
  چکیده

هرن تذهیب در کنار خوشنویسی و نقاشی ایرانی، سه رکن اصلی در چرخۀ هرن کتاب آرایی 

پیدایش،  پیشگامان  از  ایرانیان  باوجودآنکه  می آید؛  شامر  به  اسالمی  دوران  در  ایران 

رواج دهندگان و برترین پدیدآورندگان آن بوده اند، جایگاه این هرن در میان دیگر هرنها 

قرار گرفته است. در  اهمیت توسعه و پیرشفت آن کمرت مورد توجه محققین غربی  و 

همین زمینه و با تأملی بر مجموعه کتب، رساالت و مقاالت منترششده در جهان )در چند 

دهۀ اخیر( دربارۀ هرن اسالمی و هرن ایرانی، درمی یابیم که رویکرد اکرث پژوهشگران هرن 

اسالمی بیش از همه متوجه خوشنویسی و نقاشی ایرانی بوده و مسائلی همچون پیشینه و 

خاستگاه تذهیب، مکاتب تذهیب و ویژگی هر دورۀ تاریخی، ساختار و ترکیب  بندی، مبانی 

طراحی، تکنیک های اجرایی، هرنمندان و سبک کار آنان و نقد تحلیلی مستقل دربارۀ این 

هرن کمرت به صورت تخصصی و علمی بررسی و تجزیه و تحلیل شده و متأسفانه در ایران نیز 

عموم آثار منترششده در زمینۀ تذهیب، کتب آموزشی بوده اند که فاقد اطالعات تاریخی و 

تحلیلی دقیق درمورد این هرن ارزشمند هستند. 

از طرفی مسئلۀ پیدایش تذهیب همگام با توسعۀ خوشنویسی و به واسطۀ تزیین کالم الهی 

و شکوفایی آن در جغرافیای فرهنگی ایران، را می بایست از چشم اندازی توصیفی تحلیلی و 

فن شناسانه در حوزۀ نسخه شناسی و آموزش هرن در ایران مطالعه منود. روش های شناخت 

پدیده ای چون هرن تذهیب، به ویژه قالب ها و مکاتب مختلف آن را باید تا آنجا که می شود، 

موشکافانه نقد و بررسی کرد.

 ایران به دلیل نقش محوری خود در شکل گیری هرناسالمی، از هامن ابتدای قرن بیستم در 

کانون توجه مورّخان، پژوهشگران، مجموعه داران و موزه داران هرناسالمی بوده است، به 

همین جهت در این گفتار برآنیم تا اهمیت پرداخنت به چنین موضوعی را با توجه به آثار 

منترششدۀ محققین غیر ایرانی )از دیرباز تا امروز( بررسی کنیم .
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اهمیت مطالعه در زمینۀ تذهیب های قرآنی
هامن گونـه کـه می دانیـم هـرن »تذهیـب« همگام با خوشنویسـی 

و به واسـطۀ اهمیـت نـگارش و نسـخه برداری کالم الهـی، از هـامن 

سـده های آغازیـن، موردتوجـه هرنمنـدان جهـان اسـالم و به خصـوص 

ایـران قـرار گرفـت و بـا وجـود آنکـه نزدیـک بـه چهـار سـده وظیفۀ 

تذهیـب و تزییـن مصحـف بر عهدۀ خود خوشنویسـان بـود، حدوداً 

دست نوشـته های  تذهیـب  وظیفـۀ  هجـری  پنجـم  سـدۀ  آغـاز  بـا 

قرآنـی، هرنمنـدان مسـتقل خـود را پیـدا کـرد و از آن پـس در کنـار 

بـه  نیـاز  می شـویم.  روبـه رو  »مذهـب«  نـام  بـا  »کاتـب«  امضـای 

پدیدآمـدن شـغل ها و تخصص هـای مرتبـط در چرخـۀ کتاب آرایـی 

ایرانـی )همچـون صحافـی، کاغذسـازی، جدول کشـی، ورّاقـی و...( با 

درجـات اهمیـت مختلـف در کارگاه هـای هـرنی، عالوه بر بـاال بردن 

کیفیـت اجرایـی در تهیـۀ مصحـف، نتیجـۀ دیگـری نیز داشـت و آن، 

فراهـم آمـدن فرصتی تازه بـرای هرنمنایی هرنمنـدان ایرانی در عرصۀ 

صفحه آرایـی و آرایه هـای هـرنی بود تـا به صورت تخصصی شـاخه ای 

از هـرن را در ایـران پایه گـذاری کننـد کـه بعد هـا در رسارس قلمـرو 

رسزمین هـای اسـالمی مـورد اسـتفاده و گاه تقلیـد قـرار گرفـت.

