کند. 

صنایع ادبی که  دانند.زدایی میها تمام صحن ادبیات و هنر را جوالنگاه آشناییفرمالیست

دو گروِه صنایع بیانی )مجاز، استعاره، تشبیه، کنایه( و صنایع بدیعی )ایهام، ابهام،  ملاش

د تأمل و مکث در مخاطب های ایجاشود یکی از راهنما، طنز( میتناسب، جناس، متناقض

یم انگدروشناندر ادامه به بررسی صنایع ادبی به کاررفته در سرودنامه  ادبیات است.

 پردازیم.
 

 تشخیص -2-3-۱

بخشی به اشیاء یا از آرایه تشخیص استفاده شده است. تشخیص همان جان در این بند

است و  «الشه و مردار»به معنی  «نسا». ست که وجود خارجی ندارندزاعیمفاهیم انت

ترجمه کرده « الشه شکل»را  «رنسا دیدا»وامقی  است. شکلدر اینجا به معنی  «دیدار»

اگر  رد.دا الشه یا مردارو شکل  ، صورتظاهریعنی آنکه  (.1206: 1361)وامقی، است 

مار خورشید وهمن در این  دیدار را به معنای چهره یا پیکر انسانی در نظر بگیریم آنگاه
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دهد ست را به زمان زندگانی نسبت میکه امری انسانی شکل و صورت مردارداشتن  بند

  ست.بخشیکه نوعی جان

ˋwd jm(ˋ)n jy(w)[hr] o 

ˋwd hw nsˋw dydn 

Hnjft pd mn o 

Cy rwšˋn ˋˋywštg (Boyce, 1954: 114) 

 و زمان زندگانی

 مردار، الشه( دیدار)این نسا و 

 بر من انجامید 

 (.1206: 1361)وامقی،  اش[] روزهای آشفتهبا 
 

 تشبیه -2-3-2

 زیبایی به برفی تشبیه شده است که برای. ز آرایه تشبیه استفاده شده استدر این بند ا

 گدازد. افتد و میآن دوامی نیست و در برابر آفتاب فرو می

Ms ˋwr ˋsˋh o 

ˋwd mˋ bwˋh fryh 

ˋym hwcyhryft o 

Cy pd hrw zng wygnyd 

ˋwd kfyd ˋwd wdcyd o 

cwˋgwn wfr pd ˋbdˋb 

ˋwd ˋw hrwyn kryšn o 

ˋwyštˋdn ny ˋst (Boyce, 1954: 156) 

 باز هم اینجا بیا!

 ةختو مباش دلبا

 این زیبایی

 کندکه به هر گونه هالک می

 گدازدافتد و میو فرو می

 همچون برف در )برابر( آفتاب
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 و به هر زیبایی )که باشد(

 .نیست )جای( ماندن
 

 مبالغه -2-3-3

عموماً باعث  اغراق صنعت مبالغه استفاده شده است. در آن ازآمیز است و این بند اغراق

درباره خشم اغراق کرده است و آن در این بند شاعر  .شودشدن شعر و نثر می انگیزخیال

 را به دریایی آذرین تشبیه کرده است که امواج خروشان آن برخاستند تا وی را فرا بگیرند. 

ˋwd ˋmwšt  hwyn dybhr o 

cwˋqwn zr(y)?  ˋdwryn 

ˋwd pdrˋšt wrm hˋwyndg o 

Kw ˋw mn ngwhynd (Boyce, 1954: 116) 

 و خشم آنان انباشته شد

 آذرین همچون دریایی

 و امواج جوشان برخاستند

 که مرا فراگیرند
 

 مراعات نظیر -2-3-4

ا تگرگ ب ، ابر وتندر ،آذرخش ،مه() نزم راعات نظیر دارند. کلمات باران،آرایه مزیر دو بند 

 .هم مراعات نظیر دارند

cy ˋc hrw pˋdqws o 

dm […] (ˋy)wz ˋmwšt 

ˋwd wˋrˋn ˋwd dwd o 

Cy (h)rwyn nyzmˋn  
 

wrwc ˋwd tndwr o 

ˋwd bybrˋn tgrgyn 

ˋbxwm ˋwd wcn o 

Cy hrw wrm zrhyg. (Boyce, 1954: 116) 
 ، از هر کرانچه
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 ...........تالطم، انباشته شد

 و باران و دود

 )مه( هاهمه نزم
 

 آذرخش و تندر

 زاتگرگ ابرهای ستبر

 و جوش و خروش

 های دریاهمه موج
 

  :نسیق الصفاتت -2-3-5

الصفات آن است که برای یک اسم، صفات متوالی بیاورند یا برای یک فعل تنسیق

 .(160: 1373قیدهای مختلف ذکر کنند )شمیسا، 
 

 ms ˋwr ˋsˋh o 

 pd   šˋdyft ˋby zryq 

ˋwd hwˋrˋm mˋ syˋh o 

pd mrnyn ˋrˋm (Boyce, 1954: 154) 

 باز همه، بیا

 اندوهبه شادی، بی

 به آرامی میاسا.
 

