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بررس�ی تأثیر تزیینات نگاره های بازمانده از مانویان در 
تزیی�ن قرآن های ق�رون اولیه اس�المی موجود در موزه 
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چکیده
پس از حاکمیت اسالم، مانویان مانند سایر ادیان دیگر در ایران به مدت چندین قرن از آزادی نسبی برخوردار شدند که 
در تعامل با حاکمان جدید بودند و بدون تردید، حاکمّیت جدید، از تجربه های مختلف سرزمین های جدید بویژه ایران بهره 
می برد. در همین هنگام بود که ایرانیان هنر خود را در خدمت مسلمانان قرار دادند. به مرور و با گسترش اسالم، سنت و فن 
ــته ایرانیان، قرار گرفت، به طوری که فن تزیین و تذهیب کاری در  تزیین و تذهیب کتابت قرآن کریم به تأثیر از هنر گذش
ــعی بر آن دارد تا با بررسی تأثیر نگاره های مانوی بر تزیینات قرآنی،  ــالمی هنر ایران، مقامی واال یافت. این پژوهش س ادوار اس
ــی نماید. هدف این پژوهش، یافتن ویژگی های  ارتباطات عمیق هنری موجود و انتقال و تکامل آن در دوره های بعد را بررس
تصویری، تزیینی و نیز نوع عناصر به کار رفتۀ هنر مانوی در تزیین نسخه های خطی قرآن کریم از قرن اول تا ششم هجری 
ــیوۀ گردآوری اطالعات به  ــد. روش این تحقیق به صورت توصیفی– تحلیلی و ش موجود در موزه قرآن امام رضا )ع( می باش

صورت کتابخانه ای و میدانی است.
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ــان، از بدو نزول  ــرمایۀ جاودان انس قرآن کریم، کالم الهی و س
ــلمین بوده  تا عصر حاضر و آیندگان همواره مورد توجه خاص مس
ــیار کوتاه، مرزها را درنوردید  و خواهد بود. کالم الهی در مّدتی بس
و در سراسر سرزمین های همجوار گسترده شد و قلوب آزادگان را 
ــیفتگی مسلمین به این کتاب آسمانی،  مسخر خویش ساخت. ش
ــی کالم الهی است. لذا کاتبان و  تا حد زیادی مرهون زیبایی شناس
ــلمان از همان آغاز تالش کردند تا زیبایی معنا و لفظ  ُمذّهبان مس
را در صورت قرآن نیز ُمتجلی سازند و از این رهگذر، خوشنویسی 
ــاندند، تا شایستگی  و تذهیب را در این کتاب مقدس به کمال رس
بهتر انتقال کالم الهی را داشته باشند. مسلمانان از همان آغاز برای 
کتابت و تزیین قرآن کریم اهمیت خاصی قایل بودند، تا جایی که 
ــتاوردهای فرهنگی را مطابق هدف و خواست خود به کار  این دس
گرفتند. باید گفت که تفکر مانوی در خلق آثار هنری به عنوان یک 

ــلمانی که با آیات و  رویکرد عرفانی خاص در ذهنّیت هنرمند مس
ــاس غربت  ــتا بود، تداوم یافت. احس کالم حق هم جهت و هم راس
ــه سفر به فراسو و تَطهیر وجود خویش از  در جهان مادی و اندیش
ــات خاکی را به عنوان تداوم آموزه های تفکر مانوی می توان در  حی
ــر تزیین و تذهیب قرآن کریم  ــالمی به خصوص در هن آثار هنر اس
ــا با تعالیم مذهبی،  ــاهده نمود. خصلِت همراهی نگاره ه مکرر مش
ــۀ هنرمند مانوی بوده است. این  ــت که در بَطن اندیش خصلتی اس
ــا و ویژگی های هنری مذهب مانی و انتقال آن از  دین و خصلت ه
ــخ  طریق آثار هنری در کتابت قرآن کریم، بخصوص در تزیین نس
ــود. این پژوهش درصدد آن است  خطی قرآنی به وفور دیده می ش
ــده از مانویان و تأثیر آن بر  ــه تطبیقی آثار به جای مان تا با مقایس
ــات قرآن های موجود در موزه قرآن امام رضا )ع(، ویژگی ها و  تزیین

عناصر تزیینی فوق را نشان دهد. 

مانی و مانویّت

مانی پایه گذار کیش مانوی است، که در 216م از تباری ایرانی زاده 
شد)کریستنسن، 1382، 145(. در سال 240 م، همزمان با تاج گذاری 
شاپور اول، مانی به تبلیغ احکام و دستورهای الهی پرداخت و در همان 
زمان محکوم و به دستور شاپور ایران را ترک گفت )ابن ندیم، 1381، 
ــماني و آگاه به اسرار الهي نامید.  582(. وي خود را آخرین پیامبر آس
تعالیم او تلفیقي از همه ادیان موجود در مرزهاي ایران و همسایگانش 
بود و در نظر داشت با سفر و فرستادن سفیران به اقصي نقاط دنیا، دین 
ــترش دهد. با به قدرت رسیدن بهرام اول دامنه فعالیت او  خود را گس
محدود شد و عاقبت در سال 276م، متهم به بِدعت شده و زنداني گردید 
و بنا به گفته اي پس از چند روز در همان زندان به قتل رسید)تصویر1( 

)دکره، 1380، 44 (. 
مانی با سفرهای فراوان توانست افراد بسیاری را به آیین خود جذب 
نماید. به خصوص آنکه نوشته های وی، با نقاشی های زیبا و موسیقی 
همراه بود و با انعطاف پذیری خود، رنگ و بوی فرهنگ هر منطقه را به 

خود می گرفت)همان، 41( .
همچنین گفته اند که ماني براي آسان ساختن فهم فلسفه بسیار 
مشکل آیین خود، مفاهیم ُمجرد آنها را به وسیلۀ طرح ها و رنگ ها نقش 
مي کرده و به این ترتیب حکمت ماوراءالطبیعه دین خویش را بیان مي 

نموده است)تجویدي،1354، 9-5(.
ــت: »ادیان سابق فقط در یک ناحیه و یک  مانی خود عقیده داش
زبان وجود داشتند ولی دین من چنان است که در همه نواحی و همه 
زبان ها انتشار یافته و در ممالک دور تعلیم می شود« )بیرونی، 1352، 
309 -310(. ُگسترۀ مانویّت تا اواخر حیات مانی تا سرزمین اردن هم 
رسید. اّما سرانجام در برابر حمالت ُموبدان زَرتشتی که موقعیت خود را 

در خطر می دیدند، شکست خورد )میرفخرایی، 1383، 33(.

