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فصلنامة علمي نگره

     تأثير هنر كتاب آرايي مانوي بر هنر 
نگارش قرآن ها در قرون اوليه اسالم در ايران  
 صبا لطيف پور*

چكيده
تا جايي که آخرين بررسي ها نشان مي دهند، نخستين باري که به آرايه ها، تصاوير و زيبايي کتب و متون 
نوشتاري در تاريخ ايران (و احتماًال تاريخ جهان) اهميت داده شده در متون ديني مانويت بوده است، زيرا تا 
پيش از آن نمونه اي از آراستن نوشته ها در دست نيست، پس طبيعتًا اين شيوة نوآورانه بر دوره هاي پس 
از خود نيز تأثيرگذار بوده است. هنگامي که ايران با دين اسالم آشنا شد، بسياري از اين دستاوردها را در 
هنر زيباسازي کتاب ها و به ويژه نگارش کتاب مقدس يعني قرآن  به کار گرفت. چگونگي اثبات و نماياندن اين 
تأثيرگذاري ها، مطلبي است که هسته اصلي مقاله حاضر را تشکيل مي دهد. يکي از دشواري هاي اساسي در 
اين پژوهش و ديگر مطالعات در باب امور کهن آن است که به سبب قدمت مباحث مطروحه، ارائه هرگونه 
نظريه داراي قطعيت در مورد آنها ناممکن است، بااين حال تالش شده است مطالب تا جاي ممکن بر پايه اسناد 
حقيقي و فرضيات درست واقع شوند. هدف از اين تحقيق يافتن عناصر تأثيرگذار هند کتاب آرايي مانوي بر 
هنر کتاب آرايي اسالمي، به ويژه بر قرآن نگاري قرون اولية  اسالم است. سوال هاي اصلي چنين است ١- آيا 
هنر کتاب آرايي مانوي بر هنر کتاب آرايي اسالمي و به ويژه بر قرآن نگاري قرون اوليه اسالم تأثير چشمگيري 
داشته است؟ ٢- درصورتي که چنين تأثيري وجود دارد، آيا مي توان آن را بررسي، اثبات و طبقه بندي کرد؟ 
روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفي- تحليلي با رويکردي تطبيقي است و شيوة  جمع آوري اطالعات 
کتابخانه اي است.نتايج تحقيق نشان مي دهد که هنر کتاب آرايي مانوي بر هنر کتاب آرايي اسالمي و به ويژه 
بر قرآن نگاري قرون اوليه اسالم موثر بوده است. در راستاي طبقه بندي هنر کتاب آرايي مانوي و تأثير آن بر 
قرآن نگاري، اين تأثير در بخش هايي چون استفاده از رنگ آبي در زمينه، استفاده از طال، کشيده نويسي در 

نگارش متون و به کارگيري تزيينات در سرفصل ها و نقطه گذاري ها يا تزيينات کوچک ديده مي شود.
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مقدمه
کتاب آرايي  هنر  باب  در  پژوهشي  مقاله حاضر حاصل 
مانوي به عنوان اصلي ترين و مهمترين هنر دين مانوي 
و تأثيرگذاري آن بر هنر کتاب آرايي در دوران اسالمي، 
به  اسالم  ظهور  اوليه  قرون  قرآن هاي  نگارش  به ويژه 

طور اخص در سرزمين ايران است.
هنر  ايران،  به  اسالم  ورود  از  پيش  هنرهاي  از  يکي 
خود  کتب  مانويان  به ويژه  است،  بوده  کتاب آرايي 
و  کتاب ها  به  اسالمي  دورة  مورخان  مي آراستند.  را 
تزيينات آنها و به کارگيري طال و نقره در اين کتب اشاره 
داشته اند. از سويي نگارش قرآن کريم از همان سده هاي 
تزيينات  به قداست آن،  با توجه  نخست هجري آغاز و 
و به کارگيري طال در بخش هايي از آنها شروع گرديد و 
کاتبان از نمونه هاي موجود از دورة قبل از اسالم بهره 
کتاب آرايي  در  تزييني  ويژگي هاي  بررسي  لذا  گرفتند. 
مانويان و تطبيق آن با نمونه هاي قرآن کريم در قرون 

اولية اسالمي، از ضرورت هاي چنين تحقيقي است.
مانويان  موجود،  پژوهش هاي  مطابق  اين که  دليل  به  
و  زيبانويسي  هنر  به  که  بودند  کساني  نخستين 
زيباسازي کتب و نوشته ها پرداختند، طبيعي است که اين 
سبک هنري آنها در دوره هاي بعد مورد تقليد و استفاده 
اديان، اعصار و سرزمين ها قرار گيرد.  هنرمندان ديگر 
هنري  جلوه هاي  ديگر  همانند  نيز  هنر  اين  طبيعتًا  البته 
در تأثير و تأثر نسبت به هنرهاي موجود در شيوه ها، 
باورها و انديشه هاي ديگر بوده باشد؛ اما تأکيد پژوهش 
تأثيرگذاري ها  اين  از  تنها بر يک بخش خاص  پيش رو 

است. 
هنري که مانويان در زيباسازي کتاب هاي خود به کار 
ظهور  با  و  آن  از  پس  چهار سده  بعدها، حدود  بردند، 
اسالم، بسيار مورد توجه هنرمندان مسلمان قرار گرفت 
و به داليلي که ذکر خواهد شد، تبديل به يکي از مهمترين 
آنها  مهمترين  دقيق تر،  عبارتي  به   يا  اسالمي  هنرهاي 

شد. 
يافتن  تحليل ها،  و  تصاوير  مباحث،  ارائه  از  هدف 
هنر  بر  مانوي  کتاب آرايي  هنر  که  است  تأثيراتي  انواع 
را  تأثيرات  اين  که  است  گذاشته  اسالمي  کتاب آرايي 

مي توان به چند دسته کلي تقسيم کرد.
سوال هاي اصلي عبارتند از:  ١. هنر کتاب آرايي مانوي 
بر هنر کتاب آرايي اسالمي و به ويژه بر قرآن نگاري قرون 
اوليه اسالم چه تأثيري داشته است؟ و ٢. درصورتي که 
بررسي،  را  آن  مي توان  آيا  دارد،  وجود  تأثيري  چنين 

اثبات و طبقه بندي کرد؟
پيگيري  با  که  است  آن  در  تحقيق  اهميت  و  ضرورت 
از  کدام  هر  تغييرات  روند  و  سرچشمه ها  شناخت  و 
آن  از  بهتر  و  هنري مي توان درکي عميق تر  شاخه هاي 
هنر و آنچه در پس آن پنهان است به دست آورد، هنر 

اهميت  اسالم  نخست  سده هاي  در  که  نيز  کتاب آرايي 
اسالمي  سرزمين هاي  در  همچنان  و  داشت  فراواني 

هنري پراهميت ماند، از اين قاعده مستثني نيست.

