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نشریههنرهای زیبا-هنرهای تجسم 

بررس�ی تأثیر تزیینات نگارههای بازمانده از مانویان در
تزیی�ن قرآنهای ق�رون اولیه اسلامیموجود در موزه
قرآن امام رضا (ع)*
علیاصغرشیرازی**،1ابوالفضلصادقپورفیروزآباد
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 1استادیار گروه پژوهش هنر ،دانشکده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 2كارشناس ارشد پژوهش هنر ،دانشکده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،9. /9/27 :تاریخ پذیرش نهایی)91/4/11 :

چکیده

پس از حاکمیت اسالم ،مانویان مانند سایر ادیان دیگر در ایران به مدت چندین قرن از آزادی نسبی برخوردار شدند که
حاکمیت جدید ،از تجربههای مختلف سرزمینهای جدید بویژه ایران بهره
در تعامل با حاکمان جدید بودند و بدون تردید،
ّ
میبرد .در همین هنگام بود که ایرانیان هنر خود را در خدمت مسلمانان قرار دادند .به مرور و با گسترش اسالم ،سنت و فن
تزیین و تذهیب کتابت قرآن کریم به تأثیر از هنر گذش��ته ایرانیان ،قرار گرفت ،به طوری که فن تزیین و تذهیب کاری در
ادوار اس�لامیهنر ایران ،مقامیواال یافت .این پژوهش س��عی بر آن دارد تا با بررسی تأثیر نگارههای مانوی بر تزیینات قرآنی،
ارتباطات عمیق هنری موجود و انتقال و تکامل آن در دورههای بعد را بررس��ی نماید .هدف این پژوهش ،یافتن ویژگیهای
تصویری ،تزیینی و نیز نوع عناصر به کار رفتۀ هنر مانوی در تزیین نسخههای خطی قرآن کریم از قرن اول تا ششم هجری
موجود در موزه قرآن امام رضا (ع) میباش��د .روش این تحقیق به صورت توصیفی– تحلیلی و ش��یوۀ گردآوری اطالعات به
صورت کتابخانهای و میدانی است.

واژههای کلیدی

نسخههاي خطي قرآن ،هنر اسالمی ،مانی ،هنر مانوی ،موزه قرآن امام رضا (ع).
* این مقاله برگرفته از پایان نامۀ کارشناسی ارشد نگارنده دوم با عنوان" :بررسی تأثیر تزیینات نگارههای بازمانده از مانویان در تزیین قرآنهای قرون اولیه
اسالمیموجود در موزه قرآن امام رضا (ع)" ،میباشد که در سال  1390در دانشکده هنر دانشگاه شاهد به انجام رسیده است.
** نویسنده مسئول :تلفن ،021- 66741880:نمابرE-mail: A.Shirazi41@yahoo.com ،021 - 66723337:
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مقدمه
قرآن کریم ،کالم الهی و س��رمایۀ جاودان انس��ان ،از بدو نزول
تا عصر حاضر و آیندگان همواره مورد توجه خاص مس��لمین بوده
مدتی بس��یار کوتاه ،مرزها را درنوردید
و خواهد بود .کالم الهی در ّ
و در سراسر سرزمینهای همجوار گسترده شد و قلوب آزادگان را
مسخر خویش ساخت .ش��یفتگی مسلمین به این کتاب آسمانی،
تا حد زیادی مرهون زیباییشناس��ی کالم الهی است .لذا کاتبان و
ُمذ ّهبان مس��لمان از همان آغاز تالش کردند تا زیبایی معنا و لفظ
را در صورت قرآن نیز ُمتجلی سازند و از این رهگذر ،خوشنویسی
و تذهیب را در این کتاب مقدس به کمال رس��اندند ،تا شایستگی
بهتر انتقال کالم الهی را داشته باشند .مسلمانان از همان آغاز برای
کتابت و تزیین قرآن کریم اهمیت خاصی قایل بودند ،تا جایی که
این دس��تاوردهای فرهنگی را مطابق هدف و خواست خود به کار
گرفتند .باید گفت که تفکر مانوی در خلق آثار هنری به عنوان یک

مانی و مانویّت
مانی پایه گذار کیش مانوی است ،که در 216م از تباری ایرانی زاده
شد(کریستنسن .)145 ،1382 ،در سال  240م ،همزمان با تاجگذاری
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 ،
 .)582وي خود را آخرين پيامبر آس��ماني و آگاه به اسرار الهي ناميد.
تعاليم او تلفيقي از همه اديان موجود در مرزهاي ايران و همسايگانش
بود و در نظر داشت با سفر و فرستادن سفيران به اقصي نقاط دنيا ،دين
خود را گس��ترش دهد .با به قدرت رسيدن بهرام اول دامنه فعاليت او
محدود شد و عاقبت در سال 276م ،متهم به ب ِدعت شده و زنداني گرديد
و بنا به گفتهاي پس از چند روز در همان زندان به قتل رسيد(تصویر)1
(دکره.) 44 ،1380 ،
مانی با سفرهای فراوان توانست افراد بسیاری را به آیین خود جذب
نماید .به خصوص آنکه نوشتههای وی ،با نقاشیهای زیبا و موسیقی
همراه بود و با انعطافپذیری خود ،رنگ و بوی فرهنگ هر منطقه را به
خود میگرفت(همان. )41 ،
همچنین گفتهاند كه ماني براي آسان ساختن فهم فلسفه بسيار
مشكل آیین خود ،مفاهيم ُمجرد آنها را به وسيلۀ طرحها و رنگها نقش
ميكرده و به اين ترتيب حكمت ماوراءالطبيعه دين خويش را بيان مي
نموده است(تجويدي.)9-5 ،1354،
مانی خود عقیده داش��ت« :ادیان سابق فقط در یک ناحیه و یک
زبان وجود داشتند ولی دین من چنان است که در همه نواحی و همه
زبانها انتشار یافته و در ممالک دور تعلیم میشود» (بیرونی،1352 ،
ُ .)310- 309گسترۀ مانویّت تا اواخر حیات مانی تا سرزمین اردن هم
رسید .ا ّما سرانجام در برابر حمالت ُموبدان َزرتشتی که موقعیت خود را
در خطر میدیدند ،شکست خورد (میرفخرایی.)33 ،1383 ،

ذهنیت هنرمند مس��لمانی که با آیات و
رویکرد عرفانی خاص در
ّ
کالم حق هم جهت و هم راس��تا بود ،تداوم یافت .احس��اس غربت
در جهان مادی و اندیش��ه سفر به فراسو و تَطهیر وجود خویش از
حی��ات خاکی را به عنوان تداوم آموزههای تفکر مانوی میتوان در
آثار هنر اس�لامیبه خصوص در هن��ر تزیین و تذهیب قرآن کریم
ِ
خصلت همراهی نگارهه��ا با تعالیم مذهبی،
مکرر مش��اهده نمود.
خصلتی اس��ت که در بَطن اندیش��ۀ هنرمند مانوی بوده است .این
دین و خصلته��ا و ویژگیهای هنری مذهب مانی و انتقال آن از
طریق آثار هنری در کتابت قرآن کریم ،بخصوص در تزیین نس��خ
خطی قرآنی به وفور دیده میش��ود .این پژوهش درصدد آن است
تا با مقایس��ه تطبیقی آثار به جای مان��ده از مانویان و تأثیر آن بر
تزیین��ات قرآنهای موجود در موزه قرآن امام رضا (ع) ،ویژگیها و
عناصر تزیینی فوق را نشان دهد.

