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  مقدمه
  

آرايي در ايران، تذهيب در پيوند با آذيـن          ي متعدد نگارگري و كتاب       ها از ميان شاخه  
جايگـاه   آنهـا    اي مـستقل از    هـاي متـأخر بـه گونـة آرايـه          و در دوره  هـا    كتاب و نوشته  

ــژه ــت  وي ــه اس ــاز .اي يافت ــگ از ديرب ــدن  در فرهن ــا و تم ــاب و   ه ــف، كت ــاي مختل ه
نهادند و در آراسـتن آن از هـيچ          هاي ديني و الهي را ارج مي       پيامويژه   ، به    ها نوشته زبان

ي    هـا  شـيوه  بازمانده از دوران باستان از وجود       هاي   گزارش. كردند كوششي دريغ نمي  
نگـارش  با ورود ايران به دورة اسالمي، جنـبش         . دهد  آگاهي مي  آرايي كتابمختلف  

  آرايـي و فنـون پيوسـته بـا آن     و پراكندن پيام آسماني پديـدار شـد و بـر رونـق كتـاب         
  .بسي افزود

ابتـدا در پـي رواج كتابـت و         . گام متحول شـد    به تذهيب در دورة اسالمي، گام    
 بـــا خطـــوط، نگـــارش قـــرآن كـــريم، از شـــكل ابتـــدايي درآمـــد و در همنـــشيني 

ناپـذير   پوست و كاغذ، به بخشي جـدايي       بر سطوح    ينيتزيها و فضاهاي     گذاري فاصله
 را  ينتـزي نگار، فنـون     ب مقدس تبديل شد؛ سپس هنرمندان تذهيب      سازي كتا  از آماده 

و نسخ ادبيات و دانش و فرهنگ به كار گرفتند و بـدان             ها و رسائل تاريخي      در كتاب 
آرايـي فراتـر رفـت و بـر سـطح            رفته رفته، كـاربرد تـذهيب از كتـاب        . رونق بخشيدند 

از .  نقـش بـست       هـا  هصفحات مستقل، در كنار قطعات و رقعـات خوشنويـسي و نگـار            
اي   نگـاره  ويژه در دورة قاجار و پـس از آن، تـذهيب در قالـبِ              اواخر دورة صفويه، به   

ظاهر شـد و    ) اي ديگر از نگارگري است     كه خود شاخه  (ه همراه با تشعير     مستقل و گا  
  .اي در ميان هنرهاي سنتي يافت جايگاه ويژه

، از دورة      هـا  نوشـته  ن بندي خطوط و زبا    در پژوهش حاضر، مراحل تحول آرايه     
 كتـاب  ها و فصول مختلـف  بخش. ، به اختصار بررسي شده است   باستان تا دورة قاجار   
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 كـه سـير تحـول تـذهيب را در بـستر تـاريخي               اي تنظيم و تدوين شـده اسـت        به گونه 
است و  نگاري   هر فصل منطبق با يك دوره تاريخي يا مكتب تذهيب         . دهد بازتاب مي 

آرايي  ها و كاربردهاي تذهيب در كتاب       تحول نقوش، قالب   ها و سير   طي آن، ويژگي  
در اين كتاب، نويسنده آگاهانه از تفـصيل مباحـث مربـوط بـه              . بررسي گرديده است  

خودداري ورزيده  ها و تذهيب     تاريخ عمومي هر دوره و نقش حاميان در توليد كتاب         
آرايي مورد   باهاي مربوط به نگارگري و كت      زيرا اين دو بخش، در نادر كتاب      است؛  

تواند به آن    تاريخ عموميِ هر دوره، مي    مند به     و خوانندة عالقه   توجه قرار گرفته است   
  .هاي تاريخي ديگر مراجعه كند ها يا كتاب كتاب

شود و پس از آن، در فـصل         گذاري تذهيب آغاز مي    كتاب با فصلي دربارة نام    
اي نقوشِ تذهيب بـه شـمار       الگوه ها و كهن   دوم، نقوش و نمادهايي كه در زمرة ريشه       

