
اگـر چـه ایرانیـان خوش قریحـه و هرنمنـد پیـش از ورود انـوار تابناک 

اسـام محمـدی)ص(، بـه جـای جـای ایـن مـرز و بـوم، در هرنهـای 

مختلـف به ویـژه هرنهـای تزئینـی، پیـرو و رسآمـد بودنـد، اّمـا بـه 

جـرأت می تـوان آغـاز هـرن گـران سـنگ تذهیـب را ورود اسـام بـه 

ایـران و همنشـینی آن بـا کام بی مثـال حـرت باریتعالـی دانسـت. 

محدودیت های موجود در قرون اولیۀ اسـام برای اسـتمرار نقاشی ها 

و حّجاری هـا از یـک سـو و خاقیـت ایرانیـان هرنمنـد از سـوی دیگر 

موجـب گردیـد تـا این هرن ارزشـمند به رسعـت به جایگاهـی ویژه و 

مانـدگار در میـان هرنهـای اسـامی و ایرانـی دسـت یابد.

وجـه تسـمیۀ ایـن هـرن، وجـود طـا در رنگ گذاری هـای آن اسـت و 

ایـن اصـل مبتنـی بـر ایـن بـاور هرنمنـدان بـود کـه این عنـر )طا( 

لیاقـت همنشـینی بـا کام خداونـد را داراسـت. طایـی رنگ خالصی 

اسـت کـه از هیـچ رنگـی بـه وجـود نیامـده و بـه عنـوان تأللویـی 

درخور کام وحی در میان مسـلامنان شـناخته شـده اسـت. رفته رفته 

خطـوط و منحنی هـای طایـی قرآن هـای اولیه رشوع بـه تحول کرده 

و بـه شـکل گل هـا و نقـوش گیاهـی درآمـد کـه مـا بـه ازای بیرونـی 

نداشـته و منحـر بـه هرنی شـد بـه نـام »تذهیب«.

تکامـل ایـن گل هـا و نقـوش گیاهی در مسـیر تاریخی، بـه آن هویت 

مسـتقلی بخشـید، به طوری که یکی از راه های دوره شناسی تذهیب 

ایرانـی فـرم همیـن گل ها و نقوش پیرامون آن اسـت. عاوه بر این، از 

آن جـا کـه هـرن برآیند جغرافیا و فرهنگ اسـت و در منود تصویری از 

ویژگی هـای مردمـی و جوامـع بـری وام می گیـرد،  تفـاوت اقلیت ها 

و حامیت کننـدگان آن امـکان تقسـیم بندی ادواری رشـته های هـرنی 

بـه ویـژه تذهیـب را فراهم منوده اسـت؛ کـه از آن جملـه می توان به 

مکتـب خراسـان،  مکتب تربیز،  مکتـب قزوین، مکتب هـرات، مکتب 

اصفهان و مکاتب شـیراز اول و دوم اشـاره منود. 

نگاهی به روند برگزاری 
دوساالنۀ تذهیب های قرآنی

 مهدی  سیم ریز*
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قرآن به عنوان کتاب یگانه خلقت،  کام وحی و معجزه حرت ختمی 

مرتبت )ص( آنچنان در طول قرون مختلف مورد توجه بوده و هست 

که موجب شده در ادوار گوناگون از مناظر و زوایای متفاوت مورد توجه 

متامی اقشار مسلامن قرار گیرد. علام متامی همت شان را در پژوهش و 

بیان مفاهیم قرآن گامردند و هرنمندان به فراخور توان خود اهتامم شان 

را بر زینت بخشیدن این گوهر گرانقدر مروف داشتند.

می بایسـت  خوشنویسـی  از  پـس  را  تذهیـب  هـرن  شـک  بـدون 

مقدس تریـن و اصیل تریـن هـرن اسـامی و ایرانی قلمداد منـود که در 

طـول قـرون گذاشـته دسـتخوش تغییـر و تحـوالت فـراوان بـوده و با 

فـراز و نشـیب بـه رشـد و تعالـی خود ادامه داده اسـت. ایـن هرن در 

طـول سـالیان متـامدی بـه عنوان ابـزاری کارآمـد برای طراحی کاشـی 

به ویـژه در اماکـن مذهبـی، طراحـی فـرش و سـایر  تزئینات اسـامی 

مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و مفاهیـم عمیـق فلسـفی و عرفانـی را 

بـا خـود همـراه داشـته اسـت. در حـال حـارض بـدون اغـراق بهرتین 

هرنمنـدان مذّهـب را می تـوان در میـان ایرانیـان مسـلامن ُجسـت و 

کـامل ایـن هـرن را در جمـع هـرن ایرانـی بـه نظاره نشسـت.

