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Abstract 

Objective: The present research is aimed at introducing copies of the Qur'anic religion of the 

Timurid period at museums of Astan Quds Razavi and Astana Moghaddas in Qom to study the 

governing elements in the layout of the Quranic verses during the Timurid period. On the other 

hand, while describing the level of performance and the function of proportions in the principles 

of the layout in these versions, the measure of the indexes and dominant measurements in the 

layout of the versions is evaluated, analyzed and adapted. 

Research method/Statistical Society: This research has been done by descriptive research and 

has been investigated using an analytical-comparative approach and is applicable to the target. 

The collection of materials through library resources and the collection of religious Qur'anic 

versions have been carried out concerned to the field of the museums. Due to the limited 

number of copies obtained from the concerned museums, selection of the samples was small, 

and with advice of the experts in these sections, they were studied in a targeted way with 

openings and decorative plates. Therefore, five Qur'anic modifications were selected from each 

museum. The statistical analysis of the proportions in these versions was done by using SPSS 

software and by analyzing the variance of the calculations and percentages of ratios. 

Findings: The governing proportions in the principles of the layout and the interruption of the 

copies in Qur'ans studied from these museums are based on the golden and rectangular dynamic 

proportions. With considering the difference that the Golden proportions, the dynamic rectangle 

with the √2 criterion, and the discontinuity of the pages of Qom's works, are 52.5 percent higher 

than those of Razavi. In reviewing the layout and adapting it to other existing cadres, the 

proportions of the ruler based on static rectangular ratios were deduced, so that Razavi's works 

are 57.6 percent higher than the Qom works of this scale. 

Results: The results of this study showed that the most important and effective factor on the 
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layout of Quranic versions in religion was the choice of cutting paper. The size of the 

calligraphy and writing in design and style, the type of form and the function of the illumination 

also play a crucial role in the internal design of the page layout. The index of gold index is used 

to measure the bonds. 
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 چکیده
های حاکم بررسی مؤلفهبه آستان قدس رضوی و آستانه مقدسه قم های مذهب عصر تیموری موزهقرآنی ی ها نسخه پژوهش حاضر در راستای معرفی هدف:

، ها نسخهآرایی این نوع ضمن تشریح میزان عملکرد و کارکرد تناسبات در اصول صفحه پردازد. از طرفیعصر تیموری می قرآنی هاینسخهآرایی صفحهدر 
و  در نهایت وجوه اشتراک دهد. را مورد ارزیابی، تحلیل و تطبیق قرار میبرده نام دو موزههای  نسخه آرایی صفحه های شاخص و غالب در گیریمیزان اندازه

 .دهد های قرآنی را مورد بررسی قرار میافتراق بین نسخه

تطبیقی مورد بررسی -رویکرد تحلیلی با انجام شده است و پیمایشی این پژوهش ضمن توصیف آثار مورد نظر به روش :جامعه آماری /روش پژوهش

میدانی از  به شیوه های قرآنی مذهب هآوری نسخ ای و جمع کتابخانهگردآوری مطالب از طریق منابع  .باشد و از نظر هدف کاربردی می قرار گرفته است

با مشاوره های مطالعاتی اندک بوده و  های مورد نظر، انتخاب نمونه از موزه اه  هخذ نسخابه دلیل محدودیت تعداد . های مورد نظر به انجام رسیده است موزه
مصحف مذهب قرآنی از هر  5لذا  مورد مطالعه قرار گرفتند که دارای صفحات افتتاح و تزئینی باشند.آثاری  ،به روش هدفمند ها، کارشناسان خبره این بخش

های  واریانس محاسبات و درصدگیری آنالیزاز طریق آزمون  و SPSSافزار با استفاده از نرمها هتجزیه و تحلیل آماری تناسبات نسخ موزه منتخب گردید.
 ها صورت گرفته شده است. نسبت

و مستطیل پویا  کور بر مبنای تناسبات طالییهای مذهای مورد مطالعه از موزهقرآن هایهنسخ قطع و آراییحاکم در اصول صفحهتناسبات  :هایافته
سی در برر شده است.بیشتر از آثار رضوی سنجیده درصد  8/55 قطع صفحات آثار قم با  و   با معیار  مستطیل پویا ،با این تفاوت که تناسبات طالییاست. 
آثار رضوی  ای کهاستنباط گردید به گونه های مستطیل ایستانسبتبر اساس  حاکمصفحه میزان تناسبات  ر کادرهای موجودآرایی و تطبیق آن با دیگ صفحه

