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  چكيده
 كـه  چـرا آرايي جايگاه وااليي نزد مسلمانان پيـدا كـرد.    با ظهور اسالم هنر كتابت و كتاب

 بودنـد كـه   هـاي هنـري   و آرايـه  هنرهـا  تـرين  محمـل غنـي   همـواره  الهي كتاب صفحات

باشد. يكي از  ميمندي بين عناصر تصويري و متن قرآن  نظام پيوند شناسى آن بيانگر زيبايى
حاضـر بـا    پـژوهش  است. نمود پيدا كرده  ها در نظمي موسوم به تقارن بازتابي اين ويژگي

شناسانه، تقارن بازتابي موجود  زيبايي هاي ويژگي هدف شناخت با روش توصيفي تحليلي و
دهد. و  مورد تدقيق قرار ميآستان قدس رضوي را  1529 شده در قرآن سوره بقره كتابت در

  دهد. سپس كانونِ قرارگرفتن حروف را در ديگر نسخ مشابه مطابقت مي
است كه كاتبان  نشانگر اين مطلب  اي برپايه علم آمار نتايج حاصل از مطالعات كتابخانه

اند به نظم هندسي و  آنكه تحت تأثير مستقيم كار همديگر باشند، توانسته اين مصاحف، بي
وند. چنين امري عالوه بـر توصـيف هنـر زيبـاي     آهنگين واحدي در بطن آيات نزديك ش

ايراني، بيانگر اعجاز مستتر در كالم الهـي اسـت كـه پيـروان خـويش را مفتـون خـويش        
  است. ساخته

هـاي   شناسي بصري، تقـارن بازتـابي، خوشنويسـي، قـرآن     قرآن كريم، زيبايي ها: هدواژيكل
  سطري.   يازده
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  . مقدمه1
ايـي   داشتن خط، فرهنگ شفاهي رواج داشت و مسـئله در عربستان پيش از اسالم با وجود 

رفت. اقـوام   كار مي نام خوشنويسي و كتابت در كار نبود و خط فقط در مقاصد معمولي به به
دادند بـه   پسنديدند و ترجيح مي عرب با اينكه اهل شعر بودند، ولي كتابت اشعارشان را نمي

، هنـر  1قـرآن و تأكيـد آن بـر نوشـتن    جاي ثبت و نوشتن، اشعارشان از بر شـود. بـا نـزول    
ويژه در جهت حفظ متن قرآن، بخشي از پيكره فرهنگ و هنـر   و خوشنويسي به آرايي كتاب

جهان اسالم گرديد. با پذيرش دين اسالم از سوي ايرانيـان زمينـه رشـد و شـكوفايي هنـر      
اني كتابت قرآن روز به روز بر اهميت آن افزوده شد. تقـدس و الوهيـت ايـن كتـاب آسـم     

هاي نگارش حروف و جمالت توجه كنند و در جهت  شد كه هنرمندان به شيوه موجب مي
  نحوي كه بيننده را مسحور خود سازد، گامهاي مؤثري بردارند.  زيبا ساختن حروف، به

 درك از سـرگردان  امـا  دارد، خودش آفرينش اندازه به قدمتي انسان توسط زيبايي درك
 از سـاده  ايـن سـوال   اسـت،  بوده »چيست؟ زيبايي« كه ادهس سوال اين براي درخور پاسخي
 بحـث  موضـوع  سـال  هـزار  پـنج  از باشد كـه بـيش   مي بشري فلسفه سواالت ترين پيچيده

 است شده ارائه آن براي جواب نيز جهان فيلسوفان تعداد به گرفته و قرار مختلف فيلسوفان
(Lothian, 1999: 181).  

 تواند كه در كنار هنر مي است قوم يك فرهنگ مهم بسيار مظاهر از هنر و تمدن در زيبايي

 بسـيار  تواند مي هنري گاهي اثر باشد. يك آسماني دين يك معنوي پيام حامل وجه بهترين به

الهي  وحي يك معنوي پيام و و مبادي اصول است؛ شده نوشته كالم علم در كه اي رساله از بهتر
 تصـويري،  هـاي  ويژگـي  عمومي شامل طور به مذهبي هنر را به منصه ظهور بكشاند. زيبايي

. هسـتند  جـاري  اسـالمي  هنـر  در همـواره  ها نشانه و رمزها. است نمادين و رمزي تمثيلي،
 اند گذاشته يادگار به خود هنر در هايي نشانه و ها سمبل الهي، بيني جهان با مسلمان هنرمندان

 رمزوارگـي  پديده. اند شده پذيرفته قراردادهايي صورت به اعصار و قرون گذشت از بعد كه
 تصوف عرفان، شعر، در كه نيست الهي بيني جهان و فرهنگ از جداي چيزي اسالمي هنر در
 الگوي رمزها، و تمثيل و قرآن در موجود هاي نشانه. است كرده پيدا نمود تجسمي هنرهاي و

  . است شده ادبيات و هنر در مسلمانان
 بر زيبايى دليل را آن و كنند تأكيد مي قرآن وجوه ابعاد از خاصى محوريت بر قرآن پژوهانى

 و شـناخت  قابـل  را، زيباشناسـى  اين برخى كه جايى تا شمارند برمى پيامبر و نبوت سند و آن
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). امام صادق 238- 226 :2 ج ،1997(زركشي،  "يوصف وال يدرك"دانند مى توصيف غيرقابل
   :فرمايد در اين زمينه مي
 تتلقاه طائفة فكل االول، الدهر اهل على حجة هو كما الثانى، الدهر اهل على حجة القرآن ألن

 غضه، علوماً مرة كل فى تلقى منه فيه، فكّر و اعاده متى نفسه فى ء امرى كل والن جديداً، غضاً

  ). 36: 1 ج ،1413عطيه، (ابن والخطب الشعر فى كله هذا ليس و

 سطري، كتابـت حـروف قـرآن بـا     11 هاي قرآن در شناسي زيبايي اين بارز هاي نمونه از
كلمات مـوردنظر   و حروف ماست. سخنجا موضوع  در اين كه است 2بازتابي تقارن ويژگي

 .اند  نگارش يافته قرمز با رنگ و و قرينه طور تكراري به مباركه هاي سوره از تعدادي آغاز در
 طور قـراردادي، بـر   به را تحقيق محوريت نگارندگان نسخ شريفه، اين منظور قياس كتابت به

سوره در قياس با سور مكـي،   اين نظر كه كلمات و آيات اين اند؛ از گذاشته بقره سوره پايه
 تـوان قاطعانـه بازيافـت.    جا مي نمايد و نظم مستتر در خالل متن را، در اين كمتر آهنگين مي