روش تحقيق
رويکردي  با  تحليلي  توصيفي-  حاضر  پژوهش  روش 
تطبيقي است. شيوة جمع آوري اطالعات کتابخانه اي است. 
هدف، رسيدن به دريافتي از تأثير هنر دوران مانوي بر 
قرآن هاي قرون اوليه اسالم، با بهره گيري از بررسي و 
تحليل داده هاي موجود در مورد هنرهاي مذکور و نيز 
بيشتر  آنچه  زمينه  اين  در  است.  آنها  تطبيق  و  مقايسه 
کار  به  و شيوه هاي  هنري  آثار  است، شکل  نظر  مورد 
تحقيق  دامنه  و  آثار  محتواي  نه  و  است  آن  در  رفته 

محدود به صورت تصويري آثار مذکور خواهد بود.
تزيينات  داراي  يافت شده  مانوي  آثار  آماري،  جامعة 
نمونه  تعداد  و  از ۱۰۰ عدد است  متني و تصوير کمتر 
تعداد  همين  تحليل ها  پاية  بنابراين  است،  سرشماري 
کشف  صورت  در  که  است  مسلم  است.  برجاي مانده 
آثار جديد، به داده ها افزوده خواهد شد و درنتيجه ممکن 
باشند. روش تجزيه و تحليل کيفي  نتايج متفاوت  است 

است.

پيشينه تحقيق
در مورد تأثير هنر مانوي بر هنرهاي اسالمي تحقيقات 
محدودي انجام گرفته است، از ميان کتب مهم تاريخي و 
هنري برخي پژوهشگران در نوشته هاي خود تنهااشاراتي 
به  نويسندگاني  مثال  عنوان  به  داشته اند.  مطلب  اين  به 
ايران و  تأثيرپذيري مينياتور اسالمي و هنر تذهيب در 
اشاره  جمله  چند  حد  در  تنها  مانوي  هنر  از  ترکستان 
برد: نام  را  مقاله  اين  مي توان  جمله  آن  از  کرده اند 
 Gabain, Annemarie von, 1979,Einfuhrung in

die Zentralasienkunde, Darmstadt; و نيز به اثر 

يواخيم، ۱۳۸۴،  هانس  كليم كايت،  کرد:  اشاره  کليم کايت 
تهران،  اسماعيل پور،  ابوالقاسم  ترجمه  مانوي،  هنر 
تحقيق  چند  اخير  سال  چند  در  نيز  ايران  در  اسطوره؛ 
نگارگري  بر  مانوي  نگارگري هاي  در  هاله  اثر  روي 
اللهي،  آيت  جمله:  از  است  گرفته  انجام  اسالمي  دوران 
حبيب اهللا و اخويان، مهدي، ١٣٨٨، «هاله مقدس در نقاشي 
تخصصي  كتاب  گنجينه:  ايران»،  متبركه  بقاع  ديواري 
 ،١ اسالمي، ش  ايران  سنتي  هنرهاي  پژوهشي  ـ  علمي 
صص ٢٩-٤١، تهران، فرهنگستان هنر؛ و نيز پايان نامة 
کارشناسي ارشد از الهام موسوي تحت عنوان «مطالعه 
تطبيقي عنصر نور در هاله مقدس و نگارگري مانويان و 
هنر اسالمي» به راهنمايي دکتر زهرا رسولي در رشتة 
مرکزي،  تهران  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  در  نقاشي 
بر  تأثير هنر مانوي  نيز در مورد  ١٣٩٣.پايان نامه  هايي 
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از آن جمله مي توان  ديگر هنرها نگاشته شده است که 
مانوي  هنر  «تاريخ  ارشد  کارشناسي  پايان نامه هاي  به 
و تأثير آن بر هنر ايلخاني» از آيناز نجفي به راهنمايي 
ابوالقاسم اسماعيل پور در دانشگاه شهيد بهشتي، ١٣٩٦، 
«بررسي تأثير هنر مانوي بر نقاشي سغدي» از مهدي 
شاهد،  دانشگاه  در  مراثي  محسن  راهنمايي  به  بياني 
نگارگري جامع التوارخ  بر  تأثير هنر مانوي  بر  «تحليلي 
رشيدي» از اختر حسين نژاد به راهنمايي فتانه محمودي 
در دانشگاه مازندران، «بررسي تأثير تزيينات نگاره هاي 
اوليه  قرون  قرآن هاي  تزيين  در  مانويان  از  بازمانده 
اسالمي موجود در موزه قرآن اما رضا (ع) از ابوالفضل 
صادق پور فيروزآباد به راهنمايي علي اصغر شيرازي در 
دانشگاه شاهد و نيز مقاله اي با همين عنوان از علي اصغر 
نشريه  در  فيروزآباد  صادق پور  ابوالفضل  و  شيرازي 
کرد؛  اشاره   ١٣٩١ زمستان  شماره  در  زيبا  هنرهاي 
کتاب هاي مصور  به  «نگاهي  پايان نامه  به  بايد  همچنين 
بازيابي شاخصه هاي مانوي  به منظور  عصر سلجوقي 
فيروزه اي  محمدرضا  راهنمايي  به  اوره  باقري  مينا  از 
 ١٣٩٥ مرکزي،  تهران  واحد  اسالمي،  آزاد  دانشگاه  در 
اشاره کرد.پايان نامه هاي مذکور، تشابهاتي به موضوع 
مورد بحث در مقاله حاضر دارند، اما يا محدوديت دوره 
تاريخي دارند يا زمينه اثرگذاري؛ از ميان آنها، «بررسي 
تأثير تزيينات ...» که از نظر عنوان شباهت بيشتري به 
مقاله پيش رو دارد، از بعد اثرگذاري به کليه نگاره هاي 
مانوي پرداخته و کتاب آرايي مانوي را به شکل خاص 
در نظر نگرفته است و از بعد فراواني قرآن ها نيز تنها 

قرآن هاي يک موزه خاص را بررسي کرده است.
در مقاله پيش رو تالش شده با تکيه بر هنر کتاب آرايي 
مانوي، با شناخت پيشينه ديني و تاريخي آن، بر هنري 
از همين جنس، يعني هنر کتاب آرايي قرآن ها در دوران 
ريشه هاي  به  اشاره  کنار  در  و  شود  تمرکز  اسالمي 
مشترِک مفهومي، تشابهات بصري و ظاهري آنها مورد 

تدقيق قرار گيرد.

