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چكيده
هنر تزيين و تذهيب کتب مقدس در مســير تاريخي خود، تحت تأثير انديشــه و باورهاي ديني و همچنين 
نقش مايه هاي فرهنگ پيشين خود بوده است. بخش مهمي از کتاب آرايي کتب مقدس، به صفحات بدون متن و 
سرشار از تزيينات و انواع نقوش اختصاص يافته که صفحات تزيين ناميده مي شوند. از نمونه هاي نخستين 
اين صفحات در کتب مقدس، مي توان به اناجيل اينسوالر (٧ تا ٩ ميالدي) و نسخ خطي قرآن هاي سده هاي 
نخست اسالمي (قرن ٩ ميالدي) اشاره نمود. با توجه به شباهت ماهوي ميان انجيل و قرآن (ازآنجاکه هر دو 
متن معيار ديني در اديان ابراهيمي به شمار مي روند)، هدف پژوهِش حاضر تبيين وجوه اشتراک و افتراق 
ميان نقش مايه هاي صفحات تزيين اين نسخ مذّهب بوده و به اين سؤال پاسخ مي دهد که:  تشابهات و تمايزات 
صوري در نقوِش صفحات تزييِن اولين نسخه هاي مذّهب قرآن و اناجيل اينسوالر کدام است؟  روش تحقيق 
اين پژوهش ماهيتًا کيفي بوده و با روشي توصيفي- تحليلي و گردآوري اطالعات از منابع کتابخانه اي و 
استفاده از محفوظات موزه ها، به تجزيه وتحليل استنتاجي داده ها پرداخته است. نتايج پژوهش بيانگر آن 
است که انواع نقوش گياهي، درهم بافته ها و هندسي (با غلبه خطوط منحني بر شکسته) در تزيين هر دو نسخه 
مذّهب اسالمي و مسيحي به کاررفته و نقوش هندسي مشبک و درهم بافته ها، بيشترين تطابق را با يکديگر 
داشته اند، درحالي که نقوش حيواني را تنها مي توان در نسخه هاي اناجيل يافت. همچنين از تمايزات آشکار ميان 
نقوش نسخه هاي قرآن و اناجيل، مي توان به نقوش دايره اي سلتي، گره هاي سلتي و نقوش مارپيچ و نواري 
جانورسان در نسخه هاي خطي اناجيل اينسوالر اشاره کرد که در قرآن هاي مذّهب وجود ندارد. اين تمايز 
مي تواند به تأثير سبک هنري گذشته نسخه هاي مسيحي و اسالمي برگردد که بيشترين وجه اشتراک آن در 
تأثيرپذيري از هنر مصري و قبطي و بارزترين وجه افتراق آن در انعکاس هنر سلت در نسخه هاي اينسوالر 

پديدار است. 
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مقدمه
هنر کتاب آرايي در جهان از پيشينة  کهني برخوردار بوده 
از تزيين در کتب مقدس را مي توان به  و تاريخ استفاده 
کتاب آرايي مذهبي مانويان در پيش از اسالم، نسبت داد. 
از ويژگي هاي مهم کتب مانويان، تذهيب با نقوش گياهي 
زرين است که محملي براي بيان نور از اصول آييني آن ها 
بود. اين شيوه کتاب آرايي به جهت کارکرد مذهبي و آييني 
به فرهنگ ها و اديان بعدي خود منتقل و در آن اديان و 
آيين به فراخور اصول و مباني ديني و فکري دچار استحاله 
گرديد. ازجمله دين اسالم و مسيحيت از اين شيوه در جهت 
بيان مضامين متعالي خود بهره برده اند. داخل نسخه هاي 
خطي کتب مقدس، صفحاتي موسوم به صفحات تزيين يا 
«صفحات فرش»۱(به ويژه در اناجيل) وجود دارد که فاقد 
(غيرانساني)  تزييني  نقوش  با  کامل  به طور  و  بوده  متن 
بخش  هر  آغاز  در  معموًال  صفحات  اين  است.  پرشده 
از انجيل هاي چهارگانه و يا در صفحات اول و گاه آخر 
اين صفحات  نمونه هاي  اولين  قرارگرفته اند.  قرآني  نسخ 
اناجيل سه گانه «اينسوالر»۲  و قرآن هاي سده سوم  در 

هجري۳ مشاهده شده است.
باارزش  مسيحي  مذّهب  خطي  نسخه هاي  قديمي ترين 
هنري و تاريخي متعلق به قرون ۵ و ۷ ميالدي است که در 
پادشاهي ايتاليا (۵۵۳-۴۹۳ م.) و امپراتوري روم شرقي 
تهيه شده اند. بيشترين نسخه هاي خطي مذّهب غير اسالمي 
آراي  اساس  بر  هستند.  قرون وسطي  به  مربوط  موجود 
موّرخان هنر مي توان نسخ خطي تذهيب شده غير اسالمي 
کرد؛  طبقه بندي  مختلف  تاريخي  دوره هاي  و  انواع  به  را 
ازجمله نسخه هاي کالسيک (اواخر عهد باستان)، اينسوالر، 
«كارولنژي۴»، «اتوني۵»، نسخه هاي رومانسک، گوتيك و 
نسخه هاي رنسانس. تعداد نسخه هاي دوره متأخرتر کمتر 
هستند. ازجمله نسخه هاي معروف در هزاره اول ميالدي 

مي توان به اناجيل «لينديس فارن۶» و «کلز۷» اشاره کرد.
با توجه به کمبود و مخدوش بودن کتب تذهيب شده در 
سده هاي نخست اسالمي۸ ، اطالعات چنداني درباره هنر 
تذهيب در اين بازه زماني در دسترس نيست. قديمي ترين 
آثار اين دوره زماني مربوط به قرآن هاي سده سه هجري 
است که عمدتًا سفارشي بوده اند. در اين آثار مي توان اولين 
نمونه هاي تزيين را به صورت نشان هاي ساده براي سر 
سوره ها، آيات و جزء هاي قرآن ديد که به مرور اين تزيينات 
بيشتر، پيچيده تر و از ظرافت و زيبايي باالتري برخوردار 
شدند. سبک هاي تذهيب نسخه هاي مذهبي و غيرمذهبي در 
فرهنگ اسالمي نيز معموًال به سبک هاي حجازي، عباسي، 
غيره  و  صفوي  مملوکي،  تيموري،  ايلخاني،  سلجوقي، 

طبقه بندي مي شود.
افتراق  و  اشتراک  وجوه  تبيين  حاضر،  پژوهش  هدف 
نقش مايه ها در صفحات تزيين موجود در نسخ خطي قرآني 
در سده هاي نخست اسالمي و اولين اناجيل مذّهب در هنر 

اينسوالر است.در کنار مسئله اصلي پژوهش، مي توان به 
انواع نقوش و شيوه بازنمايي آن ها و همچنين ريشه ها و 
علل به کارگيري اين نقوش در دو کتاب قرآن و انجيل، پاسخ 

داد.
سؤال اصلي پژوهش نيز بر اين محور استوار است که  
وجوه تشابه و تمايز بين نقش مايه هاي به کاررفته در تزيين 
اينسوالر  اناجيل  و  قرآني  مذّهب  نسخ  در  صفحات  اين 
کدام است؟ ضرورت و اهميت تحقيق در شناخت بيشتر 
ريشه ها و علل شکل گيري نقوش در توسعه و تکامل آن در 
اعصار بعدي مشخص مي شود. در حقيقت، قياس و تبيين 
اين نقوش در اولين قرآن ها و اناجيل مذّهب (بافاصله هاي 
زماني کم در دو گستره اقليمي مجزا) مي تواند در گام هاي 
نقوش  شکل گيري  چگونگي  و  برريشه ها  پاسخي  بعدي، 
تکامل يافته تر در اناجيل مذّهب نسبت به نسخه هاي قرآني 

باشد که برخي از آن ها در قرون پيش تر تهيه شده اند.