هنر مانوی

ــت. ــه در خصوص مانویان از دو لحاظ حائز اهمیت اس مطالع
ــاظ هنری. با  ــی مانوی و دیگری به لح ــی به لحاظ جهان بین یک
ــر مانوی جدا  ــویم، که هن ــاب متوجه می ش ــن ب ــش در ای پژوه

مقدمه

تصویر 1- کشته شدن مانی، شاهنامه ابوسعیدی )دموت(، حدود 537 ه.ق.
 مأخذ: )تهران، موزه رضا عباسی(                               
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ــه در مورد  ــت و آنچه ک ــوی نیس ــی مان ــه و جهان بین از اندیش
ــودن آنها و  ــۀ التقاطی ب ــت، خصیص ــب توجه اس ــان جال مانوی
ــد)پوپ، 1378، 13  ــن خصوصیت بر هنر مانوی می باش تأثیر ای
ــاعه  ــت، که برای اِش ــمار هنرمندانی اس - 14(. مانی خود در ش
ــی  ــی، خوشنویس ــت به نقاش ــای ِکیش خود، دس ــظ و بق و حف
ــر تذهیب(  ــژه مانویان برای هن ــگاری )اصطالح وی ــگان ن و نَبی
ــماعیل پور،1381 ،40(. در کتاب بیان االدیان دربارۀ  زدهْ بود)اس
ــت: » و این مردی بود استاد در ِصناعت صورتگری  مانی آمده اس
و به روزگار شاپور ظهور نمود. در میان ُمغان دعوی کرد و برهان 
ــود«. بنابراین اهمیت تصویرگری و  او صناعت قلم و صورتگری ب
ــگ1 نزد مانی تا بدان اندازه بود که بنا بر کتاب کفاالیا، چون  ارژن
زمان مرگ مانی نزدیک شد، او با پیش بینی زمان شکنجه و آزار 
ــم« )همان، 11(. ــن گفت: »بر نگاره های خود می گری خود چنی

هنرمانوی از همان آغاز ظهور آیین مانی- در حدود سه قرن 
ــردی برای تعیین،  ــالم - به عنوان عاملی کارب پیش از ظهور اس
ــای آن و ثبت و ضبط و بیان اصول آیین  ــه و تبلیغ آموزه ه توجی
ــل علی رغم اینکه آیین  ــد. به همین دلی مذکور به کار گرفته ش
ــس از آن، هنر مانوی  ــا مدت ها و پ ــان رفت، ولی ت ــی از می مان
همچنان در فرهنگ ایرانی به عنوان نیروی پویا و پایدار به شمار 
می رفت)کلیم کایت، 1384، 13(. اما توجه مانویان به هنر نقاشي 
ــایر هنرها بود به گونه اي که کتاب مصور ماني، ارژنگ  بیش از س
بعنوان معجزه دینش به شمار مي رفت. دوست محمد2 در دیباچۀ 
ــته است: »پس از آنکه مردم  مرقع بهرام میرزا در این رابطه نوش
ــغول شد  ــي مش از ماني طلب معجزه کردند، او در غاري به نقاش
ــال آن را ظاهر ساخت:که در آنجا صورت انسان  و پس از یک س
ــجار و طیور و انواع اشکال که جز در آینۀ عقل به  و حیوانات و اش
دیدۀ خیال صورت نتوان بست و جز در ُصّوِر وهم و گمان در عالم 
عیان بر صفحۀ امکان نتواند نشست، ُمنقش و مصّور کرد« )مایل 

هروي،1372، 268(.
ــان تذهیب کاری بود،  ــه ویژگي هاي کتاب هاي مانوی از جمل
ــت که توجه را به  زیرا معتقد بودند که: »وظیفه هنر آن بوده اس
عوالم باالتر جلب نماید«. تذهیب کاری کتاب هاي مذهبي که نزد 
ــه اي از نمایش آزادکردن  ــته، در حقیقت صحن مانویان رواج داش
ــت، که در این راه مانویان  ــمار مي رفته اس ــنایي به ش نور و روش
ــنائي در آثارخود از فلزات گرانبهایی چون طال  براي نمایش روش
ــتفاده مي کردند، و ادامه این شیوه تزیینی بعدها و به تأثیر از  اس
ــالمی و در جهت تزیین آیات قرآنی بکار  ــر مانوی، در دورۀ اس هن
ــخ  ــت )تجویدي ، 1354، 31 - 32(. آرایه های گیاهی در نُس رف
ــی آن را  ــی مانوی، اغلب فراتر از عنوان می رود و همه حواش خط
گل و برگ فرا می گیرد و این ِشگردی بود که در ُسنن ِهلنی که 
تزیین اروپا و آسیای غربی را در ِسیطره خود داشت، کاماًل غریب 
ــرح افکنی که هنر مانوی دارد، وارد هنر کتاب آرایی  بود. ولی ط

ایران شده بود )هامبی،1376، 11(.
ــی تُند و صریح  در هنری مانوی، طراحی و رنگ در آثار نّقاش
ــی در زمینۀ آبی فیروزه ای  ــار َممُلو از رنگ های قرمز، اَرغوان و آث

ــبزها به همراه نقره و طالی فراوان برای جال و  ــاد و انواع س و ش
ــت. رنگ زرد طالیی که مانی بسیاری از نّقاشی های  ــع اس تشعش
خود را با آن می آراست، رنگی است که نماد نور، روشنی، دانایی، 
ــران و بین النهرین، بر  ــت. همچنین در ای ــت و بی وزنی اس معرف
ــده و ذهن  ــش مایه های تزیینی مانوی تأکید زیادی ش ــن و نق ف
ــب با نگاره های با مفاهیم مذهبی و  ــالمی آن را مناس و قریحۀ اس
دینی نمود. مثل نگاره های موجود در نسخ خطی مکتب نگارگری 
ــفه ای در آن مجسم  بغداد و قرآن کریم، که صفا و آرامش مکاش
است )کلیم کایت، 1384، 68(. شاید یکی از مهم ترین مراکز در 
صدراسالم و قبل از تأسیس بغداد، شهر کوفه بود که در تاریخ به 
ــانی اهمیت خاصی یافته و چنان  علّت مربوط بودن با تمدن ساس
که گفته اند: »ایرانیان و مخصوصاً پیروان دین مانی، پس از قبول 
دین اسالم در کشور عراق گردآمده اند و در خدمت حاکمان وقت 
ــی دربار و کاتب نسخ خطی قرآنی می پرداختند«  به عنوان منش

)پاک سرشت، 1379، 426(.