 برخوردار است.  مقیاس بیشتر از آثار قم از این درصد 6/55با 
سایز  کاغذ بوده است.قطعانتخاب قرآنی مذهب  هایهسخآرایی ن در صفحهمؤثر ترین عامل مهمترین و اصلی ،برآیند این پژوهش نشان داد :گیرینتیجه

  ضابطه .داخلی آرایش صفحات دارند ترسیم ای درکنندهها نیز نقش تعیین، نوع فرم و کارکرد تذهیبخوشنویسی و کتابت نیز در میزان طراحی و مسطرکشی
  است.به شده محاسگیری اوراق، تناسبات طالیی  در اندازه شاخص

 
  موزه آستان قدس رضوی، موزه آستانه مقدسه قم آرایی،مذهب، عصر تیموری، صفحهقرآنی های نسخه :ها هواژکلید

 نوع مقاله: پژوهشی
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 مقدمه

رود و محیرر  هنری در ادوار مختلف به شمار میی  -های فرهنگیهای خطی یکی از پایهها و نسخهآراستن کتاب

که قرآن یکیی از واتتیرین    کتابت است، با ترجه به ایناصلی بسیاری از تغییرات و ابداعات در طراحی و تزئین 

کتب دینی مسلمانان در طرل تاریخ اسالم برده و همیشه در معرض ترجه ملت عیام و هنرمنیدان قیرار ترفتیه     

سزایی در تبلیغ دین اسالم داشته، تالش بر آن برده که بهترین و واتترین عناصیر   هثیر بأی که تیاست و از آنجا

زئینی که در خرر شأن این کتاب مقدس است، انجام شیرد  در طیرل تیاریخ هنیر اسیالمی آرایی        ت -نرشتاری

آراییی بیا   آرایی و صیححه ر برخرردار برده است، بلکه اصرل کتابمگیتنها از یک تحرل چش های قرآنی نههنسخ

  دهدنشان میهای منحصر به فردی را در هر دوره ویژتی

بسیار سیاده و   قرآنی و خطیهای آرایی نسخهه ق، صححه اسالمی، به خصرص تا قرن سرم دورهیل ادر او 

هیا بیا   سلجرقیان و ایلخانیان، نسخه دورهاز قرون چهارم ه ق به ویژه در بعد شد؛ اما می انجام نگار بدون نق  و

یی تا زمیان بهیزاد واواخیر    آراصححه ترنه اینآرایی شده است  نقرش تزئینات و تذهیب به شکلی با شکره صححه

کاتبان برد؛ اما در زمان بهزاد و بعد از آن، نقاش و مصرِّر، قلمرو خط، نقاشیی و تیذهیب    قرن نهم ه ق( به عهده

  (7831کرد و علت آن اعتباری برد که هنر نقاشی از قرن نهم ه ق به بعد کسب کرد وکیاممی،  مشخص می را

دهد که کاتبان و هنرمندان بیرای  و اوراق خطی دوران اسالمی نشان می هاای قرآنهمصحف از این رو مشاهده

مناسب و زیباشناختی در صححه، بین عناصر نرشتاری، تصیریری، تزئینیی و فییای خیازی از ییک      ایجاد روابط 

 اند و اساس کار آنان مبتنی بر تقسییمات ها سرد بردهآرایی اوراق و کتابازگری ساده، روان و یکسان در صححه

   (71 ، ص 7831وکارتر و ساریخانی،  سطح صححه به کمک مسطره برده است طرزی و عرضی

آراییی اسیت    بنیادی حاکم در صیححه  آنچه که در اصرل زیباشناختی صححات مؤثر است شناخت هندسه

ت ای ایسیتا و مبتنیی بیر تقسییما    های خطی، هندسههای نسخهبنیادی مبتنی بر نظام حاکم بر صححه هندسه

ای دوم و به صررت مترازی است به طرری که کل صححه بیه شیبکه  سرم و یکهای یکمساوی صححه به نسبت

هیای خطیی اسیت     های نسخهبندی صححهترین شکل تقسیمشرد  این شیره سادهاز اجزای مساوی تقسیم می

آرایی آثار تجسمی اییران  حهای که قاب صحای است به ترنهدر ایران دارای قدمت دیرینه بندی این ترنه تقسیم

