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 چکیده

تب توان از مکا ياس  تچ چنانکه م يخاص   يمکتبها و دوره ها يدارا ،يهمچون نقاش   ب،یتذه

 و قاجار و شعب مختلف هر مکتب سخن گفت. يصفو ،يموریبخارا، ت ،يسلجوق

 نيمنشاء ا كه ما را به اصل و يفيوجود نداردچ تعر بیاز تذه يقیدق فيتعر يفارس يفرهنگها در

و مذهبان  از نقاشان يو اغلب تذكره ها فقط نام يميقد ياز كتابها يهنر رهنمون باشد. در برخ

ست كه ا رگرفتن زرا  بی. در لغتنامه ها، تذهستین يكاف بیتذه يمعنا افتيدر يبرا ن،يآمده ا

 زین يفارس يرهالمعارفهاي. در داستین بیتذه ي، هم تمام معنا نيدانسته اند، اما ا يطال كار و

ش بیاز تذه ييفهايتعر ست كه به  تعلق  خ،يخاص از تار يدوره  كيدر  ب،یتذه يها وهیآمده ا

 دارد.

مذهبان  ودانست كه نقاشان  بايو ز عيبد ياز نقشها يتوان مجموعه ا يرا م بیهر حال تذه به

 يگهااش  عار، جن     ن وانيد ،يخيتار ،يفرهنگ ،يعلم ،يمذهب يابهاكردن كت باتريهرچه ز يبرا

ا در ر بايز يمجموعه ها نيا بیبرند. اس   تادان تذه يخط به كار م يبايز يو قطعه ها يهنر

صفحه ها رندیگ يبه كار م ابهاكت يجا يجا  نیرزمس يجاودان و متون مذهب اتیادب نيزر يتا 

 ييطرحها است كه كناره ها و اطراف صفحه ها، با بیتتر نيببخشند. بد يداريد ييبايخود را ز

 ييختا ياو گله يمیاسل يشاخه ها ،ييختا يساقه، گلها و برگها ،يمیاسل ياز شاخه ها و بندها

 شوند. يم نمزي …و  ييو ختا يمیاسل يبندها ايو 

 مکاتب، نقاشي تاريخي، ختاييواژگان كلیدي: تذهیب، 
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 مقدمه 

ه يبايي است و موهبت درك و احساس آن را بجمال و ز حسن وسپاس خداوندي را كه منشا 

ه اي از كشف حسن جمالش سزاوار نمود. آن خالق منان گوش بشر عطا فرمود و انسان را در فهم

لکوت مزيبايي هاي عرش را براي مشاهده بندگان صالح خويش مهیا ساخت و جلوه هايي از ان 

ها به  را براي آرامش دل انسانزيبا را به فرش كشید و منظري از رخ پر حسن و جمال خويش 

 دست هنرمندان سالکش متجلي نمود. 

 اين همه نقش مي و عکس مخالف كه نمود 

 يك فروغ رخ ساقي است كه در جام افتاد

اين جلوه هاي جمال كه به جان حقیقت جوي آدمي نشاط و طربي ژرف مي بخشد و عقل و 

ملکوت  شش به سوي حقايق زيبا و عالمحواس را به شادماني جاودانه معطوف مي سازد ، سبب ك

ردد. هنرمندان مي شود تا روح انسان از قید ظلمات دنیا رهايي يابد و به انوار عالم قدس آشنا گ

اه طوالني مومن براي كشف بیشتر اين زيبايي ها و ابداع آثار جاودان بشري رنج و مشقت اين ر

ين هنرها مي توان ابه جاي نهاده اند. از جمله  را بر خود هموار نموده و میراثي گران بها براي بشر

رت با خوش تذهیب را بر شمرد كه با نقوش مجرد در الواح روح نواز و دل انگیز قرآني در معاش

ر مقدس نويسي، صفحاتي را رقم زده اند مکه يادآور معاني باطني و لطیف قرآن است. اين هن

ركیبي از مجرب با انديشه هاي حکیمانه ، ت همچنین در معاشرت با نگارگري ، به دست استادان

ش معنا و صورت زيبا را به دست داده است. در هنرهاي صناعي نیز همچون نقش فرش و نق

ر زندگي انسان كاشي و ... نیز به كار گرفته شده كه هر يك از اين جلوه ها در مقام عملکردشان د

 گذارند.  مجموعه اي از زندگي اي روحاني و زيبا را به نمايش مي

اساسا نقوش تذهیب به منظور تزيین قرآن پديد آمدند. مسلمین همچون همه امم ديني، عالي 

ترين و زيباترين هنر خود را برگرد مآثر الهي و وديعه گران بهاي اولیايشان به وجود آورده اند. 

جلوه هاي هستند كه مي توان عالي ترين ها در تاريخ بشر نگارستان هايي  هنیايش گامعابد و 

تمدني را در آن ها مشاهده نمود. در عالم اسالم نیز مساجد، نگارستان بزرگ هنر اسالمي و جلوه 

اي شاخص از تمدن بزرگ آن هستند. قرآن كريم نیز كه كالم نازل محبوب بر دل حبیب است، 

السالم به با زيباترين خطوط و نقوش آراسته شد و با توصیه هاي مکرر پیامبر )ص( و اولیا علیهم 
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زيباترين صوت خوانده شد تا جاي كه امروز هنرهاي قرآني در صدر همه هنرهاي اسالمي قرار 

 دارد. 