هنر مانوی
مطالع��ه در خصوص مانویان از دو لحاظ حائز اهمیت اس��ت.
یک��ی به لحاظ جهانبین��ی مانوی و دیگری به لح��اظ هنری .با
پژوه��ش در ای��ن ب��اب متوجه میش��ویم ،که هن��ر مانوی جدا

تصویر  -1کشته شدن مانی ،شاهنامه ابوسعیدی (دموت) ،حدود  537ه.ق.
مأخذ( :تهران ،موزه رضا عباسی)
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از اندیش��ه و جهانبین��ی مان��وی نیس��ت و آنچه ک��ه در مورد
مانوی��ان جال��ب توجه اس��ت ،خصیص��ۀ التقاطی ب��ودن آنها و
تأثیر ای��ن خصوصیت بر هنر مانوی میباش��د(پوپ13 ،1378 ،
  .)14مانی خود در ش��مار هنرمندانی اس��ت ،که برای ا ِش��اعهو حف��ظ و بق��ای کِیش خود ،دس��ت به نقاش��ی ،خوشنویس��ی
و ن َبی��گان ن��گاری (اصطالح وی��ژه مانویان برای هن��ر تذهیب)
زد ْهبود(اس��ماعیلپور .)40، 1381،در کتاب بیان االدیان دربارۀ
مانی آمده اس��ت « :و این مردی بود استاد در صِ ناعت صورتگری
و به روزگار شاپور ظهور نمود .در میان ُمغان دعوی کرد و برهان
او صناعت قلم و صورتگری ب��ود» .بنابراین اهمیت تصویرگری و
ارژن��گ 1نزد مانی تا بدان اندازه بود که بنا بر کتاب کفاالیا ،چون
زمان مرگ مانی نزدیک شد ،او با پیشبینی زمان شکنجه و آزار
خود چنی��ن گفت« :بر نگارههای خود میگری��م» (همان.)11 ،
هنرمانوی از همان آغاز ظهور آیین مانی -در حدود سه قرن
پیش از ظهور اس�لام  -به عنوان عاملی کارب��ردی برای تعیین،
توجی��ه و تبلیغ آموزهه��ای آن و ثبت و ضبط و بیان اصول آیین
مذکور به کار گرفته ش��د .به همین دلی��ل علی رغم اینکه آیین
مان��ی از می��ان رفت ،ولی ت��ا مدتها و پ��س از آن ،هنر مانوی
همچنان در فرهنگ ایرانی به عنوان نیروی پویا و پایدار به شمار
میرفت(کلیم کایت .)13 ،1384 ،اما توجه مانويان به هنر نقاشي
بيش از س��اير هنرها بود به گونهاي كه كتاب مصور ماني ،ارژنگ
بعنوان معجزه دينش به شمار ميرفت .دوست محمد 2در ديباچة
مرقع بهرام ميرزا در اين رابطه نوش��ته است« :پس از آنكه مردم
از ماني طلب معجزه كردند ،او در غاري به نقاش��ي مش��غول شد
و پس از يك س��ال آن را ظاهر ساخت:كه در آنجا صورت انسان
و حيوانات واش��جار و طيور و انواعاشكال كه جز در آينۀ عقل به
ديدۀ خيال صورت نتوان بست و جز در ُص ّو ِر وهم و گمان در عالم
عيان بر صفحۀ امكان نتواند نشستُ ،منقش و مص ّور كرد» (مايل
هروي.)268 ،1372،
از جمل��ه ويژگيهاي كتابهاي مانوي��ان تذهيب کاری بود،
زيرا معتقد بودند كه« :وظيفه هنر آن بوده اس��ت كه توجه را به
عوالم باالتر جلب نمايد» .تذهيب كاری كتابهاي مذهبي كه نزد
مانويان رواج داش��ته ،در حقيقت صحن��هاي از نمايش آزادكردن
نور و روش��نایي به ش��مار ميرفته اس��ت ،که در اين راه مانويان
براي نمايش روش��نائي در آثارخود از فلزات گرانبهایی چون طال
اس��تفاده ميكردند ،و ادامه این شیوه تزیینی بعدها و به تأثیر از
هن��ر مانوی ،در دورۀ اس�لامیو در جهت تزیین آیات قرآنی بکار
رف��ت (تجويدي  .)32 - 31 ،1354 ،آرایههای گیاهی در ن ُس��خ
خط��ی مانوی ،اغلب فراتر از عنوان میرود و همه حواش��ی آن را
گل و برگ فرا میگیرد و این شِ گردی بود که در ُسنن هِلنی که
تزیین اروپا و آسیای غربی را در سِ یطره خود داشت ،کام ً
ال غریب
بود .ولی ط��رح افکنی که هنر مانوی دارد ،وارد هنر کتاب آرایی
ایران شده بود (هامبی.)11 ،1376،
در هنری مانوی ،طراحی و رنگ در آثار نقّاش��ی تُند و صریح
و آث��ار َمم ُلو از رنگهای قرمز ،اَرغوان��ی در زمینۀ آبی فیروزهای

و ش��اد و انواع س��بزها به همراه نقره و طالی فراوان برای جال و
تشعش��ع اس��ت .رنگ زرد طالیی که مانی بسیاری از نقّاشیهای
خود را با آن میآراست ،رنگی است که نماد نور ،روشنی ،دانایی،
معرف��ت و بی وزنی اس��ت .همچنین در ای��ران و بینالنهرین ،بر
ف��ن و نق��ش مایههای تزیینی مانوی تأکید زیادی ش��ده و ذهن
و قریحۀ اس�لامیآن را مناس��ب با نگارههای با مفاهیم مذهبی و
دینی نمود .مثل نگارههای موجود در نسخ خطی مکتب نگارگری
بغداد و قرآن کریم ،که صفا و آرامش مکاش��فه ای در آن مجسم
است (کلیم کایت .)68 ،1384 ،شاید یکی از مهمترین مراکز در
صدراسالم و قبل از تأسیس بغداد ،شهر کوفه بود که در تاریخ به
علّت مربوط بودن با تمدن ساس��انی اهمیت خاصی یافته و چنان
که گفتهاند« :ایرانیان و مخصوصاً پیروان دین مانی ،پس از قبول
دین اسالم در کشور عراق گردآمدهاند و در خدمت حاکمان وقت
به عنوان منش��ی دربار و کاتب نسخ خطی قرآنی میپرداختند»
(پاک سرشت.)426 ،1379 ،

