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چكيده
سابقة فن جلدسازي در ايران طوالني بوده و به گذشته دور برمي گردد كه با طي مراحل تجربي به مرتبة كمال 
و سرحد اعجاز رسيده است. در دوران اسالمي، حفظ و نگهداري آيات مقدس قرآن، جلدسازان و صحافان 
را به ساختن بهترين جلد ها واداشت كه در زمان تيموريان به اوج كمال و شكوفايي رسيد. تجليدات تزييني 
باقي مانده از اين دوارن در ايران مي تواند گواه صادقي بر مرتبة كمال اين فن باشد. ايران در اين دوره مهد هنر 
صحافي است و اين درست در زماني است که در قسمت غربي دنياي اسالم خط و به تبع آن وراقي و تجليد 
رو به انحطاط نهاده است. در دورة تيموري، روش قديمي تزيين ساده کنار گذاشته شد و فنون جلدسازي 
ظريف گرديد، به نحوي که  ٥٥٠هزار بار مهري را بر جلد کتاب نقش مي بستند که نشانگر روحية تجمل پرستي 
و زيباپرستي در اين دوره و رفاه و رونق حاکم بر هرات آن روزگار و سمرقند دومين کانون هنري قرن نهم 
هجري است. در اين تحقيق، تأثيرات هنر جلدسازي دورة تيموري ايران بر دورة مماليک مصر از نظر نقش 
مورد بررسي تطبيقي قرار گرفته است. محور اصلي اين تحقيق طرح ها و نقش هاي مورد استفاده در جلدهاي 
تيموري و دورة مماليک مصر است. سؤاالتي که در اين پژوهش به آنها پاسخ داده مي شود عبارت اند از: 
١. تأثيرپذيري نقوش جلدهاي تيموري و مصري از يکديگر چگونه بوده است؟ ٢. چه نوع طرح ها و نقوشي در 
جلدهاي تيموري و مصري مشترک بوده و کاربرد داشته اند؟ روش انجام اين پژوهش توصيفي- تحليلي و 
شيوة گردآوري اطالعات به صورت کتابخانه اي است. محدودة تاريخي اين پژوهش مربوط به جلدهاي دورة 

تيموري ايران و دورة مماليک مصر از قرن ٨ تا اوايل قرن ١٠ ق (١٤ تا اوايل قرن ١٦ ميالدي)، است. 
با توجه به مبادالت فرهنگي، سياسي و اقتصادي که در دورة تيموري ميان کشور ايران و دولت مقتدر مماليک 
مصر (شامل سرزمين هاي مصر و شام) وجود داشته، اين تمدن تحت تأثير فرهنگ و هنر ايران قرار گرفته 
است. از جمله هنر تجليد که جايگاه وااليي در دورة تيموري داشته است و در دورة مماليک هنرمندان کشور 
مصر، در مواد مورد استفاده، نقوش و شيوة ساخت از هنر تجليد دورة تيموري تأثير گرفته اند. مهم ترين 
نقوشي که در جلدهاي تيموري و مصري مشترک بوده اند، طرح هاي لچک و ترنج، نقوش هندسي و نقوش 

گياهي هستند که در جلدهاي هر دو دوره به ميزان زيادي استفاده شده اند. 
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مقدمه
از آنجا که جهان بيني بشر با طبيعت و زيبايي شناسي رابطة 
تنگاتنگ دارد، کتاب آرايان و کتاب سازان در تمدن ايران 
دريافته اند که آرايش و تذهيب و تزيين نسخه ها در روح 
و روان خواننده مؤثر مي افتد و زينت اوراق کتاب و جلد 
و پوشش آن چشم او را مي نوازد و اسباب تعلق خاطر به 
فرهنگ و دانش مي گردد. بر اثر چنين بينش و آگاهي بوده 
است که در دامن هنرها و فنون متعلق به کتاب سازي هنر 
تجليد به موازات ديگر فنون کتاب آرايي رشد و ترقي کرده 
است. کشور ايران در شمار اولين تمدن هايي به حساب 
مي آيد که به فن ساخت و توليد مقوا دست يافته و با فنون 
عمل آوري چرم آشنايي ديرين داشته است. همچنين نظر 
به بلوغ هنري هنرمندان آن و تجربه هاي ماندگار گذشته 
تاريخ  طول  در  بديع  هنري  طرح هاي  اجراي  و  ابداع  در 
هنر تجليد جهان جلودار ديگر سرزمين ها بوده و تأثيري 
شگرف بر هنر تجليد ديگر سرزمين ها گذاشته است. از 
سوي ديگر ايران از جمله سرزمين هايي بوده که در آن 
جلدهاي متنوع ابداع شده و حاصل اين ابداع بر فرهنگ 
نظير  دورتر  و سپس سرزمين هاي  همسايگانش  هنر  و 
کشورهاي عربي و اروپايي تأثير اساسي داشته است. هنر 
جلدسازي ايران در قرن ٩ ق/ ١٥ م به دست جلدسازان 
و  رسيد  خود  اوج  به  هرات  هنري  مکتب  صحافان  و 
به صورت يک هنر ايراني درآمد. در اين دوره صحافان 
کتابخانه ها بهترين و زيباترين کتاب ها را با خط بسيار 
زيبا و يا مذهب کاري و نقاشي و جلدهاي قيمتي به وجود 
سرزمين هايي  جمله  از  مصر  در  مماليک  تمدن  آوردند. 
است که تحت تأثير هنر تجليد دورة تيموري ايران قرار 
مي توان  تمدن  اين  از  به جامانده  آثار  در  و  است  گرفته 
تأثيرات هنر تجليد ايران را به خوبي مشاهده کرد. اهداف 
اين پژوهش عبارت اند از: ١. شناساندن نقوش و طرح هاي 
جلدهاي کتاب ايران تيموري و مماليک مصر؛ ٢. مشخص 
ساختن وجوه اشتراک و افتراق نقوش پارچه هاي ايران 
تيموري و مماليک مصر. سؤاالتي که در اين پژوهش به 

آنها پاسخ داده مي شود عبارت اند از: 
از  مصري  و  تيموري  جلدهاي  نقوش  تأثيرپذيري   .١

يکديگر چگونه بوده است؟
٢. چه نوع طرح ها و نقوشي در جلدهاي تيموري و مصري 

مشترک بوده و کاربرد داشته اند؟ 

روش تحقيق
و  است  تحليلي  توصيفي-  پژوهش  اين  انجام  روش 
و  کتابخانه اي  منابع  از  استفاده  با  اطالعات  گردآوري 
بررسي نمونه هاي بازمانده از جلدهاي کتاب دورة تيموري 
شده  انجام  جهان  بزرگ  موزه هاي  در  مصر  مماليک  و 
است تا مهم ترين ويژگي هاي جلدهاي تيموري و مماليک 
مصر شناسايي شوند. جامعة آماري اين پژوهش شامل 

آلبرت  و  ويکتوريا  موزه هاي  در  موجود  آثار  بررسي 
لندن، کتابخانه و آرشيو ملي مصر، کتابخانة چستربيتي 
در دابلين، موزة اسميت سونين در واشنگتن، گالري هنر 
والترز در بالتيمور و کتابخانة آيت اهللا مرعشي نجفي در 
قم است. تعداد نمونه هاي آماري براي جلدهاي تيموري و 
مصري ٣١ نمونه جلد است که از اين تعداد ١٧ نمونه جلد 
مربوط به دورة تيموري و ١٤ نمونه جلد مربوط به دورة 

مماليک مصر است. 