بـه  توجـه  بـا  قـدس رضـوی  آسـتان  آفرینش هـای هـرنی  مؤسسـۀ 

ظرفیـت عظیم مجموعه بزرگ این آسـتان مقـدس )دارابودن بیش از 

بیسـت هـزار قـرآن نفیـس، بهرتین تذهیب هـا و جلدهـا و ...( عاوه 

بـر بازنـر ایـن آثار بـرای الگوبـرداری هرنمندان، در راسـتای رسـالت 

خود مبنی بر حامیت، توسـعه و ترویج هرنهای اسـامی و شـیعی و 

نیـز بهره گیـری مؤسسـاتی چون رشکت کاشـی و فـرش از نقوش خلق 

شـده، از سـال 1387 اقـدام به برگـزاری دوسـاالنۀ تذهیب های قرآنی 

مبتنـی بـر اهـداف ذیل منوده اسـت:

- اعتای هرنهای قرآنی؛

- حفظ و احیای مکاتب ارزشمند گذشته و ترویج روش های سنتی؛ 

- معرفـی و بازسـازی آثـار نفیس موجـود در موزه هـا و کتابخانه های 

آسـتان قـدس رضـوی از ادوار مختلف تاریخی؛

- حامیـت از هرنمنـدان مذهب و نگارگر به عنوان یکی از اصیل ترین 

هرنهای اسامی و ایرانی؛

- حامیت از جایگاه تذهیب در ایران اسـامی در رقابت با کشـورهای 

مدعـی مالکیت این هرن )به ویژه کشـورهای حوزۀ خلیج فارس(؛

- ترغیـب و تشـویق هرنمنـدان بـه خلق آثـار اصیل اسـامی و ایرانی 

بـا توجه بـه مفاهیـم قرآنی، دینـی و مذهبی.

در حـال حـارض عـاوه بـر دوسـاالنۀ تذهیب هـای قرآنـی چندیـن 

جشـنوارۀ بـزرگ دیگـر )شـامل جشـنواره های خارجـی و داخلـی( به 

صـورت خـاص بـه مقولـۀ تذهیـب و نگارگـری پرداخته انـد:

- جایـزه الـربده کـه از سـال 2004 در کشـور امـارات متحـده عربـی 

برگـزار می شـود؛

- فسـتیوال بیـن املللی فرهنگی تذهیب و مینیاتـور الجزایر که وزارت 

فرهنـگ ایـن کشـور برگـزار کـرده و رویکـرد آن توسـعۀ ایـن هـرن در 

جهان اسـام است؛

- دوسـاالنه ملـی نگارگـری کـه هـر دو سـال یـک بـار )بـه صـورت 

نامنظم و با جابه جایی زمانی( توسـط دفرت هرنهای تجسـمی وزارت 

فرهنـگ و ارشـاد اسـامی برگـزار می شـود؛

- جشـنوارۀ هرنهای تجسـمی فجر که به صورت سـاالنه و در بخش های 

مختلـف همچـون خوشنویسـی، گرافیـک،  کاریکاتـور، نگارگـری و... 

برگـزار می شـود؛

- جشنواره بین املللی امام رضا )علیه السام( و ...

بـا  قرآنـی  تذهیب هـای  دوسـاالنۀ  هم ترازسـازی  حـارض،  حـال  در 

جشـنواره های مشـابه خارجـی همچون الـربده و فسـتیوال الجزایر از 

نظـر میـزان جوایز )بـه جهت تاثیرگـذاری و جذب بیشـرت هرنمندان( 

از نـکات رضوری پیـش روی ایـن جشـنواره بـه نظـر می رسـد.