ارتباط هنر مانوی با تزیینات قرآنی

ــبک  نکتۀ قابل توجه در نگاره های بازمانده از هنر مانوی، س
ترکیب خط با نقش است که عیناً در دوران اسالمی، از جمله در 
تزیین نسخ خطی قرآن، این سبک مراعات می شود. به طوری که 
ــای بعد و در مجموعه آثار هنری  ــرات این نگاره ها در دوره ه تأثی
ــالمی، مخصوصاً در هنر تزیین و تذهیب قرآن های قرون  دوره اس
ــاهده می گردد، زیرا هنر تزیین و تذهیب قرآن  اولیه اسالمی مش
ــد و بالندگی دیگر هنرهای اسالمی که  ــود برای رش الگویی می ش
ــیعی از  ــترۀ وس به تأثیر از این هنر جایگاه واقعی خود را در گس
ــت می آورند. همچنین بر روی یکی از نسخ  هنرهای اسالمی بدس
ــت تر از متن به رنگ درخشان  ــده که عنوان درش مانوی دیده ش
زّرین در میان ترنج کشیده شده و با شاخه و برگ تزئینی آرایش 
ــت. نمونۀ فوق و دیگر نگاره های مانوی که در آنها دقت  شده اس
ــخص را به یاد هنر تزیین  و لطافت فوق العاده ای به کار رفته، ش

بررسی تأثیر تزیینات نگاره های بازمانده از مانویان در تزیین قرآن های 
قرون اولیه اسالمی موجود در موزه قرآن امام رضا )ع(

تصویر2- مراسم آیینی مانویان 
)نوازن�دگان و خواننده(؛ خوچو، 
تورفان، سدۀ 8 و 9 م/ 2و 3 ه.ق.
 مأخذ: )کلیم کایت،1384، 157(
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ــالمی می اندازد، که متأثر از هنر  ــاب آرایی در قرون اولیه اس و کت
مانوی به وجود آمده بود)تصویر 2(.

ــی دیواری که از داخل یک معبد متروک مانوی  »چند نقاش
ــب، رنگ و  ــده از نظر ترکی ــت آم ــای تورفان به دس در ویرانه ه
ــخ خطی  ــباهت هایی با آثار نگارگران ایرانی و نس نقش مایه ها، ش
ــمار اندک مانویان  ــت که ش ــان می دهد و دلیل آن اس قرآنی نش
ــرزمین های تحت حکومت اسالم، مهارت هنری  باقی مانده در س
ــه  ــالمی قرار داده اند« )عکاش ــود را در اختیار فرمانروایان اس خ

 .)56 ،1380،

قرآن های خطی س�ده های اول تا شش�م 
هجری موجود در موزۀ قرآن امام رضا )ع(

ــۀ قرآن در حرم مطهر امام رضا )ع(، نزدیک به 90  درگنجین
ــنغری، 14 جلد مرقع و 10 جلد  ــرآن، 8 برگ قرآن بایس جلد ق
الکی و روغنی نگهداری می شود. از این میان، پنج قرآن منسوب 
ــه خط کوفی بر روی  ــامل قرآن هایی ب ــه ائمه اطهار )ع(، که ش ب
ــوب به امام علی )ع(، امام حسن )ع(، امام حسین  پوست و منس
ــط شاه عباس  ــجاد )ع( و امام رضا )ع( که اکثراً توس )ع(، امام س
ــده است. بیشتر این  ــتان قدس رضوی اهدا ش اول صفوی به آس
ــنگرف3 جهِت اعراب و نقاط تیره رنگ نیز  قرآن ها دارای نقاط ش
ــد. همچنین از کل تعداد قرآن های موجود در  براِی اعجام می باش
ــده های  ــخه مربوط به س موزۀ قرآن امام رضا )ع(، حدود 42 نس
اولّیه هجری می باشد. قدیمی ترین قرآن وقفی این گنجینه مربوط 
ــت که توسط ابوالقاسم منصور بن  ــال 393 ه.ق/1002م اس به س
ــلطان محمود و مسعود غزنوی وقف گردیده  محمد کثیر4 وزیر س
است) تصویر 3 راست(. همچنین مجموعه قرآن های بسیار نفیس 
ــین وّراق، از دیگر آثار به نمایش گذاشته شده در  عثمان ابن حس
ــا مربوط به قرن پنجم هجری  ــد. این قرآن ه این گنجینه می باش

قمری و با خط کوفی مشکول5 نوشته شده اند)تصویر3 چپ(. 

ویژگی های تزیینی به کار رفته در قرآن های 
قرون اول تا سوم

اهمّیت تزیین و تذهیب قرآن در این قرون تا اندازهای است 
ــر ُمرقع بهرام میرزا  ــت محمد کاتب، در دیباچه ای که ب که دوس
ــت، چنین می آورد: »و در اخبار چنین آمده است که  ــته اس نوش
ــد، ابوالبشر  ــت و بانی این امر عظیم ش ــی که خط نوش اول کس
ــی که به نقش و تذهیب زینت  ــی اهلل و ... و نیز اول کس آدم صف
ــرت امیرالمومنین  ــدند حض افزای کتابت کالم الزم الترحیب ش
علی )ع( بودند...« )مایل هروی، 1372 ،262(. تزیینات قرآن های 
ــي  ــتر منحصر به نقش هاي هندس این قرون به خط کوفي و بیش
ــاده است که همین نقش ها در دوره هاي بعد رو به کمال رفته  س
ــازي مانوی و ساساني فن  ــیوۀ گل و برگ س و با الهام گیري از ش
تذهیب را پدید آورده است )تجویدي، 1354، 5-9( )تصویر4(. 

ــور تعیین  ــم در ابتدا به منظ ــرآن کری ــن و تذهیب6 ق تزیی
ــد، و غالباً  ــوره ها7 و تقطیع آیات8 و جزءها به کار گرفته ش سرس
ــتفاده قرار می گرفت.  در صفحات آغازین و پایانی کتاب مورد اس
ــتمل بر یک  ــاده و مش ــوره ها اغلب دارای نقوش تزیینی س سرس

تصویر3- قرآن وقفی 
محمدکثیر.

مأخذ:)گلچین معانی،1347، 30(

تصوی�ر3- قرآن عثم�ان ابن 
حسین وّراق.

مأخذ: )مشهد، کتابخانۀ آستان 
قدس، شمارۀ 70(

تصوی�ر4- تزیینات بکار رفته 
در ابت�دا و انتهای آیات قرآنی 
سدۀ 1 و 2ه.ق/ 7و 8 م، تصویر 
نس�خۀ باال : کتابت ش�ده در 
قیروان تونس. تصاویر نَُس�خ 

پایین: کتابت شده در مدینه.
مأخذ: )خلیلی، 1379، 29- 34(

تصویر5- س�ر س�وره ب�ه َزر 
تحریردار و مزیّن به نقش ترنج 
با طرح اس�لیمی، منسوب به 

امام رضا)ع(.
 مأخذ: )مشهد، موزه قرآن امام 

رضا )ع(، شمارۀ 1586 (
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ــوره ها بود و عناوین و عدد آیات را با قلم  ــی سرس تُرنج در حواش
ــنگرف از عنوان مشخص  زّرین و اِعراب و اِعجام9را با رنگ های ش
ــاختند و نقطه های حروف را با رنگ قرمز و سبز یا زعفران  می س
ــز،1377 ،21()تصویر5(.  ــخص می نموده اند)لینگ و آب طال مش
همچنین بررسی تذهیب قرآنی آشکار می کند که هنرمند تذهیب 
ــت که کادر اولیۀ صفحه را در صفحه آرایی  ــی اس کار همان کس

افقی و عمودی ترسیم می کرده است)خلیلی،1379، 21(.