و تجلي وحدت حاصـل  آيات قرآن با ارزشهايي چون تقارن بازتابي  شناختي زيبايي بررسي
 از هايي نمونه نظم آهنگي موزون و ريتميك، انگيزش پويا و هماهنگ خطوط، با تكرارهاي از

 محسـوب  قرآن متن بيروني موسيقياي خلق در تكرار فن بديل بي و كاركرد برجسته گاه جلوه

بخشـد.  و پويايي بخشيدن به متن رستاخيزي جاودانه به قرآن  انسجام شوند، در نتيجه با مي
 كـالم  تفسـير  و تحليل در مفسران و پژوهان قرآن كه مهم است اين گوياي خود موضوع اين

 و شناسند باز معاني آفرينش در را حروف تكرار نقش شناسي، بين زيبايي ذره با بايستي وحي،
آيـا براسـاس رمـز و     آن، نهايت، تكـرار  در و حرف هر گزينش كه كنند تأمل اين حقيقت بر

ارتبـاط   بيشـتر و ايجـاد   هرچـه  نفوذ باعث شده با گشته يا نه؟ ويژگي مهمي كه رموزحاصل
  موثر باشد. خويش مخاطبان دل و جان در معنوي
 

  . پيشينة تحقيق2
نخستين  موجود در قرآن رسد. نظم كريم مي قرآن نزول تاريخ به شناسى زيبايى گفتمان پيشينه
 وى نظريـه  شد نظّام مطرح به معروف سيار بن ابراهيم كه توسط بود زيباشناسى نظريه محور

 و نظم از قرآن و سندبودن، وجود چندگانگى با تا نشان دهد كه نمود، مطرح را صرف اعجاز
 معاوضه غيرقابل كه بخشيده زيبايى مخصوص كتاب اين به و است برخوردار اى ويژه اعجاز

 كنـد كـه   تا خاطر نشان به رشته تحرير درآورد را القرآن نظم وى جاحظ كتاب است. شاگرد
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 داراى كتـاب  اين خود و گردد نمى بر صرف بيرونى عامل به متن قرآن ويژگى و برجستگى
 عـددي  اعجازگونة نظم بيانگر كه اي ). نظريه93 :2002 ،2 ج زركشى،(بديل است  بي نظمي

 شگفتي و باعث حيرت و مطرح خليفه رشاد دكتر سوي از بار نخستين آن است، رياضي و
 اسـت،  جهـان  در خليفـه  رشـاد  دكتر شهرت باعث ). آنچه83: 1390(نوروزي، . شد مردم

 وي كـه  است در قرآن مقطعه حروف مفتاح و 19 عدد موضوع و قرآن عددي نظريه اعجاز
 اعجـاز  رمـز  كليد بود معتقد وي. آن پرداخت طرح به »الكريم القرآن معجزة« خود كتاب در

را  آيـه  ايـن  و اسـت » الرحيم الرحمن اهللا بسم« حروف تعداد با كه برابر است 19 عدد قرآن،
 و توجـه  نظريه مـورد  اين طرح ).84: 1390دانست (نوروزي،  مي قرآن جاويد معجزة كليد

 شـد.  افـزوده  او تحقيقـات  بـر  موارد بسياري اي كه گونه به گرفت؛ قرار قرآن پژوهان استقبال

ايراني نيز از جمله كساني بود كه در  مهندس مهدي بازرگان، انديشمند و سياستمدار انقالبي
سـير  «راه كشف نظم هندسي قرآن كوشش نمود. وي نتيجـه تحقيقـات خـود را در كتـاب     

  است: به چاپ رسانيد و طي آن عنوان داشت كه به نتايج ذيل رسيده» تحول قرآن
  كند. . ترتيب نزول قرآن از منطق رياضي تبعيت مي1
  ني مشخص ويژه خود است.اي از قرآن داراي منح . هر سوره2
. طول متوسط و طول غالب تمامي سور، به موازات زمان نـزول آنـان ترقـي كـرده و     3

  است. درصد طول غالب تنزل كرده
  است. كلمه ثابت بوده 3670. تعداد كلمات وحي الهي، ساليانه 4
اسـت   طور منظم افزايش تـدريجي داشـته   سال به 23. طول مبناي هر سوره در عرض 5

  ).134تا:  (بازرگان، بي
اي ديرينـه   آمده، كتابت قرآن بـه طريـق تقـارن بازتـابي، سـابقه      عمل هاي به بنابر بررسي

هـايي   شد. در نسـخه  را در اين تحقيق مورد تحليل قرار داده است كه شش نسخه از آن داشته
نسـخ داراي  است؛ اما، ايـن   ها ميسر شد، عدد يازده مبناي كار بوده كه امكان دسترسي به آن

كه چرا دقيقـاً   باشند. اين هايي در محوريت و يا كانون قراردادن حروف و كلمات مي  تفاوت
درستي مشخص نيست؛ اما مشخص است كـه كاتبـان بـراي     است، به اين عدد انتخاب شده

دادن تقارن، ناگزير بودند از عدد فرد استفاده كنند تا هر دو سوي سطر مياني بر گرد آن  نشان
محـذور    3توانسته است از انتخاب عدد مقـدس دوازده  اب يابند. چنين الزامي آنان را ميبازت

توان همين عدد دوازده را هم تلويحـاً پـذيرفت و ايـن نسـخ را بـا       دارد. از سويي ديگر مي
عنوان نشانگر نام سوره، احزاب و يا در پايين جداول  احتساب كلماتي كه بر باالي جداول به
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ها را به  اند، جزو سطر دوازدهم قلمداد كرد. و اين ن حروف صفحات گنجاندهداد براي نشان
توان حمل بر اين گزاره نهاد كه ممكن است آوازه كار يك كاتب در  هر گمانه و تقريبي مي

  باشد. انتخاب اين روش، موجب تهييج و ترغيب برخي ديگر براي انتخاب اين عدد شده
  

  4شده شناسايي مصاحف . فهرست3
باشند. برخي از  فهرست نسخ شريفه شناسايي شده با ويژگي كتابت بازتابي به شرح ذيل مي

  باشند. اين نسخ در داخل و يا خارج از كشور به طبع رسيده و برخي ديگر خطي مي
 تـرين  جذاب از آستان قدس رضوي؛ يكي 1529 نسخه خطي قرآن كريم به شماره 1.3
 سـال  مـاه  ارديبهشـت  در كـه  ست قرآني رضوي، سقد آستان گنجينه در موجود قرآن نسخ

 شـجاع ( خـان  حسـين  فرزند همداني شجاعي محمد توسط) ق1358 االول  ربيع. (خ 1318
 كه است همداني مدرس طالب ابي بن علي نسخه، كاتب. است گرديده وقف بدانجا) السلطان