هـم چنیـن برگـزاری ایـن جشـنواره به صـورت بیـن املللی بـه افزایش 

کمیـت و کیفیـت آثـار و نیـز ارتقـای دامنـه تاثیرگـذاری آن خواهـد 

انجامید.

آنچـه در ادامـه می  آیـد نگاهـی بـه برگـزاری دوسـاالنۀ تذهیب هـای 

قرآنـی در چهار دورۀ گذشـته اسـت.



دومین دوساالنۀ تذهیب های قرآنی

سال 1389
 بخش های مسابقه: تذهیب، گرایش های نوین، تشعیر، گل و مرغ، بخش 

جنبی  و مقاالت پژوهشی

آمار:

تعداد کل رشکت کنندگان: 367 نفر

تعداد آثار: 464 اثر و 25 مقاله

تعداد آثار راه یافته به منایشگاه: 158 اثر

هیئت انتخاب آثار:  

مجید فدائیان، علیرضا قزی و رضا مهدوی

هیئت داوران:  

مهدی عتیقی مقدم، سیدعبداملجید رشیف زاده، حسین رزاقی، حسین 

تنکابنی و طاهر نبی زاده

هیئت علمی مقاالت:

سیدعبداملجید رشیف زاده، سیدمحمدمجتبی حسینی و محمدجواد جدی

برگزیدگان بخش تذهیب:

مریم لبانی مطلق، فریدون فخری جوقان و مرضیه مینایی فرد

برگزیدۀ ویژۀ دبیرخانه: 

 رامین مرآتی

برگزیدۀ بخش گرایش های نوین: 

فریدون فخری جوقان

برگزیدگان بخش تشعیر: 

سیدمجید قاسمی و ایوب جوانکار فومنی

برگزیدگان بخش گل و مرغ:

زهرا نامور، فریناز فرهنگی راد و دالرام فقانی

برگزیدۀ بخش جنبی: 

حسن احسن

بخش مقاالت پژوهشی:

کیانوش معتقدی، مهناز شایسته فر و مریم قندهاریون

اّولین دوساالنۀ تذهیب های قرآنی  

سال 1387
بخش هـای مسـابقه: شمسـۀ عنـوان و دعـای قبل و بعـد از تاوت 

قـرآن کریـم، صفحـات ترصیـع )فاتحه الکتاب، امل(، تذهیب حاشـیۀ 

صفحات و نشـان ها اعم از گل آیه، جزء، حزب، سـجده، رسسـوره و 

...، گل و بوتـۀ روی جلـد و طراحـی داخـل جلد )حل کاری(

آمار:

تعداد کل رشکت کنندگان: 252 نفر  

تعداد آثار: 354 اثر  

تعداد آثار راه یافته به منایشگاه: 194 اثر

هیئت انتخاب آثار:  

حسین رزاقی، طاهر نبی زاده، علیرضا قزی و رضا مهدوی

هیئت داوران:  

محمدعلی رجبی، مجید فدائیان و عبداملجید رشیف زاده

برگزیدگان بخش مسابقه:

سید مجید قاسمی، محسن آقامیری و لیا پورخانی

منتخبین بخش مسابقه:

مهین دخت سـالک مهدوی، مرضیه مینایی فرد، خدیجه احتشـامی، 

محمدحسـین آقامیری و بهرام مهربان کردستان



سومین دوساالنۀ تذهیب های قرآنی 

سال 1391

بخش های مسابقه: مجموعۀ کامل آرایه های 

قرآن، تذهیب تک اثر، گل و بوته، گل و مرغ، 

تشعیر، مثنی سازی تذهیب، مثنی سازی گل و 

مرغ، مقاالت و پایان نامه های دانشجویی

آمار:

تعداد رشکت کنندگان: 252 نفر

تعداد آثار: 391 اثر

تعداد آثار راه یافته به منایشگاه: 181 اثر

هیئت انتخاب آثار:

مجید فدائیان، طاهر نبی زاده، حسین تنکابنی 

و علیرضا قزی

هیئت داوران: 

سیدمحمدمجتبی حسینی، مجید فدائیان، 

حسین تنکابنی، رضا مهدوی و رامین مرآتی

هیئت داوران مقاالت و پایان نامه های 

دانشجویی:

سیدعبداملجید رشیف زاده، محمدجواد جدی 

و محمدحسن حامدی

برگزیدگان بخش مجموعۀ کامل آرایه های 

قرآنی:

برگزیده )کار گروهی(: فاطمه منتظری، 

زهراسادات مرف و فهیمه صنعتگر تربیزی 

تقدیر از: لیا پورخانی

بخش تذهیب تک اثر: 

نفر اّول: مریم لبانی مطلق، نفر دوم: 

زهره زمانیان، نفر سوم: محمد مرادی

تقدیرشدگان: فریدون فخری جوقان، نفیسه 

امیراحمدی و مولود ساعدی

بخش گل و بوته و گل و مرغ:

نفر اّول: عطاءالله شاکری، نفر دوم: اکرم 

ضیائی، نفر سوم )مشرتک(: لیا برزگر 

یارمحمدی و زهرا مژدکانلو

تقدیرشدگان: محبوبه مهدوی، زهرا قندهاری 

و فروغ دادخواه

بخش تشعیر:

برگزیده )مشرتک(: سیده فهیمه کاظمی یزدی 

و افسانه مهدوی

تقدیرشدگان: ریحانه رحمتی، زهرا دوستی و 

سمیه فرشچیان

بخش مثنی سازی تذهیب:

نفر اّول )مشرتک( : ریحانه رحمتی و 

سیده زینب احمدی 

تقدیرشدگان: زهراسادات مرف، زهرا تندکار 

و زهرا امینی

بخش مثنی سازی گل و مرغ:

برگزیده: سامنه دوستی نیا 

تقدیرشدگان: زهرا تندکار و رقیه عزیزی

بخش مقاالت:

نفر اول: کیانوش معتقدی، نفر دوم: مریم 

خدام محمدی، نفر سوم: حسن محمدی

تقدیرشدگان: فرزانه فرخ فر و رضا میرمبین

بخش پایان نامه های دانشجویی:

برگزیده: مهدی مجتهدی



چهارمین دوساالنۀ تذهیب های قرآنی 

سال 1393
بخش های مسابقه: مجموعۀ کامل آرایه های قرآن، تذهیب تک اثر، 

گل و مرغ الکی، گل و مرغ آبرنگی، مثنی سازی تذهیب، مثنی سازی 

گل و مرغ و تشعیر 

آمار:

تعداد رشکت کنندگان: 178 نفر

تعداد آثار : 259 اثر

تعداد آثار راه یافته به منایشگاه: 163 اثر

هیئت داوران: 

سیدمحمدمجتبی حسینی، مجید فدائیان، طاهر نبی زاده، حسین 

تنکابنی و رضا مهدوی

برگزیدگان بخش مجموعۀ کامل آرایه های قرآن:

نفر دوم )کار مشرتک(: سیده زینب احمدی و ریحانه رحمتی

بخش تذهیب تک اثر:

نفر اّول: مریم لبانی مطلق، نفر دوم: مرضیه مینایی فرد، نفر سوم: 

مریم پورخرمشاهی 

تقدیرشدگان: محمد کرمی، لیا برزگر یارمحمدی و ساره صفائیان

بخش گل و مرغ الکی:

نفر اّول: سامنه دوستی نیا، نفر دوم: جواد نقش آفرین، نفر سوم: 

فریده عامری

تقدیرشده : لیا برزگر یارمحمدی

بخش گل و مرغ آبرنگی:

نفر اّول: زهرا مژدکانلو، نفر دوم: اکرم ضیائی طباطبایی، تقدیرشده: 

نرگس عزیزی

بخش مثنی سازی تذهیب:

نفر اّول )مشرتک( : سیده زینب احمدی، ریحانه رحمتی، نفر دوم: 

زهرا امینی 

 تقدیرشده: مها عنایتی

بخش مثنی سازی گل و مرغ:

نفر اّول: سامنه دوستی نیا 

تقدیرشدگان: زهرا تندکار و مرجان عابدی

بخش تشعیر:

نفر اّول: ملیحه بنی بر

تقدیرشده: محمدرضا یداللهی فارسانی



داوری و منایشگاه آثار پنجمین دوساالنه تذهیب های قرآنی