معرفي کلي انديشه، تاريخ و هنر مانوي
مانويت ديني متعلق به سدة سوم ميالدي است. اين دين 
به ظاهر تلفيقي را کيشي گنوسي مي دانند که به دوگانگي 
مطلق ميان ماده و روح قائل است. در نظر ماني نيک و 
بد، روشني و تاريکي، ازلي و ضد يکديگرند، با اين حال 
 Litvinsky, برابر نيستند و روشني برتر است (نيز نک

.(1996, 413

بر اساس يک قطعه يوناني در مجموعه دستنوشته هاي 
يک  در  بابل  در  م.   ۲۱۶ در سال  ماني  کلن،  در  مانوي 
 Davies, 1987,) آمد.  دنيا  به  تبار  اشکاني  خانواده 
159-158)، وي در ۲۴ سالگي دين خود را عرضه کرد 
و به سبب اختالف با قومي که در آن مي زيست، راه سفر 
در پيش گرفت و اين سرآغاز سفرهاي بي شمار ماني و 
دربار  در  ماني  پيروانش در سرزمين هاي مختلف شد. 
ساسانيان دوره اي محبوب و دوره اي منفور بود و در 
نهايت در زندان بهرام اول (۲۷۴ م.) جان سپرد. ( نک 
 Litvinsky, کليم کايت، ۱۳۸۴، ۳۵-۴۰؛ دکره، ۱۳۸۳، ۷۰؛
و  ماني   .(Rudolph, 1991, 316-319 41 ,1996؛ 

سفر  مختلف  نقاط  به  مانوي  دين  تبليغ  براي  پيروانش 
دين،  تبليغ  براي  آنها  دستمايه  مهمترين  و  مي کردند 
آفرينش  اسطوره  اين که  سبب  به  بود؛  آنها  کتاب هاي 
ماني تا اندازه زيادي پيچيده بود و نيز براي جلب بيشتر 
آراستن  به  شروع  مانويان  که  بود  عادي  مردم  نظر 
که  خطي  نمودند.  مختلف  شيوه هاي  به  خود  کتاب هاي 
براي نگارش کتب مانوي به کار رفت، خطي ابداعي بود. 
مانويان همان گونه که از اديان، هنرها و باورهاي ديگر 
الهام گرفتند، بر محيط پيرامون خود، چه در همان زمان 

و چه در اعصار بعدي، اثر فراوان گذاشتند. 
يکي از علل اينکه به دشواري مي توان در مورد جامعه 
مانويت و هنر مانوي اظهار نظر کرد آن است که دين 
مذکور در سرزمين هاي مختلف پراکنده شده و اشکال 
مختلفي به خود گرفته است؛ البته به اين مطلب بايد کمبود 
آثار به جا مانده را نيز اضافه کرد (Ort, 1968, 196؛ 
عالوه براين،   .(“Iranica, under “Manichean Art

از خط و زبان  نيز گذشته  از مانويان  متون به جامانده 
نگاشته شده اند.  مانوي، به خطوط و زبان هاي مختلفي 
Litvinsky, 1996,416؛  (Guang-da, 1996, 312؛ 
Gulacsi, 2005, 94). بايد گفت اغلب آنچه امروزه به 

به  آثار هنري مانوي شناخته شده است، متعلق  عنوان 
بخش شرقي آسياي مركزي است كه در آن مانويان از 
تحت حمايت  م.  يازدهم  قرن  اواخر  تا  قرن هشتم  نيمه 
بودند.  اويغور  ترك زبان  شاهان  فرهيخته  حاكميت 

 .(Gulacsi, 2005, 4)
ازميان انواع آثار هنري مانويان، کتاب ها و دستنوشته ها 
بحث  در  که  است  آنها  مينياتورگونه  نقاشي هاي  نيز  و 

نمودار ١. فراواني و انواع تزيينات در نوشته هاي مانوي با الهام  از کتاب 
Gulacsi, 2005، مأخذ: نگارنده

متن ساده

تزئينات نقطه گزاري

خوش نويسي

طرح هاي تزئيني

آثار تصويري



حاضر مي گنجد. از کتاب ها و دستنوشته  هاي باقي مانده 
داراي  که  هستند  آنها  از  تعدادي  مانوي،  دوران  از 
مباني زيبايي شناختي به طور خاص بوده و روش هاي 
مختلفي براي زيباتر کردن آنها به کار رفته است.براي 
روشن شدن تقريبي نمودهاي هنري در آثار نوشتاري 
بيشتر  همه  از  ساده  متون  فراواني  گفت  بايد  مانوي، 
است، پس از آن و در فراواني کمترة آثاري هستند که 
هستند  نيز  آثار  از  تعدادي  دارند،  نقطه گذاري  تزيينات 
در  که  معنا  بدان  شده اند،  آراسته  خوشنويسي  با  که 
است؛  گرفته  صورت  ويژه اي  تالش  متن  زيبانويسي 
تزييني حول نوشته ها  آثار طرح هاي  از  تعداد معدودي 
تشکيل  آثار  از  دسته  آن  را  تعداد  کمترين  و  دارند 
مي دهند که آثار تصويري مطلق يا به عبارتي نقاشي در 
آنها به چشم مي خورد. براي به دست آوردن ايده اي کلي 
از فراواني نوع تزيينات در نوشته هاي مانوي بر اساس 
در  تعداد  ذکر  (بدون   ۱ نمودار شماره  باقي مانده،  آثار 

فراواني و صرفًا جهت آشنايي) آورده مي شود.

هنر کتاب آرايي مانوي
همان گونه که ذکر شد، بيشتر آثاري که امروزه به نام 
آثار هنري مانوي مي شناسيم از ناحيه تورفان در چين 

به دست آمده اند. مي توان گفت عناصري بسيار پراکنده 
که  يافتند  مانوي مشارکت  هنر  تکوين  در  نامتجانس  و 
نژادي  جهان وطني  از  پيچيده اي  مجموعة  آن  بوسيلة 
آن  تأثير  و  منعکس شده  ترکستان  در  رايج  عقيدتي  و 
گسترده  وسيع  منطقه اي  بر  هنري-فرهنگي،  مجموعة 
شد. (دويار، ۱۳۸۷، ۲۰۹۴ نيز نک اسماعيل پور، ۱۳۹۳، ۴/ 
۲۸۸).جاي ذکر دارد که متون مصور مانوي يافت شده از 
سراسر جهان، به تاريخي مابين سده چهارم تا دوازدهم 
م. تعلق دارند (کليم کايت، ۱۳۸۴، ۷۷-۷۸) و اصلي ترين 
آنها که در مدتي از سلطنت اويغورها در چين به وجود 
هستند  م.  يازدهم  تا  هشتم  سده هاي  به  متعلق  آمدند 

(Gulacsi, 2005, 40-43؛ تصوير ۱).
رنگ هاي غالب مورد استفاده در نگاره هاي کتب مانوي 
سبز  و  زرد  آبي،  تند،  قرمز  ارغواني،  از سرخ  عبارتند 
سير و آبي براق  يا الجوردي (کليم کايت، ۱۳۸۴، ۶۸). 
در سرصفحه ها رنگ هاي قهوه اي مايل به قرمز، نارنجي، 
سرمه اي، آبي آسماني (روشن)، و سبز به کار مي رفتند. 
آبي  قرمز،  مي توان  را  نگارگري  کار  بنيادين  رنگ  هاي 
سبز  (کمتر)  و  متفاوت  درجه بندي هاي  به  زرد  سير، 

دانست (دويار، ۱۳۸۷، ۲۰۹۱).
آن  در  و  مي کردند  تذهيب  را  خود  کتاب هاي  مانويان 