پيشينة تحقيق
حوزة  در  صورت گرفته  مطالعات  و  پيشينه  مورد  در 
مصر  مماليک  و  تيموري  دورة  در  ايران  جلدسازي 
تحقيقات مختلفي انجام شده است. از جمله مهم ترين اين 
تحقيقات عبارت اند از: هالدين (١٣٦٦) در کتاب صحافي و 
جلدهاي اسالمي تاريخچة جلدسازي و شيوة اجراي اين 
و سرزمين هاي  هند  عثماني،  ايران،  تمدن هاي  در  را  فن 
عربي مورد بررسي قرار داده است. رستمي (١٣٩٢) در 
کتاب جلدسازي ايرانيان از سلجوقيان تا قاجار به تفصيل 
جلدسازي ايران را در محدودة زماني دورة سلجوقي تا 
به  کتاب  اين  از  قاجار بررسي کرده است و در بخشي 
از  سرزمين ها  ديگر  تجليد  بر  ايرانيان  جلدسازي  تأثير 
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تصوير ١. جلد کتاب ذخيرة خوارزمشاهي با نقوش اسليمي و ختايي 
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جمله بر تجليد سرزمين هاي عربي پرداخته است. صفري 
به  ويژه  توجه  کتاب نسخه شناخت  در   (١٣٩٠) قلعه  آق 
سبک شناسي تاريخي نسخه ها داشته است تا خواننده پس 
از مطالعة اين کتاب بتواند هنگام رويارويي با هر نسخه 
حتي بدون تاريخ کتابت دريابد که آن نسخه در چه محدود 
زماني توليد شده و احيانًا به جعل و دست کاري هاي آن 
پي ببرد. ديماند (١٣٦٥) در کتاب راهنماي صنايع اسالمي، 
پس از اشاره به تاريخ اسالم و منابع صنايع اسالمي به 
بحث درباره خصوصيات صنايع اسالمي پرداخته است و 
نمونه هاي موجود در موزه ها و مجموعه  هاي مهم جهان، 
انواع هنر و صنعت ممالک اسالمي از نقاشي و مينياتور 
سازي و صحافي و جلدسازي را به تفصيل مورد بحث 
قرار داده است. ورجاوند (١٣٧٨) در پژوهشي با عنوان 
سيري در هنر ايران و ديگر سرزمين هاي اسالمي به سير 
تحول و تکميل نقوش و همچنين تزيينات مورد استفاده بر 
روي جلد کتاب ها در دوره هاي تاريخي مختلف پرداخته 
به  نگاهي  عنوان  با  پژوهشي  در   (١٣٧٥) امامي  است. 
هنرهاي  بررسي  تيموري ضمن  دورة  اسالمي  هنرهاي 
ويژگي هاي  و  تجليد  هنر  به  تيموري  دورة  در  مختلف 
که  است  گرفته  نتيجه  و  پرداخته  تيموري  دورة  در  آن 
بيشترين نقوشي که در دورة تيموري براي تزيين جلد 
گياهان،  اشکال  غالبًا  است  مي شده  استفاده  کتاب ها 

حيوانات، پرندگان و نقوش ترنجي و هندسي بوده است 
و همچنين طال و الجورد يکي از مواد اصلي تزيين آنها 
را تشکيل مي داده است. رستمي (١٣٨٩) در پژوهشي با 
مانند  نمادهايي  کتاب  بر جلدهاي  نمادهاي عشق  عنوان 
آيات قرآن کريم، احاديث، ادعيه، نقوش انساني در حاالت 
مختلف، اسليمي و ختايي را در جلدهاي ايراني طبقه بندي، 

تحليل و بررسي کرده است. 

داليل تأثير جلدسازي ايرانيان بر تجليد سرزمين هاي 
عربي

در قرن ٧ ق/ ١٣ م، و از حدود سي سال پيش از شكل گيري 
و  ايران  شهرهاي  مصر،  در  مماليك  دولت  پي ريزي  و 
و  علما  موطن  و  دانش  و  علم  مهد  روز  آن  تا  كه  عراق 
دانشمندان و داراي مدارس متعدد و كتابخانه هاي بزرگ 
بود در پي فتنة مغوالن ويران شد و بساط علم و دانش 
كه حدود چندين قرن در اين سرزمين ها گسترده شده  بود 
برچيده شد و بسياري از علما به قتل رسيدند يا مجبور به 
فرار شدند. اين ماجرا با سقوط بغداد كه روزگاري دراز 
بزرگ ترين شهر عالم اسالم و مأمن و مقصد دانشمندان 
و  داشت، شتاب  بسياري  مدارس  و  علمي  مراكز  و  بود 
شدت فزون تري گرفت. در اين زمان سرزمين مصر از 
فتنة مغوالن در امان مانده و از جنگ هاي صليبي آسيب 
كمتري ديده بود. از اين رو دانشمنداني كه توانستند از 
اين حوادث جان به در برند راهي مصر و شام گرديدند و 
اين سرزمين محل توجه و تجمع عالمان و انديشمندان و 
هنرمندان شرق اسالمي شد و از اين رو تا چند قرن مهد 

هنر و علم و دانش گرديد (سجادي، ١٣٧٨: ٤٤). 
تأثير هنر تجليد ايراني بر سرزمين هاي عربي از سدة ٤ 
ق/ ١٠ م، آغاز شد و تا سدة ١٣ ق/ ١٩ م، ادامه داشت. اين 
سرزمين ها شامل بخش اعظم خاورميانه و شمال آفريقا 
بود و از آنجا نيز اين تأثيرها به اسپانيا و سپس به ديگر 
کشورهاي اروپايي منتقل شد. اين تأثير هم در شيوه هاي 
و  و چرم  مقوا  مثل  تجليد،  در  استفاده  مورد  مواد  تهية 
در  را  جلدها  در  به کاررفته  نقش هاي  کيفيت  و  نوع  هم 
قالب فنون سوخت، معرق و ضربي شامل مي شد. دانکن 
هالدين دربارة تأثير تجليد ايراني بر جلدهاي عربي گفته 
است: روح بي پيرايگي آغازين در جلدهاي سرزمين هاي 
عربي رفته رفته جاي خود را به نقش تزييني پرداخته تر 
ايران و  با زندگي درباري  بيشتر  البته  که  داد  و غني تر 
جلدسازي  وظيفة  مرحله  اين  در  بود.  هماهنگ  عثماني 
کتاب به سبب شکوه و کار هنري فراوان با صحافي زيبا 
٢٢؛   :١٣٦٦ (هالدين،  شد  سپرده  ايرانيان  به  پسنديده  و 

تصاوير ١ و ٢). 
از حدود سدة ٤ تا پايان سدة ٨ ق (١٠ تا ١٤ ميالدي)، 
به  آن  انتقال  سپس  و  ايران  در  مقواسازي  توسعة  با 
يا  کاغذ چسباني  مقواي  يا  مقوا  از  سرزمين هاي عربي، 