روش تحقيق
مطالعه حاضر از منظري شکل گرايانه و با تکيه بر روش 
توصيفي- تحليلي به تطبيق نقوش و عناصر تزييني در 
صفحات تزيين اولين نسخ مذّهب قرآني و اناجيل اينسوالر 
انواع  شناخت  در  پژوهش  هدف  به  توجه  با  مي پردازد. 
از  تحقيق  نخستين،  نمونه هاي  در  نقش مايه ها  قياس  و 
رويکردي تطبيقي بهره مي برد. شيوه گردآوري اطالعات 
از  استفاده  و  کتابخانه اي  به صورت  حاضر  مطالعه  در 
اروپايي  موزه هاي  وب سايت هاي  در  موجود  محفوظات 
است. نمونه گيري از آثار، بر اساس قدمت صفحات تزيين 
پيش تر  چنانچه  است.  بوده  اناجيل  و  قرآني  نسخ  در 
اشاره شد، در سده هاي نخست اسالمي اطالع چنداني در 
درگذر  ازآنجايي که  ندارد.  وجود  نسخ  تذهيب  خصوص 
يا  و  اوراق شده  و  پراکنده  قرآن  خطي  نسخه هاي  زمان 
مخدوش و دچار آسيب      شده اند و از طرفي برخي از آن ها 
فاقد تاريخ هستند و يا تعيين قدمت آن ها با مشکل همراه 
است؛ ارائه جامعه آماري دقيق در اين خصوص امکان پذير 
صفحه  که  اوليه  مذّهب  قرآن هاي  نمونه هاي  نيست. 
تزيين داشته باشند نيز اندک اند. همچنين در اين پژوهش 
به منظور جلوگيري از تکرار يافته ها و مطالبي که پيش ازاين 
موردپژوهش قرارگرفته، نسخه هاي قرآني مذّهب معروفي 
مانند قرآن «ابن بّواب» که داراي صفحات تزيين در ابتدا و 
انتهاي نسخه است، کنار گذاشته  شده  و سعي بر اين بوده 
که به نسخه هايي که کمتر شناخته شده اند، پرداخته شود؛ 
بنابراين از ميان نسخه هاي قرآني ۴ نمونه متعلق به سده 
سوم هجري (۹ ميالدي) انتخاب گرديد که دو نمونه آن 
متعلق به مجموعه ناصر خليلي از کتاب «سبک عباسي» 
تأليف فرانسيس دروش9 و دو نمونه ديگر از محفوظات 
متعلق به موزه «چستربيتي» در دوبلين ايرلند است. در 
مورد نسخه هاي مسيحي به دليل حوزه جغرافيايي مشخِص 
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1.Cross-Carpet Pages
است  کلي  اصطالحي  اينسوالر   .٢
در  به کاررفته  هنري  سبک  به  که 
در  توليدشده  خطي  نسخه هاي 
جزاير بريتانيا و ايرلند در حدفاصل 
اطالق  ميالدي  سال هاي ٩٠٠-٥٠٠ 
مي شود که از سبک هنري بقيه اروپا 
 Insular).بسيار متفاوت بوده است

(Style
٣.تاريخ دقيق آن ها مشخص نشده 
و به طور احتمالي به دوره عباسيان 

تعلق دارد.
٤. Carolingian: امپراتوري کارولنژي 

(۸۰۰ تا ۸۸۸ ميالدي) در اروپا.
٥.Ottonian: دودمان اتوني جانشين 
از  گروهي  و  کارولنژي  دودمان 
فرانک ها بودند که در بازه زماني ۹۱۹ 
تا ۱۰۲۴ ميالدي به پادشاهي آلمان 

دست يافتند.
6.Lindisfarne Gospel
7.The book of Kells

٨.در تقسيم بندي هاي تاريخي، معموًال 
بازه  به  اسالمي  نخست  سده هاي 
زماني چهار سده پس از ظهور اسالم 

اطالق مي شود.
٩.  اين کتاب با عنوان اصلي آن يعني 
سبک عباسي به فارسي ترجمه شده 
که نمونه اي از مجموعه ناصر خليلي 

است.
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اناجيل اينسوالر، تعداد نمونه هايي که داراي صفحه تزيين 
سالم باشند، اندک است. نمونه هاي قديمي تري مانند انجيل 
سنت کلومبا۱ عالوه بر آسيب ديدگي زياد، از تزيينات ساده 
خطي و نقطه اي برخوردارند و فاقد صفحه تزيين هستند. 
به همين منظور نمونه گيري اناجيل از سه نسخه مهم هنر 
اينسوالر، به گفته محققين غربي «سه گانه اينسوالر»، يعني 
اناجيل «دورو۲»، لينديس فارن و کلز در بازه زماني قرن ۷ 
تا اوايل ۹ ميالدي صورت گرفته است. شيوه تجزيه وتحليل 
به شمار  کيفي  ماهيت  ازنظر  که  پژوهش  اين  در  داده ها 

مي رود، به صورت استنتاجي است.

پيشينه تحقيق
نقش مايه هاي به کاررفته در تزيين کتب مقدس دست مايه 
بسياري براي پژوهش محققين به جهت پيشينه آن ها، بيان 
مفاهيم و مقايسه و تطبيق و نيز تحول و تطور تاريخي آن ها 
است. مطالعات تطبيقي و يا مقايسه محور در کتاب آرايي 
اسالمي و مسيحي به ويژه در مورد «صفحات تزيين» کتب 
مقدس در بازه زماني مدنظر، چندان کار نشده است. از 
پيشينه هاي پژوهشي مرتبط با موضوع پژوهش حاضر 
مي توان به مقاله سليمي نمين (١٣٨٨، شماره ٤٠) در نشريه 
هنرهاي زيبا تحت عنوان «کتابت و تذهيب در قرآن هاي 
چهار قرن اول» اشاره کرد. در اين مقاله خطاطي و تذهيب 
و سير و جايگاه آن در تزيين قرآن هاي چهار سده نخست 
اين  بر اساس گفته هاي نويسنده در  معرفي شده است و 
دوره کتابت و تذهيب در دو سبک عمده حجازي و عباسي 
با توجه به قدسي و رمزي  اجرا مي شده است. همچنين 
بودن کالم الهي و اساس قاب بندي براي تذهيب، منابع الهام 
نقوش آن، تصاوير هندسي موجود در طبيعت معرفي شده 

که به فرم هاي هندسي نزديک مي باشند.
در مقاله شايسته فر و رزاقي (١٣٨٥، شماره ٤) در نشريه 
مطالعات هنر اسالمي ذيل عنوان «عناصر تزييني در هنر 
کتاب آرايي قرآن و انجيل»، انواع، ويژگي و مقايسه نقوش 
نمونه  و  ايلخاني  دوره  قرآن هاي  در  به کاررفته  تزييني 
اناجيل مصور دوره گوتيِک هم عصر آن (١٣ و ١٤ ميالدي) 
موردبررسي قرارگرفته است. در اين مقاله عناصر تزييني 
در سر سوره ها، حواشي و صفحات افتتاح قرآن ها و نقوش 
تزييني حروف سرآغاز و صفحات تزيين شده و مصّور در 
قالب روايي در اناجيل مطالعه شده اند. بر اساس يافته هاي 
امکان  و  فرهنگي  و  سياسي  ارتباطات  عليرغم  پژوهش 
وام گيري هنري، وجوه تشابه کمي را مي توان در گستره 
وسيع تزيين در عناوين و صفحات آغازين، انتخاب قطع 
عمودي و کاربست رنگ طاليي مشاهده کرد، درحالي که 
اختالفات بنياني در کيفيت نقوش و شيوه اجراي طال گذاري 

و رنگ ها در آن چشمگيرتر بوده است.
همچنين شيرازي (١٣٩٥) در مقاله اي تحت عنوان «بررسي 
قرن  در  مسيحي  و  اسالمي  کتاب آرايي  متقابل  تأثيرات 

ششم هجري/ دوازدهم ميالدي» که در کنفرانس بين المللي 
پژوهش در هنر ارائه داده است، به مطالعه کتاب آرايي دنياي 
اسالم در دوره سلجوقي و مکتب عباسي و هنر کتاب آرايي 
مسيحي در دوره سوم بيزانس و سبک رومانسک و تأثير 
مقاله  اين  در  است.  پرداخته  يکديگر  از  آن ها  تأثرات  و 
نگاره هاي انواع کتب ادبي و علمي دو مکتب مذکور مطالعه 

شده و عناصر تزييني آن موردبحث قرار نگرفته است.
همچنين در خصوص پيشينه تاريخي تذهيب مي توان به 
کتاب مارتين لينگز۳ (١٣٧٧) در نشر گروس تحت عنوان 
«هنر خط و تذهيب قرآني» ترجمه مهرداد قيومي اشاره کرد 
که در بخش هاي نخستين آن به هنر خط در جهان اسالم 
و در بخش هاي بعدي به اصول و مکاتب تذهيب در ادوار 
گوناگون از مملوکيان و مغوالن تا عثمانيان و صفويان و 
نيز مغرب اسالمي پرداخته است. همچنين کشميري (١٣٩٦) 
در کتابي با عنوان «تاريخچه تذهيب در ايران» در انتشارات 
سمت يک گزارش تاريخي جامع و دقيقي را از مراحل رشد، 
تکامل و تحوالت نقوش تذهيب از دوره پيش از اسالم تا 

قاجار در ايران را ارائه داده است.
با توجه  به خأل موجود درزمينة تطبيق عناصر تزييني و 
نقش مايه هاي استفاده شده در نمونه هاي اوليه از صفحات 
تزييني در قرآن ها با اولين نمونه هاي اناجيل دست نويس 
به  نياز  احتمالي،  متقابل  تأثيرات  نيز  و  اروپايي  مذهَّب 
بررسي و مطالعه بيشتر اين نوع نسخه هاي خطي به عنوان 
مسيحيت  و  اسالم  دين  دو  در  کتاب آرايي  نخستين هاي 
است. در همين راستا، در پژوهش حاضر شناخت انواع 
نقش مايه ها و تطبيق و مقايسه آن ها در صفحات تزييني 
در نسخه هاي اوليه قرآني و انجيل موردبررسي و مطالعه 

قرار مي گيرد.