 امـا باوجـود عالقـۀ مسـترشقین بـه حـوزۀ مطالعـات هرن هـای 

سـایۀ  در  همـواره  تذهیـب  هـرن  گذشـته،  سـدۀ  یـک  در  اسـالمی 

هرنهایـی چـون معـامری و خوشنویسـی اسـالمی مانـده و هیچـگاه 

نتوانسـته به عنـوان هـرنی مجـزا در کانون توجه محققیـن این عرصه 

قـرار گیـرد. هـر چند در بسـیاری از موارد هم زیرشـاخه ای از نقاشـی 

ایرانـی یـا نقاشـی عربـی بـه حسـاب آمده اسـت.

در همیـن راسـتا مارتیـن  لینگـز، رشق شـناس و کارشـناس برجسـتۀ 

هرنهـای اسـالمی، معتقـد اسـت: »بـا آنکـه خـط و تذهیـب در کنـار 

معـامری، خـود از مهم تریـن دسـتاوردهای متـدن اسـالمی بـه حسـاب 

می آینـد، امـا بـه ایـن هرنهـا بـه انـدازۀ معـامری توجـه و اعتنا نشـده 

است.«

تأثیر گـذار  بـه هـرنی فاخـر و  بـه نظـر می رسـد پرداخـنت  پـس 

و  ایرانی اسـالمی  کتاب آرایـی  توسـعۀ  رونـد  در  تذهیـب  همچـون 

شـناخت پیشـینه و خاسـتگاه و از همـه مهم تر»سبک شناسـی« آن 

در گسـرتۀ ده قـرن و ارائـۀ مباحثـی تحلیلـی و سـاختارمند در حـوزۀ 

مطالعـات علمی تاریخ هرناسـالمی یکی از رضوریات امروز اسـت که 

متأسـفانه کمـرت بـه  آن توجـه شـده اسـت.

شـایان ذکـر اسـت، اهمیت مطالعـه در زمینۀ تذهیب هـای قرآنی 

که خاسـتگاه اصلی هرن تذهیب ایرانی اسـت و تا اواخر سـدۀ ششـم 

هجـری مهم تریـن بسـرت )در غیـاب نقاشـی و نگارگری( برای رشـد و 

شـکوفایی کتاب آرایـی ایرانـی اسـت، تنهـا محـدود بـه سبک شناسـی 

ایـن هـرن نبـوده و نیازمند بررسـی زمینه های شـکل گیری تذهیب در 

مصاحـف بـا ارائـۀ منونه هـای مسـتند، در کنـار ترسـیم تاریـخ تحـول 



و سـیر تغییـرات آن، پیدایـش مبانـی طراحـی و اسـتفاده از نقـوش 

اسـتلیزه )بـا ریشـه های ساسـانی و مانـوی(، ترکیب بندی هـای رنگـی 

و اسـتفاده از ورقـه طالسـت کـه از سـده های میانی جای خـود را به 

تنـوع الـوان و پیچیدگـی و ظرافـت نقـوش داده بود.

آن چنـان کـه ایـن روش منـدی در کار پژوهشـی علمی، عـالوه بـر 

داشـنت اشـاراتی به زمینه هـای تاریخی، اجتامعی و فرهنگی هـر دوران، 

اهمیـت حامیـان هرنی و هرنمندان خـالق و طراز اّول )و جریان سـاز( و 

اختصاصات سـبکی آنها را بیش از پیش به مخاطب امروز می شناسـاند، 

زیـرا در حـوزۀ مطالعات هرن اسـالمی و به خصوص کتاب آرایی اسـالمی 

جای خالی نگرش های تازه خالی اسـت و اغلب گامن می شـود که جای 

بحـث و سـخن تـازه ای وجود نـدارد، حال آنکه یافـنت متنی تخصصی و 

علمـی دربـارۀ تجزیـه و تحلیل یک سـبک خاص از تذهیب هـای قرآنی 

متعلـق بـه یک دورۀ تاریخی یا خانـدان مذّهب یا بازخوانی محصوالت 

یـک کارگاه هـرنی خاص بسـیار دشـوار می مناید.