تصوير٢. جلد قرآن با گل هاي ظريف اسليمي و ختايي، ايران، دورة 
تيموري، قرن ٩ ق/ ١٥ م، مأخذ: گالري هنر والترز، بالتيمور



جلد  استحکامي  و  داخلي  ساختار  به عنوان  اليه چسباني 
استفاده مي شد و در لت ها و عطف جلد به همراه روکش 
چرم، که به شيوة ضربي يا فشاري تزيين مي شد، به کار 
نقش هاي  غالبًا شامل  آرايه هاي جلدهاي عربي  مي رفت. 
هندسي، طرح مشبک، ترنج (بيشتر از نوع دايره و بادامي)، 
بته و  و  برگ، گل  (بيشتر گل و  گياهي و گل  شکل هاي 
گل هاي ريسه اي يا طوماري) بر زمينة رنگي بود که البته 
اجرا  اندک  پيرايش  با  و  ساده  به شکل  نقش ها  اين  همة 
مي شد، ولي تأثير سليقة هنرمندان ايراني در استفاده از 
مواد و مصالح و نقش هاي به کاررفته، به ويژه در دورة 
مماليک مصر، مشهود است (رستمي، ١٣٩٠: ١١؛ تصوير 
٣). از سدة ٩ تا ١٣ ق (١٥ تا ١٩ ميالدي) مقواي کاغذ 
چسباني و مقواي خميري يا خمير مقوا به تأثير از ايران در 
جلدهاي عربي نيز مورد استفاده قرار گرفت. در اين دوره 
که عرب ها به جلدهاي ضربي و سوخت و معرق عالقه 

نشان مي دادند، در بيشتر موارد همان نقش هاي گذشته، 
ولي با دقت و ظرافت بيشتر و کاربرد وسيع طال مورد 

استفاده قرار مي گرفت (رستمي، ١٣٩٠: ١٦١). 

ويژگي هاي جلدسازي دورة تيموري
صحافي تا دورة تيموريان خصوصًا تا تشکيل کتابخانة 
بايسنقر به درجة نفاست نرسيده بود و جلدهاي باقي مانده 
ادوار قبل از تيموري نشانگر ذوق و سليقة اين عهد است. 
در عصر شاهرخ يا بهتر بگوييم در روزگار بايسنقر در 
هنر جلدسازي فنوني خاص ابداع شد. در اين دوره شاهد 
خلق شکل ها و قالب هاي هنري خاص هستيم. فنوني که در 
اين عهد به کار مي رفت، مانند قلمکاري و مهرکوبي، ادامة 
همان فنوني بود که در قرن پيش از آن رايج بود، به عبارت 
ديگر مانند بسياري از جلدهاي عرب، حاشيه ها قلمکاري 
مي شد و براي تزيين گوشه ها و يا زمينه هاي متنوع تر 

 بررسي تطبيقي طرح و نقش جلدهاي 
دورة تيموري و مماليک مصر

تصوير ٣. جلد کتاب با ترنج دايره اي شکل و نقوش گياهي همراه با 
طالکاري، مصر، قرن ٩ ق/ ١٥م، مأخذ: کتابخانة چستربيتي، دابلين

تصوير ٤. جلد کتاب با نقش ترنج و سرترنج و لچک هاي کنگره دار، 
با اسليمي هاي ريز طالکاري شده بر زمينه الجوردي و حاشيه دانه 
تسبيحي زرين، ايران، دوره تيموري، اوايل قرن ١٠ ق/ ١٦ م، مأخذ: 

هالدين، ١٣٦٦: ٢٤ 

تصوير ٥. جلد کتاب با با نقش 
لچکي هاي  و  ترنج  ير  و  ترنج 
کنگره  دار  طالکاري شده ونقش 
ق/١٥م،   ٩ قرن  ايران،  حيوان، 

مأخذ: همان: ٣٥.

نقش  با  کتابي  جلد  تصوير ٦. 
ترنج و سر ترنج و تصوير دو 
ايران،  ترنج،  درون  در  مرغابي 
هالدين،  مأخذ:  ق/١٥م،   ٩ قرن 

همان: ٣٦ .

تصوير ٧. جلد بيروني يک کتاب، طالکوبي با قالب مهر و نقاشي طاليي 
همراه با نقوش حيواني، ايران، دورة تيموري قرن ١٠ ق /١٦م، مأخذ: 

هالدين، همان: ٤٦.
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از مهر استفاده مي کردند١ (احمدي، ١٣٧٢: ١٢٤). در اين 
دوره هنر جلدسازي چون ديگر هنرها سخت رونق يافت. 
است.  دوره  اين  ابداعات  از  جلد ضربي  و  جلد سوخت 
برجسته  تصاويري  و  نقوش  ميشني  جلدهاي  روي  بر 
برمي آوردند و آن را با طال و الوان مي آراستند. اين جلدها 
اين حاشيه ها گاه اسليمي است.  معموًال حاشيه اي دارد. 
طرح هاي اسليمي و گاه گل و بته و گاه کتيبه دار است. آيات 
اشکالي  جلد  ميانة  است.  کتاب  تناسب  به  اشعاري  يا  و 
است از شکارگاه يا گل و برگ و گياه و يا ترنجي است 
و در ميانة ترنج گل و بته با رنگ هايي از طال و الجورد و 
شنگرف. برخي جلدها لچکي (گوشه) نيز دارند (تصوير 
٤). در اين دوره جز هرات شهرهاي ديگري نيز به صناعت 
تجليد معروف بودند: سمرقند، مرو، مشهد، بلخ، نيشابور، 

شيراز و تبريز (طاهري عراقي،١٣٥٣: ٣٥٠). 
تصوير  از  استفاده  دوره  اين  دلنشين  ابتکارات  از  يکي 
حيوانات نمادين ايراني بر روي جلد است، زماني که غياث 
الدين نقاش از سفر چين مراجعت نمود و تصاوير حيوانات 
افسانه اي از جمله اژدها - نشان سنتي مردم چين- را در 
نقاشي به کار گرفت، تصاوير موجودات افسانه اي نيز در 
روي جلد به کار گرفته شد و اين امر با روح افسانه هاي 
از  صحنه هايي  مجلدان  داشت.  مطابقت  نيز  شاهنامه 
جنگ انسان با حيوانات واقعي و يا افسانه اي را به کار 
اين دوره  اين، در  مي گرفتند (تصوير ٥ و ٦). عالوه بر 
نقوش اسليمي که با استفاده از خطوط هندسي صورت 
مي گرفت به شدت رواج داشت و به وسيلة ترنج هاي زيبا 
تهيه  کوبيدن مهرهاي مختلف  بار  از هزاران  استفاده  با 

تصوير ٨. جلد کتاب، نقاشي طاليي و منبت کاري با چرم، همراه با نقش 
ترنج و سر ترنج و لچکي هاي کنگره دار و تصوير دو گوزن در ميان 

ترنج، ايران، دورة  تيموري، قرن ١٠ ق/١٦م، مأخذ: هالدين،١٣٦٦: ٤٨

تصوير ١٠. جلد قرآن با نقوش هندسي لوزي شکل درون ترنج، مصر، 
قرن ٩ ق/ ١٥ م، مأخذ: کتابخانة چستربيتي، دابلين

 تصوير ٩. جلد کتاب با نقش هندسي شمسه 
١٢ پر و پنج ضلعي تکرارشونده، مصر، قرن 
ـ ق/١٥ م، مأخذ: موزة  اسميت سونين،  ٩ ه

واشنگتن

تصوير ١١. جلد کتاب با نقش ترنج شمسه اي 
و خطوط هندسي، مصر قرن ٩ ق/ ١٥م، 

مأخذ: کتابخانة چستربيتي، دابلين

تصوير ١٢. جلد کتاب با نقش ترنج و سر 
ترنج و لچک هاي کنگره دار و نقوش اسليمي و 
ختايي بر زمينة آبي الجوردي، مصر،  قرن ٩ 

ق/ ١٥م، مأخذ: کتابخانه،  همان.