با این حال قاب آثار هنرمند ایرانی مستطیل ایسیتا اسیت و هرترنیه      دوران اسالمی، نسبت اعداد صحیح است

باشد  شایان ذکر اسیت در فراتیر از مرزهیای اییران و اسیالم      پذیر میبندی وی تقسیممستطیلی در نرع تقسیم

دیکال است که خارج قسمت طرل قاب بیه عیرض آن، عیددی بیا     ها نسبت اعداد تنگ و تحت رامبنای کار آن

ها در تناسب قاب، مستطیل پرییا بیا نسیبت عیددی تنیگ      اشاره زیاد و تنگ است و در حقیقت مبنای کار آن

 (  711 ، ص 7811برده است ویاری داد، 
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بنیدی صیححه    تقسییم  آراییی شییره   مذهبان و نگارتران قرن پنجم ه ق به بعد، در صیححه  ،هاکاتبان قرآن

ترفتنید  دو بعدی و فاقد منامر و مرایا به کار می نسبت به اعداد صحیح و مستطیل ایستا را در بستری به شیره

مرزون و متناسیب را در صیححات   سازی کردند با آرای  و تزئینات ریزکاری و پرکاری همراه با قرینهو سعی می

 ایجاد کنند   

هیای  قیرآن  هیای به خصیرص نسیخه   های عصر تیمرریقرآنحاضر است  مررد ترجه پژوه اما آنچه که 

آراییی از عناصیر   آرایی و صیححه شناسی، کتاب، با ترجه به نسخهمذهب تیمرریقرآنی های است  نسخه بمذه

هیای دوره تیمیرری بیه    تیرین قیرآن  تران آن را جزء نحیسکه میبرخرردار هستند نظیری زینتی و تزئینات بی

هیای  از سیایز  هیا هقرآنی مذهب عصر تیمرری قطی  نسیخ   هایهآرایی نسخدر طراحی حاکم صححه شمار آورد 

  امیا  باشییم میی ی ضیلع ایز کرچک و حتی هشیت آرایی در سکتاب ای که شاهدبرخرردار است، به ترنهمختلف 

 ل کیه بیر پاییه   باشد کیه از ییک مییزان و اصیر    سلطانی و رحلی میقط   علق بهت، مهااندازهتر و رایج ینبیشتر

هیای  در طراحیی تیذهیب  ، هاهآرایی نسخصححهرعایت کردن تناسبات  های طالیی باشد، برخرردار است نسبت

  (7831وغحرری فر،  تذاردتأثیر دوچندانی در جذابیت بصری نگاه مخاطبین میقرآنی  هایخهنس آراسته شده

عظییم فرهنگیی    هیای تنجینیه های آستان قدس رضری و آستانه مقدسه قم جزء مهمترین مآخیذ و  مرزه

خطیی و تزئینیی و    هیای ههای فلزات، سحال، شیشه، نسخهستند که آثار هنری و باستانی و شاخصی در زمینه

و مجمرعیه بیه   عصر تیمرری در این د قرآنی مذهب هایهشرد  نسخها نگهداری میغیره از ادوار مختلف در آن

های بصری و تجسمی این آثار و یافتن میزان تیأثیرات  ندرت مررد مطازعه قرار ترفته است، زذا شناسایی ارزش

ارزش دادن و ارج نهادن به هنری است که با کتاب های هر دوره آرایی قرآنکار رفته در صححههای بهو نرآوری

  متجلی شده است  رابطه دارد و در مسیر اشاعه کالم وحیمقدس قرآن 

قرآنیی میذهب    هیای هآراییی نسیخ  دستاوردهای این مقازه بر پایه مطازعات آماری و مقایسه ساختار صححه

 باشد، بنا شده است های آستان قدس رضری و آستانه مقدسه قم مححرظ میعصر تیمرری که در مرزه

 

 پژوهش اهداف 

 آستان قدس رضری و آستانه مقدسه قم های در مرزه ای مذهب عصر تیمرریهقرآن هایهمعرفی نسخ  7

 مررد مطازعه های های قرآننسخهآرایی در صححه های حاکممؤزحهتشریح   2

تحلییل مییزان تناسیبات حیاکم در     آراییی و  تبین عملکیرد اساسیی تناسیبات در طراحیی اصیرل صیححه        8