ارتباط هنر مانوی با تزیینات قرآنی
نکتۀ قابل توجه در نگارههای بازمانده از هنر مانوی ،س��بک
ترکیب خط با نقش است که عیناً در دوران اسالمی ،از جمله در
تزیین نسخ خطی قرآن ،این سبک مراعات میشود .به طوری که
تأثی��رات این نگارهها در دورهه��ای بعد و در مجموعه آثار هنری
دوره اس�لامی ،مخصوصاً در هنر تزیین و تذهیب قرآنهای قرون
اولیه اسالمیمش��اهده میگردد ،زیرا هنر تزیین و تذهیب قرآن
الگویی میش��ود برای رش��د و بالندگی دیگر هنرهای اسالمیکه
به تأثیر از این هنر جایگاه واقعی خود را در گس��ترۀ وس��یعی از
هنرهای اسالمیبدس��ت میآورند .همچنین بر روی یکی از نسخ
مانوی دیده ش��ده که عنوان درش��تتر از متن به رنگ درخشان
زرین در میان ترنج کشیده شده و با شاخه و برگ تزئینی آرایش
ّ
شده اس��ت .نمونۀ فوق و دیگر نگارههای مانوی که در آنها دقت
و لطافت فوق العادهای به کار رفته ،ش��خص را به یاد هنر تزیین

تصویر -2مراسم آیینی مانویان
(نوازن�دگان و خواننده)؛ خوچو،
تورفان ،سدۀ  8و  9م2 /و  3ه.ق.
مأخذ( :کلیم کایت)157 ،1384،
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و کت��اب آرایی در قرون اولیه اس�لامیمیاندازد ،که متأثر از هنر
مانوی به وجود آمده بود(تصویر .)2
«چند نقاش��ی دیواری که از داخل یک معبد متروک مانوی
در ویرانهه��ای تورفان به دس��ت آم��ده از نظر ترکی��ب ،رنگ و
نقشمایهها ،ش��باهتهایی با آثار نگارگران ایرانی و نس��خ خطی
قرآنی نش��انمیدهد و دلیل آن اس��ت که ش��مار اندک مانویان
باقیمانده در س��رزمینهای تحت حکومت اسالم ،مهارت هنری
خ��ود را در اختیار فرمانروایان اس�لامیقرار داده اند» (عکاش��ه
.)56 ،1380،

تزیی��ن و تذهیب 6ق��رآن کری��م در ابتدا به منظ��ور تعیین
سرس��ورهها 7و تقطیع آیات 8و جزءها به کار گرفته ش��د ،و غالباً
در صفحات آغازین و پایانی کتاب مورد اس��تفاده قرار میگرفت.
سرس��ورهها اغلب دارای نقوش تزیینی س��اده و مش��تمل بر یک

قرآنهای خطی س�دههای اول تا شش�م
هجری موجود در موزۀ قرآن امام رضا (ع)
درگنجین��ۀ قرآن در حرم مطهر امام رضا (ع) ،نزدیک به 90
جلد ق��رآن 8 ،برگ قرآن بایس��نغری 14 ،جلد مرقع و  10جلد
الکی و روغنی نگهداری میشود .از این میان ،پنج قرآن منسوب
ب��ه ائمه اطهار (ع) ،که ش��امل قرآنهایی ب��ه خط کوفی بر روی
پوست و منس��وب به امام علی (ع) ،امام حسن (ع) ،امام حسین
(ع) ،امام س��جاد (ع) و امام رضا (ع) که اکثرا ً توس��ط شاه عباس
اول صفوی به آس��تان قدس رضوی اهدا ش��ده است .بیشتر این
3
ِ
جهت اعراب و نقاط تیرهرنگ نیز
قرآنها دارای نقاط ش��نگرف
برایِ اعجام میباش��د .همچنین از کل تعداد قرآنهای موجود در
موزۀ قرآن امام رضا (ع) ،حدود  42نس��خه مربوط به س��دههای
اولیه هجری میباشد .قدیمیترین قرآن وقفی این گنجینه مربوط
ّ
به س��ال  393ه.ق1002/م اس��ت که توسط ابوالقاسم منصور بن
محمد کثیر 4وزیر س��لطان محمود و مسعود غزنوی وقف گردیده
است( تصویر  3راست) .همچنین مجموعه قرآنهای بسیار نفیس
وراق ،از دیگر آثار به نمایش گذاشته شده در
عثمان ابن حس��ین ّ
این گنجینه میباش��د .این قرآنه��ا مربوط به قرن پنجم هجری
قمری و با خط کوفی مشکول 5نوشته شده اند(تصویر 3چپ).

ویژگیهای تزیینی به کار رفته در قرآنهای
قرون اول تا سوم
اهمیت تزیین و تذهیب قرآن در این قرون تا اندازهای است
ّ
که دوس��ت محمد کاتب ،در دیباچهای که ب��ر ُمرقع بهرام میرزا
نوش��ته اس��ت ،چنین میآورد« :و در اخبار چنین آمده است که
اول کس��ی که خط نوش��ت و بانی این امر عظیم ش��د ،ابوالبشر
آدم صف��ی اهلل و  ...و نیز اول کس��ی که به نقش و تذهیب زینت
افزای کتابت کالم الزم الترحیب ش��دند حض��رت امیرالمومنین
علی (ع) بودند( »...مایل هروی .)262، 1372 ،تزيينات قرآنهای
این قرون به خط كوفي و بيش��تر منحصر به نقشهاي هندس��ي
س��اده است كه همين نقشها در دورههاي بعد رو به كمال رفته
و با الهام گيري از ش��يوۀ گل و برگس��ازي مانوی و ساساني فن
تذهيب را پديد آورده است (تجويدي( )9-5 ،1354 ،تصویر.)4