۱. کتاب آرايي اينسوالر
با شروع دوران تحريم شمايل نگاري در اروپاي مسيحي 
در اواخر قرن ششم که تا اوايل قرن ۸ ميالدي ادامه يافت، 
کتاب آرايي و تزيين متون مقدس مسيحي در اروپاي غربي 
و مرکزي توسط آباء کليسا و روحانيون مسيحي آغاز 
شد. مقارن با دوره قرون وسطاي اوليه در جزاير بريتانيا و 
ايرلند، سبک هنري جديدي با عنوان هنر اينسوالر توسعه 
يافت که تلفيقي از هنر بومي ايرلندي با محتواي مسيحي 
بود. هنر اينسوالر ترکيبي از عناصر و نقوش مديترانه اي، 
در  اينسوالر  هنر  است.  «سلتي»۵  و  «آنگلوساکسون»۴ 
شناخته  درهم بافته ۶  نام  به  روشي  توسط  اول  درجه 
آن  کاربرد  و  توانايي  هنري،  اين سبک  ويژگي  مي شود. 
در تزيين کتاب و ساخت حروف بزرگ و تزيين آن هاست 
(Hull, 2003, 24-26). از نخستين اناجيل مذّهب احتمالي 
مي توان به نسخه هاي مربوط به هنر اينسوالر اشاره کرد. 
هرچند در دوره هاي متأخرتر آن مقارن با جنگ هاي صليبي 
و تأثير و تأثراتي که دو هنر اسالمي و مسيحي بر يکديگر 
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6.Interlace



از رشد  تذهيب متون مقدس مسيحي  تزيين و  گذاشتند، 
روزافزوني برخوردار شدند.

۱-۱. نقوش صفحات تزيين اناجيل اينسوالر
در هنر اينسوالر، چند اثر تاريخي برجسته وجود دارد که به 
ترتيب زماني عبارت اند از: کتاب «بابيو-آروسيوس۱»، کتاب 
دورو، انجيل لينديس فارن و کتاب کلز. صفحه تزيين موجود 
تزييني  صفحه  قديمي ترين  بابيو-آروسيوس،  نسخه  در 
باقي مانده در هنر اينسوالر بوده که به شدت آسيب ديده و 
بسياري از نقوش آن محوشده است و بنابراين به سختي 

مي توان به بررسي نقوش و عناصر تزييني آن پرداخت. 
سه نسخه آخر، «سه گانه» مهمي را در مصّور سازي نسخ 
کتاب مقدس تشکيل مي دهند. صفحات تزييني موجود در اين 
اناجيل، عمدتًا از الگوي پيچيده اي از درهم بافته ها، تزيينات 
همراه  حيوانات  از  عجيبي  تکرار شکل هاي  يا  و  هندسي 
بارنگ هاي درخشان در آغاز هر يک از چهار بخِش انجيل، 
برخوردارند. برخي از مورخان هنر، ريشه اين صفحات را 
در صفحاتي از کتاب هاي تزييني قبطي يافته اند که به نظر 
مي رسد از آرايه ها و تزيينات فلزکاري هم عصر خودشان 

(Calkins, 1983, 64) .نيز بهره گرفته اند

تصوير ١. نمونه اي از صفحات تزيين در نسخه هاي سه گانه اينسوالر: الف. برگ شماره ٣٣ از کتاب 
 The Book of Durrow, :ب. برگ شماره ٨٥ از کتاب دورو، مأخذ .Carpet Pages, n.d :کلز، مأخذ
 Cotton MS Nero :ج و د به ترتيب برگ هاي شماره ١٣٨ و ٢١٠ از کتاب لينديس فارن، مأخذ ،.n.d

 .D IV, n.d

     تطبيق و تحليل صوري آرايه هاي 
به کاررفته در صفحات تزييِن اولين نسخ 

خطي قرآن و اناجيل اينسوالر / ٥-٢١ 

بالف

دج

1.Bobbio Orosius



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
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فصلنامة علمي نگره

 نمونه اي از تصاوير صفحات تزيين نسخه هاي سه گانه 
معرفي  از  پس  ادامه  در  است.  ارائه شده  تصوير۱  در 
اجمالي «اناجيل سه گانه»، نقوش به کاررفته در اين اناجيل، 

دسته بندي و موردبررسي قرار مي گيرند.
کتاب دورو در بين سال هاي ۶۵۰ تا ۷۰۰ ميالدي تهيه شده 
ايرلند  دوبلين  در  ترينيتي۱  کالج  کتابخانه  در  امروزه  و 
نگهداري مي شود. اين کتاب شامل شش صفحه تزيين است 
که صفحات موجود آن در برگ هاي شماره ۱، ۲، ۳، ۸۵ 
و ۱۲۵ قرار دارد و يکي از صفحه ها نيز ناپديدشده است. 
انجيل لينديس فارن که در حال حاضر در کتابخانه بريتانيا 
در لندن قرار دارد، در سال هاي ۷۱۵ تا ۷۲۰ ميالدي در 
سواحل شمالي انگلستان کنوني تهيه شده است. اين انجيل 
شامل ۵ صفحه تزيين غني از نقوش و تذهيب هاي سبک 
اينسوالر در برگ هاي شماره ۲، ۲۶، ۹۴، ۱۳۸ و ۲۱۰ است. 
(Guilmain, 1987, 21) کتاب کلز  در ۸۰۰ ميالدي تهيه  
و نگهداري شده در کتابخانه کالج ترينيتي در دوبلين ايرلند، 
تنها داراي يک صفحه تزييِن نسبتًا بدون عيب و حاوي 
نقوش چرخشي و مزين به سبک هنري اينسوالر در برگ 

شماره ۳۳ است.
به طورکلي نقوش صفحات تزييني موجود در کتب اينسوالر 
را مي توان به چهار دسته کلي طبقه بندي کرد. اين نقوش 
شامل انواع درهم بافته ها، شمايل نگاري جانوري، نقوش 
مارپيچي و گره هاي سلتي و درنهايت الگوهاي هندسي و 

 (Backhouse, 1981, 6) .شکسته مي باشند

۱-۲. نقوش درهم بافته
به نظر مي رسد که طرح و الگوي درهم بافته مستقيمًا از 
گرفته شده  باستان  مصر  دوران  اواخر  در  قبطي ها  آثار 
باشد. در تصوير ۲ نمونه اي از الگوي درهم بافته قبطي را 
مي توان در صليب آنخ۲ در نسخه کهن گالزير۳ متعلق به 
 (Amberdrake, 2014,6) ديد.  سده هاي ۴ و ۵ ميالدي 
باوجود نمونه هاي محدود در آثار هنري ايتاليا و بيزانس، از 
آثار هنري اينسوالر چنين استنتاج مي شود که درهم بافته ها 
نسخه هاي خطي  در  کلي  الگوي  و  طرح  يک  به  به تدريج 

تصوير ٢. نمونه اي از الگوي درهم بافته قبطي در نسخه کهن عهد 
 Amberdrake, :جديد گاليزر متعلق به سده هاي ٤ و ٥ ميالدي، مأخذ

.2014: 6

تصوير ٣. نمونه هايي از درهم بافته هاي صفحات تزيين نسخه هاي 
خطي اينسوالر: الف. برگ شماره ٨٥ از کتاب دورو، ب. برگ شماره 
١٢٥ از کتاب دورو، مأخذ: The Book of Durrow, n.d  و ج. انجيل 
Lindisfarne Gospels, n.d :لينديس فارن برگ  شماره ١٣٨، مأخذ
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مورگان نگهداري مي شود.



مذّهب تبديل شده اند. (Calkins, 1983, 70) درهم بافته هاي 
درشت تر کتاب دورو منشأ و آغازکننده سطح بااليي از 
پيچيدگي و جزئيات اين درهم بافته ها در نسخ بعدي بوده اند. 
ب اين کتب، درهم بافته ها  به نظر مي رسد براي هنرمندان مذهِّ
از يک عملکرد جادويي باقدرت جلوگيري از شر و توانايي 
به دام انداختن نيروهاي اهريمني و درنتيجه حفاظت متن در 
برابر شر و بدي، برخوردار بوده است. انواع درهم بافته ها 
چرخشي  نواري-  درهم بافته هاي  شامل  کتب  اين  در 
نواري-  درهم بافته هاي  از  نمونه اي  است.  جانوري  و 
نسخه هاي  تزييِن  صفحات  در  استفاده شده  چرخشي 
درهم بافته   نقوش  مي شود.  ديده   ۳ تصوير  در  اينسوالر 
الگو و طرح  عالوه بر پيچيدگي شان، عمدتًا شامل تکرار 
همراه با انتقال نقوش هستند. ظاهر دايره اي شکل نوارهاي 
درهم بافته به نحوه شکست ها و اتصاالت آن ها بستگي دارد 
که شماتيکي از اين درهم پيچيدگي ها و اتصاالت نواري در 

 (Guilmain, 1987, 23) .تصوير ۴ آورده شده است
از ظرافت و  طرح درهم بافته  در صفحه تزيين کتاب کلز 
پيچيدگي بيشتري برخوردار است. درهم بافته هاي اين کتاب 
داراي اشکال جانورساني است که به دليل نازکي خطوط و 
پيچيدگي غيرعادي در اندام ها، تشخيص و تمايز آن ها از 
الگو و طرح اصلي درهم بافته، با مشکل همراه است. نکته 
جالب توجه در آرايه هاي تزييني اين نسخ، وجود الگوهاي 
از  دريکي  اصلي  قاب  طرف  چهار  در  نواري  درهم بافته 
صفحات تزيين کتاب دورو (برگ شماره ۸۵) است که طرح 
مشابه آن را مي توان در گره  چيني هاي ترسيم شده در نسخ 
متناوب در  به طور  تزييني  نوار  اين  قرآني مشاهده کرد. 