  (حصححات افتتاوبا تأکید بر تیمرری مررد بررسی های های قرآننسخهآرایی  صححه

  نظر های مرردمرزهعصر تیمرری قرآنی منتخب های تطبیق نمرنهها و  بررسی تشابهات و تحاوت  4



 های مذهب عصر تیموری ...قرآنآرایی تناسبات حاکم در اصول صفحهمیزان بررسی تطبیقی                                          91

 پژوهش   های پرسش

 :اساسی است که هایبه این پرس  ترییپاسخرویداد مهم این پژوه  در جهت 

هیای   های مذهب عصر تیمرری میرزه قرآن هایهآرایی نسخحاکم در اصرل صححه هایترین مؤزحهشاخص   7

 چیست؟ بردهنام

در  در تناسیبات بصیری راییج هنرهیای تجسیمی چیه عیراملی        اساسیی با ترجه به تبعییت از معیارهیای      2

 تأثیرتذار هستند؟   آرایی نسخ قرآنی مذهب صححه

محاسیبه شیده    ها چیه مییزان  ها، تحاوتشباهت های مطازعاتی چیست واشتراک و افتراق بین نسخه وجره  8

 است؟

 

 و جامعه آماری  پژوهشروش 

در ایین  انجیام شیده اسیت     تشیریح و ارزییابی   بیه روش پیمایشیی    و تطبیقیی  -با رویکرد تحلیلیاین پژوه  

بیرداری و  روش مییدانی از قبییل عکیس    و آوری اطالعات به کار برده شیده جم ای در  ب  کتابخانهمناپژوه ، 

 جهیت بهیا از هیر میرزه    نسخه تیران  1 همچنین ؛ها مررد استحاده قرار ترفته استمشاهده در تردآوری نمرنه

هیایی صیررت پذیرفتیه اسیت کیه اسیتحاده از ایین نیرع         تیری از نسیخه ب شده و نمرنهانتختطبیق و ارزیابی ا

قرآنی میذهب   هایهآرایی نسخهای صححهآرایی قرآن به طرر عمرمی بیشتر کاربرد داشته و شامل ویژتی کتاب

    عصر تیمرری هستند

 

 پیشینه پژوهش 

 این مطازعه که است ترفته صررت محققان سری از بسیاری هایپژوه  تیمرری عصر آراییکتاب پیرامرن

در بررسی اما  ؛کندمی پژوه  این اهداف تحقق در ترجهی شایان کمک تردید بدون پژوهشی هایپیشینه

 قرآنی به خصرص در زمینههای مصحفآرایی جام  و مشخصی در زمینه صححه پژوه  ،مناب  مرجرد

ترفته ستانه مقدسه قم صررت های آستان قدس رضری و آهای مذهب عصر تیمرری مرزههای قرآن هنسخ

ن حال در ذیل چند نمرنه از مهمترین مناب  و عناوین مرتبط با پژوه  حاضر یبا ا  باشد، یافت نشده است

 ند:شرمعرفی می

به  «ید از قرن پنجم تا دوازدهم هجریقرآن مج هایهتاح نسخآرایی صححات افتبررسی ساختار و صححه»

تردآوری شده که در آن ساختار و تناسبات صححات افتتاح منتخب از  (7838و مرآثیو شحیقی  کرش 

قط  آثار در انتخاب و چگرنگی ایشان نشان داد  پژوه نتایج  اند های مذکرر مررد تشریح واق  شده دوره
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های  نراز نسبت تداول، پرکاربرد و چشمهای م ها از نسبت قرآن هبرده است  ابعاد کلی بندی صححه دخیل تقسیم

های بیشتر و  بندی هایی با قط  و مساحت بزرتتر تقسیماند و قرآنهای مترازی تبعیت کرده طالیی و مستطیل

    تری را در خرد دارندمتحاوت

ابعاد مختلف  زمینهدر  «هنرهای تجسمی مبانی نظری»کتاب  نریسنده( 733 ، ص 7831و ازهیآیت

و در بخشی دیگر به بررسی  تححص نمرده استبندی و غیره عناصر بصری از جمله نقطه، خط، رنگ، ترکیب

های مختلف هندسی از ساختمان مطازعهتناسبات و تقسیمات حاکم در طبیعت اشاره دارد  ایشان به 