ویژگی های تزیینی به کار رفته در قرآن های 
قرون چهارم تا ششم ه.ق

قرآن های این قرون نسبت به سدۀ اول تا سوم هجری مراحل 
ــوش و تزیینات طی نموده  ــرفت و ترقی را به لحاظ تنوع نق پیش
ــمت تکامل یافتگی پیشرفته ای از لحاظ کاربری نقوش و  و به س
تزیینات پیش می روند. برخی از ویژگی های کلی قرآن های سده 

چهارم تا ششم ه.ق به لحاظ کتابت و تزیین عبارتند از: 
ــت قرآنی به خط کوفی با کاربرد جزئی هنوز در این  1- کتاب

قرون ادامه دارد )تصویر7(.
ــده در  ــط پیرآموز در قرآن های کتابت ش ــتفاده از خ 2- اس

ایران، کاربرد داشته است. 
3- استفاده از نقوش تزیینی در میان آیات قرآنی در این قرن 

کاربرد داشته است )تصویر7(.
ــری خط کوفی در برخی از قرآن های به خط ثلث  4- بکارگی

در عناوین، سرسوره و سرلوح ها دیده می شود)تصویر8(. 
ــتر تزیینات به کار رفته در قرآن های این دو سده با  5- بیش

نقوش هندسی است )تصویر7(.
ــوره در قرآن های به  ــی و تذهیب سرس ــان های ترنج 6- نش
خط کوفی کاربرد داشته است )تصویر 7( )پاک سرشت، 1379، 

.)114
7- گرایش به خط ثلث و نسخ در کتابت قرآن بیشتر شده و 

قرآن های با ترجمه، زیادتر است)تصویر 8(.
8- عالیم پایان آیات تخمیس و تشعیر10، و به صورت تذهیب 
و مرّصع11 و عمدتاً به شکل یک شمسه12در پایان آیات و یا حواشی 
ــد. نیز کلمۀ »سجده« در سوره های سجده دار در  صفحات می باش

ع نوشته شده اند)تصویر6(. ِب مرصَّ داخل یک کادر مذهِّ
ــان  ــم زم ــه ه ــرون 5 و 6 ه.ق ک ــب ق ــای تذهی از ویژگی ه
ــت که در یک صفحۀ سرلوحه  ــت با دوران سلجوقی، این اس اس
ــت و در بعضی از  ــود و طراحی سرلوحه ها متنوع اس دیده می ش
ــکیل می دهد  ــوارد تزیینی که صورت گرفته زمینۀ متن را تش م
ــی است. نقش  ــکال هندس ــه ها و اش ــته هایی درون شمس و نوش
ــد هم ادامه  ــده و از آن به بع ــه در این دوره بیان ش ــدی ک جدی
ــامل هاله ای است که در واقع دورگیری حروف و  پیدا می کند، ش
ــتند. در خارج این هاله صفحه  ــم با رنگ طالیی یا الوان هس عالی
ــت، به طوری که نوشته برجسته تر  ــلیمی پُر شده اس با نقوش اس
ــده جلوه می نماید)همان، 432(. تقسیم بندی  از زمینۀ تزیین ش

ــه بخشی زمینه در سرتاسر این قرون ادامه یافت. عنوان گاهی  س
ــش گوش کشیده جای گرفت که مثلث هایی در  در درون یک ش
زوایا داشت. گاهی هم عنوان فصل ها در دو صفحۀ متقابل کشیده 
ــت، در مرجع  ــد و یا آن بخش از عنوان که وجه فرعی داش می ش
ــیۀ تحتانی خود سرفصل نوشته می شد.  مجزائی در خارج از حاش

تصویر6- نشانه های فواصل آیات و تذهیب حاشیه ای.
مأخذ: )مشهد، کتابخانه آستان قدس رضوی، شمارۀ 4680(

تصویر7- دو کتیبۀ مذهب همراه با ترنج حاشیه ای، اوایل سدۀ 5ه.ق/11م.
 مأخذ: )مشهد، کتابخانه آستان قدس رضوی، شمارۀ 4680(

تصویر8- کتیبه ای مرّصع و مذّهب با گره بندی تشعیری، اواخر سدۀ 5 ه.ق/11م.
 مأخذ: )مشهد، کتابخانه آستان قدس رضوی، شمارۀ 4640(

بررسی تأثیر تزیینات نگاره های بازمانده از مانویان در تزیین قرآن های 
قرون اولیه اسالمی موجود در موزه قرآن امام رضا )ع(
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ــلجوقی و ادوار بعد تزیین سر فصل را در آخرین  مذهبان دوره س
ــزی می کردند)تصویر7(  ــل قبل رنگ آمی ــه و یا کلمات فص کلم

)پوپ، 1378، 238(.   

بررسی و مقایسۀ تطبیقی آثار 

ــته اول  الف( بررس�ی و مقایس�ه نقوش هندس�ی: دس
ــتجو کرده و با  ــی را که در هنر مانوی جس ــکال و تزیین های از اش
ــم ه.ق( موجود  ــرن اول تا شش ــامل ق ــای قرون اولیه )ش قرآن ه
ــی  ــکال هندس ــرآن امام رضا)ع( تطبیق می دهیم، اش در موزۀ ق
ــی به صورت نقوش هندسی  ــتند. تقسیم بندی اشکال هندس هس
ــی و مقایسۀ تطبیقی  ــاده، زاویه دار و دورانی بوده که در بررس س
ــات قرآن های موزۀ قرآن امام رضا )ع(  نگاره های مانوی با  تزیین
ــی تصویر 9، قطعه ای از تصویر  ــود. در بررس بدان پرداخته می ش
چند نوازنده، که در این مینیاتور، موسیقی دانان به ترتیب هر یک 
ــته اند. در مقایسۀ تطبیقی تصاویر  ــبز آراسته، نشس بر قالیچۀ س
الف و ب، تأثیر تزیینات هنر مانوی به کار رفته در تصویر الف، به 
ــه نقطۀ طالیی مثلث شکل که  مشابه آن را در تزیین  صورت س
ــن کنندۀ ابتدا و  ــخصه و تعیی ــات قرآنی به عنوان عالمت مش آی

انتهای آیات کاربرد دارد. 
ــوی )صحنۀ بما(،  ــک نگارۀ مان ــی از ی تصویر10، الف: بخش

ــترکی از نقوش  ــت. در تصویر فوق وجه مش ــان داده شده اس نش
ــی به کار رفته در هنر مانوی در مقایسه با تزیینات قرآنی  هندس
ــطرنجی فوق،  ــاهده می کنیم، که در این تصویر نقوش ش را مش
ــد.  ــه تطبیقی با آثار قرآنی می باش ــای این مطلب در مقایس گوی
ــان در تزیین یک سرسورۀ قرآن  ــی را با نمونه ای همس این نقاش
ــمارۀ70 موزۀ قرآن امام رضا )ع( مقایسه کرده ایم و می بینیم  ش
ــر سوره با نقش تزیینی  که چگونه یک فضای خالی داخل قاِب س