تصوير ٢. قطعة   IB ٤٩٣٧،  مأخذ: کليم کايت، ١٣٨٤، ٨٧

mesosyn.com:مأخذ  ،(verso) راست  MIK III 6368 تصوير ١. قطعه

ق.،  تاريخ ٥٤٦  به  يزد،  ايران،  منبر،  يک  از  قطعه اي  تصوير ٣. 
در  محمد  ابوبکربن  دستور  به  کوفي؛  خط  به  کنده کاري شده 
دوره عالءالدين گرشاسپ حاکم يزد در زمان سلجوقيان. چوب. 

instazu.com:١٨١,٤*٣٠١,٨ سانتيمترمأخذ
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و  رنگ  از  استفاده  با  را  خوشنويسي  گونة  عالي ترين 
زربرگ به وجود مي آوردند. (کليم کايت، ۱۳۸۴، ۷۲). از 
باقي  کاملي  کتاب  تنها هيچ  نه  مانوي  کتاب هاي مصور 
دست  در  نيز  کامل  سالم  قطعه  يک  حتي  است،  نمانده 
جنس ها  با  مختلف  قطعات  از  پاره هايي  تنها  و  نداريم 
 ,Gulacsi) است  مانده  جاي  بر  گوناگون  سبک هاي  و 
گوناگوني  نيز  و  و شكل،  اندازه  در  تنوع   .(۵٢٠٠, ٩۵

هنر  يك  نشان دهنده  و تصويري،  نوشتاري  مفاهيم  در 
بر  عمدتًا  نقاشي ها  است.  پررونق  بسيار  كتاب آرايي 
 Iranica,) است  مي شده  نقش  ابريشم  و  پوست  کاغذ، 
 (Gulacsi, 2005, 60 under “Manichean Art“؛ 

اصطالحات سنتي تذهيب مانند مينياتور، حروف ابتدايي و 
حاشيه ها در هنگام مطالعة هنر کتاب آرايي مانوي چندان 
از  استفاده  به  ناچار  گاه  اما  نمي رسند،  نظر  به  مناسب 
آنها هستيم. تذهيب کتاب هاي مانوي در امتداد حاشيه ها 
ادامه مي يابند يا تمام صفحه را اشغال مي کنند. تذهيب ها 
گاه به سبب محتوايشان تبديل به طرح هاي تزييني يا حتي 

.(Gulacsi, 1997, 191) آثار تصويري  مي شوند
قابل  مختلفي  سبک هاي  مانوي  کتاب آرايي  هنر  در 
تشخيص هستند که معرفي آنها از ظرفيت اين مقاله خارج 
است. براي کنار هم قرار گرفتن متن و تصوير در متون 
اين  در  آن  که بسط  است  الگو موجود  نيز چند  مانوي 

مقاله جايز نيست و تنها به اشاره اي بسنده مي شود.

هنر کتاب آرايي ايراني-اسالمي
خط،  پيدايش  زمان  همان  از  احتماًال  و  کهن  دوران  از 
نوشتار از نوعي قداست نزد انسان برخوردار بود. در 
بسياري از باورها، قدرتي خارق العاده به متن نوشته شده 
نسبت داده مي شد. در دين اسالم نيز به خط جنبه تقديس 

داده شده است.
و  خوشنويسي  بر  عمدتًا  مسلمان  هنرمندان  هنر 
 (Mahmood, 1983, 39) شد  متمرکز  کتيبه نگاري 
و  خوشنويسي  محبوبيت  از  شدت  اين  داليل  از  يکي 
محدوديت  اسالمي،  کتاب آرايي  به طورکلي  و  تذهيب 

تصوير ٤. ظرف. ايران شرقي يا ماوراء النهر، سمرقند يا نيشابور، قرن ١٠ م./٤ 
ق.، کوفي، سفال رنگ شده و لعاب خورده، قطر ٢٦,٥ سانتيمتر، تهران، موزه 

ملي، مأخذ: نگارنده.

Gulacsi, 2009, pl. 1  :مأخذ .MIK III 4974 تصوير ٦. قطعه

تصوير ٥. محقق با  تزيينات سرفصل هاي سوره ها به شيوه کوفي شرقي (٦٧*٤٩ سانتي متر) قرن هشتم/چهاردهم، مصر. قاهره (کتابخانه ملي مصر، صص 
(٢٥٣-٢٥٤



بود  هنرها  از  ديگر  برخي  در مورد  اسالم  ممنوعيت  و 
اتينگهاوزن،  نک  نيز  (Coomaraswamy, 1929, 54؛ 
هنر  و  خوشنويسي  که  بود  اين گونه  و   (٢٢٣٣  ،١٣٨٥
 .(Blair, 2006, 3) کتابت از مهمترين هنرهاي اسالمي شد
دوم  دهه  از  اسالمي  هنر خوشنويسي  مي رسد  نظر  به 
هجرت به معناي واقعي رخ نمود (برات زاده، ١٣٨٤، ٨٨).

ديگر  (و  قرآن  بحث،  مورد  دوران  در  اينکه  وجود  با 
متون به زبان عربي) را بر پارچه، سراميک چوب، سنگ، 
اشياي فلزي مانند سکه و ديگر مواد نيز نقش کرده اند، 
(Shimmel, 1992, 4 ff.) اما مهمترين و رايج ترين مواد 
مورد استفاده براي ثبت قرآن همان جوهر و کاغذ بوده 
بنا به مواد  اثر  است. طبيعتًا خط مورد استفاده در هر 
مورد استفاده در آن  تغيير کرده و با جوهره مواد مورد 
استفاده تطبيق پيدا کرده است.در خوشنويسي اسالمي 
با عناصر جوهر و کاغذ نيز گونه هاي متنوعي پديد آمد 

که بحث در مورد آنها مطلب را به درازا خواهد کشاند.
تزيينات و تذهيب  ها کتب دوران اسالمي از  جمله کتاب 
و  بود  ساده  بسيار  ابتدايي  قرون  در  قرآن،  مقدس 
گرفت.  خود  به  متنوع تري  و  پيچيده تر  اشکال  به تدريج 
دوره  دو  به  را  قرآن آرايي  هنر  تحول  مي توان  کل  در 
تمرکز  کرد.  تقسيم  پيچيده  متاخر  و  ساده  ابتدايي  کلي 

پژوهش حاضر بر قرآن هاي ساده تر اوليه است.
ويژگي مکاتب کتاب آرايي در هر دوره متفاوت است: در 
سدة چهارم قمري ساده است؛ در سده هاي پنج و شش 
منسجم، در سدة هشت ُپرشکوه و نيرومند و در سده هاي 
ُنه و ده ظريف و تجملي است (برات زاده، ١٣٨٤: ٩٠-٩١) 