 مرب  شاخص رابطه وسیلهطالئی به مستطیل  نظراتشان اندازهبر مبنای  لف پرداخته است مختهای  دیدتاه

       سبر اسا شرد  این رابطهمیویتروویرس ایجاد 

 
 

  

       
 

 قسمت کرچکتر

قسمت بزرتتر
 

 قسمت بزرتتر

کل خط
ترضیحات است   

 تی متن آورده شده است  تر همراه با نکات مررد نیاز در تبهتسترده

سیر  «آستان قدس رضری شاهکارهای هنری در»در کتابی تحت عنران  (71 ، ص 7837و صحراترد

ها را مررد بررسی قرار داده است  ایشان معتقد است تغییر آرایی قرآنتحرل خطرط قرآنی و نیز صححه

ها در عصر تیمرری، در اثر تغییر قط  و تنرع خطرط در یک صححه، به تزئینات صححات آرایی قرآن صححه

همچنان کشی منجر تردید  های تزئینی و تزئینات حاشیه به خصرص جدولها، نشانیب سرسررههمچرن تذه

های بزرگ پی  از پی  های سی پاره در اندازههای ربعه به ویژه نسخهنسخه در دربار تیمرریان رسم تهیه

ساخت کاغذ قط   های فنرنی دراین امر دو علت اساسی داشت: یکی پیشرفتایشان  تسترش یافت  به تحته

عظمت و اقتدار آنان  دهندهبزرگ به نحری که نشان  اندازه در بزرگ و مهمتر طب  تیمرریان در سحارش آثار

 باشد  

تراه  ها منجر تردید خاص تیمرریان و در رأس آنان تیمرر، همچنان به بزرتتر شدن قط  نسخه روحیه

عمر اقط  به خط غبار نرشته برد، خبر که هایی حفعالقگی تیمرر به مصاین تحته حکایتی است از بی

ای برد تا بزرتترین قاضی احمد، همین بی عالقگی تیمرر به قرآن کرچک عمر اقط  انگیزه دهد  به تحته می

  حف جهان اسالم را کتابت کندمص
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 ف و مبانی نظری پژوهشیتعار

آرایی و آرایی هر دوره شده است، هنر صححهعامل اصلی که باعث تحاوت و خاص شدن کتاب :1آراییصفحه

آرایی آرایی و صححهآرایی امروز پایه در هنر کتابتزئینات و خرشنریسی به کار رفته در آن است  زیکن صححه

 تذشته دارد  

های تلی، ها بر روی زرحهای بسیار دور یعنی زمانی که سرمریآرایی در ایران به تذشتهصححه پیشینه

ای تکه صححه ترانآرایی را نیز میصححه ترین نمرنهتردد  کهننرشتند، باز میتبط به یکدیگر را میمحاهیم مر

اصرل و قراعدی که برای (  7833وآژند،  (7 تصریرو ساسانی جست دورهدر  8اثر مانی 2یا ارتنگ از کتاب ارژنگ

برد، ابتدا در  تشتهوسطی متداول  های شرقی جهان اسالم در اواخر قرونتدوین و کتابت قرآن در سرزمین

 ؛تذاری تردید  این اصرل به مرور زمان در تمامی بالد اسالمی تسترش پیدا کرده ق در عراق پایه 1اوایل قرن 

قرآنی  هایهآرایی نسخاز طرفی استحاده از کاغذ در ابعاد مشخص باعث شد، کاتبان و مذهِّبان دست به صححه

آرایی افقی را ترفت آرایی عمردی جای صححهه ق صححه 6روی بیاورند  در اواخر قرن ها زده و به تحریر قرآن

ها با تلحیق متن و هنر تذهیب در آرایی قرآنو خطرط نسخ، ریحان و محقق جاتزین خط کرفی شد  صححه

  .(8 و 2 رتصاوی( و22 ، ص 7837، جیمزو ن قازبی با قاعده دائمی پیدا کردمتر اطراف متن و تاهی در میانه

 

 

 

                                           
پردازی و ماکتت کتردن   در زبان انگلیسی است. در اصطالح، صفحه« آوتلی»  در زبان فرانسه و واژه« میزانپاژ» واژهآرایی در معنای اعم مترادف با صفحه  7