فوق پُر شده است. 
ــی قابل مقایسه، نگاره بوداست که در  از جمله تزیینات هندس
تصویر 11 قابل مشاهده و با تصویر برگی از قرآن شمارۀ 6 منسوب 
ــه شده است، و شامل دایره ای است بزرگ  به امام علی)ع( مقایس
ــب با  ــه در اطراف آن دایره های کوچک تری با فاصله ای متناس ک
ــادگی اش جزء اولین  ــرار دارند. این نقش با توجه به س ــر ق یکدیگ

آرایش قرآن ها به شمار می رفت که همان نشان آیات است.
ب(بررس�ی و مقایسه نقوش گیاهی: در بررسی و مقایسۀ 
ــار مانوی با قرآن های موجود، کاربرد نقوش گیاهی به کار رفته  آث
ــام رضا )ع( و محل کاربرد آن  ــن قرآن های موزه قرآن ام در تزیی
ــورت گل های چند پَر، غنچه های باز، گل لوتوس و ... مورد  به ص

مطالعه قرار می گیرد.
ــی به نقوش  ــی نقوش هندس 1- سرس�وره ها: بعد از بررس
ــب مانویان به  ــددی از ُکت ــات متع ــم. صفح ــی می پردازی گیاه
ــیه بوده و تصاویری گیاهی به  ــت آمده که دارای متن و حاش دس
ــاخ و برگ پیچ و خم دار یا تصاویر اشخاص با لباس های  شکل ش
ــت.  ــازهای مقدس زینت یافته اس ــال عبادت یا نواختن س در ح
ــاره  نکتۀ قابل توجه و اهمیت در آثار مانوی که بار دیگر به آن اش
ــت. چنان که می بینیم  ــبک ترکیب خط با نقش اس می کنیم، س
ــه، عنوان به رنگ  ــود ک ــخ مانوی دیده می ش بر روی یکی از نس
ــده و با شاخ و برگ  ــیده ش ــان و زّرین در میان ترنج کش درخش
ــت، 1379، 426(. فن تزیینات به  ــده است)پاک سرش تزیین ش
کاررفته در نگاره های مانوی، پایه ای برای شکل گیری فن تذهیب 
ــده، و از ویژگی های  ــت، که عیناً در دوران اسالمی مراعات ش اس
ــیدن به  ــردن مراحل آغازین رس ــالمی بعد از طی ک ــب اس تذهی
ــردن فضاهای خالی با  ــی و طبیعت گرایانه و پُرک ــات گیاه تزیین

استفاده از نقش و نگارهای گل آذین بود )تصویر2(. 
ــزد مانوی را که دارای هاله ای اطراف  در تصویر12 الف: دو ای
سر می باشند، را نشان می دهد، که یکی از آن دو در حال نواختن 
فلوت و دیگری چیزی بر دست دارد، و به صورت قرینه و روبروی 
هم روی یک گل نیلوفر آبی ایستاده اند. جامۀ این دو ایزد مانوی 
ــیای میانه بوده، و دستارها کاًل به  ــبک چینی و هندوی آس به س
ــت. در تصویر12ب: برگی از یک نسخه  ــبک دربار ساسانی اس س
ــوره ای زّرین با  ــماره موزه ای 1586، که سرس خطی قرآن به ش
ــت مدّوری بوده و  ــلیمی که دارای حال ــی پیچان به طرِح اس نقش
ــد، در حاشیۀ صفحه این نسخه  به یک مرکز واحد متّصل می باش
ــت با نمونه مشابه  ــاهده می شود، که قابل مقایسه اس خطی مش

مانوی که در تصویر الف دیده می شود.

نق�ش  تأثی�ر  تصوی�ر9- 
هندسی نگارۀ مانوی)کلیم 
ب�ر   )157،1384 کای�ت، 

تقسیمات قرآنی.
مأخذ: )مشهد، موزه قرآن 
نس�خه  )ع(،  رض�ا  ام�ام 

شماره 12(

نقوش  تأثی�ر  تصوی�ر10- 
هندس�ی پُرکننده در آثار 
 ،)Gulacsi,2005,85(مانوی

بر تزیین قرآن های اولیه.
مأخذ: )مشهد، موزه قرآن 
نس�خۀ  )ع(،  رض�ا  ام�ام 

شمارۀ 70(

تصویر11- تأثیر نقش
هندسی هنر مانوی

ب�ر   ،)Gulacsi,2005,85(
تقسیمات قرآنی منسوب 

به امام علی)ع(.
مأخذ: )مشهد، موزۀ قرآن 
نس�خه  )ع(،  رض�ا  ام�ام 

شماره 6(
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ــر مانوی بر  ــه جای مانده از هن ــر تزیینات ب ــی تأثی در بررس
ــی تطبیقی نقوش گیاهی  ــات قرآنی، در تصویر13به بررس تزیین
می پردازیم. تصویر الف، بخشی از دیوارنگاره یک دیناور برجسته 
)مانی( که گزیدگان گردش حلقه زده اند. از نشانه های مهم برای 
ــایی تصویر، هالۀ گرد سر دیناوران بزرگ است که دستاری  شناس
ــر می نهاده اند. تزیینات به  آیینی، پرآرایه و بلند را چون تاج بر س
کار رفته در این دستار آیینی شامل آرایه های گل و بوته به صورت 
ــد، که در مقایسه با تصاویرب، قرآن  ــلیمی های پیچان می باش اس
ــماره 56 و تصویر ج، قرآن شماره 70 موزۀ قرآن امام رضا )ع(  ش
ــلیمی در داخل و حاشیه سرسوره های  که ُمبّین کاربرد نقوش اس

قرآنی است، قابل مقایسه می باشد.