تصویر -3قرآن وقفی
محمدکثیر.
مأخذ(:گلچینمعانی)30،1347،

تصوی�ر -3قرآن عثم�ان ابن
حسین و ّراق.
مأخذ( :مشهد ،کتابخانۀ آستان
قدس ،شمارۀ )70

تصوی�ر -4تزیینات بکار رفته
در ابت�دا و انتهای آیات قرآنی
سدۀ  1و 2ه.ق7 /و  8م ،تصویر
نس�خۀ باال  :کتابت ش�ده در
قیروان تونس .تصاویر ن َُس�خ
پایین :کتابت شده در مدینه.
مأخذ( :خلیلی)34 -29 ،1379 ،
تصویر -5س�ر س�وره ب�ه زَر
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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تُرنج در حواش��ی سرس��ورهها بود و عناوین و عدد آیات را با قلم
زرین و ا ِعراب و ا ِعجام9را با رنگهای ش��نگرف از عنوان مشخص
ّ
میس��اختند و نقطههای حروف را با رنگ قرمز و سبز یا زعفران
و آب طال مش��خص مینمودهاند(لینگ��ز()21، 1377،تصویر.)5
همچنین بررسی تذهیب قرآنی آشکار میکند که هنرمند تذهیب
کار همان کس��ی اس��ت که کادر اولیۀ صفحه را در صفحهآرایی
افقی و عمودی ترسیم میکرده است(خلیلی.)21 ،1379،

س��ه بخشی زمینه در سرتاسر این قرون ادامه یافت .عنوان گاهی
در درون یک ش��ش گوش کشیده جای گرفت که مثلثهایی در
زوایا داشت .گاهی هم عنوان فصلها در دو صفحۀ متقابل کشیده
میش��د و یا آن بخش از عنوان که وجه فرعی داش��ت ،در مرجع
مجزائی در خارج از حاش��یۀ تحتانی خود سرفصل نوشته میشد.

ویژگیهای تزیینی به کار رفته در قرآنهای
قرون چهارم تا ششم ه.ق
قرآنهای این قرون نسبت به سدۀ اول تا سوم هجری مراحل
پیش��رفت و ترقی را به لحاظ تنوع نق��وش و تزیینات طی نموده
و به س��مت تکامل یافتگی پیشرفتهای از لحاظ کاربری نقوش و
تزیینات پیش میروند .برخی از ویژگیهای کلی قرآنهای سده
چهارم تا ششم ه.ق به لحاظ کتابت و تزیین عبارتند از:
 -1کتاب��ت قرآنی به خط کوفی با کاربرد جزئی هنوز در این
قرون ادامه دارد (تصویر.)7
 -2اس��تفاده از خ��ط پیرآموز در قرآنهای کتابت ش��ده در
ایران ،کاربرد داشته است.
 -3استفاده از نقوش تزیینی در میان آیات قرآنی در این قرن
کاربرد داشته است (تصویر.)7
 -4بکارگی��ری خط کوفی در برخی از قرآنهای به خط ثلث
در عناوین ،سرسوره و سرلوحها دیده میشود(تصویر.)8
 -5بیش��تر تزیینات به کار رفته در قرآنهای این دو سده با
نقوش هندسی است (تصویر.)7
 -6نش��انهای ترنج��ی و تذهیب سرس��وره در قرآنهای به
خط کوفی کاربرد داشته است (تصویر ( )7پاک سرشت،1379 ،
.)114
 -7گرایش به خط ثلث و نسخ در کتابت قرآن بیشتر شده و
قرآنهای با ترجمه ،زیادتر است(تصویر .)8
10
 -8عالیم پایان آیات تخمیس و تشعیر  ،و به صورت تذهیب
مرصع 11و عمدتاً به شکل یک شمسه12در پایان آیات و یا حواشی
و ّ
صفحات میباش��د .نیز کلمۀ «سجده» در سورههای سجدهدار در
مرصع نوشته شدهاند(تصویر.)6
داخل یک کادر مذ ِّه ِ
ب َّ
از ویژگیه��ای تذهی��ب ق��رون  5و  6ه.ق ک��ه ه��م زم��ان
اس��ت با دوران سلجوقی ،این اس��ت که در یک صفحۀ سرلوحه
دیده میش��ود و طراحی سرلوحهها متنوع اس��ت و در بعضی از
م��وارد تزیینی که صورت گرفته زمینۀ متن را تش��کیل میدهد
و نوش��تههایی درون شمس��هها واش��کال هندس��ی است .نقش
جدی��دی ک��ه در این دوره بیان ش��ده و از آن به بع��د هم ادامه
پیدا میکند ،ش��املهالهای است که در واقع دورگیری حروف و
عالی��م با رنگ طالیی یا الوان هس��تند .در خارج اینهاله صفحه
با نقوش اس��لیمیپُر شده اس��ت ،به طوری که نوشته برجسته تر
از زمینۀ تزیین ش��ده جلوه مینماید(همان .)432 ،تقسیمبندی

تصویر -6نشانههای فواصل آیات و تذهیب حاشیه ای.
مأخذ( :مشهد ،کتابخانه آستان قدس رضوی ،شمارۀ )4680

تصویر -7دو کتیبۀ مذهب همراه با ترنج حاشیه ای ،اوایل سدۀ 5ه.ق11/م.
مأخذ( :مشهد ،کتابخانه آستان قدس رضوی ،شمارۀ )4680

مرصع و مذهّب با گره بندی تشعیری ،اواخر سدۀ  5ه.ق11/م.
تصویر -8کتیبه ای ّ
مأخذ( :مشهد ،کتابخانه آستان قدس رضوی ،شمارۀ )4640
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مذهبان دوره س��لجوقی و ادوار بعد تزیین سر فصل را در آخرین
کلم��ه و یا کلمات فص��ل قبل رنگ آمی��زی میکردند(تصویر)7
(پوپ.)238 ،1378 ،

بررسی و مقایسۀ تطبیقی آثار
الف) بررس�ی و مقایس�ه نقوش هندس�ی :دس��ته اول
ازاش��کال و تزیینهای��ی را که در هنر مانوی جس��تجو کرده و با
قرآنه��ای قرون اولیه (ش��امل ق��رن اول تا شش��م ه.ق) موجود
در موزۀ ق��رآن امام رضا(ع) تطبیق میدهیم،اش��کال هندس��ی
هس��تند .تقسیمبندیاشکال هندس��ی به صورت نقوش هندسی
س��اده ،زاویهدار و دورانی بوده که در بررس��ی و مقایسۀ تطبیقی
نگارههای مانوی با تزیین��ات قرآنهای موزۀ قرآن امام رضا (ع)
بدان پرداخته میش��ود .در بررس��ی تصویر  ،9قطعهای از تصویر
چند نوازنده ،که در این مینیاتور ،موسیقیدانان به ترتیب هر یک
بر قالیچۀ س��بز آراسته ،نشس��ته اند .در مقایسۀ تطبیقی تصاویر
الف و ب ،تأثیر تزیینات هنر مانوی به کار رفته در تصویر الف ،به
صورت س��ه نقطۀ طالیی مثلث شکل که مشابه آن را در تزیین
آی��ات قرآنی به عنوان عالمت مش��خصه و تعیی��ن کنندۀ ابتدا و
انتهای آیات کاربرد دارد.
تصویر ،10الف :بخش��ی از ی��ک نگارۀ مان��وی (صحنۀ بما)،