آرا برای باالتر بردن کیفیت صفحه که ایجاد رابطه و تناسب بین اجزا، خطوط، نقوش، با سطح مورد نظر .(95 ، ص.9989نیز در همین معنا است )افشارمهاجر، 
آرایتی  صتفحه بیشتتر   در(. الزم به ذکتر استت   16 ، ص.9985)کاظمی،  دهندها نسبت میآرایی را به دوران سومریصفحه برد. پیشینهپیام به کار میو انتقال 

اشتته  تصتور درستتی د   ،کنند تا صفحه آرا به هنگام صفحه آرایی، از شتکل صتفحه  ، حاشیه سفید صفحات دقیقاً مشخص میهاهای خطی به ویژه قرآننسخه
هتا در   گویند )به معنی کناره و حاشیه(. چهار فاصله اطرف صفحه، یعنی فاصله ستطح نوشتته  می« مارژین» ها را در اصطالح  باشد. حاشیه سفید اطراف صفحه

می باشتد کته از    0، 9، 5، 5/9یا  6، 0، 9، 5های استاندارد متداول به ترتیب به نسبت اعداد  هر صفحه تا عطف و باال و پهلو و پایین هم اندازه نیستند و اندازه

 .ها حاصل شده است تناسب طالیی این نسبت

کتاب ارژنگ/ارتنگ اظهار ادعای مانی است مصور بودن پیام آسمانی او که در حقیقت در نوع خود منحصر به فرد است، چون مانی به پیروانش درباره .5

 (905 ، ص.9956هامبی و ویدن گرن، ام باشد )پیامبری ام تا معجزهاین لوح را من از آسمان با خود آورده»داشته بود که 
رود. فتن  (. نقاشی مانوی یکی از منابع سنتی تصویرگری عصر ساسانی بته شتمار متی   590 ، ص.9986)پاکباز،  م(555حدوداً -595متفکر و مصلح ایرانی، ) .9

تورفتان   واحه ها از دیوارنگاری معبد مانوی، در یکی از شهرهای ویرانههمراه با نقاشی های خطی مانوی رام برخی از نسخه9145ر سال (، دVon Locqلوک )
 کتتاب،  ایتن  بتا ایتن حتال محققینتی همهتون هتامبی و ویتدن گترن، معتقدنتد استتفاده از تصتویر در           ( 99، ص. 9956کشف کرد )هتامبی و ویتدن گترن،    

سنت خاص مانوی در کتابت، دارای یک (. 905 ، ص.نهما) است بوده ها انسان دیگر برای ها پیام درک حال عین در و باسوادان آموزش تکمیل  برای احتماال
گویتد کته ایتن     کند و می ها یاد می زیبا و قطع بزرگ آن هایهقدیس آگوستین در رساله خود از این نسخ. میان متن و تصویرویژگی منحصر به فرد بود: پیوند 

 (.  959ص.  ، دفتر پنجم/9984آگوستین، ) گونه درباره آسمان و ستارگان و خورشید و ماه است آکنده از مطالب افسانه هاهنسخ
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شرند، صححات افتتاح، صححات متن، بندی می قرآنی در سه دسته طبقه هآرایی مختص نسخصححه

 شرد  بندی این صححات پرداخته میبه بررسی طبقه 7  در نمردار 7صححات انجامه

 

 

                                           
آرایتش در آخترین   آورده استت.   متی  «انجامته » کاتتب در در گذشته گوید  می« مقدمه» در گرپژوهشامروز مؤلف یا صفحات انجامه به صفحاتی گویند که  .9

امتا   .(90 ، ص.9914)کتارگر و ستاریخانی،    نویسده معموالً کاتب نام خود و زمان و تاریخ تحریر نسخه را میگیرد کصفحه از نسخه، شکل مثلثی به خود می

ها بعد از دعا و صلوات به دعای آخر نسخه ها صفحهشناسان در برخی از قرآنکند، ترقیمه است، در اصطالح نسخهآنهه بیشتر در این صفحات جلب توجه می
اختتامیه از تتزئین و آرایتش    نسخه بوده است و در مواردی نیز صفحه یافت، به نوعی همان شناسنامهنشانی کاتب و زمان آن اختصاص میختم قرآن و نام و 

 .(99 ، ص.9915فر، تمام مذهب را تشکیل دهد )غفوری  صفحه بیشتری برخوردار بوده است و ممکن است یک صفحه یا دو
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 (99 ، ص.9911فر، )غفوریآرایی قرآنی از لحاظ صفحه هایهبندی نسخطبقه .9نمودار 