ایـن مسـئله نیازمنـد دانـش و ارشاف علمـی و عملـی پژوهشـگران 

بوده و البته آشـنایی با شـیوه های طراحی و اجرایی نیز در این مسـیر 

بسـیار راه گشاسـت، بـه همین سـبب بیشـرت پژوهش های منترششـده 

در ایـن زمینـه )در خـارج از ایـران( منحـر بـه پژوهش هایـی از نـوع 

توصیفـی یـا تطبیقـی هسـتند و اطالعـات نویسـندگان از محـدودۀ 

و  رنـگ  )قالـب،  مذّهـب  اثـر  یـک  ظاهـری  ویژگی هـای  توصیـف 

نقـوش(، مقایسـۀ چنـد اثـر بـا یکدیگـر و در نهایت معرفـی هرنمندی 

مذّهـب )در صـورت وجـود امضـا( فراتـر منـی رود و اسـاس بحث های 

نسخه شناسـانه منحـر به منت پژوهـی و هرنهایی چون خوشنویسـی 

و مینیاتـور می شـود. پـس شـاید بتوانیـم تذهیـب ایرانـی را از معدود 

حوزه هـای آسـیب ندیدۀ هـرن و فرهنـگ ایـران در طول دوران اسـالمی 

به شـامر آوریـم که برخالف نگارگری، خوشنویسـی یا معـامری و دیگر 

هرنهـا، دچـار تکـرار و تحسـین محض نشـده و در طـول دوران حیات 

طوالنـی اش عـالوه بر توسـعه و شـکوفایی، جمـع کثیـری از هرنمندان 

خـالق را نیـز حاصـل داده امـا بدون شـک جایـگاه حقیقـی آن تاکنون 

کمـرت بازگـو شـده اسـت. پـس اهمیـت پرداخـنت بـه موضـوع مهمـی 

همچـون تذهیب هـای قرآنـی کـه از هامن آغاز تـا پایـان روزگار قاجار 

بیشـرتین بار گرافیکی و تزیینی در مصاحف را برعهده داشـته  و نقد و 

تحلیل دوره های مختلف تاریخی و بررسـی های فن شناسـانه مستقل، 

از سـوی محققیـن و نسخه شناسـان ایرانـی نیازمنـد شـناخت دقیق از 

مجموعـه پژوهش هـای منتـرش شـده در جهان اسـت.

ویژگی هـای علمـی و پژوهشـی آثار محققیـن غیر ایرانی در 

زمینـۀ مطالعات تذهیب هـای قرآنی؛ مرحلـۀ آغازین 
بیـش از یک سـده اسـت که همزمـان با شـکل گیری مجموعه های 