. 5اسـت  كـرده  كتابـت  اش مصـحف  صـدمين  عنوان به را آن ق 1306 سال االولي جمادي در
 مذهب مستطيل را ها سرسوره: است قرار بدين شريف مصحف اين شناختي نسخه اطالعات

 -  سـرخي  قلم و رقاع به ها سوره نام. است	گرفته بر در زرپوش بازوبندي كتيبه با مرصعي و
 صـفحات  تمـام  و الجـورد  شـرفه  مرصـع،  هاي دنباله با نصف و جزو براي ترنجي ها نشان
 آغـاز  در تـاج  سـرلوح  و سـرخي  به سطر هر اول حرف نگارش و -  ترجمه جدول داراي
 و مـذهب  ذيـل  سرسـوره  با كبوتري بال مزدوج همگي محمد توبه، انعام، نساء، هاي سوره
 سـازي   حاشـيه  بـا  لوح داراي كتاب، دوم و اول صفحات از يك هر. است شده مزين مرصع
 هـاي  كتيبـه  بـا  مـتن  طرفين در ستون دو متن، پايين و باال در سرسوره دو مرصع، و مذهب

 بـه  كمنـد  داراي صـفحات  تمـام  - الـوان  و زر جدول و رنگين و زرين قلمداني بازوبندي،
 ترجمه خط و نسخ متن، خط نوع هستند شنگرف و تحريري زر الجورد، به جدول تحرير،

 اسـت؛  دفتـري  نيـز  پـردازي  صفحه نوع و سطري 11 خوش متن، خط درجه نستعليق، آن،
 اوراق تعـداد . اسـت  مشـكي  متن مركب نوع و حنايي آن، رنگ و ترمه كاغذ، نوع همچنين

 آن سـاخت  تاريخ و روغني كتاب جلد است. نوع متر سانتي 22,5 ×15 اندازه در برگ 392
 بنـدي  گـره  حاشـيه  و نرگس گل بوته ارغواني، زمينه با كتاب اين درون. است ق  ه 14 قرن
 بـا  اي قهوه زمينه بر مرغ و بوته و گل متن شامل هم آن بيروني تزئينات و شده آراسته زرين
 بـرگ  و گـل  نقـوش  و قلمـداني  هـاي  كتيبـه  بـا  پهن مياني حاشيه مشكي، زمينه حاشيه سه



 1397سال دوم، شمارة اول، بهار سال  ،مطالعات قرآني و فرهنگ اسالمي   24

 مصحف اين از صفحه شود هر مي ديده اخترنما زرين گوي آيات، فواصل در نيز و. شود مي
. است شده گنجانده عدد همين در نيز كاتب هنرمندي راز كه است سطر يازده داراي شريف
. اسـت  شـده  نگاشـته  ريـز  نسـتعليق  خـط  به و شنگرف با آن فارسي ترجمه سطر، هر ذيل

  )1(تصوير 

  
  آستان قدس رضوي 1529 . نسخه خطي قرآن كريم به شماره1تصوير 

 موجود در كتابخانه آستان قدس رضوي، اهدا 2542قرآن كريم به شماره دسترسي  2.3
 مـاه  مهـر  تاريخ به ديهيمي) سياوش و محمد الدين عماد مير عليخان (از اوالد مهر طرف از

 ورق. 391ق. به تعداد  11 سده: كتابت سال نسخ و ترجمه با خط نستعليق خط ؛1372

  
 موجود در كتابخانه آستان قدس رضوي 2542. قرآن كريم به شماره دسترسي 2تصوير 
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 محمـد  مـال  كاتب ق.است. نام 1228المعظّم  شعبان قرآن كريم به تاريخ كتابت در 3.3
 باشد. نويس مي چپ آخوند به مشهور احمد مال فرزند كاشاني بيدگلي آرام احمد بن علي

 1062 سال القعده به تاريخ ذي نخودي كاغذ بر نسخ، كريم كتابت شده به خط قرآن 4.3
 آستان كتابخانه به پور رضي اسماعيل همسرش و سهي صفوي السادات محترم توسط ق. كه

 . شد اهدا قدس رضوي

 اجرايـي  سـتاد  آسـتان قـدس رضـوي، وقـف     2970 قرآن كريم با شماره دسترسي 5.3
 بـزرگ  رحلـي  قطـع  12 و 11 سـده  كتابت تاريخ. 1381 ارديبهشت تاريخ در امام حضرت

 ورق 400 متوسـط بـا   هنـدي  نسخ خط الصادقين منهج از تفسير برگ 12 داراي قرآن آغاز
 )3(تصوير  .است 26 عرض و 41 طول به صفحات اندازه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آستان قدس رضوي 2970 . قرآن كريم با شماره دسترسي3تصوير 

 دورة هنرمنـد  خوشـنويس  محمـد،  بـن  علـي  محمـد  قرآن كريم به كتابـت ميـرزا   6.3
 جمادي اصفهاني در الكتاب اشرف العابدين زين آقا اول درجه و از شاگردان شاه ناصرالدين

 است معروف نيز الملك سراج خان حسنعلي ميرزا قرآن نام به قرآن ق اين 1310االولي سال 
در حال حاضر در  اين نسخه شريفه است. داده هديه شاه ناصرالدين فرزند السلطان ظل به كه

جعفـر نگهـداري    امـامزاده  مقـدس  آستان به وابسته كاظميني محمد ميرزا موزه در و مشهد
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 ميـرزا  نسـتعليق  به خط آن ترجمة و رقاع و نسخ الملكي با خط قرآن سراج تابتشود. ك مي
 )4(تصوير . است افسر عبدالرحيم ميرزا استاد فرزند جاللي خان اهللا فتح

  
  
  
  
  
  
  
  
  

. قرآن سراج 4تصوير  الملكي

 آسـتان  كتابخانه به ساوجبالغ شهرستان از فر كوه قاسمعلي توسط كريم اهدايي قرآن 7.3
 13 سده كتابت اين نسخه شريف در) 1393( 1395 سال مرداد 14: در تاريخ رضويقدس 

 آيـه  تا »يحزنون الهم و عليهم فالخوف« بقره سوره 38 آيه قرآن اين است در بوده ق. مي .ه
 رنـگ  .اسـت  نسـتعليق  خط به آن حاشيه و نسخ متن، خط نوع. دارد وجود علق سوره 19

 در و ثلث خط به ها سرسوره. است مشكي رنگ به هم آن متن مركب نوع و حنائي كاغذها
 . است يافته نگارش نستعليق خط به آن خواص سوره، هر ابتداي حاشيه

 طالـب  حـاج  پنـاه  مرحمـت  بن حسين پاره) به كتابت نسخ محمد 115كريم ( قرآن 8.3
 كـازروني  عضـدي  امير محمدرضا خواجه پسر خليل خواجه واقف ؛1312كازروني به سال