دوبلن  در  چستربيتي  مجموعة   .١
ق)   ٨٣٩) ١٤٣٥م.  تاريخ  به  جلدي 
دارد که ظاهرًا تزيين آن نياز به ٥٥٠ 
هزار بار مهرکوبي ساده و ٤٣ هزار 
بار طالکوبي داشته است و تکميل آن 
مي بايست حدود دو سال طول کشيده 

باشد (احمدي، ١٣٧٢: ١٢٤).



مي شده است (احمدي، ١٣٧٢: ١٢٥).
صحافي هاي مکتب هرات که در آنجا صنعت صحافي و 
تجليد و چرم کاري به حد کمال رسيد، داراي طرح هاي 
عالي است که در نهايت دقت و مهارت به کار رفته است. 
قسمت خارجي معموًال داراي تزيينات فشاري است، در 
حالي که در قسمت داخلي طرح هاي زيباي بريده شده روي 
زمينه آبي رنگ قرار داده شده است. دقت در جزييات که 
در کليه آثار صحافي دورة تيموري ديده مي شود، در اين 
جلد به خوبي مشهود است. فنوني که در اين زمان به کار 
مي رفت مانند قلم کاري و مهرکوبي (ضربي) ادامة همان 
به عبارت  بود.  رايج  از آن  پيش  بود که در قرن  فنوني 
ديگر، مانند بسياري از جلدهاي عرب، حاشيه ها قلم کاري 
مي شد و براي تزيين گوشه ها و يا زمينه هاي متنوع تر، از 
مهر استفاده مي کردند. زراندودي که توسط قلموي ظريف 
انجام مي گرفت، فن ديگري بود و ضمنًا نمونه هايي نيز از 
خطوطي که تزيين ساده شده و سپس با آبي رنگ شده 
موجود است (ديماند،١٣٦٥: ٧٤). هنرمندان مکتب تيموري 
حيواني  نقوش  از  بيشتر  نقش،  و  طرح  کار  در  (هرات) 
(واقعي و افسانه اي) و مناظر خوش ترکيب الهام گرفته 
نقش گره  (اسليمي و ختايي) و  تذهيب  بودند. طرح هاي 
توپر، جايگاه خاص خود را در اين نقش آفريني ها داشتند 
(احساني، ١٣٨٠: ٢٤) (تصوير ٧ و ٨). عمومًا جلد رو و 
جلد  معموًال  ولي  تزيين مي کردند  يک سبک  به  را  پشت 
پشت ساده تر بود. در اواسط اين قرن، کم کم نقش ترنج 
با پيرامون لخته لخته، براي تزيين قسمت مياني جلد، رونق 
تزيين  مي شود.  پيچيده تر  ترنج  داخل  تزيين  و  مي گيرد 
گوشه ها نيز به تبعيت از ترنج مياني گوناگون تر مي شود. 
تا اينکه اغلب به شکل کنگره هاي عميق درمي آيد. در اين 

گودشده  لوحه هاي  تزيين  با  اسالمي  جلدسازي  مرحله 
کامًال آشنا گرديده است. در قرن ٩ ق/ ١٥م، روش سنتي 
مهرکوبي (ضربي) طرح توسط تعدادي نقطه هاي کوچک 
رو به تکامل نهاد و استفاده از تک قالب هاي بزرگ فلزي 
که امکان نقش اندازي طرح هاي ظريف تر از جمله صحنة 
مناظره را مي داد جانشين آن شد و بعدها نيز رواج کامل 
يافت. اين تکامل فني به قرن بعد تعلق دارد. همه جلدهاي 
هرات با صحنه مناظر تزيين نمي شد. مثًال بعضي با نقوش 
هندسي يا اسليمي آراسته مي شد و بعضي ديگر مزين به 

ترنج، لچکي و سرترنج بود (ديماند،١٣٦٥: ٧٥). 

ويژگي هاي جلدسازي مصر
توليد  منشأ  مصر  (١٥١٧-١٢٥٠م)،  مماليک  عصر  در 
بعضي از بهترين جلدهاي عربي ساخته شده تا آن روز 
بود. همچنين مشخص شده است که در دوران امپراطوري 
اسالمي کارگاه هاي دباغي در غرب، يعني اسپانيا و مغرب 
(شمال آفريقاي فعلي، مخصوصًا مراکش) وجود داشته 
است. عالوه بر آن، خبر چرم دباغي و رنگ شده در بعضي 
از اشعار عرب قرن ششم و هفتم منعکس شده است. لذا 
همة اين ها اشاره بر سنت ديرينه و استوار صحافي کتاب 
در جهان اسالم دارد (هالدين، ١٣٦٦: ٣٥). قديمي ترين جلد 
کتاب از دورة اسالمي متعلق به مصر است و تاريخ آن 
قرار  م  و ١١   ٨ ق/  پنجم  تا  دوم  قرون  بين  مي توان  را 
داد. تزيينات اين جلدها شبيه تزيينات هندسي بعضي از 
کتب قبطي متعلق به قرون دوم و سوم ق/ ٨ و ٩ م.است 
(تصوير ٩). آثاري که از دورة مماليک مصربه جاي مانده 
گوياي کاربرد طرح هاي مشبک هندسي است که با نقاطي 
اشکال  ترنجي در وسط،  تزيين شده است. طرح  طاليي 

 بررسي تطبيقي طرح و نقش جلدهاي 
دورة تيموري و مماليک مصر

 تصوير ١٣. جلد خمسه نظامي با 
نقش ترنج و سرترنج و لچک و 
نقوش اسليمي، ايران، قرن ٩ ق/ 
١٥ م، مأخذ: گالري هنر والترز، 

بالتيمور

تصوير ١٤. جلد کتاب با نقش ترنج 
و سرترنج و لچکي هاي کنگره دار 
و و نقوش اسليمي و ختايي بر 
زمينه آبي الجوردي، ايران، اوايل 
قرن ١٠ ق/ ١٦ م، مأخذ: صفري 

آق قلعه، ١٣٩٠: ٧٨

تصوير ١٥. جلد کتاب با نقش 
لچکي هاي  و  سرترنج  و  ترنج 
و  اسليمي  نقوش  و  دار  کنگره 
مصر،  شده،  طالکاري  خطايي 
موزة  مأخذ:  ١٥م،  ق/   ٩ قرن 