2- نوارهای تزیینی
 

ــی در آثار مانوی،  همان گونه که گفتیم در کنار نقوش هندس
ــاهدیم که از آرایش ها و آرایه های  نقوش تزیینی دیگری را نیز ش
هندسی فاصله گرفته اند و به مانند پلی برای رسیدن به طرح های 
ــاخ و برگ دار محسوب می شوند. این نقوش  گل دار و تزیینات ش

ــدۀ نقش هایی در هم پیچیده و به هم بافته  اند که با نام  دربرگیرن
ــوند و هنوز عینیت گرایی ها و  ــده شناخته می ش نقوش ساده ش
پیچیدگی های نقوش گیاهی )ختایی و اسلیمی( و طبیعت گرایانه 

را ندارند)تصویر4( )پوپ، 1378 ،224(.
ــیۀ باالی تصویر نقشی ساده  در تصویر 14 می بینیم که حاش
و پیچک مانند است که نظام آرایشی آن یادآور بندهای حلزونی 
ــکل ختایی و اسلیمی است. این نقش را در تصویر 14 با نقش  ش
حاشیۀ، سرلوح13 نسخه شماره 6 موزه قرآن امام رضا )ع( مقایسه 
ــردی و نقش  ــرح و هم از نظر کارب ــم از نظر ط ــرده ایم که ه ک
ــه اند.  ــا یکدیگر قابل مقایس ــه ایفا می کنند، ب ــیه مانندی ک حاش
ــماره 41 کتابخانۀ  ــخه ش ــابه دیگری همچون نس نمونه های مش

آستان قدس رضوی، دارای چنین تزیینی می باشد. 
در تصویر 15در ادامه بررسی تأثیر هنر مانوی بر شکل گیری 
ــی تصاویر الف و ب می پردازیم:  و تکامل نوارهای تزئینی به بررس
در تصویر الف، برگی از یک نگارۀ مانوی، که دو ایزد مانوی را در 
ــن تصویر آورده که روی یک گل نیلوفر آبی زانو زده اند، جامۀ  ای
ــیای میانه، و دستارها کاًل به سبک  ــبک هندوی آس آدم ها به س
دربار ساسانی است. از تزیینات دیگر می توان به پیچ های تزیینی 

تصویر12الف- بررسی و مقایسه تأثیر نقوش ساده شده )استیلیزه( نگارۀ مانوی.
مأخذ: )کلیم کایت ،1384، 157( 

تصویر12ب- تقسیمات قرآنی)سرسوره قرآنی( منسوب به امام رضا)ع(.
مأخذ: )مشهد، موزۀ قرآن امام رضا )ع(، نسخه شماره 1586( 

تصویر13-  بررسی تطبیقی تأثیر تزیینات گیاهی به جای مانده از هنر مانوی)کلیم کایت، 
1384، 152( بر تزیینات قرآنی سرسوره های قرآنی.
 مأخذ: )مشهد، موزه قرآن امام رضا )ع(، شماره 96(

 تصویر14- مقایسه تطبیقی نوار تزیینی در نگاره مانوی)کلیم کایت، 1384، 156( با نوار 
تزیینی یک سرلوح قرآن.

 مأخذ: )مشهد، موزه قرآن امام رضا )ع(، شماره 6(

 ،)John  c.Reeves ,1992,238(تصویر15- مقایسۀ تطبیقی نوار تزیینی در نگاره مانوی
با نوار تزیینی حاشیۀ کناری قرآن.

مأخذ: )مشهد، موزه قرآن امام رضا )ع(، شماره 70(

بررسی تأثیر تزیینات نگاره های بازمانده از مانویان در تزیین قرآن های 
قرون اولیه اسالمی موجود در موزه قرآن امام رضا )ع(
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حاشیۀ لباس ایزد سمت چپ اشاره نمود. در تصویر ب، بخشی از 
ــخه خطی قرآن به شماره 70 موزه قرآن امام رضا)ع(،که  یک نس
ــرلوح زرنگار، دو ترنج زّرین  و دارای  ــکول14، س با خط کوفی مش
ــیه سرسوره و آیات قرآنی است،  نوار تزیینی پیچ مانندی در حاش
که از لحاظ مشابهت قابل مقایسه است با تزیینات به کار رفته در 
ــیۀ لباس ایزد مانوی تصویر الف، که در تصویر15 به وضوح  حاش

قابل مشاهده است. 

ج( بررسی و مقایسۀ نقوش تجریدی

ــی نقوش هندسی و گیاهی به نقوش تجریدی15  بعد از بررس
ــیدن هنرمندان به  ــرای رس ــم رابطی ب ــه در حک ــم ک می پردازی
ــی پدید آمدن  ــن بودند. در چگونگ ــای زیبای گل آذی ترکیب ه
ــکال انتزاعی  ــن نقش هایی عقیدۀ نگارندگان چنین است: اش چنی
ــد و از موتیف های تزئینی  ــه هنر یا تمدنی خاص نبودن مربوط ب
ــتند. چنان که در  ــه خاص هر منطقه ای بودند فاصله داش بومی ک
آثار مانوی، نمونه هایی از این گونه اشکال را می بینیم. در راستای 
ــاد دینی جهانی و  ــوی، و عقیده بر ایج ــودن آیین مان ــی ب تلفیق
مشترک، تزیینات کتب مقدس آنها نیز باید به سمتی سوق داده 
ــک تمدن خاص  ــه یک فرهنگ و یا ی ــد که تنها متعلق ب می ش
ــد و این بود که اشکال انتزاعی پدید آمدند، که به نوعی  نبوده باش
تلفیقی از هندسه و طبیعت بوده و قابل درک و فهم، و به عبارتی 
ــترک و جهانی بودند و این ارتباط  ــوان گفت: طرح هایی مش می ت
ــن و مخاطبانش که کتب آن را  ــتری میان این آیی و قرابت بیش
ــوری با هر فرهنگ و  می خواندند ایجاد می کرد و هر تمدن و کش
ــلیقه ای، از این نقوش انتزاعی برداشتی خاص خود را می کرد  س
ــتری می داد.  ــعت بصری بیش و این خصوصّیت به این نقوش وس
دین اسالم نیز در مسیر گسترش خود، چنین سیری را در میان 
کشورهای تازه مسلمان شده داشت و عالوه بر خود نقش، کاربرد 
ــرده و تأثیر پذیرفته  ــت ک ــن نقوش را نیز از آثار مانوی برداش ای
است. در تصویر 16 الف، بخشی از یک نگاره مینیاتوری با عنوان 
صحنۀ شهریاری، دارای تزیینات هندسی به صورت نوارها تزیینی 
ــفید رنگ روبروی هم که در حاشیۀ لباس  لباس و نقاط 4تایی س
ــند. تزیینات گیاهی نیز  متعالی ترین مقام روحانی مانوی می باش
ــد. تصویر 16 ب، برگی از قرآن  به صورت گل نیلوفر آبی می باش
ــماره 15، دارای تزیینات هندسی مشابه تصویر الف، به صورت  ش
ــیاه بزرگ تری قرار دارد  4 نقطۀ متمرکز که در بین آنها نقطه س
و از لحاظ شباهت به آثار مانوی و تحت تأثیر آثار فوق می باشد.

ــی کاربری آن  ــده، ول ــر17 نقش مروارید تکرار ش  در تصوی
ــوار مروارید عنوان  ــه این صورت که ن ــت. ب اندکی متفاوت تر اس
سرسوره و عدد آیات آن را احاطه کرده و نقش تزئینی به صورتی 
ــمت مخالف عطف کتاب اضافه شده است که در  ــتقل در س مس

تصاویر به خوبی قابل مقایسه است. 
نمونۀ دیگری از نوار مروارید را می توان به صورت نقشی گرد 
ــر یکدیگر و به طور منظم قرار  ــت س که در آن دوایر کوچک پش

ــاهده نمود که در تصویر 18 نمونه هایی از آن را در  گرفته اند مش
تصاویر و هنر ساسانی مشاهده می کنید. 