 شود. نگهداري مي مرحوم محل خانواده در اين نسخه 1348 سال در

 بـن  ميرزاحسـين  قـدس رضـوي كاتـب    آستان 1976كريم با شماره دسترسي  قرآن 9.3
 روحـانيون  از) معتقـد ( بـه  مـتخلص  و) شـهري  ري اهرمي فاضل(  االهرمي المعتقد حسن

در  كبـابي  لسـلطنه سديدا خـان  علي بوشهر است. اين قرآن توسط ميرزامحمد استان معروف
 5 را در مرمـوز  قـرآن  كتـاب  اسـت. معتقـد   به آستان قدس وقف گرديده1323 محرم تاريخ
 جمله از است. كرده هديه خود زمان هاي بزرگ شخصيت اي را به و هر نسخه نگاشته نسخه
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)  خورموج ميرزاي حسينيه باني( دشتي مباشر اسداهللا ميرزا كبابي، توان سديدالسلطنه آنها مي
 دانشـگاه  مركـزي  كتابخانـه  در سديدالسـلطنه  مجموعه در ها اين نسخه از برخي. برد نام را

 ).5(تصوير  .شوند مي نگهداري تهران

  
  قدس رضوي آستان 1976. قرآن كريم 5تصوير 

كدكني  عبدالواسع آستان قدس رضوي. كاتب 2883كريم با شماره دسترسي  قرآن 10.3
 كتابخانـه  توسـط  1379تيـر مـاه    20 اين نسخه در 6 مانه. ثالث و عشر سادس سنه به تاريخ
و بـه   387تعـداد اوراق آن  . شد خريداري) ره(امام  حضرت فرمان اجرايي ستاد از رضوي
 ).6و رنگ كاغذ نباتي است.(تصوير  11و عرض  18طول 

  
 آستان قدس رضوي 2883. قرآن كريم با شماره 6تصوير 
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  كيانا السادات اشرف: مجموعه خصوصي آقاي فروتن به خطموجود در  كريم قرآن 11.3
 صمصـام  به حاجي الملقب جان، ذوالفقار حاجي شاه مظفرالدين شاهنشاه ابوالفتح زمان در

 خوانساري موسوي جعفر ابوالقاسم اين كتاب ارزشمند سيد كاتب تومان. امير عراقي الملك
  است. بوده اصفهاني عبدالحسين فقيه ميركبير به معروف

حسـن   يـرزا كاتـب: م  يآستان قـدس رضـو   2276 يبه شماره دسترس يمكر قرآن 12.3
زاد بـه كتابخانـه    اكبر بزرگ يعل يتوسط آقا 1364در سال  .ق ه 1298كتابت: سال  يتفرش

 يشـاعر دارا  يگـوهر  يرحرده فق توسط كه استنسخ  خط نوع. يدآستان قدس وقف گرد
 هرات افغانستان نوشته شده اسـت.  يتورق كه در وال 394به تعداد  ييكاغذ موسوم به حنا

 ). 7(تصوير 

  
 يآستان قدس رضو 2276 يبه شماره دسترس يمكر . قرآن7تصوير 

 از ق ه. 1322 سال خوانساري ابوالقاسم ) خطاط3به شماره ( كريم دارالقرآن قرآن 13.3
 ه. ق در 1412به سـال   الفهري احمد العراقي سيد بيات الملك صمصام ذوالفقارنسخه  يرو

 است.  دمشق به چاپ رسيده

 معـراج  – معراجـي  ) چـاپ توسـط انتشـارات   2به شـماره (  كريم دارالقرآن قرآن 14.3
 شـاهاني بـه تـاريخ    شـاه  حسـين  محمـد  آقـاميرزا  ابـن  محمـد  سـيد  ميـرزا  كاتب محمدي،

 1323  الثاني ربيع
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 كلينيـك « 1395 - 1393: كتابـت  لفـروتن سـا   كـاظم  سيد قرآن مسطور به كتابت 15.3
: الكتريـك ترجمـه   گـام  شـركت  بـه  مربـوط  اميـر : خـط » شـاهد  خانواده دانشـگاه  سالمت
  پور بهرام  ابوالفضل

 
  تحقيق . روش4
 دليـل  بـه  كـه  چـرا  دارد قـرار  نظري بنيادي هاي پژوهش زمره در هدف لحاظ به جستار اين

 ماهيـت،  لحاظ به اما باشد مي مدنظر آن افزايي دانش جنبه معرفتي، حوزه به خاص وابستگي
 تبيين به موضوع، تشريح از پس رو، اين از. گردد مي محسوب تطبيقي -  تحليلي – توصيفي
 از تطبيـق  اصل پژوهش، در اين كه آن ضمن. پردازد مي آن ابعاد و مسئله وضعيت چگونگي

 قرار مالك، كيفي روش مسلماً شيوه، اين با. است شده دنبال نيز بصري اجزاي ساختار منظر،
ــرد مــي ــراي الزم اطالعــات گــردآوري. گي ــق، شــروع ب ــه تحقي ــهكتابخ صــورت ب  و يا ان

 6 بر مشتمل يي آماري  جامعه ميان از. است بوده اسكنر و) فيش( شناسه برگه آوري، ابزارجمع
هـاي ايـران    هـا و مجموعـه   در مـوزه  كـه  ق. اسـت  ه. چهـاردهم  تا يازدهم هاي سده قرآن به

آستان قدس رضوي و سـوره مباركـه بقـره     1259شوند تمركز بر روي نسخه  مينگهداري 
 كمـي  روش بـه  تصـاوير  ويژگيهاي بصري و متغيرها ارزيابي با آثار تحليل و باشد. تجزيه مي

  . گردد ارائه مي و پذيرفته صورت
 

  . خوشنويسي قرآن5
 شـمار آورد و  بـه  اسـالمي  هاي سرزمين پهنه در شكوهمندترين هنر توان را مي خوشنويسي

 همـواره  خوشنويسي هنر. نمود قلمداد تمام مسلمانان براي مشترك هنري زبان مثابه به را آن
 وحي كالم هنر تجسم را آن بنياد، چراكه مسلمانان در است داشته ويژه ارزش براي مسلمانان

 .عبارت ديگر اين هنر توانست فرم هنر اسالمي را هويت بخشد به اند دانسته مي
وسيله قرآن به اسالم آمد. بر اين اساس خوشنويسي تجسـد مرئـي وحـي     م خدا بهكال

). خوشنويسـيِ  75: 1390الهي است كه فـرم و محتـواي مقـدس دارد (اردالن و بختيـار،     
هاي هندسي استوار اسـت و تناظرهـاي كيهـاني خـاص را      سنتي علم دقيق اشكال و ريتم