(تصاوير ۳ و ۴).
يکي از اشکال هنري، که در خط نقشي بسزا دارد، تذهيب 
به معني زرگرفتن  از واژه ذهب  تذهيب  لغت،  است. در 
تذهيب  عبارتي،  به   .(٨٨ (همان،  است  طالکاري  و 
مجموعه اي از نقش هاي بديع و زيبا است که نقاشان و 
تذهيب کاران براي زيباسازي کتاب ها و قطعات خود بکار 
با  اطراف صفحه ها  و  کناره ها  که  ترتيب  بدين  مي برند، 
طرح هايي از شاخه ها و بندهاي اسليمي، و گل هاي ختايي 
(مجرد  مي شوند.  تزيين  غيره  و  اسليمي  بندهاي  يا  و 

تاکستاني، ١٣٨١: ٢٦) 
به  تذهيب  آن  کنار  در  و  خوشنويسي  هنر  عبارتي،  به 
سبب کتابت قرآن با خط زيبا، قابليت الفباي عربي (مانند 
خطوط خاور دور) براي خوشنويسي، مجال يافتن خطاط 
اين  ابزار  به  دسترسي  سادگي  خالقيتش،  نمايش  براي 
ديگر  و  براي شمايل سازي  نيرومند  انگيزه  نبودن  هنر، 
متن  يافت.  ارزشمند  جايگاهي  مسلمانان  نزد  داليل، 
مقدس قرآن و نيز احاديث پيامبر و امامان موضوع آثار 

تذهيب کاري در دوران اسالمي قرار گرفت.
مسلم است که پيشينة تذهيب در ايران به دوران پيش از 
ورود اسالم مي رسد؛ اما پس از تسلط اعراب بر ايران 

و  گرفته  قرار  اسالمي  حکومت هاي  اختيار  در  تذهيب 
هنري اسالمي قلمداد شد.

تحليل تأثير کتاب آرايي مانوي بر کتاب آرايي نخستين 
سده هاي رواج اسالم در ايران

و  نگارگري  هنر  مانند  اسالمي  هنرهاي  برخي  تنها  نه 
از  اسالمي  کتاب نگاري  هنر  به طورکلي  و  خوشنويسي 
هنر کتاب نگاري مانوي تأثير پذيرفت، تأثير انديشه هاي 

تصوير ٧. قرآن با طال و نقره بر زمينه آبي، قرن ٤ و ٥ ق/  ٩ و ١٠ م. 
 metmuseum.org : موزه متروپوليتن.مأخذ

تصوير ٩. برگي از قرآن کريم، نوشتة طال به خط کوفي بر پوست 
(٢١*٢٩ سانتيمتر)، قرن سوم ق./ نهم م.، تهران، موزة  ايران باستان، 

شماره اثر ٤٢٥١، صص ٢٠٩-٢١٠، مأخذ: نگارنده.

.Gulacsi, 2005, pl. 4.a : مأخذ .MIK III 4962 تصوير ٨-  قطعه
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. Gulacsi, 2005, pl. 4.c  : مأخذ ,(?) MIK III 6258b recto  تصوير ١١. قطعه

تصوير ١٢. جزييات تصوير ٧

Gulacsi, 2005.، Figure 3/3.a:١٠٣مأخذ MIK IIIتصوير ١٣. قطعه

Islamic-art.org : تصوير ١٤. بخشي از نسخة قرآن مغربي، قرن ٤-٦ ق./ ١٠-١٢ م. مراکش. مأخذ

مانوي را نيز بر عرفان دوره اسالمي مي توان مشاهده 
کرد؛ از جمله اين انديشه هاي عرفاني طرد حيات زميني 
و نفي ماديات و پرداختن بيشتر به امور اخروي است 

(اسماعيل پور، ۱۳۸۱، ۳۲۳). 
از منظر تقابل تاريخي مي توان به اين وجه اشاره کرد که 
روند اسالمي شدن ترکستان که از قرن ۷ م. آغاز شد 
يافت(Esin, 1963, 142). ماني و  ادامه  م.  تا قرن ۱۵ 
پيروانش در نيمه قرن سوم م. شروع به استفاده از سنت 
کتاب نگاري مصور که در منطقه آنان رايج بود کردند. 
پس از آن هنر کتاب آرايي مانوي بر هنر کتابت در ميان 
عباسيان در ايران و نيز در هنر مسيحي سرياني تأثير 
به سزايي گذاشت. حتي برخي محققان معتقدند پس از محو 
جوامع مانوي، بسياري از هنرمندان آنان در دربارهاي 
شاهان مسلمان استخدام شده و به شيوه خود به خلق 
 .(Gulácsi, 2005, 114-115) پرداختند  هنري  آثار 



تصوير ١٥. جزييات قطعه MIK III 6368  راست (verso)مأخذ : 
(mesosyn.com

.Gulacsi, 2005, pl. 2.c:مأخذ ., MIK III 4981تصوير١٦- قطعه

 Gulacsi , 2005, pl :مأخذ . , MIK III 4983تصوير ١٧- قطعه

غزنوي  دورة  از  اسالمي،  دورة  در  مانوي  هنر  تداوم 
را  اوج آن  به مغول ها رسيد و  به سالجقه و سرانجام 
در هنر ايلخاني مي توان يافت. سبک هنري مينياتورهاي 
هنر  ويژگي هاي  و  ظرافت ها  يادآور  خود  مغول،  دورة 

مانوي است. (تالبوت رايس، ۱۳۷۲، ۱۹۱).
ديگر  بار  دارد  مبحث، جا  به جزئيات  پرداختن  از  پيش 
يادآوري کنيم که آنچه از مانويان به دست ما رسيده، 
بسيار اندک و محدود است و به همين سبب، رسيدن به 
يک نتيجه گيري کلي و قطعي در مورد آنان تقريبًا ناممکن 
بوده و  هر آنچه در زمينه هنر، دين و فرهنگ پيروان دين 
مانوي، تأثيرات آنان بر ديگران و تأثيرپذيريشان از ديگر 
فرهنگ ها گفته مي شود، تنها بر پايه آن بخش محدود از 
که  مختلف،  وقايع  و  زمان  گزند  از  که  است  آنان  آثار 
بااين حال،  است.  مانده  دور  به  ذکر شد،  آنها  از  برخي 
اين کمبود مستندات پژوهشگران را از طرح ديدگاههاي 
مختلف در اين زمينه باز نداشته است. پژوهش حاضر 
نيز ادعاي قطعيت ندارد؛ اما تالش شده است در آن با 
بهره گيري از منابع و امکانات موجود، تحليلي تاحدامکان 
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دقيق و مستند ارائه شود.

کتاب آرايي  بر  مانوي  کتاب آرايي  هنر  تأثيرات 
اسالمي

کتاب آرايي  بر  مانوي  کتاب آرايي  هنر  مختلف  تأثيرات 
اسالمي را مي توان در چند گروه کلي طبقه بندي کرد. 

تزيين   -۴ حروف  شکل   -۳ طالکاري   -۲ ۱-رنگ ها 
سرصفحه ها ۵- ساير تزيينات.