اسميت سونين، واشنگتن

تصوير ١٦. جلد کتاب، با نقش 
ترنج، سر ترنج و لچک با نقوش 
گياهي بر زمينه طالکاري شده، 
م،  قرن ١٠ ق/ ١٦  اوايل  ايران، 

مأخذ: هالدين، ١٣٦٦: ٧٤
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نباتي و گل از چرم نازک بر روي زمينة رنگي است. لبه 
که  دارد  گياه  و  گل  معموال طرح  مماليک  دورة  جلدهاي 
روي چرم حک شده و اين نوع تزيين در اوايل قرن هشتم 
ق/ اوايل قرن چهاردهم م رواج يافته است (ديماند، ١٣٦٥: 

 .(٨٦
که تحت سلطه  بوده اند  واحدي  قلمرو   سوريه و مصر 
و  قاهره  در  تزيين  شيوه هاي  و  مي شده  اداره  مماليک 
دمشق اگر همانند نبود به هم شباهت داشته است. نقوش 
اسليمي نيز درون تزيينات مدور استفاده مي شد که اين 
خود، بخش مياني طرح بعضي جلدها را تشکيل مي داده 
هشت پر،  ستارة  طرح هاي  تزيينات  اين  بر  عالوه  است. 
ستارة شش پر، نقش ترنج، خطوط درهم بافته، گره بندي 
تودرتو، گره بندي هاي غير متداول در نهايت در حاشيه اي 
محصور که با نقوش ضربدر و خطوط مواج مهر شده به 

چشم مي خورد (هالدين، ١٣٦٦: ٢٢؛ تصوير ١٠). 
 تا پيش از حدود قرن چهارم ق/ دهم م، عمدتًا جلدها از 
نوع چرم ساده بوده و يا قطعه چوب ساختار داخلي جلد 
چرمي را تشکيل مي داد. تزيينات آن به روش قلمکاري، 
مهرزني و حکاکي انجام مي گرفته و داراي تزيينات ساده 
و مشبک هندسي و گاهي مطال بوده، جايي که مستقيما 
روي چوب تزيين مي شده است. بعضي از نخستين جلدها 
نيز از مقواي پاپيروس ساخته مي شده است. از حدود قرن 
چهارم تا هفتم ق / دهم تا سيزدهم م، با توسعه مقواگري 
در ايران و سپس انتقال آن به سرزمين هاي اعراب، مقوا به 
عنوان ساختار داخلي و استحکامي جلد استفاده مي شده و 
اين ماده را از به هم چسباندن کاغذهاي باطله، بريده نسخ 
خطي، دست نوشته هاي دورريز و ... به وسيلة چسب هاي 
گياهي يا پروتئيني، در ضخامت هاي مختلف مي ساختند 
که به مقواي کاغذ چسبانده يا وصلي معروف است. در 

روکش  به همراه  جلد  عطف  و  دفتين  در  مقوا  زمان  اين 
پوست و چرم که به شيوة ضربي يا فشاري تزيين مي شد 
به کار مي رفت. غالبًا تزيينات جلد شامل نقوش هندسي، 
طرح مشبک، ترنج، اشکال نباتي و گل بر زمينه رنگي بوده 
است. در قسمت داخل يا آستر طرح هاي بريده از چرم يا 
اين  کاغذ بر روي زمينة رنگي قرار داده مي شده است. 
شيوه در دورة مماليک مصر بيشتر به چشم مي خورد. 
لبه جلدهاي دورة مماليک معموًال طرح گل و گياه دارد که 
روي چرم حک شده و اين نوع تزيين در اوايل قرن ٨ ق/ 
١٤م، رواج يافت (رستمي، ١٣٨٠: ٧٢؛ تصاوير ١١ و ١٢). 

و  تيموري  دورة  جلدهاي  نقوش  تطبيقي  بررسي 
مماليک مصر

تيموري  دورة  جلدهاي  در  به کار رفته  نقوش  بررسي 
همان طور  است.  بخش  اين  موضوع  مصر  مماليک  و 
که اشاره شد، جلدهاي دورة تيموري و مماليک مصر 
مي شدند.  تزيين  مختلفي  نقشمايه هاي  از  استفاده  با 
نقوش اسليمي و ختايي، طرح هاي لچک و ترنج، نقوش 
و  سه پر  و  هشت پر  ستارة  طرح هاي  (شامل  هندسي 
هستند  مشترکي  نقوش  مهم ترين  گياهي  نقوش  و   (...
از  استفاده  با  مصري  و  تيموري  دورة  جلدهاي  که 
پژوهش،  اين  در  رو،  اين  از  مي شدند.  تزيين  آنها 
نقوش  ترنج،  و  لچک  طرح هاي  گروه  در سه  نمونه ها 

مي شوند.  بررسي  گياهي  نقوش  و  هندسي 

نقوش ترنج و لچک
ترنج از جمله طرح هاي شاخص و رايج در دورة تيموري 
اما  است.  مانده  يادگار  به  پشين  روزگاران  از  که  است 
ترنج هاي اين دوره طراوت و دلپذيري ديگري دارند. اين 

چرم  کتاب،  جلد   .١٧ تصوير 
قهوه اي با نقوش گياهي و نقوش 
انساني ق/ ١٥ م، مأخذ: صفري 

آق قلعه، ١٣٩٠: ٩٤

چرم  کتاب،  جلد   .١٨ تصوير 
قهوه اي با نقوش گياهي ساده و 
مطال، مصر و حيواني، ايران، قرن 
٩ قرن ٩ ق/ ١٥ م، مأخذ: موزه 

ويکتوريا و آلبرت، لندن

تصوير ١٩. جلد کتاب با نقوش 
هندسي، ايران، قرن ٩ ق/ ١٥ م، 
مأخذ: موزة ويکتوريا و آلبرت، 

لندن

تصوير٢٠. جلد قرآن با نقوش 
ق/ ١٥  قرن ٩  مصر،  هندسي، 
م،  مأخذ: کتابخانه و آرشيو ملي 

مصر 



ترنج ها به طور معمول بدون نقش و يا با نقش هاي بسيار 
ساده و ناچيز ضربي و گاهي به همراه سرترنج و زير 
ترنج در طرح ها و شکل هاي مختلف و متنوع نظير دايره، 
بيضي، تخم مرغي و گاهي به ندرت چند ضلعي يا گوشه 
دار مثل مربع، شش ضلعي و هشت ضلعي بر جلدها ظاهر 
مي شدند. از قرن ٨ ق/١٤ م، رفته رفته شکل ترنج ها به 
سمت نقش هاي ودور و کثيراالضالع پيش رفت و در قرن 
٩ ق/ ١٥ م، کاربردي وسيع پيدا کرد. بررسي تطبيقي در 
انجام  مصري  و  تيموري  مشابه  کتاب  جلد  نمونه  چند 
قابل  سادگي  به  نقش  در  آنها  تشابهات  که  است  شده 
تشخيص است. اولين نمونه که در اينجا مورد بررسي 
از دورة تيموري  باقيمانده  قرار مي گيرد يک جلد کتاب 
است که با استفاده از چرم بر روي مقواي تهيه شده از 
کاغذ صحافي شده است. جلد با استفاده از نقوش ترنج 
و لچک و طالکوبي تزيين شده است. در اين جلد، نقوش 
ترنج و سر ترنج و زير ترنج و نقش لچک به کار رفته 
است. داخل اين نقوش با استفاده از نقوش اسليمي تزيين 
از جمله نقش هاي  شده است. گل هاي اسليمي و ختايي 
پرکاربرد در جلدهاي عصر تيموريان بوده اند. اين گل ها 
در داخل نقش هاي اصلي چون ترنج، لچک و حاشيه در 
قالب بوستاني خيالي با گل ها و شاخه هاي رقصان جاي 
مي پوشاندند.  را  طرح  اين  خارج  بستر  يا  و  مي گرفتند 