 پرسش و پاسخ -2-3-6

چه :  ” kym bwjy(n)[dyh o]“» همانطور که پیش از این گفته شد، عبارت پرسشی 

 ,Boyce) آمده است 12و  11، 10، 1در آغاز بندهای « کسی مرا نجات خواهد داد؟

تا پایان  8دهنده در بند ها را از زبان نجاتسراینده پاسخ این پرسش (. 132 :1954
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به دلیل طوالنی بودن بندها از آوردن آنها خودداری   (id: 140-167). دهدسروده می

 شود.و تنها به یک بند اشاره می کرده

 ˋz ˋw tw (ˋ)[bd](ˋ)cˋn o 

 ˋc hrwyn ywbhr 

 ˋwt ˋc hr(w)[y](n) tng o 

 ˋc kw tw brmˋd (Boyce, 1954: 146) 
 من تو را نجات خواهم داد

 هااز همه بیماری

 هاییو از همه تنگی

 که تو از آنها گریستی.
 

 ابداع -2-3-7

در اصل به معنی چیز تازه و نو آوردن و در اصطالح، آن است  (ایآرایه چند)آرایه ابداع 

 .که نویسنده یا شاعر در یک عبارت نثر و یا یک بیت شعر، چند آرایه ادبی با یکدیگر بیاورد

یا صنعت بدیعی مواجهیم گاهی در یک جمله ادبی با چند وجه از وجوه تحسین کالم »

ابداع  نویسان چندین صنعت در یک فقره را خود صنعتی شمرده وآن رانه یک وجه. بدیع

های ادبی تشبیه، ، آرایه19در بند  (.183: 3713)شمیسا،  «انداالختراع خواندهیا سالمه

 وجود دارد.  « او»آرایی مصوت بلند مبالغه و واج
 

ˋwd ˋmwšt hwyn dybhr o 

cwˋqwn zr(y)? ˋdwryn 

ˋwd pdrˋšt wrm hˋwyndg o 

Kw ˋw mn ngwhynd (Boyce, 1954: 116)    
 و خشم آنان انباشته شد

 همچون دریایی آذرین

 و امواج جوشان برخاستند

 که مرا فراگیرند
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 تکرار -2-3-8

در آغاز  «چه کسی مرا نجات خواهد داد؟:  ” kym bwjy(n)[dyh o]“ » پرسشی عبارت

به لحاظ هنری تکرار گاهی خوب است. پشت سر هم است.  آمده 12و  11، 10، 1بند 

های تأکید ثیرگذار باشد. همچنین یکی از راهأتواند جذاب و تآمدن سخن یا مضمونی می

 های شاخص متن به شمار آید. تواند از ویژگیمطلب، استفاده از آرایه تکرار است که می
 

qy(m) [                 o] 

………………… 

b cy ˋw jmˋ [n 

…………………. 

kym bwj[yndyy ] 

…………………. 

b cy pdrˋst ˋ [štyd ] 

………………….. 
 

kym ˋbdˋcyndyy o 

ˋc hrw [              ] 

b wxšyndg ˋdwr o 

ˋwd h(w) tnng (ˋ)[bnˋs] (Boyce, 1954: 132) 

          

 که مرا ...................

.............................. 

 چه در زمان مرگ

........................... 

 چه کسی مرا نجات خواهد داد؟

.................................. 

 چه آن آماده شده است

................................ 
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 چه کسی مرا نجات خواهد داد؟

 از هر ........................

 سوزانو آذر 

 و آن تنگی تباهی

در بندهای زیر به شاعر « ها و گشاده شدندمهر، بندها، انگشت»های همچنین تکرار واژه

 در ایجاد سبک خاص در سرایش کمک کرده است.