۱.زمينه آبي سير: يکي از تأثيراتي که از آثار مانوي در 
هنر ايران، ترکستان و برخي نقاط ديگر ديده مي شود، 
زمينه آبي است (Esin, 1963, 148) (در مورد استفاده 
 Gulácsi, 2005, نک  نيز  مانوي  هنر  در  آبي  از زمينه 

تصوير ١٨. قرآن به خط ثلث. کتابخانه آستان قدس رضوي. شماره 
اثر در موزه: ١٣٧

تصوير ٢٠. شيوه محقق با تزيين سرفصل ها به سبک کوفي شرقي 
ابن محمد بن کمال  (٥١*٣٦ سانتيمتر)، نوشته شده توسط احمد 
االنصاري المتطبب ٧٣٤ ق./١٣٣٤ م. (قاهره، کتابخانه ملي مصر، ٨١ 

Lings, 2005:بب، ٣٧٤-٣٧٥)مأخذ

تصوير ١٩. جزييات تصوير ١٧
 



169 ,107؛ دويار، ۱۳۸۷، ۲۰۹۲)به طورکلي مي توان يکي 
از شباهت هاي کتاب نگاري اسالمي با کتاب نگاري مانوي 
را نوشتن خط و تذهيب روي کاغذ رنگي با زمينه آبي 
سير دانست. درست است که در هنرهاي سرزمين هاي 
(حتي پس زمينه  رنگي  کاغذهاي  نوشتن روي  نيز  ديگر 
آبي تيره) ديده مي شود، اما مي توان ميان هنر کتاب آرايي 
مانوي و هنر کتاب نگاري اسالمي از اين نظر شباهت هاي 
قابل مالحظه اي مشاهده کرد. حتي اين تأثير که به نظر 
مي رسد ابتدا وارد نگارگري و هنرهاي کتابي شده است، 
وفور  به  نيز  اسالمي  دوره  کاشي کاري هاي  در  بعدها 
نوشته  آنها  روي  که  کاشي هايي  بيشتر  مي شود.  ديده 
اين  يا الجوردي هستند.  وجود دارد، به رنگ آبي سير 
استفاده از رنگ آبي سير يا الجوردي در ديگر هنرهاي 
اسالمي از جمله ميناکاري و غيره نيز خودنمايي مي کند. 
آبي در هنرهاي اسالمي  بنابراين چنانکه مي بينيم رنگ 

ديگر  هنرهاي  به  کتاب  آرايي  از  که  يافت  اهميت  چندان 
نيز تسري پيدا کرد و گسترش آن در حوزه هاي مختلف 
از جمله  کتاب  قابل مشاهده است. نوشتن  کامًال  هنري 
قرآن بر کاغذ رنگي با زمينه آبي سير از ابتداي دوران 

اسالمي رواج دارد. 
به نظر مي رسد هنرمند مانوي قصد داشته است با غالب 
کردن رنگ آبي در تصاوير و نوشته ها، اهميت آسمان 
و پاکي آن را يادآوري کند (لطيف پور، ١٣٩٤، ٧٩). اين 
انديشه و اين شيوه بيان را مي توان به عنوان مثال در 
قطعه اي مانوي که به قطعة MIK III 4974 مشهور است 

مشاهده کرد (تصوير ٦).
اکنون  که  قرآني  در  را  آبي  زمينه  از  استفاده  نوع  اين 
نهم  به سدة  و  نگهداري مي شود  متروپوليتن  در موزة 
مي توان  مي گردد  باز  قمري  هجري  سوم  ميالدي/ 

مشاهده کرد (تصوير ۷).
کتاب آرايي  هنر  مشخصه هاي  از  طالکاري:  يکي   .۲
کتاب نگاري  هنر  در  به وفور مي توان  را  آن  که  مانوي 
دوران اسالمي نيز مشاهده کرد استفاده از طال و آب طال 

در نوشته ها و تزيينات است.
مانويان براي تزيين کتاب هاي خود از ورقه هاي طال يا 
از آب طال براي نوشتن استفاده مي کردند که هر دوي اين 
اشکال استفاده از تزيين طاليي را در کتاب هاي دوران 
دوران  اوايل  در  کرد.  مشاهده  مي توان  نيز  اسالمي 
مقدس ترين  که  قرآن  تزيين  براي  ايران  در  اسالمي 
نوشته به شمار مي آمد بسيار از طال استفاده شده است. 
آب  يا  با طال  نيز  گاه  و  بود  از طال  نوشته  گاه خطوط 
طال تذهيب ها و تزيينات صفحه را انجام مي دادند، پس 
تزيينات طال  از  استفاده  نيز  ديگر  کتاب هاي  در  آن،  از 

رواج يافت. 
به نظر مي رسد هنرمندان مانوي و در پي آن هنرمندان 
دوران اسالمي سعي داشتند با استفاده از طال در آثار 
انديشه هاي  در  که  را  نور  از  گونه اي جلوه اي  به  خود، 
آنان بسيار مهم و اساسي بود، وارد هنر کنند و با اين 
شيوه با زبان هنر، انديشه ها و نگرش خود را نسبت به 
جهان و آنچه در آن است بيان سازند (لطيف پور، ۱۳۹۴، 

.(۸۹-۸۵
 MIK III به عنوان مثال سرصفحه اي را داريم که طعه
است.  مانده  باقي  آن  از  بخشي  تنها  و  دارد  نام   4962

 Gulacsi, 2005,  :مأخذ ., MIK III 4981تصوير ٢٢- جزئيات قطعه
.pl. 2.c

تصوير ٢٣.نسخه خطي قرآن کريم. قرن ٧ ق./ ١٣ م. موزه هنرهاي 
.Lings, 2005:اسالمي و ترکي. استانبول. صفحه راست، مأخذ

تصوير ٢١- جزيي از تصوير ١٩
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از جوهر طال داخل خطوط  استفاده  از  نمونه اي  در آن 
نگارش قابل مشاهده است (تصوير ۸).

از  نمونه اي  نيز  پوست  بر  کوفي  خط  به   قرآني  در  و 
همين روش را مي توان ديد (تصوير ۹).

در  طال  از  استفاده  روش  ديد،  مي توان  که  همانگونه 
يکديگر  مشابه  دقيقًا  مورد  دو  اين  در  سطور  نگارش 
است، به شکلي که بخش هاي بيروني نوشته با رنگي ديگر 
و با قلمي نازک به تصوير در آمده و سپس درون آن با 

جوهر طال رنگ شده است.
استفاده  با  نوشته  آوردن  وجود  به  از  نمونه هايي 
و  مانوي  هنر  مورد  دو  هر  در  نيز  طال  ورقه هاي  از 
 MIK IIIقرآن نگاري وجود دارد. مثال قطعه آسيب ديده
6258b(تصوير ١١) که به روشني مي توان چنين روشي 

را در آن تشخيص داد
اينکه بسيار آسيب ديده است  با وجود  در قطعه مانوي 
و ميزان کمي از نوشته پيدا است، اما ورقه طالي نازک 
به روشني قابل مشاهده است؛ در سطور منتخب از قرآني 
که پيشتر در مورد زمينه آبي آن بحث شد (تصوير٢) 

نيزورقه هاي طال بر روي سطح قرار گرفته اند.