فواصل منظم روي نوارها با نقاط مدور و ريز تزيين شده 
است.(تصوير ۵)

۱-۳. نقوش جانورسان
الگوهاي  از  استفاده گسترده  از طريق  سبک جانورسان 
کتب  سراسر  در  به هم پيچيده  پرندگان  و  حيوانات 
 Backhouse,).دست نويس اينسوالر نشان داده شده است
5 ,1981) به طورکلي شمايل نگاري حيوانات در اين دسته 
از نسخ خطي مصّور، از سبک جانورسان يا زومورفيک۱ 
(برگرفته از هنر ژرمني) الهام گرفته شده است. در انجيل هاي 
دست نويس متأخرتر، سبک جانورسان در تزيين صفحات 
درباره   که  نکته اي  است.  تبديل شده  غالب  عنصر  يک  به 
اين  پيکره جانداران نسخه هاي خطي مصّور  ويژگي هاي 
اين  غيرعادي  اندام واري  ويژگي  مي رسد،  نظر  به  دوره 
طرح   ۶ تصوير  در   .(Calkins, 1983, 70) پيکره هاست 
نقوش جانورسان درهم بافته در نسخه هاي مصّور مورد 

اشاره ديده مي شود.
در نسخه دورو صفحه تزيين برگ شماره ۲ تنها صفحه اي 
است که در آن از نقوش درهم بافته هاي جانوري استفاده  
شده است.(تصوير ۶ الف) گونه هاي جانوري به کاررفته 
و  عجيب  ظاهري  با  سگ هايي  و  نواري  پرندگان  شامل 
يک  به صورت  جانوري  درهم بافته هاي  اين  ناشناخته اند. 
نوار يک رديفي و يا چند رديفي به گونه اي ترسيم شده اند 
که هرکدام از اجزاي جانور يا پرنده مانند دم، سر، گردن 
درهم تنيده  کناري  جانور  اجزاي  در  چنگال  يا  پنجه  و 
و قفل شده است. براي مثال در صفحه تزيين برگ ۲۱۰ 

1.Zoomorphic

تصوير ٤. شماتيکي از اشکال هندسي برخي از طرح هاي درهم بافته در نسخه هاي خطي اينسوالر: الف. برگ شماره ٩٤ از انجيل لينديس فارن، 
Guilmain, 1985, 15 :و ب. برگ شماره ١٣٨ از انجيل لينديس فارن، مأخذ Guilmain, 1987, 27 :مأخذ

بالف
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در  نواري  پرنده  دم  ب)،   ۶ (تصوير  لينديس فارن  انجيل 
زير گردن آن و سر و گردن پرنده در باالي دم قفل شده 
به طور سردرگم و  پرندگان  نهايي آن ها،  است. در شکل 
تکرارشان  پيچ وتاب خورده اند و  يکديگر  اغواکننده اي در 
 (Guilmain, 1987, 32-38) .تقريبًا مسحورکننده است
انجيل لينديس فارن يکي از بهترين نمونه هاي اين تحول و 
تکامل تدريجي درهم بافته هاي جانوري با ويژگي اندام واري 
غيرعادي است که بگفته محققان تزيينات و آرايه ها به متن و 

 (Calkins, 1983, 70).متن به آرايه ها تبديل شده اند

١-٤. نقوش مارپيچ و گره هاي سلتي
در حقيقت دست مايه اصلي نقوش و گره هاي سلتي، همان 
سلت ها  و  بربر  به اصطالح  اقوام  هنر  در  رايج  طرح هاي 
با  تلفيق شده  نامتقارن  و  منحني  خطوط  شامل  که  بوده 
اشکال حيواني و انساني با ظاهري اندام وار و پيچان است. 

مي توان  را  سلتي  مارپيچ  نقوش  از  نمونه  يک   (Idem)
با  در سپر مکشوف در رودخانه تايمز مشاهده کرد که 
از  نمونه هايي   (۷ است.(تصوير  تلفيق شده  حيوانات  سر 
نقوش چرخشي و مارپيچ سلتي در سه نسخه اينسوالر 
اين نقوش در تصوير ۸  از  به همراه طرح شماتيک يکي 
ديده مي شود. اين نقوش عمدتًا در قاب هاي چهارگوش و 
يا دايره اي ترسيم شده اند. به طور کل ماهيت اين الگوهاي 
بستگي  آن ها  تشکيل دهنده  دايره اي  الگو هاي  به  مارپيچ، 
دارد. همچنين اين نقوش براي ترسيم به فضاي متقارن 
مربعي نياز دارند. در کنار اين الگوها، يک عنصر منحني 
به همراه يک نقش گياهي همانند گياه سه پر ديده مي شود. 
با بررسي اين الگوي تزييني در هر سه نسخه اينسوالر و 
با توجه به تأخر نسخه خطي کلز، مشخص مي شود نقوش 
چرخان سلتي باظرافت و مهارت بيشتري در اين نسخه 
اجراشده اند. همچنين در اين نمونه نقش مايه  متفاوت تري 

الف

ب

دج

 The Book :تصوير ٦. نمونه  نقوش جانورسان درهم بافته  از صفحات تزيين نسخه هاي خطي اينسوالر: الف. برگ شماره ٢ کتاب دورو، مأخذ
Lindisfarne Gospels, n.d :و ب تا د صفحات تزيين انجيل لينديس فارن برگ هاي شماره ٢١٠، ١٣٨ و ٢٦، مأخذ .of Durrow, n.d



نسبت به نمونه هاي قبل مشاهده مي شود که مشابه نقوش 
انتزاعي و تجريدي به کاررفته در آذين بندي اسالمي است. 

(تصوير ۸ ج)

۱-۵. الگوهاي هندسي و شکسته
الگوهايي شبيه  انجيل  اين  در  به کاررفته  نقوش  ميان  در 
طرح کليدي و پلکاني ديده مي شود که تنها آرايه هايي بر 
مبناي اشکال هندسي و خطوط شکسته هستند. نمونه هايي 
از انواع الگوهاي کليدي، پلکاني و نيز حصيري استفاده شده 
ديده   ۹ تصوير  در  اينسوالر  هنر  خطي  نسخه هاي  در 
مي شود. در نسخه کتاب کلز برگ شماره ۳۳ (تصوير ۹ 
ب)، اين نقش ها به صورت يک الگوي مشبک يا حصيري 
در چهارگوشه صفحه تزيين ترسيم شده اند. در ميان اين 
نقش مايه ها، در نسخه انجيل لينديس فارن برگ شماره ۲۱۰ 
(تصوير ۹ د)، طرح صليب شکسته که بگفته محققين متأثر 

از نماد مهر زردشتي است، نيز به کاررفته است. 
در  (تصوير ۹ ج)  لينديس فارن  انجيل  در برگ شماره ۲ 
گوشه هاي قاب اصلي صفحه تزيين، نقوشي مشابه طرح 
کليدي به صورت شکسته در يک قالب پلکاني ترسيم شده اند. 
طرح نهايي الگوهاي کليدي به کاررفته در اين برگ با کاهش 
صلبيت و استحکام هندسي، به زيبايي و جذابيت بصري 
کمک مي کند. با بررسي هاي به عمل آمده در اين نقش مايه ها 
مشخص شده هنرمند اين طرح ها را بدون ابزار اجرا کرده و 
متعاقبًا بي نظمي هاي کوچک بي شماري را به وجود آورده 

 (Guilmain, 1985, 537-8) .است
نقوش  و  طرح ها  از  بسياري  تاريخي  ازلحاظ  به طورکلي 
از  پيش  دوره  به  مطالعه  مورد  اناجيل  در  مورداستفاده 
از  زيادي  تعداد  نسخه ها  اين  در  بازمي گردند.  مسيحيت 
ايرلندي  و  ژرمني  سلتي،  المان هاي سبک هاي  و  عناصر 
مشاهده مي شود. به عنوان مثال، سبک مارپيچي و فرم هاي 
گره اي شکل به طور آشکار تحت تأثير هنر سلتي اند، الگوي 
هنر ژرمني  از  برگرفته  به هم پيچيده  پرندگان  و  حيوانات 
و حتي مشاهدات مذّهب از حيات وحش و نقوش هندسي 
نيز تحت تأثير هنر ژرمني است. بايد عنوان کرد هنر اقوام 
از  به شدت  تاريخ  از  برهه هايي  در  اشاره  مورد  گذشته 
يکديگر متأثر بوده  اند و انفکاک آن ها در برخي آثار کار 

دشواري است.

۲. هنر تذهيب در قرآن هاي چهار سده نخست اسالمي
کتاب آرايي بعد از اسالم روند روبه رشدي در ادوار مختلف 
تاريخي داشته است. هنر تزيين کتاب در قرون اوليه پس 
از اسالم را بيشتر از روي قرآن هاي به جامانده قضاوت 
مي کنند؛ زيرا در اين دوران کتب ديگر کمتر تزيين شده و 
است.(رهنورد، ۱۳۸۶، ۱۷)  نمانده  باقي  آن ها  از  اثري  يا 
بيشتر قرآن هايي که پيش از قرن ۴ هجري در دسترس ما 
قرار دارد به شکل رقعاتي است که اغلب آن ها تک برگ هاي 

تصوير ۸. نمونه نقوش چرخان و گره  سلتي صفحات تزيين 
نسخه هاي خطي اينسوالر: الف. برگ شماره ۳ از کتاب دورو، 
از  The Book of Durrow, n.d، ب. برگ  شماره ۹۴  مأخذ: 
و    .Lindisfarne Gospels, n.d مأخذ:  لينديس فارن،  انجيل 
ج. برگ شماره ۳۳ از کتاب کلز، مأخذ: Carpet Pages, n.d و 

نگارندگان.