حقـايقي بـا ماهيـت فراكيهـاني را فـاش       كند و حتي از خـالل رمزپـردازي خـود    افشا مي
  .)33: 1394سازد (نصر،  مي
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شـمار   آرايي اسـالمي بـه   خطّ كوفي، نسخ و نستعليق سه خطّ اصلي در كتابت و كتاب
تـرين عمر(هـزار سـال) را در ميـان      روند، خط نسخ در كتابت و نوشـتار، طـوالني   مي
كوفي و نستعليق بيش از شش ي كاربرد خطّ  آنكه دامنه هاي اسالمي داراست، حال خط

   ).45- 44: 1392خاني،  تا هفت سده نبوده است (قليچ

 طبيعـي  هاي با محدوديت و كند مي تأكيد قرآن وضوح بر كه است از ميان خطوط، نسخ
 خـط  اين. ناميد خطوط ترين انساني را آن توان مي همين سبب، به. است متناسب انسان بينايي

 در را قـرآن  تـوان  مي آن با است و هماهنگ خوشنويسي رد انسان دست هاي با محدوديت
 و رسمي ثابت خطي را نسخ خط توان مي. باشد آسان آن و حمل برداشتن كه نوشت قطعي
 اسـالمي  شـرق  سراسـر  در هـزاران خطـاط   الگـوي  كه ناميد متوسط اندازه هاي قرآن براي
تناسـب،   و زيـاد  بسـيار  جلـوة  نسـخ  خـط  هـاي  از ويژگي .)54- 53: 1377لينگز، ( باشد مي

 ايـن  به خاصي زيبايي توازن مطلوب اندازه كلمات كلمات، و هماهنگي و يكدستي حروف

 .افـزوده شـدن   اسـت  آن آسـانخواني  و وضوح اين خط مزاياي ديگر است، از بخشيده خط

). از اين ويژگي خـط  40: 1384 ديگران، و (يارشاطر كند مي بيشتر را آن خوانايي نيز حركات
ي  علّت اصلي كاربرد گسترده و درازمدت اين دو خـط در عرصـه  يق نيز بهره برده و نستعل

كتابت در ايران است، لذا آفرينش آثاري با متون عربي به نسخ و ترجمه نسـتعليق، تركيبـي   
  .رود شمار مي هاي فاخر و نفيس به نواز و سنّتي متداول در كتابت چشم

 روشـن  زمينـة  بـر  اي كه تيره عنصر متفاوت هاي ضخامت ها رنگ مركب با در اين قرآن

 شده مشخص مسير كردن طي با نوشتار حواشي دارد. درپي را بيننده شكل گرفته تمركز كاغذ

 در اند. رنگ قرمز(شـنگرف) نيـز   نمايش گذاشته به را يافته سامان و همگون در سطور ريتمي

 سياه نوشتار ميان انبوه در كلمات برخي كه ترتيب بدين دارد؛ حضور ريتم رنگي بندي تركيب

است.  شده تحرير سطور ميان در قرمز رنگ اندازه به خطوط هم و اند شده خوشنويسي قرمز با
رنگ  است. تأكيدات پراكندة صفحه در متوازن ريتم نشانگر هاي رنگي لكه اين هماهنگ تكرار
از  آورد و مانع ميسطور چرخش چشم را به ارمغان  شده از ايجاد رنگ سياه با تضاد در قرمز،
 است منسجم كليتي آمدن وجود به در مهمي كه عامل شده تكراري و يكنواخت فضايي ايجاد

 سـهولت  بـه  نتيجـه  و در نمايد مي جلب را به خود ناظر توجه و كند مي بيان را قويتر معنا كه

   .شود مي منتهي ارتباط ايجاد
 رمـزي  آنكـه فصـاحت   بـر خوشنويسـي ضـمن    حاكم هندسي امتزاج حاصل از تنسيق

 بـر  وحـدتي  اسـت،  يافته نظم جهان هندسه به نسبت انسان باطني معنوي و شناخت معرفت،
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 حضـور الينقطـع   تعـالي و  تجلي ذات حـق  رمزي بيان كه كند مي ايجاد هنر اسالمي صورت

  است. جهان هستي آفرينش يافته كالبد در خداوند
  

  . اعجاز هندسي قرآن 6
 شـي  وابسته اسـت.  »يكپارچكي« و »وحدت« و »انسجام»  به »aesthetic value« جمالي معيار
 انسـجام  و كننـد  مـي  عمـل  »totality«كل يك عنوان به كه است اجزايي و ابعاض داراي زيبا،

»harmony« آيـد  وجـود مـي   بـه  يكـديگر  بـا  كـل  ايـن  اجـزاي  روابـط  در رهگذار نظمي از 
اعداد به انسـان سـنتي   » شخصيت«هندسه به مثابه بيان  ).375 - 374: 1391كدكني،  شفيعي(

داد كه فرايندهاي طبيعي را بيشتر بررسي كنند. ايـن همـان جنبـه اسـتاتيك      اين اجازه را مي
هندسه است كه ذهن متفكر را از محسوس به معقول و از ظاهر به بـاطن يـك فـرم سـوق     

  ).57: 1390دهد (اردالن و بختيار،  مي
 نظام هندسه .است يافته تحقق تناسب و انتظام كيهاني قوانين و هندسه مبناي بر عالم آفرينش

 تعـادل،  تناسـب،  تقـارن، تنـاظر،   تشـابه،  قوانين طريق از آفرينش تجلي چرخه در هستي جهان

 .دارد اشاره عالم اجزاي تمامي و وحدت جهان آفرينش در اندازه و نظم وجود به توازن و انسجام
 وحـدت، همـاهنگي،   تـا  گردد مي موجب تصويري عناصر بندي تركيب بر حاكم كيفي هندسه
 اثر متن و بوم نيز ميان و سطح خط، نقطه، عناصر بصري ميان در ريتم و تناسب تعادل، توازن،
 ايجـاد  هنـري  اثر كلي انسجام فدا كردن بدون آرايه عناصر حضور و تزئيني هاي آرايه با هنري
 جنبـه كيفـي   بخشـد  مـي  اعتبار و جاودانگي اسالمي هنر به كه آنچه بوركهارت آراء در گردد.
  ).20: 1370 شود (بوركهارت، مي ظاهر تناسب قوانين در كه است هندسه

كنند.  وارد مي انسان روح در بالذات را زيبايي اين و بينند مي تناسبات در را زيبايي گروهي
 پيـدا  وحـدت هـم   و هسـت  هم زيبايي باشد، داشته وجود تناسب هرجا گويند، مي دسته اين

 ).92: 1371دارد ( مطهري،  متناسب رابطة خود كل با جزء يعني، شود؛ مي
 هايي چون ريتم جاذبه اين خط گرديده، ويژگي و كتب خوانى اين خوش چه موجب آن