٣. شکل حروفيکي از مواردي که مي توان به عنوان تأثير 
نگارش مانوي بر نگارش دوران اسالمي در ايران ذکر 
در  مانويان  است.  حروف  برخي  نوشتن  کشيده  کرد، 
از  برخي  نوشته ها  شدن  زيباتر  براي  خود  کتاب هاي 
حروف را مي کشيدند و اين کار به ويژه در سرصفحه ها 
اتفاق مي افتاد. برخي از حروف در الفباي مانوي که اين 
شوند  نوشته  کشيده  صورت  به  که  داشتند  را  قابليت 
عبارتند ازl, t,g, a, v, c, ch, h, sh. يکي از اين نمونه ها 
اين حروف  از  بسياري  که  است   MIK III 103 قطعه 
در آن در بخش سرصفحه  نيز در خطوط متن کشيده 

نوشته شده اند (تصوير ١٣).
اسالمي  دوران  کتب  در  امر  اين  جالب توجهي  شکل  به 
ايران نيز ديده مي شود. در خط عربي يا فارسي عمدتًا 
حروف «د»، «ک»، «و»، «م» و «ط» و گاه ديگر حروف 
نيز به شکل کشيده نوشته مي شدند تا نوشته را زيباتر 
زير  در  نوشتن حروف  اين کشيده  از  نمونه اي  سازند. 

آورده مي شود(تصوير ۱۴).
۴. تزيين سرفصل ها: تزيين سرفصل ها و سرصفحه ها 
گونه  اين  است.  مانوي  کتابت  هنر  مهم  ويژگي هاي  از 

تصوير ٢٤- (٢١,٥ *٣١,٥ سانتيمتر) خط کوفي بر پوست، قرن سوم ق./ نهم م.، احتماالً در ايران يا عراق نوشته شده است (لندن، کتابخانة انگلستان،   
(www.bl.uk:١٣٩٧، ص ١٥مأخذ



به  اسالمي  دوران  کتابت  هنر  در  را  تذهييب  و  تزيين 
فراواني مي توان مشاهده کرد. در نسخ قرآن معموًال نام 

سوره و اطراف آن تزيين و تذهيب مي شد.
به  مزين  که  تورفان  مانوي  دستنوشته هاي  از  تعدادي 
گل بوته ها  چون  مضاميني  از  هستند،  تزييني  آرايه هاي 
ادامة  واقع  در  و  گرفته اند  بهره  سرسبز  گياهان  و 
سرعنوان هاي خوشنويسي شده هستند که تا حواشي و 

حاشية زير صفحه ادامه يافته اند.
تذهيب هاي مانوي معموًال به رنگ هاي سرخ، طاليي، سبز 
تذهيب هاي  در  رنگ ها  همين  دقيقًا  بودند.  تيره  آبي  و 
دوران  در  البته  مي شوند.  تکرار  نيز  اسالمي  دوران 
اسالمي به دليل تنوع و تعدد کتاب آرايي ها رنگ هايديگري 
عمده  رنگ هاي  اما  شد،  سرصفحه ها  تذهيب  وارد  نيز 
همچنان همان رنگ هايي باقي ماند که از دوران مانوي 

بر جاي مانده بود.
از نمونه هاي جلوه هنر کتاب آرايي مانوي در هنر  يکي 
کتاب آرايي اسالمي، در طرح هاي گل و گياهي است که 
همچون زمينه اي براي نوشتار به کار گرفته شده است 
و در آن گل ها نه به حروف پيوند مي خورد و نه در آنها 
بسيار  مانوي  هنر  در  نمونه هايي  چنين  مي شود؛  داخل 
ديده مي شود؛ اين قاعدة تزيين گري هماني است که در 
(دويار،  است  برده شده  کار  به  کتيبه هاي کوفي  برخي 
و  گل  آرايه هاي  مانوي،  خطي  نسخ  در   .(۲۰۹۴  ،۱۳۸۷
گياهي گاه از حد عنوان در مي گذرد و سراسر حاشية 
چون  تزيين گري،  نحوة  اين  مي گيرد.  فرا  را  صفحه 
ايرانيان  دست  به  مانويان  کتاب آرايي  هنر  از  ميراثي 

رسيد (همان).
به عنوان نمونه مي توان به قطعات MIK III 4981  و 
MIK III 4983  اشاره کرد که سرصفحه ها و چند سطر 

اول از آنها سالم مانده است (تصاوير ١٥ و ١٦).
٥. ساير تزيينات: استفاده از تزيينات کوچک به شکل 
نقاط، اعراب ها و غيره در داخل متن: يکي از روش هاي 
در  نيز  و  مانوي  کتاب هاي  در  نوشته ها  زيباسازي 
قرآن ها استفاده از عالمت هاي کوچک در داخل صفحه 
به بهانه هاي مختلف بوده است. اين تزيينات کوچک به 
رنگ هاي مختلف و به ويژه به رنگ قرمز در هر دو هنر 

مذکور ديده مي شود.
دستنويس هاي  در  هم  و  مانوي  دستنويس هاي  در  هم 
بيرون  احتماًال  و  متن  زيباسازي  براي  اسالمي  دوران 
آوردن صورت آن از يکنواختي، نگارندة دستنويس به 
در خط  است.  بوده  رنگ  از  استفاده  براي  راهي  دنبال 
فارسي/عربي اعراب يا زير و زبر راه مناسبي پيش روي 
خوشنويس مي گذاشته است تا رنگ را در متن خود به 
کار بگيرد. اما در خط مانوي کاتب براي استفاده از رنگ 
بايد بهانه اي ديگر مي جست. معموًال نقطه هايي در پايان 
جمله يا در باالي خطوط اين دستاويز را در اختيار وي 

قرار مي داد. به عنوان مثال قطعه MIK III 4981 است 
که در آن دايره هاي قرمز را به دور نقاط سياه مشاهده 

مي کنيم (تصوير ٢١) .
معموًال  نقاط  اين  از  نيز  اسالمي  دوران  نويسندگان 
اين  کردند.  استفاده  خود  متون  زيباسازي  در  قرمز 
گونه زيباسازي به ويژه در قرون اوليه ظهور اسالم، تا 
اواسط قرن پنجم هجري، که هنوز در بسياري موارد از 
نقطه به جاي خط براي نشان دادن زير و زبر استفاده 
مي شد، کاربرد فراوان داشت. پس از آن نيز  که از اعراب 
به شکل شناخته شدة کنوني به صورت گسترده استفاده 
شد، خوشنويس، با رنگي نگاشتن اعراب ها نوشتة خود 

را زيباتر مي ساخت (تصوير ۲۲).
متقدم تر  نسخه هاي  در  که  مي بينيم   ۲۳ تصاوير  در 
متن  در  قرمزرنگي  نقاط  نسخه،  اين  مانند  قرآن کريم، 
هنر  در  را  آن  از  نمونه هايي  که  است  مي رفته  کار  به 