 

ریزی شده است که در ای پایههای ویژهاساس طبیعت بر تناسبات و اندازه :تناسبات و اندازگیری اوراق

کنید    نظم خاصی، جریان تکرینی جهان و کیهان را شامل تشته، سیر تکاملی  را به سری کمال رهنمرن میی 

بیر ایین   دآتاهانه هر چیه را کیه   شرد ما ناخرها مرجب میها و اندازهشناخت و معرفت پیدا کردن از این نسبت

هیای شیناخت و درک   تییری یکیی از راه  زنی و انیدازه زیبا حس کنیم  اندازه ،نماید ها تطبیق و هماهنگاندازه

هیا و معیارهایشیان   ها و تصیرر انیدازه  آن که ابعاد فیزیکی فیایی همه مطلق هستند، زیکن انگاره اشیاست؛ چرا

در ثیانی   و  معییار در نظیر بگییریم   ی جسمی باید جسم دیگری یا شی دیگیری  تیرباشد  برای اندازهنسبی می

« نسیبت »یا « تناسب»تیری اشیاء نسبت به یکدیگر را دارد  بنابراین اندازه« هایی نسبیاندازه»، خرد این جسم

ا، مییان تسیتره  « وسیله ارتبیاط »و « پذیرا تشته»، «تعیین شده»نسبتی است، « تناسب»تریند  درنهایت می

ازهیی،  وآییت  های تارییک و روشین و رنگیین اسیت    نگتر، زمان فیا، زیها، عناصر ترکیبهای آنها، فاصلهتنج

گامی است که نسبت بخ  بزرتتیر  به بیان دیگر نسبت طالیی در ریاضیات و هنر هن  (738-731 ، ص 7831

  به این معنی که تر، برابر با نسبت کل به بخ  کرچکتر باشده بخ  کرچکب
   قسمت بزرتتر

طرل همه خط
  

قسمت کرچکتر

قسمت بزرتتر
اسیت    

های طالئیی اسیت کیه از طرییق     ها، نسبتپرکاربردترین و مشهررترین نسبت  ( 12 ، ص 7832وحسینی راد، 

مسیتطیل  »آیید  مسیتطیل حاصیل شیده را     برتردان کردن قطر نصف مرب  روی امتداد اضالع آن به دست می

باشد که از زحیاظ  تذاری این مستطیل تأثیرتذاری و جذب مخاطبین می(  علت نام4 نامند وتصریر می« طالیی

های قرآنی نسخه

اسالمی از نظر  دوره

 آراییصفحه

   افتتاحیه صفحه

 شمسه بدرقه 

 ترنج با دعای افتتاح

 سرلوح مزدوج بدون متن

(بقره -فاتحه الکتاب )سرلوح ساده و یا مزدوج با متن   

   صفحات متن

 حاشیه یکدست و متحد در تمامی صفحات

(«در برخی موارد»حزب، سجده، جزء، خمس و عشر)نشان   

 سرسورههای متنوع

 صفحات انجامه

 دعای ختم

..(نام، تاریخ، شهر و )مشخصات کاتب   

 وقفنامه
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تییری  ای برخیرردار اسیت  در انیدازه   کنندهشناسی بیشتر از دیگر اندازه و سایزها از ویژتی خیرهنگرش زیبایی

و  2، ایسیتا 7پریا هایتران به نسبتهای بسیار منطقی تعیین شده است که از جمله آن میهایی با فرمرل نسبت

 4بردنید و هیامبیج  ه از این تناسبات بهره میو یا غیر هتیری و قط  کتب و نسخاشاره کرد که در اندازه 8مترازی

سیته  د قابیل مقایسیه بیه دو   تیری و ترین سطرح قابل اندازهکه ساده تقارن پریا بیان کرد ننشان داد به منظرر

  (1 ازی  1 ویروتصا شرندمستطیل پریا و ایستا تقسیم می

کند که نخستین اسالم حکایت از این می یهاهای به جا مانده از قرنمصحف سطراندازی )سطربندی(:

های مختلف برای کاتبان وحی از همان آغاز به فکر سروسامان دادن به سطرر در صححه بردند  استحاده از روش

های کاغیذی کیاربرد   خهشد که برای نستاهی ناخن استحاده می و سطراندازی از مسطر، قلم نرک آهنی، جرهر