ب توانست گذشته از خوش نويسي كه شرافت و مقام تجلي آيات را مستقیما پیدا نمود، هنر تذهی

وعه اي مجمجلوه اي ديگر از حقايق باطني قرآن را در حاشیه كالم الهي به نمايش درآورد و 

كالم الهي  مناسب آن كالم و تصويري از عالم قدس را در هر صفحه قرآن به نمايش درآورد. قرآن

 است و خداوند منزه است. هرگونه تشبیهي به آن مقام باري شرك محسوب مي شود. 

 ا رها نموده ،لذا صورت هايي مي تواند بیانگر معاني آيات باشد كه از هر گونه قید تشبیه خود ر

ا جلوه اي نقوش ، همچون نشان هايي كه در مسیر عالم قدس قرار دارند، جلوه نمايند. تذهیب ب

رويت اين  مجرد و تزكیه شده برگرد آيات الهي ، زمینه اي مناسب را فراهم ساخت تا به هنگام

نسان اصفحات و حتي قبل از خواندن آيه اي از آيات ، حالي مناسب درك معاني قرآني براي 

 آيد.  حاصل

ي از صورت به اين ترتیب ، تذهیب مهذب شد. نقش ها در نهايت زيبايي، روح آيات را در جلوه ا

مي محور هاي مجرد اسلیمي و جلوه اي از روح نباتي در قالب ختايي به نمايش گذاردند. اسلی

رود. نگاه دارنده شکل و مبناي نقوش شد و ختايي شعر و غزل ملکوت را در قالب هاي آن س

ي مشف بزرگ اين هنر مقدس را به مقام واالي واليت، حضرت علي بن ابیطالب )ع( نسبت ك

قم ردهند كه سهمش ملکوتي وي راهگشاي هنرمندان مذهب گرديد و اين سنت حسنه از ايشان 

 فیض يافت: 

 به اعجاز بگرفت در كف قلم  چو شاه واليت بديد آن رقم

 اي اهل ختايكه شد حیرت افز رقم كرد اسالمیي دل رباي

نقوش ختايي مجموعه اي از گل ها ، غنچه ها و برگ ها و ساقه ها است كه در نظامي هندسي 

و برگرفته از چرخش عشقه به عنوان تلطیف كننده نقوش اسلیمي جلوه كرد. نظام شکل گیري 

اين نقوش آن قدر دقیق و هماهنگ است كه هر جزء جلوه اي از صورت كل خود و در مجموع 

همه اجزا و مفردات ، نشاني از مجموعه خويش اند. به عنوان مثال، اگر ساده ترين عنصر در  نیز ،

ختايي را ساقه و ملحقات آن بدانیم ، داراي شخصیتي است كه همه مفردات همچون گل ها و 

تفکر اهنگي نظم يافته را كه منبعث از غنچه ها و برگ ها از همان خصوصیت برخوردارند. اين هم

هنر اسالمي است ، شکل حلزوني عشقه به وجود آورده است. از اين رو، هر يك از  توحیدي
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مفردات در درون خود قابلیتي دارند كه مي توانند در يك نظام پیچیده و گسترده تذهیب در 

 تركیب هاي مختلف جاي گیرند و نقش روحاني خود را ايفا نمايند. 

موشي و سنن اسالمي ، اين ويژگي ها به فرامتاسفانه در عصر غرب زدگي و دوري از فرهنگ 

و لذا آن  سپرده شد و امروزه جز پوسته اي بي معنا، برداشت ديگري از اين هنر مقدس نمي شود

تحقیق و  بر مي شمردند و آن را قابل ها را صرفا هنر تزيیني همچون همه هنرهاي تزيین ديگر

داده اند. نيا طرق آموزش آن را به خود  تفحص ندانسته و زحمت مطالعه پیرامون حکمت يا تاريخ

عه درباره اين فاجعه حتي به متولیان اين هنر نیز سرايت كرده و ايشان نیز هرگز درصدد مطال

ن پیشنهاد طرق آموزش صحیح آن بر نیامده اند و هر يك به ذوق خود راهي را براي آشنايي با آ

زش هنرهاي نیني كه در گذشته در امر آموداده اند. با توجه به اين مشکالت ، دستیابي به قوا

زش سنتي وجود داشته ، كاري مشکل ، به نظر مي رسد چرا كه متاسفانه امروزه كتاب آمو

، وجود هنرهاي سنتي كه بتواند ما را به روش هاي معمول گذشته در اين مورد راهنمايي كند

، سبب قطع نبه به مآثر قديمندارد. همت بیگانگان نیز همواره بر آن بوده كه با هجوم همه جا

ه از منابع چارتباط فرهنگي و هنري ما با گذشته شوند. از طرفي، تا بیش از انقالب اسالمي آن 

م و جديد به هنري قديم از تاخت و تازها و تاراج ها باقي مانده بود، به دست استعمارگران قدي

همین رو  مخفي مانده است. از يغما برده شد كه در انبار احتکار میراث ملي كشورهاي بیگانه

كه شیوه  گرچه از قوانین موجود در هنرهاي سنتي منابع مکتوبي باقي نمانده ، اما مسلم است

مه جانبه آثار هاي اجراي اين آثار در گذشته قانونمند بوده اند. به هر حال مي توان با بررسي ه

دسه در نگارگري، خصوصا هنگران بهاي موجود و همچنین با توجه به قراين و منطق تصوير 

 د. يي كرد و مورد استفاده قرار داهنرهاي تجريدي، برخي از اين قوانین را شناسا