تصوير ٧. نمونه نقوش مارپيچ سلتي همراه با نقوش جانوري در 
سپر مکشوف در رودخانه تايمز لندن، ١٨٠ تا ١٢٠ پ.م، مأخذ: 

Kruta, 2015: 189
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شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۱۳

فصلنامة علمي نگره

اين  از  کمي  بسيار  تعداد  هستند.  آسيب ديده  و  مخدوش 
رقعات قرآني داراي رقم نويسي است و نمي توان آن ها را 
به شهري خاص نسبت داد.(فرانسيس دروش، ١٣٧٩، ١٣) 
نمونه هاي موردمطالعه فاقد تاريخ قطعي بوده و با توجه به 
بررسي ها و کاوش هاي علمي انجام شده در مورد نحوه 
به کاررفته،  خط  نيز  و  مورداستفاده  مواد  نوع  اکتشاف، 
محققين تاريخ احتمالي اين نمونه ها را به سده سوم هجري 

نسبت داده اند.
آثار منتخب از کتاب سبک عباسي شامل نمونه  هاي قرآني از 
 QUR372، KFQ78  مجموعه ناصر خليلي به شماره ثبت
و KFQ81 است که بر پوست و در قطع افقي نگاشته و 
تذهيب شده اند. تمامي اين نمونه ها از يک قاب مستطيلي 
اين  بيروني  کناره  آذين حاشيه اي در  به همراه يک  افقي 
قاب تشکيل شده اند. تقسيم بندي فضايي در تذهيب اين آثار 
غالبًا شامل نقوش هندسي مربع، مستطيل و لوزي است که 
فضاي بين نقوش هندسي با طرح هايي از نقوش تجريدي و 

گياهي پرشده است.
نمونه هاي منتخب از مجموعه چستربيتي در دوبلين ايرلند 
(ثبت شده به شماره ۱۴۰۷)، نيز رقعاتي پراکنده از يک قرآن 
متعلق به قرن سوم هجري و دوره عباسيان است که بر 
اين  افقي نگاشته و تذهيب شده است.  پوست و در قطع 
نمونه ها شامل يک تک برگ مذّهب در صفحه ۱ و دو صفحه 
تمامًا مزين و جفت رو به روي هم (صفحات ۳ و ۴) است. 
در اين صفحات نيز اساس شکل گيري و فضاسازي، نقوش 
هندسي هستند که به صورت يک قالب تزييني مستطيل شکل 
و آذين  حاشيه اي (ترنج) بزرگ در کناره بيروني آن رسم 
نقوش  يا  هندسي  نقوش  را  قاب ها  اين  داخل  است.  شده  

انتزاعي پوشانده  و نيز تزيينات ترنج عمومًا با نقوش گياهي 
پرشده است. (کشميري، ۱۳۹۶، ۴۹ و ۵۰)

به طورکلي مجموعه نقوش تزييني به کاررفته در صفحات 
تزيين قرآن هاي اوليه عبارت اند از نقوش هندسي که اساس 
شکل گيري اين صفحات و مبناي تقسيم بندي آذين موردنظر 
است، آرايه هاي گياهي انتزاعي، نقوش درهم بافته، تسمه ها 

و ريسمان ها.

۲-۱. نقوش هندسي
در صفحات تزيين قرآن هاي اوليه معموًال نقوش هندسي 
در آذين اين صفحات کاربرد زيادي داشته است. بيشترين 
نقش هندسي به کاررفته در سده هاي نخست دايره است  که 
غالبًا شيوه ترسيم آن دايره هاي متقاطع بوده که درنتيجة  
اين تداخل، شکل هندسي جديدي در فضاي مشترک  آن ها 
با  که  متقاطع  دواير  طرح  از  نمونه اي  است.  شده  ايجاد 
تداخل  يکديگر  در  زنجيروار  به صورت  متفاوت  قطرهاي 
کرده اند را مي توان در نمونه  شماره QUR372 از مجموعه 
ناصر خليلي مشاهده کرد و طرح و الگوي ابتدايي آن در 

تصوير ۱۰ ديده مي شود.
در اين کتيبة  تزييني نقوش درهم بافته اي متشکل از دايره 
دواير  داخلي  و خطوط راست، مشاهده مي شود. فضاي 
شماره  برگ  در  است.  شده  رنگ آميزي  متفاوت  به طور 
دايره،  بر  (QUR372)، عالوه  اشاره  نمونه مورد  از   ۹۹
منحني  پيوستن خطوط  به هم  از  ديگري  نقوش هندسي 
اين  است.  به دست آمده  دوتايي)  (نوارهاي  شکسته  و 
نقوش چهارگوش هايي به صورت مربع و لوزي با اضالع 
انحنا دار هستند. در اينجا دايره ها نقشي به مراتب کم رنگ تر 

تصوير ٩. نمونه هايي از الگوهاي: الف. کليدي، ب. پلکاني، ج.حصيري يا مشبک، د. طرح صليب شکسته در صفحات تزيين نسخه هاي خطي 
Lindisfarne Gospels, n.d و The Book of Durrow, n.d :اينسوالر، مأخذ
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قابل توجه در دو  نکته  بر عهده دارند.  پيشين  از صفحات 
بين  فضاي  در  به دست آمده  صليبي  طرح  متأخر  نمونه 
دواير است.(فرانسيس دروش، ۱۳۷۹، ۷۴-۷۶) در نمونه 
دواير  طرح  خليلي  ناصر  مجموعه  از   KFQ78 شماره 
متداخل به صورت ساده تر و در تعداد کم تر اجراشده است. 
در اين نمونه طرح هاي گياهي انتزاعي نسبت به نمونه قبل 
(شماره QUR372) پيشي گرفته است.(تصوير ۱۱) در 
صفحه تزيين ديگر اين نمونه داخل کتيبه مرکزي، پوشيده 
در  تزيين  صفحه  است.  يکسان  اندازه  با  لوزي هايي  از 
نمونه شماره KFQ81 از مجموعه ناصر خليلي به شيوه 
متفاوتي از دو نمونه پيشين آذين شده است. در اين نمونه از 
دايره استفاده نشده و مبناي تقسيم بندي قاب تزيين، نقوش 
هندسي مربع و مستطيل است. فضاي مستطيل مرکزي در 
اين صفحه به لوزي هاي کوچکي تقسيم شده و اين لوزي ها 

از نوارهاي دوتايي درهم بافته به وجود آمده است.
برخالف نمونه هاي پيشين در نمونه  چستربيتي به شماره 
۱۴۰۷، بيشتر فضاسازي توسط اشکال مربع، مستطيل و 
لوزي انجام شده است (تصوير ۱۲ ب). هرچند شکل ترسيم 
دواير در نمونه برگ شماره ۱ قاعده مندتر و باظرافت و 

در  ۱۲الف)  است.(تصوير  گرفته  صورت  بيشتري  دقت 
ترسيم دواير در اين نسخه مانند موارد قبلي از نوارهاي 
دوتايي استفاده  شده است. نحوه ترسيم دايره هاي متداخل 
در اين صفحه تزييني ياد آور طرح صليب يا چليپا است. 
خطوط تشکيل دهنده فضاي هندسي داخل قاب از ضخامت 
باال و از تزيينات ساده اي برخوردار است که در نقاط تقاطع 

به صورت خطوط درهم تافته ظاهرشده اند.

۲-۲. آرايه هاي مارپيچ و گياهي
آرايش و تزيين صفحات مذّهب قرآني در ابتدا ترکيبي از 
سبک هاي هنري ساساني، بيزانس و نبطي بوده و قسمتي 
شرقي  کليساي  مسيحيان  و  يهود  کتاب هاي  از  آن ها  از 
آرايه هاي   (۷۴  ،۱۳۲۰ (محمدحسن،  است.  اقتباس شده 
گياهي به کاررفته در قرآن هاي سده هاي نخست اسالمي در 
دو فضاي مجزا شامل قاب اصلي صفحه تزيين و ترنج 
کناري متصل به کادر ديده شده است. به طورکلي حفره هاي 
خالي ميان جداول دايره اي متداخل يا جداول چهارگوش، 
مکاني براي گنجاندن تزيينات گياهي تخليص  شده و متقارن 
را فراهم آورده است. اين طرح هاي گياهي عبارت اند از برگ 
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نخلي پالمت۱ و شاخه هاي متصل نباتي َارابسک۲. اصطالح 
آرابسک که ابتدا توسط هنرپژوهان غربي به کاررفته است، 
يا همان آرايه اسليمي، اقتباسي از نقش برگ هاي درخت 
تاک يا طرح خود درخت است که حالت تجريدي به خود 
گرفته و به تدريج اشکال گوناگوني را به خود اختصاص 
داده است. درحالي که آرايه هاي گياهي شامل همان نقش 
است.(آژند،  غنچه  و  برگ  و  گل  بوته  يا  شاخه  انتزاعي 