و حروفي است كه به رنـگ قرمـز    ها حاصل از واژه قاعده و وزن قالب، در و همتا بى پذيرى
است. كه احتماالً از تفكر عميق و رمز گرايانه و  متقارن شكل گرفته تكرارصورت  شنگرف به

ريتميك منجـر   به تكرار كه بيروني جذابيت از آمده وجود به هوشمندانه كاتب خبر دهد. تأثير
 جهـت  از تـوان  ويژگـي بـارز را مـى   گـردد كـه    وجود آمـدن انتظـام مـي    باعث به شود، مي

   ر داد.شناسي مورد تحليل و تدقيق قرا زيبايى
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  . تقارن7
 همـة  يـا  و افقـي  عمـودي،  بـه محورهـاي   نسبت فضا و فرمها برابر توزيع معناي به تقارن

 معنـا،  كشـف  براى رو اين از). 12 - 9:  1372 (آلياتوف، است اثر در يك موجود محورهاي

 در هـا را   تك تك اين واژه بايد قرآن، و فرهنگ لغت در واژه جايگاه ساختن روشن بر افزون

 را آن هندسـى  سـاختار  و كـرد  كلمات جسـتجو  ميان تركيب در و ديگر هاى واژه از اى حوزه
 ارائـه  بـا  هندسى ساختار سايه در قرآن زيبايي شناسى صورت شناخت اين در آورد، دست به

 پيـدا  مفهـوم  و معنـا  مفـاهيم،  و موارد اعجاز ديگر قرآن كنار در و سيستمى منسجم موضوع

 ثبـات،  احسـاس  اي به عبارت ديگـر تقـارن گونـه    سازد؛ مى نمايان را كالم ژرفايى كند و مى

  .)108: 1391تاك، و پن الئور( كند  بيننده القا مي به پايداري و مقاومت،
  
  . تكرار و ريتم8

 بـه  و مختلـف  دفعـات  به شكل هم عنصر تجسمي هر يا نقش يك از استفاده تكرار از منظور

 سنتي هنرهاي در فضاسازي گسترش هاي شيوه از يكي تكرار اين منظم. غير منظم يا صورت

 نيست و مناسكى وآئين رسم هيچ دليل همين به  دارد، فنا ضد و وجودى معنى تكرار« .است

 يا لفظ يك بازآوردن تكرار«). به عبارت ديگر 1381 : 117(حصورى،» تكرار نباشد آن در كه

 و كلمات با كالم ميان در فاصله افتادن كه در ذهن، معنا يك ثبوت براي است لفظ آن مترادف
: 208(زركشـي،  » اسـت  داده را نظـر  مـورد  لفـظ  سـپردن  به فراموشي احتمال ديگر، عبارات
 منظم تكرار شامل ريتم. «آيد وجود مي به) ريتم( »ضرباهنگ« بصري عناصر ). از تكرار2006

 بنـدي  دسـته  رياضـي  روابـط  و شـمار  بي عوامل است تجسمي و طبيعي عناصر هماهنگ و
   ).210: 1381 حليمي،» (شود مي
  
آسـتان   1529. ويژگي رمزي و نظم هندسـي سـطور سـوره بقـره قـرآن      9

  رضوي    قدس
و » الف«آستان قدس رضوي غالباً مطلع سطور با حروف صدادار مثل  1529در قرآن شماره 

است طوري تنظـيم شـود كـه دو     شوند كه اما در سطور وسطين، سعي شده شروع مي» واو«
همـراه   باشـند تـا بـه    كلمه كامل در اوايل سطرهاي پنجم و هفتم با همديگر همخواني داشته

گونه موارد، حروف  اشد، جلوه خاصي بر متن بدهند. در اينب سطر ششم كه سطر وسطي مي
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است. براي افزودن بر قداسـت بصـري    يا كلمات مشابه با دقت زيادي شبيه هم نوشته شده
را در ابتداي سطر وسطي قرار » اهللا«االمكان نام جل جالله  است حتي متن، كاتب سعي نموده

% از سطرها را بدين كلمه مـزين  22دود است ح رغم دشواري كار، كاتب توانسته دهد. علي
يي است كـه خـداي را بـه منزلـه شـمس منيـر        نمايد. چنين الگويي مطابق با تفكر اسالمي

داند كه كون و مكان، بود خود را مرهون وي هستند. در رابطه بـا   حقيقت، كانون هستي مي
اين كلمه در كـانون  جا كه كالم بالواسطه الهي است، قرارگرفتن  متن مقدس قرآن نيز، از آن
تواند اشاره دقيق بدين نكته باشد كه تمـام مـتن از    شناختي آن، مي متن، عالوه بر بعد زيبايي

ها، در سطور مختلفي خارج از سـطر   ذات اليزال الهي سرچشمه گرفته است. مضاف بر اين
نيسـتند، امـا    شود. اگر چه اين تعداد قابل مقايسه با سطور وسط ديده مي» اهللا«كانون نيز نام 
جـاي خـود قابـل     باشـند كـه بـه    از سطور مورد مطالعه داراي اين ويژگي مي 6نزديك به %

  باشند. مي  توجه
بديهي است كه امكان گنجاندن يك كلمه در همه سطور وجود ندارد. متن مقدسي مانند 
ا قرآن نيز كه كاتب يا هر كس ديگري حق كوچكترين تغييري را در آن ندارنـد، ايـن امـر ر   

در سطور ميـاني ديگـر صـفحات نيـز حروفـي بـه چشـم        » اهللا«سازد. اما غير نام  دشوار مي
گـردد كاتـب در نظـر داشـته اسـت       خورند كه در مقايسه با ساير سطور، مشـخص مـي   مي

و يـا  » موعظَـةٌ  ربنَا، وسـطًا، ومغْفـرَةٌ،  «وسيله بر زيبايي كار خود بيافزايد؛ كلماتي مانند:  بدين
در قياس با سطور پيشين و پسين، تالش كاتب » وأَقيموا، وقُولُوا، قَالُوا، تَكْتُبوها« الي مثل: افع

  سازند. را در اين امر مشخص مي
هـا بازتـاب يافتـه     تعداد زيادي از صفحات هستند كه بيش از يك كلمه در هر سطر آن

ديگر صفحه عيناً به چشـم  ها حتي جمالتي كامل را دارند كه در سمت  است. برخي از اين
جا بايد پيش از دقت در هنرمندي و مهارت كاتب، بايد به نظـم   ) در اين1خورد. (جدول مي