تصوی�ر -9تأثی�ر نق�ش
هندسی نگارۀ مانوی(کلیم
کای�ت )157،1384 ،ب�ر
تقسیماتقرآنی.
مأخذ( :مشهد ،موزه قرآن
ام�ام رض�ا (ع) ،نس�خه
شماره )12

تصوی�ر -10تأثی�ر نقوش
هندس�ی پُرکننده در آثار
مانوی(،)Gulacsi,2005,85
بر تزیین قرآنهای اولیه.
مأخذ( :مشهد ،موزه قرآن
ام�ام رض�ا (ع) ،نس�خۀ
شمارۀ )70
تصویر -11تأثیر نقش
هندسی هنر مانوی
( ،)Gulacsi,2005,85ب�ر
تقسیمات قرآنی منسوب
به امام علی(ع).
مأخذ( :مشهد ،موزۀ قرآن
ام�ام رض�ا (ع) ،نس�خه
شماره )6

نش��انداده شده اس��ت .در تصویر فوق وجه مش��ترکی از نقوش
هندس��ی به کار رفته در هنر مانوی در مقایسه با تزیینات قرآنی
را مش��اهده میکنیم ،که در این تصویر نقوش ش��طرنجی فوق،
گوی��ای این مطلب در مقایس��ه تطبیقی با آثار قرآنی میباش��د.
این نقاش��ی را با نمونه ای همس��ان در تزیین یک سرسورۀ قرآن
ش��مارۀ 70موزۀ قرآن امام رضا (ع) مقایسه کرده ایم و میبینیم
که چگونه یک فضای خالی داخل قابِ س��ر سوره با نقش تزیینی
فوق پُر شده است.
از جمله تزیینات هندس��ی قابل مقایسه ،نگاره بوداست که در
تصویر  11قابل مشاهده و با تصویر برگی از قرآن شمارۀ  6منسوب
به امام علی(ع) مقایس��ه شده است ،و شامل دایره ای است بزرگ
ک��ه در اطراف آن دایرههای کوچکتری با فاصله ای متناس��ب با
یکدیگ��ر ق��رار دارند .این نقش با توجه به س��ادگیاش جزء اولین
آرایش قرآنها به شمار میرفت که همان نشان آیات است.
ب)بررس�ی و مقایسه نقوش گیاهی :در بررسی و مقایسۀ
آث��ار مانوی با قرآنهای موجود ،کاربرد نقوش گیاهی به کار رفته
در تزیی��ن قرآنهای موزه قرآن ام��ام رضا (ع) و محل کاربرد آن
به ص��ورت گلهای چند پَر ،غنچههای باز ،گل لوتوس و  ...مورد
مطالعه قرار میگیرد.
 -1سرس�ورهها :بعد از بررس��ی نقوش هندس��ی به نقوش
گیاه��ی میپردازی��م .صفح��ات متع��ددی از ُکت��ب مانویان به
دس��تآمده که دارای متن و حاش��یه بوده و تصاویری گیاهی به
شکل ش��اخ و برگ پیچ و خم دار یا تصاویراشخاص با لباسهای
در ح��ال عبادت یا نواختن س��ازهای مقدس زینت یافته اس��ت.
نکتۀ قابل توجه و اهمیت در آثار مانوی که بار دیگر به آناش��اره
میکنیم ،س��بک ترکیب خط با نقش اس��ت .چنان که میبینیم
بر روی یکی از نس��خ مانوی دیده میش��ود ک��ه ،عنوان به رنگ
زرین در میان ترنج کش��یده ش��ده و با شاخ و برگ
درخش��ان و ّ
تزیین ش��ده است(پاک سرش��ت .)426 ،1379 ،فن تزیینات به
کاررفته در نگارههای مانوی ،پایهای برای شکلگیری فن تذهیب
اس��ت ،که عیناً در دوران اسالمیمراعات ش��ده ،و از ویژگیهای
تذهی��ب اس�لامیبعد از طی ک��ردن مراحل آغازین رس��یدن به
تزیین��ات گیاه��ی و طبیعتگرایانه و پُرک��ردن فضاهای خالی با
استفاده از نقش و نگارهای گل آذین بود (تصویر.)2
در تصویر 12الف :دو ای��زد مانوی را که دارایهالهای اطراف
سر میباشند ،را نشان میدهد ،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 ایستادهاند .جامۀ این دو ایزد مانوی
به س��بک چینی و هندوی آس��یای میانه بوده ،و دستارها ک ً
ال به
س��بک دربار ساسانی اس��ت .در تصویر12ب :برگی از یک نسخه
زرین با
خطی قرآن به ش��ماره موزهای  ،1586که سرس��وره ای ّ
طرح اس��لیمیکه دارای حال��ت مد ّوری بوده و
نقش��ی پیچان به ِ
به یک مرکز واحد متّصل میباش��د ،در حاشیۀ صفحه این نسخه
خطی مش��اهده میشود ،که قابل مقایسه اس��ت با نمونه مشابه
مانوی که در تصویر الف دیده میشود.
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در بررس��ی تأثی��ر تزیینات ب��ه جای مانده از هن��ر مانوی بر
تزیین��ات قرآنی ،در تصویر13به بررس��ی تطبیقی نقوش گیاهی
میپردازیم .تصویر الف ،بخشی از دیوارنگاره یک دیناور برجسته
(مانی) که گزیدگان گردش حلقه زدهاند .از نشانههای مهم برای
شناس��ایی تصویر،هالۀ گرد سر دیناوران بزرگ است که دستاری
آیینی ،پرآرایه و بلند را چون تاج بر س��ر مینهادهاند .تزیینات به
کار رفته در این دستار آیینی شامل آرایههای گل و بوته به صورت
اس��لیمیهای پیچان میباش��د ،که در مقایسه با تصاویرب ،قرآن
ش��ماره  56و تصویر ج ،قرآن شماره  70موزۀ قرآن امامرضا (ع)
بین کاربرد نقوش اس��لیمیدر داخل و حاشیه سرسورههای
که ُم ّ
قرآنی است ،قابل مقایسه میباشد.