(۱۳۹۳,۱۰۰
تنها  خليلي  مجموعه  قرآن هاي  از   QUR372 نمونه  در 
در برگ شماره ۹۹ يک نوار تزييني در کناره داخلي قاب 
اسليمي  يا  گياهي  مارپيچ  آرايه هاي  از  که  مي شود  ديده 
ساقه هاي  به صورت  گياهي  آرايه  اين  است.  تشکيل شده 
پيچان و پيش رونده ترسيم شده و طرح نمادين اين عنصر 
تزييني در تصوير ۱۳ الف ديده مي شود. در ساير صفحات 
تزييني اين نمونه، نقوش شبه قلبي فضاي داخلي جداول 
دايره اي متقاطع را پرکرده اند. داخل کتيبه مرکزي يکي از 
صفحات تزيين تک برگي نمونه KFQ78، فضاي خالي بين 
لوزي ها نقش گياهي به شکل برگ هاي سه پر يا برگ شبدري 
بر زمينه اي هاشور خورده، تصوير شده است. همچنين 
ساقه هاي پيچاني ازگل ها و برگ هاي انتزاعي، حاشيه اين 
صفحات تزيين را آذين بسته اند.(تصوير ١٣ب) قابل توجه 
است نقوش اسليمي در نمونه KFQ81، داخل مربع ها را 
اشکال با نقوشي از گل و گياه که گرداگرد لوزي هايي با 

ضلع منحني قرارگرفته، پرکرده است.
نقوش و آرايه هاي گياهي به کاررفته در نمونه  چستربيتي، 
خليلي  مجموعه  در  اشاره شده  نمونه هاي  به  نسبت 
سده هاي  در  اسليمي  نقوش  تداعي کننده  و  تکامل يافته تر 
دور خود  به  کامًال  نمونه ها ساقه ها  اين  در  است.  بعدي 
به  برگ دار  ساقه هاي  ۱۴الف)  است.(تصوير  چرخيده 
کاسبرگ دوتايي ختم شده و از هر کاسبرگ دو گلبرگ 
بزرگ به همراه غنچه مياني روييده است (همان نقش مايه 
لوتوس يا گل نيلوفر). همچنين فضاي بين دواير متداخل 
توسط نقوشي شبيه برگ نخل تقسيم بندي شده و فضاهاي 
کوچک تِر مابين آن ها توسط طرح هايي شبيه گل  لوتوس 

تزيين شده اند. (تصوير ۱۴ب)
نماي کلي آذين حاشيه اي متصل به کناره قاب مستطيلي 
در نمونه هاي ناصر خليلي شکلي شبيه درخت سرو و يا 
برگ نخل دارد. اتينگهاوزن اين نوع ترنج را متأثر از پالمت 
يا برگ هاي نخل  دوره ساساني مي داند. عمومًا اين برگ 
 (۳۲۲  ،۱۳۷۸ هستند.(اتينگهاوزن،  پر  سه  يا  دو  نخل ها 
اين ترنج به صورت  نقوش برگ هاي به کاررفته در داخل 
شاخه هاي متصل نباتي يا همان اسليمي است که از طرحي 
ساده و تخليص شده برخوردار است.(تصوير ۱۵الف) نوع 
تزيينات به کاررفته در ترنج کناري در نمونه هاي چستربيتي 
شامل تکرار الگوي يکساني از طرح شبه پولکي در انتهاي 
پره هاست که انتهاي هر پولک نيز توسط خطوط هاشور 
تزيين شده است.(تصوير ۱۵ب تا د) همچنين طرح پولکي 
در تزيين نوارهاي حاشيه نيز به کاررفته است که نمونه اي 
از آن در برگ ۱ از مجموعه چستربيتي در (تصوير ۱۶) 

ديده مي شود.

۲-۳. تسمه ها و درهم بافته ها
بقيه فضاهايي که به تزيين گياهي اختصاص داده نشده با 
شبکه هاي ريزنقش از اشکال و گره هاي هندسي تکرارشونده 
اين  موارد،  برخي  در  است.  پرشده  اشکال درهم بافته،  و 
اشکال درهم بافته تنها براي تزيين نوار حاشيه به کاررفته 
است. اين طرح که در تذهيب نخستين قرآن هاي دست نويس 
ديده مي شود، يکي از وجوه اشتراک هنر اسالمي و هنر 
مسيحي است. اين طرح غالبًا به صورت نوارهاي دوتايي 
به رنگ طاليي ترسيم شده است.(قلي زاده اصل، ۱۳۹۲، ۵۹) 
در نمونه هاي KFQ78 و KFQ81 از مجموعه ناصر خليلي، 
نقوش درهم بافته به سبک قبطي حاشيه اطراف قاب مرکزي 

را تزيين کرده اند.(تصوير ۱۷ الف) 
همچنين درهم بافته هاي به سبک قبطي به همراه تسمه هاي 
نمونه  در  را  قاب مرکزي  اطراف  ريسماني شکل فضاي 
برگ هاي ۳ و ۴ از مجموعه چستربيتي (ثبت ۱۴۰۷) را تزيين 
کرده اند.(تصوير ۱۷ب) در محل تقاطع تسمه ها، گره هايي 
از مجموعه  برگ ۱  در  است.  به همين سبک رسم شده 
فضاي  نيز  و  تقسيم شده  فضاهاي  بين  نيز  چستربيتي 

تصوير ۱۱. نمونه هاي شماره KFQ78 (الف) و KFQ81 (ب) 
از مجموعه ناصر خليلي، قرن سوم هجري قمري، مأخذ: دروش، 

۱۳۷۹: ۱۲۴ و ۱۳۰

الف

ب

1.Palmette
2.Arabesque



مابين دو دايره هم مرکز از نقوش درهم بافته و تسمه هاي 
از   ۴ و   ۳ برگ هاي  در  است.  استفاده  شده  ريسماني 
مجموعه موزه چستربيتي نيز درهم بافته هايي موجي شکل 
به صورت نوارهاي دوتايي افقي و عمودي مرکز صفحه 
را پرکرده اند.(تصوير ۱۷ج). عالوه بر نقوش درهم بافته، 
در برخي از فضاهاي خالي به دست آمده از جدول کشي، از 
نقوش و گره هاي هندسي با طرح مشبک يا حصيري براي 

تزيين استفاده شده است.(تصوير ۱۷د)

قرآن هاي  و  اينسوالر  اناجيل  ۳. تطبيق نقش مايه هاي 
اوليه سده هاي نخست اسالمي

در  مورداستفاده  نقش مايه هاي  در  انجام شده  مطالعه  با 
صفحات تزيين اناجيل اينسوالر و قرآن هاي اوليه، نقوش 

غالب در هر دو نمونه مشخص شد. در يک نگاه کلي به 
آرايه هاي به کاررفته در اين نسخ، به دليل مهارت اجرا و 
شباهت  اينسوالر،  نسخه هاي  در  طرح ها  بيشتر  ظرافت 
است  حالي  اين  در  نشد.  مشاهده  چشمگيري  تطابق  و 
و  ترکيب بندي  نوع  در  ظاهري  تفاوت هاي  علي رغم  که 
نقش مايه هاي غالب، با تعمق بيشتر در جزييات آرايه هاي 
در  را  نقش مايه ها  تشابه  از  نشانه هايي  مي توان  تزييني 
اناجيل اينسوالر و قرآن هاي اوليه به دست آورد. چنانچه 
قبًال نيز اشاره شد، بيشترين آرايه تزييني به کاررفته در 
اناجيل اينسوالر، انواع نقوش درهم بافته با منشأ قبطي است. 
اين نقوش در نسخه هاي قرآني اشاره شده نيز به شيوه اي 
بسيار ساده تر و ابتدايي ترسيم شده اند. نقوش درهم بافت 
به طور  اينسوالر معموًال در چند رديف و  در نسخه هاي 
بااليي در حاشيه و  پيچيدگي بسيار  باظرافت و  پيوسته 
داخل کتيبه ها ظاهرشده درحالي که در نمونه هاي قرآن هاي 
تنها در يک رديف و در فواصل منقطع  نقوش  اين  اوليه 
ديده مي شوند. گونه اي از نقوش درهم بافت در قرآن هاي 
اوليه نيز مشاهده شده که نوع حرکت موجي شکل خطوط 
در  جانوري  درهم بافت  نقوش  از  دريکي  مي توان  را  آن 
نسخه کتاب دورو ديد. در جدول ۱، تشابه و تمايز برخي 
از عناصر و آرايه هاي تزييني مورداستفاده در نسخه هاي 

انجيل اينسوالر و قرآن هاي اوليه ارائه شده است.
در اناجيل اينسوالر نقوش جانورسان به صورت درهم بافت 
در  درحالي که  مي شود،  مشاهده  سگ  و  پرنده  طرح  با 
قرآن هاي اوليه و حتي در قرآن هاي متأخرتر با محدوديت 
تزيين  در  انساني  و  جانوري  نقوش  تصويرسازي  در 
صفحات قرآني مواجه هستيم. هرچند در برخي نسخه هاي 
ابتدايي، آرايه هايي مشاهده مي شود که مي تواند تداعي کننده 
تزيين  در  به عبارت ديگر  باشد.  پيکره جانوري  از  بخشي 
نسخه هاي قرآني از ايجاد صراحت اجتناب مي شود؛ زيرا 
صراحت در تصوير ممکن است موجب تجسم زودرس 
خيال گردد و درنتيجه روح را به ناچار از ادامه تعمق در 
نسخه هاي  در   (۷۶  ،۱۳۷۷ بازدارد.(لينگز،  مطلوب  جهت 

     تطبيق و تحليل صوري آرايه هاي 
به کاررفته در صفحات تزييِن اولين نسخ 

خطي قرآن و اناجيل اينسوالر / ٥-٢١ 

تصوير ۱۳. الف. طرح نمادين از آرايه گياهي استليزه  شده در تزيين حاشيه کناري در صفحه تزيين شماره QUR372 از مجموعه 
ناصر خليلي، مأخذ: نگارندگان. ب. ساقه هاي پيچان و پيش رونده در سرتاسر حاشيه صفحه تزيين قرآن نمونه KFQ78 از مجموعه 

ناصر خليلي، مأخذ: دروش، ۱۳۷۹، ۱۲۴. ج. طرح نمادين از نقوش برگ هاي سه پر يا برگ شبدري در نمونه قبلي، مأخذ: نگارندگان.