به  اگر مقرر مي شد که هر دو نوع کاربرد در يک جلد 
يا  گل ها  و درشتي  ريز  اندازة  در  تغيير  با  درآيد،  اجرا 
آبي  سياه،  سرخ،  (مانند  متنوع  رنگ هاي  از  استفاده  با 
زمينه  و  اصلي  نقش هاي  تفاوت هاي  قهوه اي) و طال،  و 
يا  امکان پذير مي کردند. جلد داراي حاشيه ريسماني  را 
است.  شده  تزيين  طالکوبي  تکنيک  با  که  است  طنابي 
ديده  ايراني  جلدهاي  بيشتر  در  نه تنها  حاشيه  نوع  اين 
بلکه به شکل و گونه هاي مختلف در جلدهاي  مي شود، 
از  ديگري  نمونة   .(١٣ (تصوير  دارد  وجود  نيز  عربي 
که  است  جلدي  گروه،  اين  در  تيموري  دورة  جلدهاي 
اين جلد  با استفاده از چرم قهوه اي ساخته شده است. 
نيز داراي نقوش ترنج، سرترنج، زيرترنج و لچک است 
دورن  در  است.  شده  اجرا  آبي  رنگ  از  استفاده  با  که 
اين نقوش، طرح هاي اسليمي گياهي با استفاده از چرم 

قهوه اي اجرا شده است (تصوير ١٤). 
نمونة مشابه جلد مربوط به دورة مماليک مصر جلد کتابي 
با  نيز  جلد  اين  است.  ميالدي  ق/ ١٥   ٩ قرن  به  مربوط 
استفاده از نقوش نقوش ترنج و سر ترنج و زير ترنج و 
نقش لچک تزيين شده است. درون ترنج و لچک ها، نقوش 
اسليمي به کار رفته است که با استفاده از تکنيک طالکوبي 
تزيين شده است. اطراف جلد نيز داراي حاشية ريسماني 

يا طنابي است (تصوير ١٥). 

 بررسي تطبيقي طرح و نقش جلدهاي 
دورة تيموري و مماليک مصر

تصوير ٢١. جلد قرآن کريم، ضربي زرکوب و سرطبل بر تيماج قهوه اي، 
با نقش ترنجي شمسه و خطوط هندسي و سرترنج شبيه گل نيلوفر 

قرن ٩ق/ ١٥ م، مأخذ: کتابخانه آيت اهللا مرعشي نجفي، قم 

تصوير ٢٢. جلد يک کتاب، ضربي طالکوب بر تيماج قهوه اي روشن 
با نقش ترنج شمسه با خطوط هندسي و سرترنج شبيه نيلوفر، مصر، 

قرن ٩ ق/ ١٥ م، مأخذ: موزه ويکتوريا و آلبرت، لندن
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نقوش گياهي
يا  و  لچک  يا  ترنج  داخل  موارد  غالب  در  ها،  نقش  اين 
حاشيه ها را مزين مي کردند و گاهي نيز بستر خارج از 
زمينه  با  وقتي  و  مي آراستند  تر  ريز  گل هاي  با  را  آنها 
رنگ و طال پيوند مي خوردند، عالمي خيالي و پايدار پديد 
ريز  انواع گل هاي  است.  قابل وصف  غير  که  مي آوردند 
و درشت و به ويژه گل شاه عباسي و شاخ و برگ هاي 
ظريف با قلم گيري هاي طاليي يا رنگين، عمده ترين نمود 
گل و برگ بر جلدهاي تيموري بوده است. اولين نمونه اي 
که در اين قسمت مورد بررسي قرار مي گيرد جلد کتاب 
مربوط به دورة تيموري است که با استفاده از چرم بر 
روي مقواي تهيه شده از کاغذ اجرا شده است و درون 
تزيين  نقوش گياهي  از  استفاده  با  ترنج و لچک هاي آن 
شده است و زمينه آنها طالکوبي شده است. همچنين جلد 
داراي حاشيه اي از بافت طنابي ساده است که طالکوبي 

شده است (تصوير ١٦). 
نمونه هاي ديگر، جلد کتابي مربوط به دورة تيموري است 
که با استفاده از نقوش گياهي ريز نقش آراسته شده است. 
جلد  اين  در  نيز  حيواني  و  انساني  نقوش  اين  بر  عالوه 
مشاهده مي شود. در نمونه مشابه در جلدهاي مصري، 
قابل  مصري  جلدهاي  نقوش  بر  ايران  جلدسازي  تأثير 
تشخيص است. جلد يک کتاب که نقوش گياهي با ظرافت 

زيادي روي آن اجرا شده است (تصوير ١٧ و ١٨). 

نقوش هندسي
اين نوع جلدها به طور معمول در تلفيق با نقش هاي ديگر 
نظير ترنج و حاشيه ساخته مي شدند. گره هاي متنوع در 
مي توانسته  که  نقش  چند  شدن  تو  تودر  يا  تکرار  قالب 
يا شمسه و چند  يا ترنج دايره  عبارتي معنادار باشد و 
تک  نيز  و  ضلعي)  هشت  ضلعي،  شش  (مربع،  ضلعي 
را  آن  اطراف  که  ميان جلد  در  نقش هاي هندسي خاص 
مي شده  اجرا  مي گرفته  فرا  ديگر  هندسي  ريز  نقش هاي 

است. 
در  به کار رفته  هندسي  طرح هاي  و  نقش ها  عمده ترين 
جلدهاي اين دوره که يا در قالب ترنج ظاهر مي شده و 
به صورت  را مزين مي کرد و در حاشيه ها  يا درون آن 
کتيبه هاي بازوبندي يا دايره و بيضي مورد استفاده قرار 
مي گرفت شامل دايره، بيضي، چندضلعي، طرح شمسه در 
شکل هاي گوناگون، خطوط مشبک و يا گره هاي هندسي 
با بافت حصيري و يا نقطه هاي شش پر و چهارپر بوده 
که گاهي بر زمينه طاليي يا رنگين (به ويژه در رنگ هاي 
آبي، مشکي، سفيد، سبز، قهوه اي و سرخ) جلوه اي جذاب 
و رازگونه به خود مي گرفته است. به طور کلي اين نوع 
جلدها بيشتر با ترنج شمسه اي نقش دار با خطوط هندسي 

در متن داخل و سرترنج تزيين مي شده است.
از جمله نمونه هاي اين گروه يک جلد کتاب مربوط به دورة 