تصویر16- تأثیر نوارهای تزئینی مانوی )John  c.Reeves ,1992,245( بر تزیین حاشیه 
کناری صفحات قرآن منسوب به امام سجاد)ع(.

مأخذ: )مشهد، موزه قرآن امام رضا )ع(، شماره 51(

تصوی�ر17- تأثیر طرح نوار مرواری�دی هنر مانوی)کلیم کای�ت، 1384 158( بر تزیین 
سرسوره قرآن شماره 8.

 مأخذ: )مشهد، موزه قرآن امام رضا)ع(، شماره 8( 

تصویر18- تأثیر طرح نوار مرواریدی در هنر مانوی )کلیم کایت، 1384، 156(، در تزیین 
تقسیمات قرآن شماره 96.

 مأخذ: )مشهد، موزه قرآن امام رضا )ع(، نسخه شماره 96(
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قرننوع نقوش و تزیینات
شماره نسخه

تزیینات  و  نقوش 
در هنر مانوی

در  تزیینات  و  نقوش 
قرآن  موزه  قرآنهای 

امام رضا )ع(
مقایسۀ تطبیقی

هندسی

ساده

2ه.ق/8م
نسخۀ شمارۀ  8

      

5ه.ق/ 11م
نسخۀ شمارۀ  

1771

نگاره مانوی )سر یک ایزد مانوی، )کلیم کایت ،1384، 155(( 
با تزیینات هندسی به صورت اشکال مستطیل، مربع و نقوش 

درهم بافته که در تزیینات سرسوره قرآنی دیده می شود. 
مأخذ: )مشهد، موزه قرآن امام رضا )ع(، شماره 1771(

زاویه دار
5ه.ق/ 11م

شمارۀ   نسخۀ 
34

تزیینات هندسی نگارۀ مانوی )جلدچرمی یک کتاب(
مأخذ: (Gulacsi,2005 ,84) در اطراف نام سوره با استفاده 

از سفید آب تحریردار آورده شده است.
مأخذ : )مشهد، موزه قرآن امام رضا )ع(، شماره 34(

جدول 1- مقایسۀ تطبیقی تاثیر تزیینات نگاره های بازمانده از مانویان در تزیین قرآن های قرون اولیه اسالمی موجود در موزه قرآن امام رضا )ع(.

تأثیر تزیینات هندسی 
نگارۀ مانوی )سر یک 
مأخذ:  مانوی،  ایزد 
 ،1384( کایت  )کلیم 
153(( بر تزیین قرآن 
و  دوایر  صورت  به 
حلقه های متمرکز هم 
که نشان دهندۀ ابتدا و 

انتهای آیات می باشند.
موزه  )مشهد،  مأخذ: 
)ع(،  رضا  امام  قرآن 

شماره 8(

بررسی تأثیر تزیینات نگاره های بازمانده از مانویان در تزیین قرآن های 
قرون اولیه اسالمی موجود در موزه قرآن امام رضا )ع(
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قرننوع نقوش و تزیینات
شماره نسخه

تزیینات  و  نقوش 
در هنر مانوی

در  تزیینات  و  نقوش 
قرآن  موزه  قرآنهای 

امام رضا)ع(
مقایسۀ تطبیقی

هندسی

3ه.ق/ 9م دورانی
نسخۀ شمارۀ  6

  اسلیمی
4ه.ق/10م

شمارۀ   نسخۀ 
96

دیوارنگاره  از  )بخشی  مانوی  دیوارنگارۀ  تزیینات  تأثیر 
)مانی( که گزیدگان گردش حلقه  برجسته  یک دیناور 
زده اند. منبع: )کلیم کایت ،1384، 152 (( به صورت 
اسلیمی در تزیین سرسوره های  آرایه های قرانی، مأخذ: 

)مشهد، موزه قرآن امام رضا )ع(، شماره96(

چند پَر
و

لوتوس

4ه.ق/10م
شمارۀ   نسخۀ 

3004

تصویر چند  از  ای  )قطعه  مانوی  نگاره  تزیینات گیاهی 
نوازنده، مأخذ: )کلیم کایت ،1384، 157((  به صورت 
گل چندپَر و تأثیر آن بر  تزیین عالئم ابتدایی و انتهایی 
امام رضا )ع(،  : )مشهد، موزه قرآن  آیات قرآنی، مأخذ 

شماره 3004(

 تأثیر نقش هندسی 
به شکل دایره ای با 
پیرامونی  نقطه های 
ب��ودا، مأخذ:  )نگاره 
)کلیم کایت ،1384 
،160(( که در پایان 
ه��ر ده آی��ه دی��ده 
 : مأخ��ذ  می ش��ود. 
قرآن  موزۀ  )مشهد، 
امام رضا )ع(، شماره 

)6



43

نتیجه
ــی تأثیر نگاره های مانوی در تزیین قرآن های  در رابطه با بررس
ــود در موزه قرآن امام رضا)ع(، می توان چنین اظهار نمود که  موج
ــای مختلف تاریخی مبتنی بر  ــگاه هنر ایرانی در طول دوره ه جای
ــد، لذا  ــری و هنرهای مربوط به آن دوره ها می باش ــن آثار هن تزیی
ــتراکات و شاکله های هنری  اهمیت این موضوع به عنوان کشف اش
ــیر تحول آن، می تواند  ــی س تأثیرگذار بر دوره های بعدی و بررس

ــتگی های فرهنگی و نیز ریشه یابی عناصر تزیینی در هر دوره  وابس
ــتمرار و نفوذ این تأثیر و تأثرات، ما را در شناخت هر  تاریخی و اس

چه بیشتر این اشتراکات هنری و فرهنگی موثر واقع گردد. 
ــه در خصوص  ــده در این مقال ــرح ش ــه موارد مط ــا توجه ب ب
ویژگی های تصویری و تزیینی و  نیز نوع عناصر به کار رفته در هنر 
مانوی و تطبیق آنها در تزیین نسخه های خطی قرآن کریم در موزه 

قرننوع نقوش و تزیینات
شماره نسخه

نقوش و تزیینات 
در هنر مانوی

در  تزیینات  و  نقوش 
قرآن  موزه  قرآنهای 

امام رضا)ع(
مقایسۀ تطبیقی

تجریدی

4ه.ق/ 10م
نسخۀ شمارۀ

96

کتاب،  مانوی )جلدچرمی یک  تجریدی  گیاهی  تزیینات 
(Gulacsi,2005 ,84)( که در تزیین سرسوره  و  مأخذ: 