تصوير ١٢. صفحات تزيين قرآني از سده سوم هجري قمري، ايران 
يا عراق (دوره عباسيان)، الف. برگ شماره ١، ب. برگ شماره ٣ 
از مجموعه موزه چستربيتي در دوبلين ايرلند به شماره ثبت ١٤٠٧، 

Mushaf DM 1, n.d :مأخذ

الف

ب
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ب

ج



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۱۷

فصلنامة علمي نگره

قرآني موردمطالعه در تزيين برگ هاي ترنج کناري و نيز 
در نمونه اي در تزيين حاشيه کتيبه، آرايه هايي شبيه پولک 
ماهي ديده مي شود. در اينجا نقش جانوري به طور صريح و 
شفاف استفاده نشده و به نظر مي رسد وجود چنين آرايه اي 
را نيز مي توان به دليل کثرت استفاده از اين نقش مايه در 

ساير آثار يک موقعيت جغرافيايي خاص منسوب کرد.
به دليل ارائه تمثال هايي از عالم ملکوتي و بهشت برين در متن 
قرآن، مذّهبين از آرايه هاي گياهي به صورت تجريدي براي تزيين 
صفحات بهره وافر برده اند. آرايه هاي گياهي در نسخه هاي 
قرآني به مراتب بيشتر از اناجيل اينسوالر است. اين آرايه ها 
شامل برگ نخل، گياهان دو يا سه پر، شاخه هاي درهم پيچيده 
گياهي است. مي توان در نسخه هاي قرآني، درهم پيچيدگي 
شاخه هاي گياهي که انتهاي آن به برگ هاي اسليمي مانند ختم 
مي شود را در نمونه اي از نقوش مارپيچ سلتي در نسخه کتاب 
کلز مشاهده کرد. در اين نسخه آرايه پيچاني با انتهايي شبيه 

به نقش اسليمي در قاب هاي دايره اي درون صفحه ترسيم شده 
است. عالوه بر نقش اسليمي، گره هاي سه پر به کاررفته در 
تزيين اناجيل نيز شکل ساده تر و انتزاعي تري از گياهان سه پر 

ترسيم شده در نسخه هاي قرآني مورد اشاره هستند.
نقش مايه هاي هندسي در دو نسخه انجيل و قرآن از طرح هاي 
متنوعي برخوردارند که تنها نقش مشابه و مشترک در هر دو 
نسخه طرح هندسي مشبک يا حصيري است که فضاي داخل 
کتيبه هاي مستطيلي يا دايره اي را پرکرده است. عالوه براين 
طرح صليب يا صليب شکسته نيز در فضاهاي خالي باقي مانده 
در برخي از نسخه هاي انجيل و قرآن وجود دارد. بيشترين 
نقش مايه به کاررفته در نسخه هاي قرآني سده هاي نخست 
اسالمي اغلب شامل نقوش هندسي بر مبناي دايره است. 
درحالي که در نمونه هاي مجموعه چستربيتي بيشتر نقوش 
هندسي شکسته غالب است. ترکيب بندي کلي در قرآن هاي 

اوليه افقي و در نسخه هاي انجيل اينسوالر عمودي است.
 

تصوير ۱۴. الف. ساقه هاي پيچان به همراه گل هاي چند پر در تزيين حاشيه. ب. تزيينات گياهي برگ نخلي در فضاي بين دايره هاي 
Mushaf DM 1, n.d  :متداخل، به ترتيب برگ هاي شماره ۳ و ۱ از مجموعه موزه چستربيتي در دوبلين ايرلند به شماره ثبت ۱۴۰۷، مأخذ

ب دجالف
تصوير ۱۵. تصاوير ترنج يا آذين حاشيه اي: الف و ب به ترتيب نمونه هاي QUR372 و KFQ78 از مجموعه ناصر خليلي، مأخذ: 
دروش، ۱۳۷۹: ۷۵ و ۱۲۴. ج و د به ترتيب برگ هاي شماره ۱ و ۳ از مجموعه موزه چستربيتي در دوبلين ايرلند به شماره ثبت ۱۴۰۷،  

مأخذ: همان.  

تصوير ۱۶. طرح پولکي استفاده شده در: الف. انتهاي پره هاي برگ نخلي در ترنج کناري. ب. حاشيه تزييني دور قاب مرکزي، به ترتيب 
Mushaf DM 1, n.d :برگ هاي شماره ۴ و ۱ از مجموعه موزه چستربيتي در دوبلين ايرلند به شماره ثبت ۱۴۰۷، مأخذ

بالف

بالف



قرآن هاي اوليه سده هاي نخست اسالمينسخه هاي خطي انجيل اينسوالرنقوش تزييني

ترکيب بندي
  

ترکيب بندي افقي به همراه ترنجي در حاشيه کناريترکيب بندي کلي عمودي به همراه قاب بندي هاي داخلي

درهم بافته

پيچيدگي و ظرافت بيشتر و پيوستگي درهم بافته ها در کل 
سادگي و عدم پيوستگي درهم بافته و اجراي محدود آن به حواشي قاب هاصفحه تزيين

نقوش انتزاعي
  

   

آرايه هاي اسليمي در حاشيه قاب ها و ترنج هاي کناريآرايه هاي حيواني شبه اسليمي در نقوش سلتي

جدول ١. وجه تشابه و تمايز عناصر و آرايه هاي تزييني صفحات تزيين در نسخه هاي اينسوالر و قرآن هاي اوليه، مأخذ: نگارندگان.

تصوير ۱۷. ساير نقوش تزييني به کاررفته در تذهيب صفحات تزيين قرآن هاي اوليه: الف و ب نقوش درهم بافته به ترتيب نمونه 
KFQ78 از مجموعه خليلي و برگ ۳ از مجموعه چستربيتي به شماره ثبت ۱۴۰۷. ج- نوارهاي موجي شکل. د- نقوش هندسي مشبک 
.Mushaf DM 1, n.d يا حصيري شکل در برگ هاي ۱ و ۴ از مجموعه چستربيتي به شماره ثبت ۱۴۰۷، مآخذ: دروش، ۱۳۷۹، ۱۲۴ و

 

(ب)(الف)

  

(د)(ج)

     تطبيق و تحليل صوري آرايه هاي 
به کاررفته در صفحات تزييِن اولين نسخ 
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شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۱۹

فصلنامة علمي نگره

   نقوش گياهي

گره هاي سه پر سلتي به صورت کامًال تجريدي و
 انتهاي تيز پره ها

گل هاي سه پر و دو پر در انتهاي ساقه هاي پيچک وار، 
برگ  نخلي در ترنج کناري

نقوش جانوري
 

درهم بافته هايي از نقوش جانورسان سگ و پرنده. نقوش از 
صراحت تصويري بيشتري برخوردارند.

طرح پولکي در انتهاي برگ هاي نخل در ترنج کناري. نقوش انتزاعي و 
بعضًا تداعي کننده نقوش جانوري است.

نقوش هندسي 
مشبک

  