تيموري است که با استفاده از نقوش هندسي تکرار شونده 
بر زمينه مشکي رنگ، تزيين شده است. نقش يک شمسة 
١٢پر در مرکز جلد وجود دارد و نقوش ستارة پنج پر، پنچ 
ضلعي و هشت ضلعي در تمام جلد تکرار شده است. در 
چهار گوشه جلد نيز چهار ربع شمسه تکرار شده است 
است  گرفته  قرار  طنابي شکل  اطراف جلد حاشية  در  و 
مصري  کتابي  جلد  جلد  اين  مشابه  نمونة  (تصوير١٩). 
است که يک ستارة ده پر در وسط آن نقش بسته است 
و نقوش پنج ضلعي و چهار ضلعي در زمينة قهوه اي رنگ 
تکرار شده است و اطراف آن داراي حاشية طنابي است و 
در چهار گوشة آن ربع قسمت از ستارة هشت پر موجود 

در مرکز جلد تکرار شده است (تصوير٢٠). 
نمونه اي ديگر از نقوش هندسي مورد استفاده در جلدهاي 
ضربي  به شکل  که  کريم  قرآن  جلد  يک  تيموري  دورة 
زرکوب شده است و نقش ترنجي شمسه اي با نقش هاي 
هندسي و سرترنج شبيه گل نيلوفر (لوتوس) است. اطراف 
آن حاشية سادة دانه تسبيحي و يا خطوط هندسي ساده 
مکرر است که در بخش لچک،آرايه هايي به صورت بافت 
حصيري دارد. اين نوع جلد داراي آرايش طالکوب روي 
نقش هاي اصلي نيز هست که آنها را بسيار جذاب و پر 

تأللو نشان مي دهد (تصوير٢١). 
نمونة مشابه اين جلد که مي توانيم تأثير تجليد ايراني را 
در آن ببينيم، جلد يک کتاب مربوط به نيمه اول قرن ٩ ق/ 
به صورت ضربي  که  است  و ساخت مصر  ميالدي   ١٥
طالکوب اجرا شده است. اين جلد داراي ترنج شمسه اي با 
نقش هاي هندسي (که يادآور جلدهاي تيموري ايران است) 
و سرترنج شبيه به نيلوفر (لوتوس) و حاشيه هاي لچک دار 
از تکرار نقش S اجرا شده است. آرايه ها در بخش لچک 
روي  جلد  اين  مي شود.  ظاهر  بافت حصيري  به صورت 

نقش هاي اصلي آرايش طالکوب نيز دارد (تصوير٢٢). 
 

نقاط افتراق موجود در نقوش جلدهاي ايران و مصر
از موارد افتراق موجود در نقوش جلدهاي ايران و مصر 

مي توان به نکات زير اشاره کرد:
١. در جلدهاي دورة تيموري ايران تصاوير حيوانات مفيد 
مانند آهو، غزال و صحنه هاي گرفت و گير و انواع پرندگان 
و سيمرغ ديده مي شود اما در جلدهاي دورة مماليک مصر 
از  بيشتر  و  است  استفاده شده  کمتر  حيواني  نقوش  از 

نقوش هندسي استفاده شده است. 
٢. در دورة تيموري از طرح هاي دايره اي، بادامي شکل، 
بيضي، تخم مرغي و چند ضلعي استفاده مي شده است در 
صورتي که در دورة مماليک مصر، بيشتر از ترنج هايي با 

طرح دايره و بادامي شکل استفاده مي شده است. 
٣. در جلدهاي دورة تيموري طالکاري به ميزان زيادي 
انجام مي شده است و نقوش بر روي زمينه هاي طاليي 
ايجاد مي شده اند، اما در دورة مماليک در بيشتر موارد 
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توضيحاتمصر- مماليکايران- تيمورينقوش

ج 
ش ترن

نق

ترنج با طرح بادامي شکل: بيشتر ترنج هايي که 
ماوراءالنهر،  ايران،  تمدني  حوزه  جلدهاي  بر 
سرزمين هاي ترک و کم و بيش سرزمين هاي 
بادامي  يا  لوزي  شکل  مي شوند،  ديده  عربي 
شکل  بادامي  ترنج  اين  دور  دارند.  عمود 
احاطه  تيز  يا  ماليم  متنوع  کنگره هاي  با  را 

مي کردند. 

اين نقش  يا شمسه:  ترنج زمينه مرکزي دايره 
گاهي  که  است  جلد  ميان  در  دايره اي  شامل 
دور آن را کنگره هايي باريک احاطه مي کردند 
يا  چليپايي  نقش هاي  ريز  با  را  آن  داخل  و 
يا  حصيري  بافت  با  دار  پيچک  گره هاي 

نقش هاي هندسي ساده مي آراستند. 

نوع  اين  هندسي:  آرايه هاي  با  ترنج شمسه اي 
چون  مدور  به صورت  موارد  بيشتر  در  ترنج 
با گره ها و خطوط هندسي و  شمسه نقش دار 
به  که  است  ترنج  دايره  اطراف  در  دالبرهايي 
ترنج محدود  زير  به سمت سرترنج و  تدريج 
شده و تبديل به غنچة نيلوفر (لوتوس) ظريف 

مي شود.

جدول ١. مقايسة نقوش مشترک در جلدهاي دورة تيموري ايران و مماليک مصر

فقط خطوط کلي نقوش طالکاري مي شده اند.
٤. در دورة تيموري از عناصري چون بوستان پردرخت، 
گل و برگ، گل هاي پيچک دار، گل و بوته، برگ و غنچه، 
اسليمي و ختايي با گل هاي ريز و درشت و گاهي همراه 

با حلقه هاي ابري يا ابرک سازي استفاده مي شده است. 
در دورة مماليک مصر از شکل هاي گياهي و گل (بيشتر 
بوته و گل هاي ريسه اي و طوماري  گل و برگ، گل و 

استفاده مي شده است (جدول ١ و ٢).
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توضيحاتمصر- مماليکايران- تيموري

ج
سر ترن

سرترنج با طرح غنچه نيلوفر (لوتوس)

ک
لچ

نقش  همچون  ابتدا  لچک  گياهي:  نقش  با  لچک 
و  داشت  ترنج  از  متفاوت  آرايه هايي  مجزا، 
و  ترنج  نقش هاي  با  آن  هماهنگي  براي  ضرورتي 
درون آن احساس نمي شد، ولي به تدريج سليقه هاي 
جلدسازان به سوي هماهنگي بيشتر لچک با ترنج 
سوق يافت و نقش لچک و آرايه هاي آن، با ترنج 

و سرترنج هماهنگ تر شد. 

لچک با طرح گره هايي با بافت حصيري

ي
ش هندس

نقو

نقوش هندسي با طرح ستاره پنج، ده و دوازده پر

ي
ش گياه

نقو

نقوش اسليمي گياهي 

حاشيه

نوع  اين  طنابي:  يا  ريسماني  دانه تسبيحي،  حاشية 
حاشيه با تکرار نقش هاي ساده و کوچکي چون 
دايره، بيضي، نقطة توخالي (مانند دانه هاي تسبيح) 

و انحناهاي ساده به هم بافته ايجاد مي شده است. 

حاشية دانه تسبيحي

ادامه جدول ١. 