فني متن قرآن كريم دقت كرد. شايد در نسخه مـورد سـخن، عـدد قـراردادي يـازده بـراي       
 باشد؛ اما نظم هندسي پنهان در خالل كلمـات قـرآن   استخراج نظم قرآن، چندان دقيق نبوده
گونه قابل رهيافت است. مواردي هستند كـه احتمـال    امريست كه با اندكي ممارستي از اين

است با ترتيب و تـوالي حـروف، بـه يـك مفهـوم       رود علي مدرس همداني قصد داشته مي
  ».وسطًا[ـا]  إِل علَيهاو ال «مشترك و يا ساختار يك جمله نزديك شود؛ مانند: 
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  آستان قدس رضوي) 1529همانند در يك صفحه (سوره بقره قرآن . توالي چند حرف 1جدول 
  47  29  28  24  19  12  صفحه
  244  168  164  140  111  73  آيه
  ال  إِن  ال و أَ إِ  1سطر 

  ال اللَّه اللَّه  ل أَ ا  2سطر 

 ا اللَّه و ا  ال  لَ  3سطر 

 إِ آ  ال علَيها  الْ  كَ  4سطر 

 نُقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه  َك اللَّه  إِل  ال ا  5سطر 

 الْقتَالُ بكْم للَّه وسطًا أَنْ لَما  (مياني) 6سطر 

 نُقَاتلَ في سبِيلِ اللَّه  ك اللَّه  ال  إِل َأ  7سطر 

 ا إِ  ال علَيها  اْل  كَ  8سطر 

 إِ اللَّه و إِ  ال  لَ  9سطر 

  ال اللَّه اللَّه  ل ا َأ  10سطر 
  ال  أَن  ال و ا َأ  11سطر 

  منبع: نگارندگان

اسـت.   در برخي صفحات، به اقتران يك حرف و يا حرف تعريف عربـي بسـنده شـده   
گري اين عروس سـخن را   نمايي و جلوه فراواني برخي حروف در زبان عربي، امكان جمال

% بـه   2/10و در » ا«حرف مجرد % از سطرها، به اقتران  9/15است. كاتب در  تر نموده سهل
دهد. پس از آن،  ها را همان حرف تعريف عربي تشكيل مي است كه اغلب آن قانع شده» ـ ال«

% از سـطور نيـز    66/7شـود؛ امـا    % بيشتر از ساير حروف مجرد ديده مـي  7/6با » و«حرف 
رسـند.   ي% مـ  5/40داراي حروف متقارن واحد هستند كه به همراه حروف ذكر شده باال، به

% از كلمات يا عبارات و جمالت (و نه حروف) داراي قرينه خـود در   60عبارتي، حدود  به
  بخش بعد هستند.

  
  . توزيع فراواني حروف10

شود. علي مدرس  در توزيع فراواني حروف هر صفحه، انتظام نهاني از دست كاتب ديده مي
است در سطور آغازين، تعداد حروف بيشتري را بگنجاند تا بـه كـانون    همداني سعي نموده

شده، از بسـامد حـروف كـم     تدريج كه به اين نقطه نزديك مي اي متن نزديك شود و به آينه
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توان در سطور پـس از كـانون    صورت معكوس مي و حض را به است. عين همين اوج شده
نيز مشاهده كرد. اما از تعداد حروف در بخش دوم يا قسمت بازتـابي بـه طـرز محسوسـي     

است. احتماالً كاتب براي  هم نزده است. اما اين كاهش نظم و توزيع حروف را به كاسته شده
كرده اسـت تـا    زيادي به خود وارد مي) فشار روحي 5تا  1ايجاد مبنا در بخش اول (سطور 

) ايجاد نمايد و به قولي نظم مستتر در 11تا  7بتواند مبناي بازتاب را در بخش دوم (سطور 
) اين روند در صفحات و سـطور مختلـف انـدكي    1حروف كالم الهي را پيدا كند. (نمودار 

ي جاها حروف ايست كه در برخ حرف براي هر صفحه به گونه 895متفاوت است. ميانگين 
  بسيار متراكم بوده و برخي جاها از تراكم اندكي برخوردارند.

  
  آستان قدس رضوي 1529. بسامد توزيع حروف در سطور هر صفحه سوره بقره قرآن 1نمودار 

  منبع: نگارندگان

تعداد حروف و عبارات متقارن هر سطر، با ساير سطرها و ساير صفحات اغلب متفاوت 
شود كـه سـطور اول    داد حروف موجود در جامعه آماري، مشخص مياست. با احتساب تع

شوند، در سطور بعد، نسبتاً از تعداد حـروف كاسـته    با تعداد حروف متقارن بااليي ديده مي
است. اوج گـرفتن كلمـه    اَفزون پيدا كرده و در سطر وسط باز اوج گرفته شده، دوباره كاست

اي بـراي آن پيـدا شـود و تقـارن دو سـوي       نـه كانوني، بدين جهت است كه الزم نبوده قري
اسـت. (نمـودار    متفاوت آن براي نشان دادن آراستگي و هندسه موجود در متن كـافي بـوده  
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اي مناسب براي ايـن نقطـه كـانوني، سـعي      ) هرچند كه كاتب براي گنجاندن كلمه2شماره 
  برده است.  كار مي زيادي به

  

  آستان قدس رضوي 1529اول هر سطر در سوره بقره  قرآن . بسامد حروف و كلمات متقارن 2نمودار 
  منبع: نگارندگان

توانست چشمگير باشد، عالوه  مدد رايانه نمي بسامد موجود در اين حروف كه شايد بي
توانـد روحيـات روانشناسـي     دادن آراستگي و نظم پنهان در كلمات قرآن مجيد، مي بر نشان

ازگو نمايد. جامعه آماري نمودارهاي مورد اشـاره  كاتب در تنظيم سطور و حروف براي ما ب
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دانـيم، ايـن     كه مـي  اند. چنان از صفحات اول سوره بقره در نسخه مورد تحقيق انتخاب شده
سوره در دوره نسج و نضج جامعه اسالمي اوليه نازل شده و ناظر بر احكام مـدني و فقهـي   

رخوردارند، نظم هندسي متن را هاي مكي كه از متني آهنگين ب امت اسالمي است. در سوره
توان استخراج كرد و پر واضح است كه كاتب سـختي و صـعوبت كمتـري را     به آساني مي
  است. متحمل شده

ديديم، پردازش و چينش كلمات براي پيدا كردن نظم متن،  1كه در نمودار شماره  چنان
اليق خود كاتب داراي شواهديست كه در عين نمودار ساختن جمال آن، زيبايي كتابت و ع

سازد. حال با امتزاج نمودار يـاد شـده و ميـانگين نمـودار شـماره دو،       را نيز بر ما آشكار مي
  ) 3شود. (نمودار  زيبايي و ظرافت متن و كتابت آن بارزتر مي