ˋwm pˋdˋn m[whr] o 

ˋwd ˋngwšt pw(x)g o 

[w]yšˋd bwd hrw[yn] bnd o 

Cy mn gryw ji(w)[hr] 
 

ˋwd hrwyn pw(x)g o 

C (y   d) st [ˋwd] ˋngwš(t) 

[wyšˋ]d bwd hrwyn o 

U ´zg (ry)s(p)ˋd hwyn mwhr (Boyce, 1954: 122) 

 مهر پاهای من

 و بندهای انگشتانم

 گشاده شد همه بندهای

 زندگی روان من
 

 همه بندهای

 من [های]و انگشت [ها]دست

 همه گشاده شدند

 و مهر آنان برگرفته شد
 

 آراییواج -2-3-9

شود. آرایی یا نغمه حروف گفته مییا چند مصوت یا صامت در شعر یا نثر واجبه تکرار یک 

در شود. این آرایه باعث ایجاد موسیقی درونی در شعر و تأثیرگذاری بیشتر در مخاطب می
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، در بند زیر خود باعث القای «ه»و « آ»آرایی واجآرایی به کار رفته است. نمونه زیر واج

ه شکوه شود که کاماًل همسویی با موضوع اثر کاه خواننده میکشیدن در ناخودآگ حس آه

 از اسارت و درد است دارد.

[ˋw mn gryw] xwdˋy o 
wynˋrˋh ˋwm pdwˋcˋh 

[ˋwm hwfryˋd] (ˋh) 0 

mdyˋn dwšmnyn (Boyce, 1954: 112) 
 ای خدا، روح مرا 

 بیارای و مرا بپیواز

 و مرا یاری کن 

 در میان همه دشمنان
 

 موسیقی شعر -2-4

های شعری نیست. چگونگی چیدمان موسیقی شعر، تنها مرتبط با وزن عروضی و قالب

های شعر نیز خود باعث ایجاد موسیقی واژگان و حروف و آواها در کنار یکدیگر و ایقاع

 شعر دو موسیقی دارد: شود. درونی می

 هاتکیه موسیقی بیرونی که همان وزن عروضی است بر اساس کشش هجاها و -1

موسیقی درونی که عبارتست از هماهنگی و نسبت ترکیبی کلمات و طنین خاص هر  -2

 .(51: 1368حرفی در مجاورت با حرف دیگر )شفیعی کدکنی، 

کند. ایجاد میهای کلمات، موسیقی درونی آن را و ایقاعوزن، موسیقی بیرونی شعر 

 .(73: 1956)ضیف،  داندتر می، موسیقی درونِی شعر را از وزن و نظم سریع1المبورن

ات و مممکن است دو شعر از نظر نت موسیقی برابر باشند ولی از نظر موسیقی اصوات کل

 .(همانجا )شفیعی کدکنی، موسیقی درونی متفاوت باشند

                                                           
1 lamborn 
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های صرفی های باستانی ایرانی مانند فارسی باستان و اوستایی به دلیل وجود پایانهدر زبان

شود. درست است آرایی در متون دیده میره نوعی موسیقی درونی و واجنماها همواو نقش

ند و در برخی موارد انماها در دوره میانه عمدتاً از بین رفتههای صرفی و نقشکه این پایانه

اند اما همچنان تأثیر آوایی آنها در پایان برخی واژگان دیده باقی مانده ءابه صورت استثن

های ایرانی و وجود پیشوندها و پسوندها به دلیل پیوندی بودن زبانشود. از سوی دیگر می

ها به خودی خود پررنگ است. از این روست سازی، موسیقی درونی اینگونه زباندر واژه

های ایرانی که شاید شاعران و نویسندگان فارسی، زبان فارسی که بازمانده همین زبان

است که در متون بازمانده ایرانی در دوره خوانند. پس بدیهیاست را شیرین و قند می

آرایی امری طبیعی باشد که در کنار نظم های باستان و میانه، موسیقی درونی و واج

شعر، »ها موسیقی زیبایی را به آنها بخشیده است. ای سرودههجایی، ضربی و تکیه

ی عاد اقتضایش آن است که در برانگیختن حس موسیقی و شور و هیجان بیش از زبان

مؤثر باشد و فصاحت، آن است که اجزاء کالم خالی باشد از تنافر حروف، غرابت استعمال، 

کوب، )زرین« مخالفت قیاس و کراهت در سمع. لفظ روان باشد با مخارج حروف آسان

های مانویهای سرودهروانی و شیوایی بیان و موسیقی درون، یکی از ویژگی (.59: 1388

ها، شور و هیجانی ژرف در دل مخاطب نیز این شیوایی و روانی واژه انگدروشنانست و در 

توان گفت در این سروده، واژگان کند. میانگیزاند و تأثیرگذاری آن را دو چندان میمی بر