نتيجه
دو سرزمين باستاني مصر و شام در تاريخ اسالم از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار بوده و حوادث 
سياسي و نظامي و اجتماعي آنها بخش اعظمي از تاريخ اسالم را به خود اختصاص داده است. در اين 
سرزمين بود كه در پي سقوط بغداد به دست مغول، يكي از بزرگ ترين و مقتدرترين حكومت ها يعني حكومت 
مماليك شكل گرفت و با تظاهر به حمايت از خالفت عباسي حدود سه قرن ادامه يافت. اين دوره از لحاظ 
اداري و اجتماعي نيز، به جهت توسعه و پيچيدگي ديوان ساالري و اجزاي آن و نيز وضع عمومي زندگي، 
بسيار حايز اهميت است. در اين زمينه، آنچه براي ما از ديدگاه هنر و فرهنگ و ادب ايراني و زبان فارسي، 
مهم مي نمايد روابط مماليک با ايرانيان و تأثير فرهنگي و اداري و اجتماعي ايران و زبان فارسي بر ديوان 
ساالري و حيات اجتماعي مصر و شام است. به گونه اي که در دوره مماليک، بسياري از اصطالحات اداري 
و مظاهر حيات اجتماعي، از خوراک و پوشاک گرفته تا برخي اصطالحات معماري و هنري و نظامي و مالي، 

 بررسي تطبيقي طرح و نقش جلدهاي 
دورة تيموري و مماليک مصر

توضيحاتمصر- مماليکايران- تيمورينقوش

ج
ترن

بادامي شکل،  دايره اي،  طرح هاي  از  تيموري  دورة  در 
مي شده  استفاده  ضلعي  چند  و  تخم مرغي  بيضي، 
است در صورتي که در دورة مماليک مصر، بيشتر از 
ترنج هايي با طرح دايره و بادامي شکل استفاده مي شده 

است. 
 

ي
ش حيوان

نقو

گوزن،  آهو،  نظير  حيوانات  انواع  تيموري  دورة  در 
خرس، روباه و پرندگاني چون غاز، مرغابي، کرکس، 
شاهين ... بر روي جلد اجرا مي شده است در صورتي 
نقوش حيواني مالحظه  از  که در دورة مماليک مصر 

نشده است.

ي
ش گياه

نقو

در دروة تيموري از عناصري چون بوستان پردرخت، 
برگ  بوته،  و  گل  پيچک دار،  گل هاي  برگ،  و  گل 
و غنچه، اسليمي و ختايي با گل هاي ريز و درشت و 
گاهي همراه با حلقه هاي ابري يا ابرک سازي استفاده 
شکل هاي  از  مصر  مماليک  دورة  در  است.  مي شده 
گياهي و گل (بيشتر گل و برگ، گل و بوته و گل هاي 

ريسه اي و طوماري استفاده مي شده است.

ي
طالکار

زيادي  ميزان  به  تيموري طالکاري  در جلدهاي دورة 
انجام مي شده است و نقوش بر روي زمينه هاي طاليي 
ايجاد مي شده اند، اما در دورة مماليک در بيشتر موارد 

فقط خطوط کلي نقوش طالکاري مي شده اند. 

جدول ٢: مقايسة  وجوه افتراق در نقوش جلدهاي دورةتيموري ايران و مماليک مصر



شماره ۳۹  پاييز۹۵
۸۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

از زبان فارسي عينًا يا با تغيير و تعريب در زبان عربي متداول در مصر و شام رواج يافت که نشان دهنده 
روابط نزديک ميان کشور ايران و مصر است و همين روابط نزديک باعث انتقال فرهنگ و هنر ايران به اين 
کشور شده است. از جمله هنرهاي ايراني مورد توجه مصريان، هنر تجليد بوده است. هنر جلدسازي ايران 
در دورة تيموري با حمايت دربار به کمال خود مي رسد و انواع مختلف نقوش گياهي، حيواني و هندسي در 
اين دوره بر روي جلدها کار مي شده اند. دورة تيموري هم زمان با دورة مماليک در مصر بوده است و با 
توجه به مراودات فرهنگي، تجاري و سياسي که اين دو کشور با يکديگر داشته اند، فن جلدسازي ايران به 
کشور مصر منتقل شده است و جلدهاي مصري از تکنيک ساخت و نقوش جلدهاي تيموري تأثير پذيرفته اند. 
مهم ترين نقوشي که در جلدسازي دورة تيموري و مماليک مصر مشترک بوده است، طرح هاي لچک و ترنج، 
نقوش هندسي (طرح هاي ستارة هشت پر و سه پر و ...) و نقوش گياهي است که در جلدهاي کتاب ساخته شده 
در دورة مماليک مصر به تقليد از جلدسازي دورة تيموري ايران به وفور استفاده شده است. با اين وجود 
اقتباس جلدسازان عرب از تجليد ايراني نتوانست درخششي در جلدهاي عربي پديد آورد و آثار تجليد ايراني 

و سپس عثماني از حيث تنوع و کيفيت اجرا بي نظير است. 
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Iran has a long history of book cover making techniques, which goes back to the distant past, 
and has reached to the level of perfection and miraculousness through experimental stages. In 
the Islamic period, maintaining the holy verses of the Quran, made book cover makers and 
book binders to createthe best covers, which reached the zenith of perfection and prosperity 
inthe Timurid period. The decorative products remained from this period in Iran could be the 
true evidenceof the level of perfection of the technique. Iran is the cradle of the art of book 
binding in this period, contemporaneous to the decline of thecalligraphy and consequently book 
binding and book cover making in the western part of the Islamic world. During the Timurid 
period, the old method of simple decoration was abandoned and book cover making techniques 
became sophisticated,so that a seal was pressed 550 thousand times on a book cover, which 
indicates the spirit of luxury and taste for beauty in this era, and the welfare and prosperityin 
Herat and Samarkand; the second largest art center in the ninth century Hegira. In this research, 
the influencesof the art of book cover making in Timurid Iran is comparatively studied in the 
Mamluk period in Egypt with regard to themotifs.The main focus of the research is the designs 
and motifs, used in the book covers in the eras ofTimurid and Mamluks of Egypt. The questions 
that will be answered in this study include: 1. How the motifs of the Timurid and Egyptian book 
covers reciprocally influenced each other?2. What type of designs and motifs were common and 
current in the Timurid and Egyptian book covers? Given the cultural, political and economic 
transactions in the Timurid period between Iran and the powerful state of Mamluks of Egypt 
(which included the lands of Egypt and Syria)this civilization was under the influence of Iranian 
culture and art,including the art of bookbinding, which had a special place in the Timurid period, 
and during the Mamluk era, the Egyptian artistswere influenced by theTimurid bookbinding 
art with regard to the materials, motifs and the technique. The most important motifs, common 
in both the Egyptian and the Timurid book covers, werecorner and medallion, geometric and 
vegetativemotifs,which are widely used inbook covers of the both periods. To conduct this 
research, descriptive- analytical method,and to collect data, library research method was used. 
The historical range of this research covers the book covers of the Timurid Iran and Mamluks of 
Egypt from the 8th century until the early 10th century AH (14th to early 16th century).

Keywords: Book Cover, Mamluks, Egypt, Timurid, Design and Motif, Islamic Art.
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