ها و بسـامد ميـانگين حـروف هـر سـطر بـا        طوري كه آشكار است، خط سير منحني به
كنند. در جايي كـه بـا تعـداد     عكس هم حركت مي ميانگين حروف متقارن، در خطوطي بر

حروف بااليي در يك سطر روبرو هستيم، تعداد حروف متقارن موجود در اول سطر، پايين 
طور در جايي كه با تعداد حروف كمتري در خالل سطر روبـروييم، تعـداد    اند و همين آمده

تـوان   و مغلق باشد؛ اما مـي اند. اين نكته شايد كمي دشوار  حروف متقارن افزايش پيدا كرده
هاي فني و هندسي نهـان در بطـن مـتن، كاتـب در      چنين برداشت كرد كه جداي از ويژگي

كرده به كلمه يا حرف دلخـواه   مواقعي كه براي گنجاندن كلمه بازتابي در آغاز متن سعي مي
اتي گـاه كـه عبـار    خود برسد، ناگزير از متراكم كردن حروف بيشتر در يك سطر داشته و آن

توانسته از تراكم سـطر جلـوگيري    يافته است، با فراغ بال مي مناسب را براي ايجاد تقارن مي
كند و با آميزش خطـوط شـنگرفي در سـياه در فضـايي خلـوت، بـه زيبـايي بصـري كـار          

  بيافزايد.   خود
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  آستان قدس رضوي 1529در قرآن  . ميانگين بسامد حروف متقارن و طول سطرها3نمودار 
  نگارندگانمنبع: 

  
  سطري 11. تقارن بازتابي در چند نسخه قرآن 11

، معتقـد  1529نسخه ديگر از نوع حاضر (تقارن بازتابي) از جمله نسـخه   6با مقايسه كتابت
؛ با محوريت 2980و نسخه  2883، نسخه 2276اهرمي، چاپ سنگي مظفرالدين شاه، نسخه 

آيد كه اغلب كاتبان بدون الگوگيري از سـايرين دسـت بـه     قرار دادن سوره بقره چنين برمي
تكيه اغلب كاتبان به كلمات و حروفي خاص، نشانگر اين است كه آنان اند. اما  اين كار زده

به اقتضاي ذوق و هنر و توانايي خود، به نظم هندسي موجود در متن قرآن مجيـد رهنمـون   
هـاي   % از حروف مـتن در نسـخه  58) در همه نسخ مورد مطالعه، حدود 4اند. (نمودار  شده

  اند.  ديگر نيز براي تقارن بازتابي يافته
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  قرارگرفتن حروف در كلمات اول سوره بقره نسخ مورد مطالعه مقايسه كانون .4نمودار 
 منبع: نگارندگان 
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  گيري . نتيجه12
تالش براي پيدا كردن نظم موجود در كتاب مقدس مسلمانان، از همان آغـاز نـزول وحـي    

بسـياري در ايـن راه    ها افزوده شده است. محققان الهي سابقه داشته و به مرور بر اين تالش
مند متن قرآن كامياب شدند و برخي ديگر نيـز   كوشيدند و برخي در نشان دادن قواعد نظام

ها نيز در اين  هاي هوشمند، از آن ها و ماشين به خطا رفتند. در دوره معاصر با پيدايش رايانه
اي را عايد  نتيجهها چه منتج به نتيجه شده باشند و چه  امر ياري گرفته شد. همه اين فعاليت

نشده باشند، با باور مسلمانان در نافذ بودن كالم قرآن و نقش بسيار مـؤثري كـه در تـاريخ    
بشري داشته، هيچ تناسب و تناسخي ندارد؛ اين نكته از اين روي قابل توجه است كه همـه  

اند و با نظرداشت سير تـاريخي خـط    محققان، به سيماي ظاهري و شكل كلمات نظر داشته
نمايد كه هر نتيجه تحقيقي از عهـده بيـان    بي و قراردادي بودن شكل حروف، ايجاب ميعر

  اين امر و چگونگي رفع اين تزاحم برآمده باشد.
آستان قدس رضوي و نسخي ديگر كه همسو بـا آن كتابـت    1529كتابت نسخه شماره 

ري قـرآن بـوده   اند، مبين تالش كاتبان و نساخان به هرچه زيباتر نشان دادن وجه ظـاه  شده
اند كه با چينش هندسي حروف، خواننده قـرآن را بـا نظـم     است. كاتبان تالش بسيار داشته

موجود در متن كتاب مقدس قرآن آشنا سازند. چنان كه در نمودارها نشان داده شد، كاتبـان  
تا حدودي در انتخاب كلمات متقارن، باهمديگر اتفاق و اشتراك داشتند؛ اما در مواردي نيز 

دادن تقـارن   حاصل كار آنان، باهمديگر منطبق نبود. بخش بزرگ كاميابي كاتبان را در نشـان 
بازتابي، بايد در نظم موجود در متن قرآن و آهنگين و مسـجع بـودن مـتن دانسـت كـه در      

و سـاير نسـخ مـورد مطالعـه،      1529گيرد. بدين روي، نسخه  قرائت آن مورد توجه قرار مي
لمان به ظاهر كالم الهي در كنـار كنكـاش و غـور در معنـاي آن، از     نشانگر توجه كاتبان مس
  باشد. طريق تفسير و تأويل مي

  
   ها نوشت پي

(سوره علـق،   قرا باسم ربك الذي خلق، خلق االنسان من علق، اقرا و ربك االكرم الذي علم بالقلما. 1
  )4تا 1آيات 

 گـاهي . دارد خطي تقارن شكل آن باشد، هم بر منطبق كامالً بخش دو به قسمت قابل شكلي . اگر2
 ).31: 1387 گاردنر،( گويند مي هم] بازتابي تقارن يا[ اي آيينه تقارن خطي، تقارن به
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امام از خاندان حضرت محمد  12. در فرهنگ اسالمي اكثريت شيعيان سلسله امامان را متشكل از 3
 ).224- 223: 1395(شيمل، اند  اي قائل جايگاه ويژه 12دانند و براي عدد  (ص) مي

. با تشكر از جناب آقاي دكتر سيد كاظم فروتن و مسيولين محترم كتابخانه آستان قـدس رضـوي   4
 كه اطالعات اين نسخ را در اختيار نگارندگان قرار دادند.

ساز، جلدساز،  ق) قلمدان 1281. كاتب به احتمال زياد، فرزند ابوطالب مدرس همداني، (زنده در 5
كه نام و سال زندگي هر دو نيز گواه اين  نام عصر قاجار بوده است چنان ز و خوشنويس بهسا ابري

 مطلب است.
 ق ه. 1345 سال در قرآن آخر صفحه . سده سيزدهم قمري؛ امضاي6

  
  نامهكتاب
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