ترين روزگاران تا اواخر دورة ساسـاني بـه اجمـال بررسـي و معرفـي                 رود، از كهن   مي
. هاي مانويـان بررسـي گرديـده اسـت         در فصل سوم، آذين كتاب و نوشته      . شده است 

پـس از  . به دست آمـده اسـت  » تورفان«هاي كاوشگران از  بيشتر اين آثار، بر پاية يافته    
هاي نخستين تا دورة قاجـار طـي         ارة تذهيب در دورة اسالمي، از سده      آن به بحث درب   

هـا،   سه فصل پاياني كتاب، به ترتيب به نقـوش، قالـب          . شش فصل پرداخته شده است    
هـاي   به خوانندگاني كه هنگام مطالعة فـصل  . ابزار و اصطالحات اختصاص يافته است     

شناسـند،   خـوبي نمـي   كنند كه برخي اصطالحات و نقـوش را بـه            آغازين احساس مي  
هاي آغازين كتاب، سه فصل آخر را بخواننـد،          گردد پيش از مطالعة فصل     پيشنهاد مي 

  . ها، اصطالحات و واژگان تخصصي، به اين فصول مراجعه كنند يا در مواجهه با نام

گزاران گذشته، نوشتن شرح حـال و بـه           و تاريخ     ها در سنت نويسندگانِ تذكره   
نـدرت شـرح احـوال و نـام           و بـه   گران جايي نداشت   ان و تذهيب  يادسپاري نام هنرمند  

ويـژه تـا ميانـة دورة        ي قديم، بـه      ها تذكرهگران در متون تاريخي و       هنرمندان و تذهيب  
ي تحـول و تكامـل تـذهيب، بـراي             هـا  رو، در معرفـي دوره     ازايـن  صفويه آمده است؛    

شان در متون   ي   ها هزندگي و نگار  اي از     نام و خاطره   گراني كه  آشنايي با معدود تذهيب   
  .گذشته بر جاي مانده، بخش كوتاهي به آنان اختصاص يافته است
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اطالعات مربـوط بـه سـير تحـول تـذهيب در هـر دوره، بـر اسـاس مـشاهده و                      
اين آثار از طريق بررسي و      . بررسي آثار منتخب و برتر هر دوره، استخراج شده است         

انتخـاب گرديـده اسـت كـه در         يـي      ها ب و نمونه  هذَمهاي   مرور صدها مجلّد از كتاب    
اهميـت آثـار    . دشو  و جهان نگهداري مي    ي بزرگ ايران     ها كتابخانه و      ها گنجينة موزه 

  هـاي تـذهيب هـر دوره و تمـايز آن را نـسبت بـه دورة قبـل                 در آن است كـه ويژگـي      
 و محـل    شناسي به كتاب پس از اشاره به هر اثر، اطالعات مربوط         . نمايند  مي خوبي باز  به

با مراجعـه   خوانندگان كتاب   . شناسي آمده است   نگهداري آن، با ذكر مشخصات كتاب     
ننـد ضـمن آگـاهي از مراكـز نگهـداري كتـاب،             توا به پيوست مربوط به تارنماها، مي     

  .  و نماهاي ديگر نيز بازيابي و مشاهده كنند   ها تصاوير نقوش را از زاويه
ري است كتاب حاضـر دربردارنـدة نخـستين پـژوهش           در خاتمه شايستة يادآو   

مستقل دربارة تاريخچه تذهيب است كه بـا هـدف آشـنايي خواننـدگان، دانـشجويان                
و نگـارگري فـراهم آمـده و        هـاي آزاد تـذهيب       هنرهاي اسالمي و هنرآموزان كالس    

 از  نويسنده هرگز ادعا ندارد كه به همة ابعاد و جوانب اين هنر پرداخته است؛ بنابراين              
شـود    هنر اسالمي و اساتيد گرامي تقاضا مـي    نظران ويژه صاحب  خوانندگان ارجمند به  

هـاي ارزنـدة خـود       نظرات و راهنمايي    و نقطه  هاي احتمالي  نويسندة كتاب را از لغزش    
  .آگاه نمايند

  
  
  
  