های ادبی به کاررفته در متن نیز اند. آرایهو زبان به خوبی در اختیار محتوا قرار گرفته

اند. حس تنهایی، اسارت و فراق سراینده به کار گرفته شدهبسیار در راستای برانگیختن 

 آرایی در بندها هستیم. های زیر، شاهد روانی، موسیقی درونی و واجدر نمونه

pdyd ˋdwr o 

nyzmˋn dwdyyn (Boyce, 1954: 114)  

 آتش افروخته شد

 های( دودین.های )مهو نزم

[ˋwd mn] gryw tyrsˋd o 

ˋc hwyn cyhrg dydn (id: 114) 
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 روح من بترسید

 از دیدن چهره آنان.
 

 القاگری آواها  -2-5

م. پردازی می انگدروشناندر این بخش، به صورت خیلی کوتاه، به القاگری آواها در سرود 

، با تأکید بر مسئله تکرار، بر آن است که چه تکرار یک واژه در جمله و 1موریس گرامون»

از تأکید و شدت و حدت است. به عقیده او، کلماتی  چه تکرار یک هجا در یک کلمه، حاکی

که دارای اینگونه تکرارها باشند، چنانچه بیانگر حرکت یا صدایی باشند، نوعی مفهوم 

ابد و مکرر یکنند که ادامه میگیرند؛ یعنی صدا یا حرکتی را تداعی میمضاعف به خود می

شود است و ارزش آن زمانی آشکار میها یا هجاها بالقوه القاگر شود؛ یعنی تکرار واجمی

: 1391)پویان، « باشد به بیان آمده، با چنین تکراری تناسب و ارتباط داشته که اندیشه

موضوع  تواند، خود میانانگدروشنآواها در تمام متن از آنجا که بررسی القاگری  .(39

ششم انتخاب و بسامد ای باشد؛ در اینجا برای نمونه تنها دو بیت از اندام پژوهش جداگانه

هماهنگی القاگر، یعنی شاعر در سروده خود از شود. آواها در آن بررسی و تحلیل می

های او دهنده آن با تصاویر ذهنی یا اندیشههای تشکیلواژگانی استفاده کند که واج

 .)ر. ک کندها در ذهن مخاطب کمک میسازی اندیشهار، به تداعیمتناسب باشد. این ک

 :برای نمونه به دو بیت زیر دقت کنید(. 20-19: 1383 قویمی،

ˋwd ˋ(ˋ)šyft ˋwd pšyft o      
cwˋqwn zryh pd wrm 

 ˋwd drd ˋmwšt o 

 Kw mn gryw wygˋnynd (Boyce, 1954: 114) 

 آشفته و متالطم شد

 همچون دریایی توفانی

 های درد ] انباشته شد[توده

 تا روح مرا در هم شکند

                                                           
1 Maurice Grammont 
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آغاز شده و این واژه به « و :ud» بسیاری از بندهای این سروده با حرف ربطنخست اینکه 

در « : وo: ُ و u»های تیره واکه .عنوان رابط واژگان و عبارات در متن بسیار پر بسامد است

روند که با کنند و در القای صدای مبهم و نارسا به کار میمتن، تولید حزن و اندوه می

ها عالوه بر این واکهموضوع کلی اثر که اسارت و نومیدی است همخوانی بسیاری دارد. 

شوند که از نظر مادی و هایی استفاده میموارد فوق، برای توصیف اجسام، عناصر یا پدیده

: 1395اند )مختاری، هادی فرد: معنوی، اخالقی یا جسمانی زشت و عبوس و ظلمانی

 وضوع کلی اثر که اسارت و نومیدی است همخوانی بسیاری دارد.( که با م130

رود. نیز برای بیان شکوه و شکایت به کار می« ش :š»همخوان سایشی ،از نظر گرامون

برای بیان و توصیف هیجانات تند و تکان دهنده « : دd: ت و t»های انسدادی همخوان

در ( 46 -43 :1383)قویمی،  شوند.مانند خشم، آشفتگی ذهنی و درونی به کار برده می

راند که تکرار این شکنندگی سخن میاین دوبیت، شاعر صراحتاً از آشفتگی و درهم

هنگام تلفظ ثیرگذار باشد. أتواند تدر القای این حس می«  : دdت و  :t»ها: همخوان

آمدن این درپی نیاز به خروج ناگهانی هوا با فشار به خارج است. پیهای انسدادی همخوان

شود که ها صدایی تولید میبا این همخوان»شود. ها باعث ایجاد سبک منقطع میهمخوان

همچنین  (.47-44: 1383)قویمی، شود بریده بریده است در عین حال پیاپی ادا می

در زبان فارسی، اصواتی هستند که هنگام تلفظ « : نn: م و m»های خیشومی همخوان

نق آهسته ها غالبًا صدایی شبیه نقشود؛ بنابراین این واجخارج می آنها، هوا از راه بینی