معرفـی  و  پژوهـش  مسـئله  جهـان،  نقـاط  اقصـی  در  هرناسـالمی 

جنبه هـای مختلـف آثـار هـرن ی یافت شـده از رسزمین هـای اسـالمی 

مـوزه داران  و  پژوهشـگران  دغدغه هـای  اصلی تریـن  از  یکـی 

غیر ایرانـی بـوده اسـت. در همیـن راسـتا و در میـان پژوهش هایـی 

کـه در دهه هـای آغازیـن قـرن بیسـتم منتـرش شـده اند، بـا توجـه به 

اینکـه مفهـوم تـازه ای بـا عنـوان »هرناسـالمی« در حـال شـکل گیری 

و توسـعه بـود، نتایـج بسـیاری از مقـاالت، کاتالوگ هـا یـا کتـب در 

زمینـۀ مطالعـات هرناسـالمی، اطالعـات کلـی تاریخ هـرنی )از هـرن 

خاورمیانـه و ماملـک عربـی( اسـت کـه بـدون درنظـر گرفـنت محـل 

دقیـق تولیـد آثـار یا آگاهی از سـبک و شـیوۀ خاص هـرنی متعلق به 

یـک دورۀ تاریخـی یـا جغرافیـای خـاص فرهنگی، محـدود به معرفی 



اشـیا و انتشـار تصاویـر و منایـش آثـار در موزه هـا، کتابخانه هـا و 

می شـد. خصوصـی  مجموعه هـای 

 در ایـن دورۀ خـاص )و پـس از جنـگ جهانـی دوم(، بـه دلیـل نبود 

متخصصیـن و کمبـود منابـع، آثـار تحلیلـی و مباحـث فن شناسـانۀ 

کمـرتی در حـوزۀ هـرن اسـالمی منتـرش شـد؛ بـا توجه بـه این پیشـینه، 

پژوهش هـای فنـی دربـارۀ هـرن کتاب آرایی اسـالمی )که آثار هـرن ایران 

نیـز زیرمجموعـه ای از آن بـه حسـاب می آمد و کمرت هویت مسـتقلی 

بـرای آن متصـور بود( فقـط آلبوم های تصویری با انـدک توضیحات )و 

شناسـنامه( درباره نُسـخ خطی بودند که به فراخور سلیقۀ نویسندگان 

یـا مالـکان آثـار، منونه هایـی از صفحات افتتاحیـه، میانی )بـا تزییناتی 

همچـون مینیاتور، تشـعیر و زرافشـان( یـا انجامۀ آنها منترش می شـد.

 ایـن مسـئله زمانی کـه مـوزه داران، باستان شناسـان و کارشناسـان 

متخصصـی از دهه هـای ۵۰ و ۶۰ میـالدی وارد عرصـۀ تحقیقـات هرن 

اسـالمی شـدند، وارد مرحلـۀ نوینـی گردیـد و کتاب هایی بـا عناوینی 

چـون »هرناسـالمی« و »هـرن و معـامری رسزمین هـای اسـالمی« بـا 

هـدف طبقه بنـدی سـاختارمند هرنهـا بـر اسـاس مدیـوم )و مـواد و 

و  حکومتـی(  )سلسـله های  تاریخـی  دوره هـای  سـاخت(،  مصالـح 

مراکـز تولیـد منتـرش شـد. از ایـن مرحلـه بـه بعـد مـوزه داران و بـه 

تبـع، پژوهشـگران بنـا بـه دالیـل موجهی که داشـتند گاهی اسـتفاده 

از عناویـن جغرافیایـی کلـی ماننـد ایـران بـزرگ، ماوراءالنهـر و... را 

ترجیـح می دادنـد ولی خوشـبختانه فنون و هرنی هـای مختلف )مثل 

خوشنویسـی، فلـزکاری، معـامری یـا سـفالگری( دارای پژوهشـگران 

مسـتقلی شـدند، کـه به طـور تخصصـی تحـوالت و گسـرتۀ فنـی و 

تاریخـی یـک هـرن یـا صنعـت را مـورد بررسـی قـرار می دادنـد.

بـه همیـن جهـت عـالوه بـر انتشـار کتـب و رسـاالت مسـتقل و 

تخصصی، انتشـار کتاب هایی در قالب مجموعه مقاالت هرن اسـالمی 

نیـز مرسـوم شـد کـه در میـان مطالـب آنهـا نیـز می شـد معرفی یک 

یـا چنـد اثـر، تجزیه و تحلیل یک سـبک هـرنی ویژه یـا زندگی نامه و 

آثـار یـک هرنمند تأثیرگذار را مشـاهده کرد. این دوران رسنوشت سـاز 

در حوزۀ مطالعات هرن اسـالمی، روزگار کشـف و نقد بود و ماحصل 

آن ارائـۀ نظریاتـی مهـم در مـورد جنبه هـای گوناگـون هـرن اسـالمی 

سـنت گرایی  و  زیبایی شناسـی  عرفانـی،  فلسـفی،  مباحـث  از  بـود، 

گرفتـه تـا سبک شناسـی و فن شناسـی.