سرلوح های قرآنی به کار می رود.
مأخذ : )مشهد، موزه قرآن امام رضا )ع(، شماره96( 

3ه.ق/ 9م
نسخۀ شمارۀ  

12

                 
تأثیر نقوش تجریدی نگارۀ مانوی )قطعه ای از یک برگ کتاب 
بر   )(Robinson,1997,60) شده، مأخذ:  منقوش  عنوان  با 

تزییینات سرسوره ای به صورت نقوش گیاهی تجریدی
مأخذ : )مشهد، موزه قرآن امام رضا )ع(، شماره 12(

4ه.ق/ 10م
نسخۀ شمارۀ

16

نقوش تجریدی نگارۀ مانوی )قطعه ای از یک برگ مصور، 
مأخذ:(Robinson,1997,68)( که در تزیین سرسوره های 

قرآنی به کار می رود.
مأخذ: )مشهد، موزه قرآن امام رضا )ع(، شماره 16(

3ه.ق/ 9م
نسخۀ شمارۀ  

4249

تأثیر نقوش تجریدی نگاره مانوی )درخت زندگی ، قرن 
تزیین  در   ))John c.Reeves,1992,235) مأخذ:  م،   9

قرآن های اولیه.
مأخذ: )مشهد، موزه قرآن امام رضا )ع(، شماره 4249(

بررسی تأثیر تزیینات نگاره های بازمانده از مانویان در تزیین قرآن های 
قرون اولیه اسالمی موجود در موزه قرآن امام رضا )ع(
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پی نوشت ها

1 نام کتابی است که توسط مانی، مدعی پیامبری در زمان ساسانیان نگاشته شد. 
در سراسر این کتاب از نقاشی به جای متن استفاده شده است. کهن ترین ارژنگ در 

تورفان چین بدست آمده است )میرفخرایی،1383، 59(.
ــی )902- 972م(، که در  ــری و نگارگر ایران ــنویس، مذّهب،مورخ هن 2 خوش

کتابخانۀ شاه تهماسب صفوی کار می کرد)مایل هروي،1372، 267(.
3 رنگیزه ای بیشتر متشکل از سولفات جیوه و به رنگ قرمز درخشان، معّربش 

شنجرف است و آن جسمی است معدنی )انوری، 1381، 1671(.
ــامانیان را بر عهده  ــن کثیر، وزارت س 4 او از مردم قاین بود و پدرش، ابی الحس
داشت. خود را در روزگار سلطان مسعود غزنوی رئیس دیوان بود و امیر مسعود در باب 

لشکر با او مشورت می کنند )گلچین معانی، 1347، 35(.
5 مشکول کردن گذاشتن حرکات کلمات در یک نوشته است )انوری، 1381، 

.)7054
ــتن صفحۀ نوشته یا کتاب با نقش و نگارهایی  6 تذهیب: ]عر.[ ) اِ مص.( آراس
ــنگرف، و مانند آنها )انوری،  از آب طال و رنگ ها و مواد دیگری همچون الجورد، ش

.)1674 ،1381
ــر و نقوش مختلفی تزیین  ــتفاده از عناص ــوره که با اس ــه معنی ابتدای س 7 ب

می شد)مایل هروی، 1372، 675(.
ــی با جدا کردن آیات، از قراین موجود در آیات قبل و بعد از خود )مایل  8 یعن

هروی،1372، 41(. 
9 نقطه نهادن حروف، نقطه گذاری بر حرف ها، مقّید کردن کتابت و نوشته ها به 

اعراب و نقطه را گویند )مایل هروی، 1372، 567(.
ــخصۀ هر پنج آیه  ــخ قرآنی، به عالمت مش 10 در عرف کاتبان و مذهبان نس
ــخصۀ هر ده آیه )تعشیر( گفته می شده است. علت این  )تخمیس( و به عالمت مش
تفکیک و تقسیم آیات قرآنی در کتابت نسخ قرآن به این جهت بوده است که قاریان 
برای آموزش و تعلیم قرآن به شاگردان، هر روز ده آیت سبق می داده اند )قلیچ خانی، 

.)93 ،1373
11 ]در لغت جواهر نشاندن است[، در صورتی که در هر یک از نقش و نگاره های 
مربوط به نسخه ها و مرقعات جز آب طال، از شنگرف، الجورد، زنگار، زعفران و غیره 
به کار رفته باشد، آن نقش را مرّصع می گویند و عمل آن را ترصیع، به خالف نقش 

مذهب که در آن فقط آب طال به کار می رود)قلیچ خانی، 1373 ،35(.
12 در عرف نسخه آرایان و مذهبان شکلی را گویند مدور به سان قرص خورشید، 
که منقش و زراندود شده باشد و دارای شعاع هایی به اطراف که اصطالحاً به آنها شرفه 

می گویند )قلیچ خانی، 1373، 129(.
13  به شکلی هندسی، مزین به نقوش مذهب یا مرصع، که در قسمت فرازین 

نخستین صفحه نسخه می کشیدند )قلیچ خانی، 1373، 123(.
14 خطی ساده و بی پیرایه، بدون اعراب و نقطه که در قرن اول هجری رایج بود 

)قلیچ خانی، 1373، 195(. 
15 انتزاع اسم فاعل منتزع بوده و به معني جدا شدن و خالصه شدن است و از 
همین رو با معني تجرید مي تواند مفهوم نزدیک به هم داشته باشند، چون تجرید نیز 

به معني مجردشدن و رها بودن و تنهایي جستن است.
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ــد برخی وی   ژگي هاي تصویری و  امام رضا )ع(، چنین به نظر می رس
ــامل آرایش کتاب ها  تزیینی در نگاره های باقی مانده از مانویان، ش
مشتمل بر کاربست جداول، نقوش گیاهی، هندسي و غیرهندسي، 
ــد، در  ــن مي باش ــایه روش ــاده و بدون س ــتفاده از رنگ هاي س اس
ــدۀ اول تا ششم هجری موجود در موزه امام رضا )ع(  قرآن های س

دیده مي شود.
ــد که از میان عناصر تصویری بکار  از طرفی نیز، به نظر می رس
رفته در نگاره های مانویان، آرایه های گیاهی، نقوش هندسی، نقوش 

ــخه های خطی قرآن کریم  تجریدی و کاربرد رنگ طال و .... در نس
ــتر از سایر عناصر تزیینی  موجود در موزه قرآن امام رضا )ع( بیش
دیگر بوده است. همچنین در بررسی تأثیر نگاره های بازماندۀ مانوی 
ــده  بر تزیین قرآن های موزه قرآن امام رضا)ع(، محدوده ای بین س
ــترین تأثیرات برگرفته از هنر مانوی را  3 و 4 ه.ق/ 9و10م ما بیش
ــاهده می کنیم. سرانجام در مجموعۀ آثار هنری مانویان و هنر  مش
تزیین و کتابت قرآن کریم در دوره اسالمی، یک روح و فضای کلی 
ــی همگون و مأنوس به هم   ــیوه ای از از تبیین زیبایی شناس و ش

قابل مشاهده می باشد.