)قویمی، کنند دارند؛ یعنی در واقع اصواتی ناشی از ناخشنودی و عدم رضایت را تداعی می

توان گفت شاعر برای پس میاند. ( که در این ابیات چند بار تکرار شده49: 1383

ها گری و تلقین اندیشهبالقوه آواها برای تداعی تأثیرگذاری بیشتر در مخاطب، از توانایی

غافل نبوده است و آن را به صورت بالفعل درآورده و در متن سروده همواره از آن استفاده 

 کرده است.  
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 گیرینتیجه-3

تا  ه استبرای بررسی فرمالیستی انتخاب شد انگدروشناندر این پژوهش، سروده مانوی 

توان بر اساس مکاتب جدید ادبی بررسی کرد های باستانی را نیز میبدانیم که آیا سروده

توان آنان را در زمره آثار ادبی بر اساس نظریات این یا نه؟ و پس از بررسی تا چه حد می

هدف از این پژوهش ایجاد پیوندی میان متون باستانی ایرانی و مکاتب مکاتب دانست؟ 

توان با آثار شاهکار ادب ایرانی مقایسه ه را نمیهرچند که این سرودنقد ادبی جدید است. 

تری و هدف سراینده کرد. زیرا هر چه که باشد این سروده مربوط به دوره زمانی بسیار کهن

به احتمال زیاد تبلیغ دین مانوی بوده است نه صرفاً یک آفرینش ادبی. به همین دلیل 

که نویسندگان آنان  دینی هستندمتون مانده از دوران پیش از اسالم، عمده آثار ادبی باقی

، بر انگدروشنانسروده اند. از زبان ادبی برای تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب استفاده کرده

یار های زبانی در آن بسلفهؤاساس دیدگاه فرمالیستی یک اثر هنری و ادبی است و برخی م

 اثر ارتباط، هماهنگییک شعر باید یکدست و دارای فرم باشد و میان اجزای پررنگ است. 

بایست از کلمات و ترکیباتی استفاده کند و تناسب معنایی و زبانی برقرار باشد. شاعر می

توان به وحدت و انسجام های این سروده، میاز ویژگیکه با کلیت شعر متناسب باشد. 

معنایی آن اشاره کرد، وحدت موضوعی که از تناسب میان واژگان و ترکیبات سرچشمه 

آنچنانکه از نخستین توان یافت. ته است و آن را هم در صورت و هم در معنای اثر میگرف

بند تا پایان، سخن از موضوع واحدی است. سراینده کوشیده است تا تمام هنر خود را 

برای بیان اسارت و نومیدی روح استفاده کند و عاجزانه به دنبال منجی خویش بگردد. 

ست. بخش نور و روشنایی و رهاییبه سراغ او آمده و بشارتای که در نهایت دهندهنجات

خواند. روزهای آشفته زندگی را به دریایی می« نسادیدار: مُردارچهره»او زمان زندگانی را، 

های انباشته درد، روح او را در هم میتوفانی تشبیه کرده که آشفته و متالطم، با توده

اند. اسیری مانند که گشوده شدههای تاریکی میها به خانیشکند. در نگاه او حتی چشمه

چه کسی مرا نجات خواهد داد؟ چه کسی مرا »پرسد: کنان میجای شعر نالهکه در جای

های پایانی به یاری شنود و در اندامبخشی که صدای او را میو نجات« نجات خواهد داد؟
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های به کار ها و آرایهتوصیف دهد. تمامهای او را میپاسخ پرسش ،شتابد و با عشقاو می

های موسیقیایی همسو با محتوا هستند و انسجامی های واژگانی و جنبهرفته در اثر، ترکیب

های واژگانی دیباچه اثر ست تنها به ترکیبا اند. برای نمونه کافیجانبه به اثر دادههمه