بـا ایـن همـه امـروز وقتـی بـا دقـت بـه برخـی از ایـن دسـت 

جـای  می نگریـم،  بیسـتم  قـرن  میانـی  دهه هـای  پژوهش هـای 

خالـی بسـیاری از جدی تریـن مباحـث تاریخ هـرنی را در آمیختگـی 

و  حـدس  )و  مسـتند  نه چنـدان  داوری هـای  یـا  نظریه پردازی هـا 

گامن هـای غیرعلمـی به دلیـل آشـنایی نداشـنت پژوهشـگران بـا زبان، 

فرهنـگ یـا تکنیک هـای عملی( و عـدم تدوین مبانی زیبایی شناسـی 

در برخـی رشـته های هـرنی و نقـد هرنهـا و صناعـات کشـورهای 

اسـالمی، به وضـوح به چشـم می خـورد کـه موضـوع هـرن تذهیـب 

ایرانـی یکـی از بارزتریـن مصداق هـای آن اسـت.

از طرفـی نبـود متونـی در زمینـۀ سبک شناسـی علمـی و همچنین 

نقـد و تحلیـل مؤثـر در مجموعـۀ پژوهش هـای مربـوط بـه هـرن 

تذهیـب در آثـار محققیـن غیر ایرانـی در میانـۀ قـرن بیسـتم )کـه به 

بـاور نگارنده متأسـفانه چندین دهه اسـت کـه در میان پژوهش های 

داخلـی هـم مشـاهده می گـردد(، هرچنـد نقطه ضعفی جدی  اسـت 

امـا روش منـدی و تـالش محققیـن غربـی در طبقه بنـدی و انتشـار 

اطالعـات مجموعه هـای موزه ها و کتابخانه هایشـان مبتنی بر سـنتی 

چند صد سـاله  نگارش تاریخ  هرن در جهان غرب و دنیای مسـیحیت، 



در کنـار ایـده راه انـدازی یـک بانک اطالعاتـی جامـع )کـه همچنـان 

آکادمیـک  رویکـرد  و  نـدارد(  وجـود  ایـران  در  تخصصـی  بصـورت 

)راه انـدازی رشـته های دانشـگاهی در زمینـه مطالعات هرناسـالمی( و 

رصف هزینـه و برنامه ریـزی دقیـق و اصولی، باعث گردیده تا بسـیاری 

از پژوهش هـای ایـن دوران )پایان نامه هـای دکـرتی و کتـب تألیفـی( 

به عنـوان اساسـی ترین منابـع مطالعـات هرن هـای اسـالمی تا بـه امروز 

شـناخته شـوند، تا آنجا که با وجود بسـیاری از نارسـایی ها و اشتباهات 

تاریخـی یـا تکنیکی و فارغ از هرگونه تعصب یـا جانب داری، همچنان 

مـورد اسـتفادۀ پژوهشـگران ایـن عرصـه قـرار می گیرنـد. نکتـۀ جالب 

توجـه در ایـن میـان، توجـه بـه انتشـار کتاب هایـی تصویرمحـور بـا 

معرفـی آثـاری کمیـاب و کمـرت دیده شـده و نگارش روایـت تاریخ هرن 

بـر اسـاس منونه هـای شـاخص از هـر دوران )در یک یا چند مـوزه( بود 

کـه بـه خصـوص راه را برای مطالعات تطبیقی همـوار می کرد. هرچند 

همچنـان تفکـر تاریخ نویسـی بـر ارائه نقـد و تحلیل غالـب بود.

هـرن  زمینـۀ  در  منترششـده  پژوهش هـای  شـاخص ترین  میـان  از 

تذهیب هـای قرآنـی )کـه مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـه ایـن موضـوع 