دربرگیرن��دۀ نقشهایی در هم پیچیده و به هم بافتهاند که با نام
نقوش ساده ش��ده شناخته میش��وند و هنوز عینیت گراییها و
پیچیدگیهای نقوش گیاهی (ختایی و اسلیمی) و طبیعتگرایانه
را ندارند(تصویر( )4پوپ.)224، 1378 ،
در تصویر  14میبینیم که حاش��یۀ باالی تصویر نقشی ساده
و پیچک مانند است که نظام آرایشی آن یادآور بندهای حلزونی
ش��کل ختایی و اسلیمیاست .این نقش را در تصویر  14با نقش
حاشیۀ ،سرلوح 13نسخه شماره  6موزه قرآن امام رضا (ع) مقایسه
ک��رده ایم که ه��م از نظر ط��رح و هم از نظر کارب��ردی و نقش
حاش��یهمانندی ک��ه ایفا میکنند ،ب��ا یکدیگر قابل مقایس��هاند.
نمونههای مش��ابه دیگری همچون نس��خه ش��ماره  41کتابخانۀ
آستان قدس رضوی ،دارای چنین تزیینی میباشد.
در تصویر 15در ادامه بررسی تأثیر هنر مانوی بر شکل گیری
و تکامل نوارهای تزئینی به بررس��ی تصاویر الف و ب میپردازیم:
در تصویر الف ،برگی از یک نگارۀ مانوی ،که دو ایزد مانوی را در
ای��ن تصویر آورده که روی یک گل نیلوفر آبی زانو زده اند ،جامۀ
آدمها به س��بک هندوی آس��یای میانه ،و دستارها ک ً
ال به سبک
دربار ساسانی است .از تزیینات دیگر میتوان به پیچهای تزیینی

تصویر12الف -بررسی و مقایسه تأثیر نقوش ساده شده (استیلیزه) نگارۀ مانوی.
مأخذ( :کلیم کایت )157 ،1384،
تصویر12ب -تقسیمات قرآنی(سرسوره قرآنی) منسوب به امام رضا(ع).
مأخذ( :مشهد ،موزۀ قرآن امام رضا (ع) ،نسخه شماره )1586

تصویر -14مقایسه تطبیقی نوار تزیینی در نگاره مانوی(کلیم کایت )156 ،1384 ،با نوار
تزیینی یک سرلوح قرآن.
مأخذ( :مشهد ،موزه قرآن امام رضا (ع) ،شماره )6

تصویر -13بررسی تطبیقی تأثیر تزیینات گیاهی به جای مانده از هنر مانوی(کلیم کایت،
 )152 ،1384بر تزیینات قرآنی سرسورههای قرآنی.
مأخذ( :مشهد ،موزه قرآن امام رضا (ع) ،شماره )96

تصویر -15مقایسۀ تطبیقی نوار تزیینی در نگاره مانوی(،)John c.Reeves ,1992,238
با نوار تزیینی حاشیۀ کناری قرآن.
مأخذ( :مشهد ،موزه قرآن امام رضا (ع) ،شماره )70

 -2نوارهای تزیینی
همانگونه که گفتیم در کنار نقوش هندس��ی در آثار مانوی،
نقوش تزیینی دیگری را نیز ش��اهدیم که از آرایشها و آرایههای
هندسی فاصله گرفتهاند و به مانند پلی برای رسیدن به طرحهای
گلدار و تزیینات ش��اخ و برگدار محسوب میشوند .این نقوش
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حاشیۀ لباس ایزد سمت چپاشاره نمود .در تصویر ب ،بخشی از
یک نس��خه خطی قرآن به شماره  70موزه قرآن امام رضا(ع)،که
14
زرین و دارای
با خط کوفی مش��کول  ،س��رلوح زرنگار ،دو ترنج ّ
نوار تزیینی پیچ مانندی در حاش��یه سرسوره و آیات قرآنی است،
که از لحاظ مشابهت قابل مقایسه است با تزیینات به کار رفته در
حاش��یۀ لباس ایزد مانوی تصویر الف ،که در تصویر 15به وضوح
قابل مشاهده است.

گرفتهاند مش��اهده نمود که در تصویر  18نمونههایی از آن را در
تصاویر و هنر ساسانی مشاهده میکنید.

ج) بررسی و مقایسۀ نقوش تجریدی
بعد از بررس��ی نقوش هندسی و گیاهی به نقوش تجریدی
میپردازی��م ک��ه در حک��م رابطی ب��رای رس��یدن هنرمندان به
ترکیبه��ای زیبای گل آذی��ن بودند .در چگونگ��ی پدید آمدن
چنی��ن نقشهایی عقیدۀ نگارندگان چنین است:اش��کال انتزاعی
مربوط ب��ه هنر یا تمدنی خاص نبودن��د و از موتیفهای تزئینی
بومیک��ه خاص هر منطقهای بودند فاصله داش��تند .چنان که در
آثار مانوی ،نمونههایی از این گونهاشکال را میبینیم .در راستای
تلفیق��ی ب��ودن آیین مان��وی ،و عقیده بر ایج��اد دینی جهانی و
مشترک ،تزیینات کتب مقدس آنها نیز باید به سمتی سوق داده
میش��د که تنها متعلق ب��ه یک فرهنگ و یا ی��ک تمدن خاص
نبوده باش��د و این بود کهاشکال انتزاعی پدید آمدند ،که به نوعی
تلفیقی از هندسه و طبیعت بوده و قابل درک و فهم ،و به عبارتی
میت��وان گفت :طرحهایی مش��ترک و جهانی بودند و این ارتباط
و قرابت بیش��تری میان این آیی��ن و مخاطبانش که کتب آن را
میخواندند ایجاد میکرد و هر تمدن و کش��وری با هر فرهنگ و
س��لیقهای ،از این نقوش انتزاعی برداشتی خاص خود را میکرد
خصوصیت به این نقوش وس��عت بصری بیش��تری میداد.
و این
ّ
دین اسالم نیز در مسیر گسترش خود ،چنین سیری را در میان
کشورهای تازه مسلمان شده داشت و عالوه بر خود نقش ،کاربرد
ای��ن نقوش را نیز از آثار مانوی برداش��ت ک��رده و تأثیر پذیرفته
است .در تصویر  16الف ،بخشی از یک نگاره مینیاتوری با عنوان
صحنۀ شهریاری ،دارای تزیینات هندسی به صورت نوارها تزیینی
لباس و نقاط 4تایی س��فید رنگ روبروی هم که در حاشیۀ لباس
متعالیترین مقام روحانی مانوی میباش��ند .تزیینات گیاهی نیز
به صورت گل نیلوفر آبی میباش��د .تصویر  16ب ،برگی از قرآن
ش��ماره  ،15دارای تزیینات هندسی مشابه تصویر الف ،به صورت
 4نقطۀ متمرکز که در بین آنها نقطه س��یاه بزرگتری قرار دارد
و از لحاظ شباهت به آثار مانوی و تحت تأثیر آثار فوق میباشد.
در تصوی��ر 17نقش مروارید تکرار ش��ده ،ول��ی کاربری آن
اندکی متفاوتتر اس��ت .ب��ه این صورت که ن��وار مروارید عنوان
سرسوره و عدد آیات آن را احاطه کرده و نقش تزئینی به صورتی
مس��تقل در س��مت مخالف عطف کتاب اضافه شده است که در
تصاویر به خوبی قابل مقایسه است.
نمونۀ دیگری از نوار مروارید را میتوان به صورت نقشی گرد
که در آن دوایر کوچک پش��ت س��ر یکدیگر و به طور منظم قرار
15