کتاب آرايي مانوي نيز داشتيم. 
در تصوير ۲۵ مي بينيم که از رنگ قرمز براي اعراب گذاري 
استفاده شده است و آرايه هاي رنگي به صورت اعراب در 

زيباسازي نوشته جلوه گر شده اند.
به جهت سهولت در مقايسه، تطبيق و مشاهده اثرگذاري 
مذکور، جدولي ارايه مي شود که بتوان در آن نمونه هاي 

مشابهت را در آثار مانوي و اسالمي پي گرفت:

تصوير ٢٥.  کوفي شرقي (٢٧*١٩,٥ سانتيمتر)، قرن ٥ ق./ ١١ م.، ايران 
يا عراق، (تهران، کتابخانة موزة  کاخ گلستان، ١٢٣٧، ص ٢٩) مأخذ:  

نگارنده)
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نمونه اسالمينمونه مانويويژگي مشترک

زمينه آبي سير

 طالکاري

کشيده نوشتن 
حروف

تزيين سرفصل ها/
سرسوره ها

استفاده از 
تزيينات کوچک 

رنگي

جدول ١- تطبيق ويژگي هاي کتاب آرايي مانويو نسخه هاي خطي قرآن کريم، مأخذ: نگارنده

نتيجه
هنر مانوي يکي از سبک هاي هنري غني و اثرگذار است که حيات آن از سده سوم ميالدي آغاز شد و تا 
چند قرن ادامه يافت. يکي از شيوه هاي هنري که از هنر مانوي تأثير پذيرفت هنر دوران اسالمي به ويژه در 
ايران است. زيبانويسي قرآن، کتاب مقدس، از مهمترين جلوه هاي هنر در قرون اوليه ظهور اسالم است، 

اين هنر به نوبه خود از هنر کتاب آرايي مانوي تأثير پذيرفت. 
براي درک عميق تر آثار هنري (و به ويژه آثار ديني) و تأثير و تاثرات آنها، آشنايي با انديشه هاي نهفته در 
پس آثار اهميت فراواني دارد، بنابراين به خواننده عالقمند توصيه مي شود مطالعه اي کوتاه در مورد انديشه 

و فلسفه دو دين مانويت و اسالم انجام دهد. 
بنابر آنچه در مقاله مالحظه شد، به اين نتيجه مي رسيم که هنر کتاب آرايي مانوي بر هنر کتاب آرايي 



اسالمي و به ويژه بر قرآن نگاري قرون اوليه اسالم بسيار موثر بوده است و البته مي توان يادآور شد که 
اين روند تا امروز نيز ادامه دارد و در هنرهاي مختلف از جمله زيباسازي نوشته هاي کتب قابل پيگيري 
است. در راستاي طبقه بندي هنر کتاب آرايي مانوي بر کتاب آرايي قرآن هاي قرون اوليه اسالم مي توان به 
استفاده از زمينه آبي، طالکاري، کشيده نويسي حروف، تزيين سرفصل ها و به کارگيري ساير تزيينات 
همچون نقطه گذاري يا تزيينات ريز اشاره کرد. با مشاهده دقيق و مطالعه موارد نامبرده، مي توان تأثير 

مورد بحث را اثبات کرده و جزئيات آن را به زيبايي درک کرد. 
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Muslim rulers to produce and create artworks in their own styles at their workshops. Continuation of the 

Manichean art is thus evident in the Ghaznavid and Seljuk eras, as well as in the art of the Mughals, until 

its peak and zenith in the Ilkhanid era. The artistic style of the Ilkhanid-era miniatures is clearly reminiscent 

of the detailed quality and characteristics of the Manichean art. This kind of art, turned into one of the most 

important Islamic arts, or in other words, the most significant Islamic art, for reasons mentioned in the 

article. The main purpose of the given topics, images and analysis is to find out: 1. if the Manichean book 

art had a recognizable effect on Islamic art book, and 2. if so, how can we describe and classify different 

types of these effects of the Manichean book art on the Islamic book art? At the end we try to explain the 

mentioned influences that can be divided into several principal categories.

In this paper, after introducing a brief, but important background for the discussed beliefs and arts, we 

represent the central subject and conclusion.  To gain a deeper understanding of works of art (especially the 

religious ones) it is essential to know the beliefs behind them, so it is recommended for interested readers to 

study about the thoughts and philosophies of the two mentioned religions of Manichaeism and Islam. As 

examples of the discussed influences (of Manichean book art on book art of Qur’ans in early centuries of 

Islam) we can point out the following elements:  using the blue background, gilding books, favoring oblong 

letters in writing the texts, adorning headings, and utilizing punctuations or very little decorations in lines. 

By studying the above mentioned elements in detail, it is possible to comprehend these influences.

This study can be an introduction to later investigations on impressions of religious arts on each other in 

different lands and eras.

Keywords: Qur’an, Book Art, Manicheans, Islam, Illustrations, Islamic Era.
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The art of illumination and ornamentation of Qur’an manuscripts is evidently influenced by Manichean 

book art. According to the results of the latest studies, the first time that the ornaments, images and generally 

beauty of books mattered in history of Iran (and probably history of the world) was in Manichean religious 

texts, thus naturally the influences of this innovative technique lasted in subsequent eras. Following the 

advent of Islam in Iran (7th century AD), many of these acquirements were utilized for its art of adorning 

books, especially for writing the holy Qur’an. The manner of proving and representing the mentioned 

influences is the main core of the current article. Usually, finding roots and origins is an interesting and, at the 

same time, difficult issue, which includes seeking and finding the roots of different ideas or arts. One of the 

most critical challenges in this research and other studies in ancient subjects is that because of the antiquity 

of the time and the topic, it is almost impossible to provide any theory with certainty; although much effort 

has been made to base the content on valid documents and certain assumptions. Some of the images in 

the article are taken by the author and some of them are received from available sources. It was intended 

to provide a detailed view of the process of influence of Manichean art book on handwritten Qur’ans in 

the early centuries of Islam while categorizing the impresses. Current study can lead researchers to more 

extensive investigations in similar fields.

The art of the Muslim artists had been mainly focused on calligraphy and inscriptions. One of the reasons 

which can explain the popularity of calligraphy as well as illumination is the restrictions that would not 

allow some of the other types of art. The ornamentations and illuminations in the Islamic-era manuscripts, 

including the holy Qur’an, had been very basic during the first centuries, but gradually developed into 

more complex and varied shapes and motifs. On the whole, this development may be categorized in two 

general epochs of the earlier basic works and the later more complicated ones. The focus in this paper is 

bestowed upon the earlier more basic Qur’ans. The characteristics of the book art are different in each era: 

it is uncomplicated and more basic in the 4th century, consistent in the 5th and 6th centuries, profound and 

splendid in the 8th century, and detailed and luxurious in the 9th and 10th centuries.

However the art which was employed by Manicheans in the mid-3rd century AD, to adorn their religious 

books, was taken by Muslim artists about four centuries later. Even some researchers believe that following 

the decimation of Manichean communities, a considerable number of their artists had been appointed by 
1