بـه منونه هـای زیـر اشـاره کـرد: پرداخته انـد( می تـوان 

آرتور پوپ و دیگران، ۱۹۳۸م، »سیری در هرن ایران«؛

رابینسون، ۱۹۶۵م، »نقاشی ایرانی« 

اورنس بنیون، ۱۹۷۲م، »هرن مینیاتور ایرانی« 

مارتیـن لینگز و یاسـین حمیـد سـفادی، ۱۹۷۶م، »هرن خـط و تذهیب 

قرآنی«

ارنست کونل، ۱۹۷۷م، »اسلیمی«

بازیل گری، ۱۹۷۷م، »نقاشی ایرانی«

ریچارد اتینگهاوزن، ۱۹۷۸م، »نقاشی ایرانی«

رابرت هیلن براند، ۱۹۸۲م، »تصاویر سلطنتی در نقاشی ایرانی«

 دیوید جیمز، ۱۹۸۸م، »قرآن های عر مملوک«

تومـاس لنتـز و گلـن لـوری، ۱۹۸۹م، »تیمور و دیدگاه شـاهانه؛ هرن و 

معامری عـر تیموری« 

»کتاب هـای  ۱۹۹۲م،  دیگـران،  و  دروش  فرانسـوا  جیمـز،  دیویـد 

لنـدن« خلیلـی  نـارص  مجموعـۀ  در  هرن اسـالمی 

ابوالعالء سودآور، ۱۹۹۲م، »هرن دربارهای ایران«

استفانو کاربونی، ۱۹۹۳م، »نقاشی تغزلی و حامسی ایران«

عبادالله بهاری، ۱۹۹۶م، »بهزاد«

فرانسیس ریشارد، ۱۹۹۷م، »جلوه های هرن پارسی«

نبیـل صفـوت، ۲۰۰۰م، »صفحـات زریـن؛ نسـخ قرآنـی در مجموعـۀ 

شـاکر«  قصان 

شیال کنبی، ۲۰۰۲م، »عر طالیی هرن ایران«

لینـدا کامـاروف و دیگـران، ۲۰۰۲م، »میـراث چنگیز خـان؛ مجموعـۀ 

هـرن دورۀ ایلخانـی«

مارکـوس فریـزر، ۲۰۰۵م، »نقـوش هندسـی بـر روی طـال: بررسـی 

جزئـی قرآنـی از دورۀ مملـوک«

مارتین لینگز، ۲۰۰۵م، »هرن خط و تذهیب قرآنی«

و  شـیرازی  هرنمنـدان  ترکـامن،  »حاکـامن  ۲۰۰۶م،  اولـوچ،  اللـه 

عثامنـی« مجموعـه داران 

کالیـن ف. بیکـر، ۲۰۰۷م، »نسـخه های قرآنی: خوشنویسـی، تذهیب 

طراحی« و 

مقـدس  کتابخانـۀ  در  رشیـف  »مصحـف  ۲۰۰۸م،  سـالمه،  خـادر 

اورشـلیم«

دوید ج. راکسزبرگ، ۲۰۰۸م، »نگارش کالم الهی«

الین رایت، ۲۰۰۹م، »اسالم؛ ایامن، هرن و فرهنگ«

مژده انوستاشـی، ۲۰۱۰م، »بزرگداشـت ۱۴۰۰سـالگی قرآن؛ مجموعۀ 

نسـخ خطـی نفیس قرآنـی در کتابخانه هـای ترکیه«

چارلز ملویل و باربارا برند، ۲۰۱۱م، »حامسۀ شاهان ایرانی«

آدل آدامـوف، ۲۰۱۲م، »نسـخ خطـی، نقاشـی و طراحی هـای ایرانـی 

در مـوزۀ هرمیتاژ«

رابرت هیلن براند، ۲۰۱۲م، »مطالعات هرن کتاب آرایی اسالمی«

الیـن رایـت،۲۰۱۳م، »نگاهـی به کتاب آرایی مکتب شـیراز سـدۀ نهم 

هجری« 

دویـد ج. راکسـزبرگ، ۲۰۱۳م، »آلبوم هـرن ایرانی موجود در کتابخانۀ 

توپقاپی رسای استامبول«

منیـژه بیانـی و آدل آدامـوف، ۲۰۱۶م، »نقاشـی ایرانـی در مجموعـۀ 

کویت« الصبـاح 

قرآنـی؛  کتاب آرایـی  »هـرن  ۲۰۱۶م،  دیگـران،  و  فرهـاد  معصومـه   

ترکیـه« اسـالمی  و  تـرک  مـوزۀ هرنهـای  مجموعـۀ 

نگاهی به تحقیقات تذهیب های قرآنی در ترکیه
عـالوه بـر مجموعـه پژوهش هـای ذکرشـده، در سـه دهـۀ اخیـر 