تصویر -16تأثیر نوارهای تزئینی مانوی ( )John c.Reeves ,1992,245بر تزیین حاشیه
کناری صفحات قرآن منسوب به امام سجاد(ع).
مأخذ( :مشهد ،موزه قرآن امام رضا (ع) ،شماره )51

تصوی�ر -17تأثیر طرح نوار مرواری�دی هنر مانوی(کلیم کای�ت )158 1384 ،بر تزیین
سرسوره قرآن شماره .8
مأخذ( :مشهد ،موزه قرآن امام رضا(ع) ،شماره )8

تصویر -18تأثیر طرح نوار مرواریدی در هنر مانوی (کلیم کایت ،)156 ،1384 ،در تزیین
تقسیمات قرآن شماره .96
مأخذ( :مشهد ،موزه قرآن امام رضا (ع) ،نسخه شماره )96
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جدول  -1مقایسۀ تطبیقی تاثیر تزیینات نگارههای بازمانده از مانویان در تزیین قرآنهای قرون اولیه اسالمیموجود در موزه قرآن امام رضا (ع).

نوع نقوش و تزیینات

قرن
شماره نسخه

2ه.ق8/م
نسخۀ شمارۀ 8

نقوش و تزیینات
در هنر مانوی

نقوش و تزیینات در
قرآنهای موزه قرآن
امام رضا (ع)

مقایسۀ تطبیقی
تأثیر تزیینات هندسی
نگارۀ مانوی (سر یک
ایزد مانوی ،مأخذ:
(کلیم کایت (،1384
 ))153بر تزیین قرآن
به صورت دوایر و
حلقههای متمرکز هم
که نشان دهندۀ ابتدا و
انتهایآیاتمیباشند.
مأخذ( :مشهد ،موزه
قرآن امام رضا (ع)،
شماره)8

ساده
نگاره مانوی (سر یک ایزد مانوی( ،کلیم کایت ))155 ،1384،
با تزیینات هندسی به صورتاشکال مستطیل ،مربع و نقوش
درهم بافته که در تزیینات سرسوره قرآنی دیده میشود.
مأخذ( :مشهد ،موزه قرآن امام رضا (ع) ،شماره )1771
هندسی
5ه.ق11 /م
نسخۀ شمارۀ
1771

تزیینات هندسی نگارۀ مانوی (جلدچرمییک 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

زاویهدار

5ه.ق11 /م
نسخۀ شمارۀ
34
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نوع نقوش و تزیینات

دورانی

قرن
شماره نسخه

3ه.ق9 /م
نسخۀ شمارۀ 6

نقوش و تزیینات
در هنر مانوی

نقوش و تزیینات در
قرآنهای موزه قرآن
امام رضا(ع)

مقایسۀ تطبیقی
تأثیر نقش هندسی
به شکل دایره ای با
نقطههای پیرامونی
(نگاره ب��ودا ،مأخذ:
(کلیم کایت 1384،
 ))160،که در پایان
ه��ر ده آی��ه دی��ده
میش��ود .مأخ��ذ :
(مشهد ،موزۀ قرآن
امام رضا (ع) ،شماره
)6

تأثیر تزیینات دیوارنگارۀ مانوی (بخشی از دیوارنگاره
یک دیناور برجسته (مانی) که گزیدگان گردش حلقه
زده اند .منبع( :کلیم کایت  )) 152 ،1384،به صورت
اسلیمیدر تزیین سرسورههای آرایههای قرانی ،مأخذ:
(مشهد ،موزه قرآن امام رضا (ع) ،شماره)96
هندسی

اسلیمی

4ه.ق10/م
نسخۀ شمارۀ
96

تزیینات گیاهی نگاره مانوی (قطعه ای از تصویر چند
نوازنده ،مأخذ( :کلیم کایت  ))157 ،1384،به صورت
گل چندپَر و تأثیر آن بر تزیین عالئم ابتدایی و انتهایی
آیات قرآنی ،مأخذ ( :مشهد ،موزه قرآن امام رضا (ع)،
شماره )3004
چند پَر
و
لوتوس

4ه.ق10/م
نسخۀ شمارۀ
3004
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نوع نقوش و تزیینات

قرن
شماره نسخه

نقوش و تزیینات
در هنر مانوی

نقوش و تزیینات در
قرآنهای موزه قرآن
امام رضا(ع)

4ه.ق10 /م
نسخۀ شمارۀ
96

3ه.ق9 /م
نسخۀ شمارۀ
12

تجریدی
4ه.ق10 /م
نسخۀ شمارۀ
16

3ه.ق9 /م
نسخۀ شمارۀ
4249

مقایسۀ تطبیقی
تزیینات گیاهی تجریدی مانوی (جلدچرمییک کتاب،
مأخذ )(Gulacsi,2005 ,84( :که در تزیین سرسوره و
سرلوحهای قرآنی به کار میرود.
مأخذ ( :مشهد ،موزه قرآن امام رضا (ع) ،شماره(96

تأثیر نقوش تجریدی نگارۀ مانوی (قطعه ای از یک برگ کتاب
با عنوان منقوش شده ،مأخذ )(Robinson,1997,60) :بر
تزییینات سرسوره ای به صورت نقوش گیاهی تجریدی
مأخذ ( :مشهد ،موزه قرآن امام رضا (ع) ،شماره )12

نقوش تجریدی نگارۀ مانوی (قطعه ای از یک برگ مصور،
مأخذ )(Robinson,1997,68):که در تزیین سرسورههای
قرآنی به کار میرود.
مأخذ( :مشهد ،موزه قرآن امام رضا (ع) ،شماره )16

تأثیر نقوش تجریدی نگاره مانوی (درخت زندگی  ،قرن
 9م ،مأخذ ()John c.Reeves,1992,235) :در تزیین
قرآنهای اولیه.
مأخذ( :مشهد ،موزه قرآن امام رضا (ع) ،شماره )4249