م. تک بین بندها بشوینگاهی بیندازیم تا متوجه پیوند درونی کلمات و ارتباط معانی قوی 

آمده را به نمایش  رفتارکوشند که حزن و اندوه روح در بند گتک کلمات در کنار هم می

های کالبدهای فریبکار، زندگانی الشه دیدار، روزهای آشفته، دریای توفانی، توده»بگذارند: 

 انباشتههای تاریکی، شاهزادگان خشمگین، خشم های دودین، خانیدرد، آتش افروخته، مِه

زا، قایق گرویده به ژرفا، کنده شدن میخ آهنین، نگون شدن شده، ابرهای ستبر تگرگ

ها در گرداب، افکنده شدن سکان بر دریا، گریه ناخدایان و ها، گرد آمدن ستوندرفش

های به آراییموسیقی درونی و واج .«راهنمایان دریا و در نهایت روز وحشت و ویرانی

 ، خود باعث تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب شده است. زنی کاررفته در متن

های ادبی ، هنجارگریزی نحوی و واژگانی نیز به عنوان یکی از راهانگدروشناندر سرودنامه 

کردن زبان وجود دارد. ساخت ترکیبات وصفی نو، اضافات استعاری و اضافات تشبیهی نیز 

،  «آ :ā» تکرار آنها غافل نبوده است. های هنجارگریزی واژگانی است که سراینده ازاز راه

کند این سرود، به القای حس نومیدی در مخاطب کمک میهای آغازین اندامدر  «: هh» و

های نخستین، . در انداماست« و گاه دعا کردن یا هیییی گفتن آه کشیدن»و یادآور حرکت 

از هم گسیخته میهایی که راند و استخوانهای تنش سخن میسراینده از سستی اندام

با بسامد باال در این بندها « آ ā:»و «ای :ī»و : ُ « u»تیره  واکهکاربرد صداهای  و شوند

توان گفت می شود.باعث ایجاد نوعی کشیدگی، رخوت، سستی و مکث در خواننده می

 گری و تلقینشاعر برای تأثیرگذاری بیشتر در مخاطب، از توانایی بالقوه آواها برای تداعی

ها غافل نبوده است و آن را به صورت بالفعل درآورده و در متن سروده همواره از اندیشه

در آغاز بسیاری از « و :ud» در حرف ربط«  ُ:u»تیره  واکه مثالً  آن استفاده کرده است.

بندها و نیز به عنوان رابط واژگان و عبارات در متن باعث تولید حزن و اندوه شده است 

 همچنین کاربرد کلی اثر که اسارت و نومیدی است همخوانی بسیاری دارد.که با موضوع 
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که ناخشنودی و عدم رضایت را تداعی می« : نnم و  :m»های خیشومی همخوانبسیار 

اند نشان از توجه گر حس آشفتگیکه تداعی« : دd: ت و t»های انسدادی همخوان و کنند

  دارد.سراینده به تأثیر القاگرایانه آواها 
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Study Some Components of Formalistic Criticism in 

Manichaean’s poem: Angad Rošnān 
 

Raziyeh Moosavi khoo 
 

Abstract 

Angadrošnān is one of the long manichaean poems, which is about the 

journey of the soul after being freed from the prison of the body to the 

world of lights. This article tries to survey the meter, rhyme and subject 

of this poem, and also to criticize it based on formalism to know the 

possiblity to analyze the ancient hymns through the newest schools of 

literary criticism or not? The research method in this article is the library 

method. according to formalism, deviation, defamiliarization by using 

literary techniques, prominence of the word in literature, 

unconventional expression, non-native and unusual of experience and 

truth is the way to reach the literariness of the text. By studying the 

surviving ancient texts of Iran, we simply realize that the beginning of 

literary and poetic creations in Iran dates back to ancient time and 

Iranians have long been familiar with literary techniques, devation, non-

normative, imaginative and emotional expression and they use them in 

their writings and poems. Angad Rošnān has 135 hemistich and has 

unrhymed verses. In Angad Rošnān’s hymns, many literary techniques 

can be seen, including conglobation, invention, simile, personification 
and exaggeration. Moreover, syntactic and lexical devation have been 

used as one of the ways to make a literary text. Making new descriptive 

and metaphorical compounds are also ways of avoiding the norms of 

vocabulary that the poet was not unaware of. The poet has also used the 

induced harmony to induce his thoughts and descriptions in order to 

have greater impact on the readers. 
 

Keywords: Manichaean hymns; Angad Rošnān; Parthian Manichaean; 

linguistic deviation; literary techniques; Ancient Iranian poems. 
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