آثـار ارزشـمندی نیـز از سـوی هرنمنـدان، پژوهشـگران و چهره هـای 

منتـرش  قرآنـی  تذهیب هـای  زمینـۀ  در  ترکیـه  کشـور  دانشـگاهی 

گردیـده کـه به واسـطۀ وجـود منونه هـای نفیسـی از مصاحـف ایرانی 

در گنجینـۀ موزه هـا و کتابخانه هـای آن کشـور، بسـیار جالب توجـه 

هسـتند. هـر چنـد بخشـی از ایـن آثـار بیشـرت بـا رویکردی آموزشـی 

و گاهـی تنهـا بـرای معرفـی هـرن تذهیـب سـامان یافته انـد، امـا در 

مـواردی چنـد، ایـن آثار رویکـردی تحلیلی و تاریخی بـه این موضوع 

پژوهش هـای  و  فارسـی  منونه هـای  بـا  مقایسـه  در  کـه  داشـته اند 

داخلـی از اهمیـت علمـی باالتـری برخوردارنـد. بـه همیـن جهت از 

نظـر روش شناسـی و نسخه شناسـی الگویـی مناسـب بـرای محققیـن 

ایرانـی به شـامر می آینـد. 

از میـان شـاخص ترین پژوهش هـای منترششـده در زمینـۀ هـرن 

تذهیب هـای قرآنـی در کشـور ترکیـه )به زبان ترکی و انگلیسـی( نیز 

می تـوان بـه منونه هـای زیـر اشـاره کـرد:



ایلهان اوزکچیه، ۱۹۹۳م، »هرن تذهیب ترکی و آرایه های تذهیبی«

سینان گوزن، ۲۰۰۳م، »هرن تذهیب ترکی«

مینه اوزین، ۲۰۰۳م، »هرن تذهیب اسالمی«

عمـر فـاروق اتابـک، ۲۰۱۱م، »هرنهـای دکوراتیـو تـرک و اسـالمی؛ 

خوشنویسـی و تذهیـب«

ایلهان اوزکچیه، ۲۰۱۴م ، »هرن تذهیب ترکیه«

سام اونات، ۲۰۱۵م، »هرن تذهیب اسالمی«

هرچنـد در هـر دو بخـش )پژوهشـگران غربی و تـرک(  منونه های 

بیشـرتی موجـود هسـتند و آثـار معرفی شـده در ایـن گفتـار تنهـا به 

تذهیب هـای  پژوهـش  عرصـۀ  در  کارآمـد  آثـار  مهم تریـن  معرفـی 

قرآنـی پرداختـه و شـاید بتـوان در بسـیاری از کاتالوگ هـا )موزه هـا 

و کتابخانه هـای رسارس دنیـا( و کتـب هـرن اسـالمی دیگر نیـز تصاویر 

و اطالعاتـی در ایـن راسـتا به دسـت آورد کـه در جایـگاه خـود قابـل 

بررسـی هستند.

ماحصـل آنکـه بـا تأملـی بـر تاریخچـۀ هـرن کتاب آرایـی ایرانـی 

درمی یابیـم کـه قلمـرو پژوهش هـا در زمینـۀ تذهیب هـای قرآنـی، 

همـواره بـر پژوهش هـای غربیـان اسـتوار بـوده اسـت. البتـه سـهم 

محققیـن ایرانـی و تـرک را نیـز در چنـد دهـۀ اخیـر در بازمنایـی و 

گره گشـایی از اصـول و قواعـد مبتنی بر شـیوه های بومی کشـورهای 

خاورمیانـه نبایـد از نظر دور داشـت. مقالۀ حارض در حکم مقدمه ای 

ایـن  در  غیرایرانـی  محققیـن  شـاخص  پژوهش هـای  معرفـی  در 

زمینـه بـوده و هـدف آن آشـنایی محققیـن و دانشـجویان کشـور بـا 

روش منـدی و چارچـوب نظـری در این نوع آثار اسـت کـه در صورت 

مطالعـه هریـک از منابع معرفی شـده، نتیجه ای مفید برای شـناخت 

و تحلیـل بیشـرت در آثـار پژوهشـی حاصـل خواهـد آورد.
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