نتیجه
در رابطه با بررس��ی تأثیر نگارههای مانوی در تزیین قرآنهای
موج��ود در موزه قرآن امام رضا(ع) ،میتوان چنین اظهار نمود که
جای��گاه هنر ایرانی در طول دورهه��ای مختلف تاریخی مبتنی بر
تزیی��ن آثار هن��ری و هنرهای مربوط به آن دورهها میباش��د ،لذا
اهمیت این موضوع به عنوان کشفاش��تراکات و شاکلههای هنری
تأثیرگذار بر دورههای بعدی و بررس��ی س��یر تحول آن ،میتواند

وابس��تگیهای فرهنگی و نیز ریشهیابی عناصر تزیینی در هر دوره
تاریخی و اس��تمرار و نفوذ این تأثیر و تأثرات ،ما را در شناخت هر
چه بیشتر ایناشتراکات هنری و فرهنگی موثر واقع گردد.
ب��ا توجه ب��ه موارد مط��رح ش��ده در این مقال��ه در خصوص
ویژگیهای تصویری و تزیینی و نیز نوع عناصر به کار رفته در هنر
مانوی و تطبیق آنها در تزیین نسخههای خطی قرآن کریم در موزه
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امام رضا (ع) ،چنین به نظر میرس��د برخی ويژگيهاي تصویری و
تزیینی در نگارههای باقی مانده از مانویان ،ش��امل آرايش كتابها
مشتمل بر کاربست جداول ،نقوش گیاهی ،هندسي و غيرهندسي،
اس��تفاده از رنگهاي س��اده و بدون س��ايه روش��ن ميباش��د ،در
قرآنهای س��دۀ اول تا ششم هجری موجود در موزه امام رضا (ع)
ديده مي شود.
از طرفی نیز ،به نظر میرس��د که از میان عناصر تصویری بکار
رفته در نگارههای مانویان ،آرایههای گیاهی ،نقوش هندسی ،نقوش

پینوشتها
 1نام کتابی است که توسط مانی ،مدعی پیامبری در زمان ساسانیان نگاشته شد.
در سراسر این کتاب از نقاشی به جای متن استفاده شدهاست .کهنترین ارژنگ در
تورفان چین بدست آمدهاست (میرفخرایی.)59 ،1383،
 2خوش��نویس ،مذ ّهب،مورخ هن��ری و نگارگر ایران��ی (972 -902م) ،که در
کتابخانۀ شاه تهماسب صفوی کار میکرد(مايل هروي.)267 ،1372،
معربش
درخشان،
 3رنگیزهای بیشتر متشکل از سولفات جیوه و به رنگ قرمز
ّ
شنجرف است و آن جسمیاست معدنی (انوری.)1671 ،1381 ،
 4او از مردم قاین بود و پدرش ،ابی الحس��ن کثیر ،وزارت س��امانیان را بر عهده
داشت .خود را در روزگار سلطان مسعود غزنوی رئیس دیوان بود و امیر مسعود در باب
لشکر با او مشورت میکنند (گلچین معانی.)35 ،1347 ،
 5مشکول کردن گذاشتن حرکات کلمات در یک نوشته است (انوری،1381 ،
.)7054
 6تذهیب[ :عر ( ].ا ِ مص ).آراس��تن صفحۀ نوشته یا کتاب با نقش و نگارهایی
از آب طال و رنگها و مواد دیگری همچون الجورد ،ش��نگرف ،و مانند آنها (انوری،
.)1674 ،1381
 7ب��ه معنی ابتدای س��وره که با اس��تفاده از عناص��ر و نقوش مختلفی تزیین
میشد(مایل هروی.)675 ،1372 ،
 8یعن��ی با جدا کردن آیات ،از قراین موجود در آیات قبل و بعد از خود (مایل
هروی.)41 ،1372،
مقید کردن کتابت و نوشتهها به
ها،
ف
حر
بر
گذاری
ه
نقط
حروف،
نهادن
 9نقطه
ّ
اعراب و نقطه را گویند (مایل هروی.)567 ،1372 ،
 10در عرف کاتبان و مذهبان نس��خ قرآنی ،به عالمت مش��خصۀ هر پنج آیه
(تخمیس) و به عالمت مش��خصۀ هر ده آیه (تعشیر) گفته میشده است .علت این
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 میدادهاند (قلیچ خانی،
.)93 ،1373
[ 11در لغت جواهر نشاندن است] ،در صورتی که در هر یک از نقش و نگارههای
مربوط به نسخهها و مرقعات جز آب طال ،از شنگرف ،الجورد ،زنگار ،زعفران و غیره
مرصع میگویند و عمل آن را ترصیع ،به خالف نقش
به کار رفته باشد ،آن نقش را ّ
مذهب که در آن فقط آب طال به کار میرود(قلیچ خانی.)35،1373 ،
 12در عرف نسخه آرایان و مذهبان شکلی را گویند مدور به سان قرص خورشید،
که منقش و زراندود شده باشد و دارای شعاعهایی به اطراف که اصطالحاً به آنها شرفه
میگویند (قلیچ خانی.)129 ،1373 ،
 13به شکلی هندسی ،مزین به نقوش مذهب یا مرصع ،که در قسمت فرازین
نخستین صفحه نسخه میکشیدند (قلیچ خانی.)123 ،1373 ،
 14خطی ساده و بی پیرایه ،بدون اعراب و نقطه که در قرن اول هجری رایج بود
(قلیچ خانی.)195 ،1373 ،
 15انتزاع اسم فاعل منتزع بوده و به معني جدا شدن و خالصه شدن است و از
همين رو با معني تجريد ميتواند مفهوم نزديك به هم داشته باشند ،چون تجريد نيز
به معني مجردشدن و رها بودن و تنهايي جستن است.

تجریدی و کاربرد رنگ طال و  ....در نس��خههای خطی قرآن کریم
موجود در موزه قرآن امام رضا (ع) بيش��تر از سایر عناصر تزیینی
دیگر بوده است .همچنین در بررسی تأثیر نگارههای بازماندۀ مانوی
بر تزیین قرآنهای موزه قرآن امام رضا(ع) ،محدودهای بین س��ده
 3و  4ه.ق9 /و10م ما بیش��ترین تأثیرات برگرفته از هنر مانوی را
مش��اهده میکنیم .سرانجام در مجموعۀ آثار هنری مانویان و هنر
تزیین و کتابت قرآن کریم در دوره اسالمی ،یک روح و فضای کلی
و ش��یوه ای از از تبیین زیبایی شناس��ی همگون و مأنوس به هم
قابل مشاهده میباشد.
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