نقوش مشبک ريز با خطوط دوتايي بدون تزييِن فضاي 
داخل شبکه ها

نقوش مشبک درشت تر با خطوط دوتايي که شبکه هاي آن تزيين و پرشده 
است

نتيجه
در اين مقاله سعي شده به مطالعه و تطبيق نقش مايه ها و عناصر تزييني به کاررفته در صفحات تزيين 
نسخه هاي خطي اناجيل اينسوالر و قرآن هاي سده هاي نخست اسالمي پرداخته شود. اين پژوهش صرفًا 
به دنبال يافتن شباهت ها نبوده، بلکه يکي از موارد مهم، نحوه بازنمايي نقوش و يا مضامين در قالب 
عناصر انتزاعي و تجريدي در دو فرهنگ ديني متفاوت است. در هر دو نسخه اسالمي و مسيحي از نقوش 
و المان هاي گذشته غيرديني (ساساني و سلتي) در يک ساختار و ترکيب جديد جهت بيان تصورات و 
ايده هاي ديني استفاده شده است. عليرغم متفاوت بودن ظاهري نقوش در هر دو مورد، پيچيدگي، تراکم و 
انباشت، ذوق به غنا و هراس از «نبود» و جاي خالي در آن ها محسوس است. مذّهب مسلمان و مسيحي 
با توجه به انگاره خويش از ذات احديت و عظمت سخنان پروردگار، از عناصر غيرديني و پااليش آن ها 
در تزيين کتب مقدس بهره برده است. با توجه به مطالعات و تجزيه وتحليل هاي انجام شده، وجوه افتراق 
و اشتراک نقوش نسخه هاي موردبررسي در ٧ محور به روشني مورد تحليل قرار گرفت:  ١.ترکيب بندي: 
برخالف ترکيب بندي افقي در قرآن هاي سده نخست، ترکيب بندي نسخه هاي خطي انجيل عمودي بوده 
و هر دو نمونه قرآني و انجيل عمومًا از تقسيم بندي هاي هندسي برخوردارند. تقسيم بندي هندسي در 
قرآن هاي اوليه جزئي از تزيينات آن محسوب مي شود که اغلب مبتني بر خطوط منحني و دواير است 
درحالي که در اناجيل از نقوش هندسي بيشتر در قاب بندي  صفحه استفاده شده است. ٢.نقوش درهم بافته: 
به نظر مي رسد بيشترين وجه اشتراک نمونه هاي انجيل و قرآني در آرايه  تزييني درهم بافته باشد که 
منشأ هر دو، درهم بافته هاي قبطي است. درهم بافته هاي اناجيل از ظرافت و پيچيدگي بيشتر و مهارت 
بسياري در اجرا برخوردار بوده درحالي که در نسخه هاي قرآني به شيوه اي ساده تر و اجراي محدودتر 
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ارائه شده است. ٣.نقوش انتزاعي: موضوع قابل توجه آرايه هاي شبه اسليمي است که به نوعي در هر دو 
نمونه هاي اسالمي و مسيحي مشاهده مي شود. در اناجيل اين آرايه ها از هنر پيشين خود يعني هنر سلت 
اخذشده و در نسخه هاي اسالمي مستقيمًا از استحاله نقش برگ نخل و پالمت ايجادشده است. منشأ اين 
نقوش در هنر سلت نيز به نقش برگ نخل و يا پالمت مصري مي رسد. وجه تمايز بارز بين نقش مايه هاي 
اناجيل و قرآن هاي اوليه مورد اشاره، حضور آرايه هايي نظير نقوش سلتي متأثر از هنر اقوام قديمي ساکن 
در مرکز اروپا و خطوط مارپيچ جانوري است که يکي از عناصر اصلي تزيين در نسخه هاي خطي اينسوالر 
محسوب مي شوند. ٤.نقوش گياهي: در هر دو نمونه انجيل و قرآن، مذّهب از بازنمايي کامل آرايه هاي گياهي 
و جانوري اجتناب کرده است. در نمونه هاي قرآني آرايه هاي گياهي بيشتري به چشم مي خورد ازجمله 
شاخه هاي پيچان در حاشيه ها به همراه گل هاي سه پر و دو پر در انتهاي ساقه هاي پيچک وار و نيز برگ  
نخلي در ترنج کناري از نقوش گياهي بکار رفته در تزيين اين صفحات است. نقوش گياهي در نسخه هاي 
اناجيل از محوريت کمتري برخوردار بوده و اين نقوش به صورت گره هاي سه پر سلتي نشان داده شده 
است. ٥.نقوش جانوري: صراحت تصوير در بازنمايي نقوش جانورسان در نسخه هاي مسيحي بيشتر است 
و عمدتًا در پيچ وخم نقش ها و بافته ها نسبتًا مخفي مانده است. اين در حالي است که در نسخه هاي قرآني 
نقوش جانوري يا وجود ندارند و يا به صورت کامًال محدود و انتزاعي به طرح هاي پولکي در انتهاي برگ هاي 
نخِل ترنج کناري بسنده شده است. ٦.نقوش هندسي مشبک: ويژگي مشترک ديگر نمونه هاي انجيل و قرآني 
موردمطالعه، وجود نقش مايه هايي با طرح هندسي مشبک يا حصيري است که فضاي خالي اين صفحات را 
به خود اختصاص داده اند. به طورکلي مي توان گفت عناصر تزييني مورد استفاده در صفحات تزيين اناجيل 
عمدتًا از درهم بافته ها، گره ها، تزيينات هندسي و يا تکرار عناصر بيومورفيک است. آرايه هاي تزييني غالب در 
قرآن هاي اوليه نيز شامل نقوش هندسي، آرايه هاي گياهي انتزاعي، درهم بافته ها و ريسمان ها است. همچنين 
غلبه خطوط منحني بر شکستگي ها از ويژگي هاي آرايه هاي تذهيب در قرآن  است که اين ويژگي در اناجيل 
موردبررسي نيز به صورت قاب بندي و يا خطوط پرپيچ وخم بافته ها مشاهده شده است. در صفحات تزيين 
نسخه هاي اناجيل برخي از صفحات به طور عامدانه ناتمام مانده است، هرچند داليل اين امر متعدد است ولي 
مي توان بيشترين انگيزه ناتمامي آن را به تواضع و فروتني مذّهب در برابر کمال مطلق و ذات احديت و بزرگي 
و عظمت و بي نقصي سخنان خداوند نسبت داد. صفحات تزيين اناجيل به مثابه يک جهان پرهياهو و پرانرژي 
از المان هاي اين جهاني است که درون قاب هاي منظم و معقول گره دار، محدودشده اند. نکته جالب استفاده از 
نقوش و المان هايي با منشأ ضد خدايي (سبک هاي هنري غير مسيحي) در قوي ترين نماد مسيحيت است که 
پيش از آن، کارکرد جادويي و تزييني داشتند. در حقيقت ُمذّهب مسيحي با خالقيت فراوان از اين نقوش جهت 

توليد و تصورات و ايده هاي مذهبي اش استفاده کرده است.
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manuscripts that were not related to the study of the designs and motifs of the Carpet pages of the holy 
books. One is the research by Shayestehfar (Shayestehfar, 2006) in which the decorative motifs of the 
Qur,ans of the Ilkhanid period and the illustrated Gospels of the contemporary Gothic period have been 
studied. Another is Shirazi,s article (Shirazi, 2016) that studies the miniatures of scientific and literary books 
in the Islamic world (Seljuk period and the Abbasid school) and the art of book of Christianity (the third 
period of Byzantium and Romanesque style).
By relying on a descriptive-analytical method and a formalistic approach, the present study compares the 
patterns and decorative elements in these pages. The method of data gathering in this study is searching the 
resources available in libraries and use of archives available at the European museums. Also, the procedure 
of data analysis in this qualitative study is inferential. The sampling of the works is based on the antiquity 
of the decoration pages in the Qur,an and the Gospel manuscripts. In the case of the Gospels, samples from 
manuscripts of Insular art (3 samples of the Bible) and in the case of the Qur,an, samples from manuscripts 
belonging to the third century AH (4 samples of the Qur,an) were selected and all their decorations and 
arrays were studied. As a result of this study, it was found that plant motifs as well as intertwined and 
geometric patterns (with the predominance of curved lines on broken ones) were used in the decoration of 
both Islamic and Christian manuscripts. Animal motifs, however, were found only in the Gospel versions. 
In terms of the amount of commonalities, it was found that in both manuscripts, lattice geometric patterns 
and intertwinements were very similar. The clear differences between decorative pages in the Qur,ans and 
the Gospels include the circular Celtic symbols, the Celtic knots, and twisted animal forms in the Insular 
Gospel manuscripts. 
Keywords: Carpet pages, Illumination, Insular art, Gospel, Early Qur,ans, Art of book
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The art of decoration and illumination of holy books has ancient origin, and history of the use of decoration 
in holy books can be attributed to the illuminated (gilded) religious manuscripts of pre-Islamic Manichaeans. 
Due to their religious and ritual function, this method of book decoration was transferred to the later cultures 
and religions, and in those religions and beliefs, it was transformed in accordance with their religious and 
intellectual principles and foundations. In other words, in some cases, they have remained as before one 
or have become more complete and complex, and in other cases, these patterns and motifs have been 
removed or refined. Islam and Christianity, for example, have used this method to express their prominent 
and sublime concepts. Some manuscripts of these holy books contain the pages known as the decoration 
or carpet pages (the term is common, especially in Christian and Jewish holy books); pages without text 
and filled completely by decorative (inhuman) motifs. The decoration of these pages is such that no empty 
space can be found in it. These pages are usually placed at the beginning of each four sections of the Gospel 
as well as at the first and the last pages of the Qur,an; like a brilliant gate that is a catharsis for the mind and 
spirit before entering and reading the sacred text. The earliest examples of these pages can be found in the 
Qur,ans belonging to the third century AH in Islamic realm (9th century AD) and the triple Insular Gospels 
in Ireland (7th to 9th century). As the same way, the purpose of this fundamental study was to elucidate the 
commonalities and differentiations between the arrays and motifs of the decorative pages in the Qur,anic 
manuscripts in the first centuries of Islam and the first gilded gospels in Insular art. The main query of this 
research focused on the degree of matching and differentiation between the motifs used in decorating these 
pages in the early gilded manuscripts of the Qur,ans and the Insular Gospels. In addition to the main research 
question, we can elaborate on the types of motifs and the way they are represented, as well as the roots and 
causes for using these motifs in the two books of Qur,an and Gospel. Since the first examples are usually 
effective to identifying the origins and causes of formation and development, the necessity and importance 
of research is determined in knowing more about causes of formation of patterns and its development and 
evolution. In fact, the comparison and description of these motifs in the first gilded Qur,ans and Gospels 
can also help to further clarify the patterns that evolved in later eras. For example, why in the illuminated 
manuscripts of Gospels, the arrays and motifs are more mature than in the first gilded Qur,ans?
In the background of the research, we can only point to two comparative studies in Islamic and Christian 1