دادنیید، زیییرا ار سییطراندازی را انجییام میییکییکشییان تییاهی جییدول  (63، ص  7838ودروش،  بیشییتری داشییت

تذاشیت  ایین هماننید    های جدول را با ابیزاری خیاص بیر کاغیذ میی     بایست نخست نق  خط کشی می جدول

مسیطر  کیه بیه   « سَطّاره جدول»که با  شد و یا اینبر کاغذ انجام می ابریشمیسطراندازی، با فشار دادن مسطر 

انداختند  نق  خطرط جدول را که در واق  پی  طیرح و پیی  زمینیه    ه است نق  جدول را بر کاغذ مییشب

طراحیی و چییدمان عناصیر     آراییی در نحیره  بعید از صیححه   سطربندی   1نامندمی« جدول مِسطر»جدول برد، 

آراییی را میررد   سزایی دارد و میزان تناسبات به کار رفتیه در صیححه   هی و عناصر تزئینی صححات تأثیر بنرشتار

تییری برخیرردار بیرده     ها در طرل سازیان از تغییرات چشمسطربندی قرآن کند ل قرار داده و منسجم میکنتر

                                           
کته بته مستتطیل پویتا معتروف هستتند       (5969/5)√5، (4/5)√0، (5959/9)√9، (0905/9)√5ها اعداد گنگ باشتد هماننتد:   تناسباتی که خارج قسمت آن .9

(Ghyka,1977, p.126 .)صدم متر که با نسبت (58×59) 5/55×59های معمولی یا اندازه
 

     
صدم متر کته معتادل   8/51×59 کند؛ اندازهتطبیق می 

 

     
 

 که با اندازه 8/99×59(است. نسبت √5=)
 

     
تتراز استت و امتروزه از مصترف آن     هم √9یا نسبت طالیی همسنگ است. نسبت دیگری وجود دارد که با  

 (9985الهی، نامند )آیتهای پویا نیز میرا ترکیب 50، 59، 55، 59، 91، 98، 96، 95، 8های ترکیب (5 )تصویر .96×59شود اندازه کاسته می

های طالیی مطابقت ندارند اما با تناسبات اعداد صحیح مطابق هستند همهون: که با نسبت تناسباتی را .5
 

 
و 
 

 
انتد )تصتویر   و غیره به مستطیل ایستا معروف

8.) 
پرگار روی امتداد دو ضلع موازی آن بیافکنیم، سپس از این محل خطی به موازات دو ضتلع دیگتر مربتع بیتافزاییم، مستتطیلی       اگر قطر مربعی را به اندازه  .9

باشد، ضلع بزرگتر آن برابر با قطر مربع یعنی برابتر بتا   « واحد»تر آن )ضلع اصلی که ضلع مربع شاخص است( برابر با یک شود که اگر ضلع کوچکساخته می
 √9و قطر مستتطیل  √9های خاص خود را دارد. برای مثال، قطر آن برابر است با شناسند. این مستطیل ویژگیمی √5ت. این مستطیل را برابر با اس 0905/9

ستتان  . این نسبت از زمتان با 0/9برابر است با  √5و الی آخر. نسبت طول به عرض مستطیل  √5برابر است با مستطیل  √0و قطر مستطیل  √0برابر است با 
 (5شتتناخته شتتده استتت و بتته طتتور مکتترر در آثتتار هنتتری، خصوصتتاً در هنرهتتای تجستتمی و معمتتاری دوران رنستتانس، بتته کتتار رفتتته استتت )تصتتویر    

هتای طالیتی،   های متوالی، مستتطیل ( به نام مستطیل0015/5)√6( و همهنین مستطیل 59669/5)√5(، 4/5)√0(، 5959/9)√9(، 0905/9)√5های مستطیل
تترین  طالیتی  9بته   698/9هتای  های مختلف، مستطیل با نسبتشوند. در میان این مستطیلنامیده می «"Dynamic Rectangle"ینامیکد مستطیل»

هتای موجتود در اعیتای بتدن انستان      های موجود در طبیعت و نستبت ها طالیی، نسبتمستطیل است، چرا که نسبت میان طول به عرض آن با دیگر نسبت
 (.9985الهی، مطابقت دارد )آیت

4. Hambidge 

 (.95 ، ص.9955شود در جدول مسطر روان آب طال )مایل هروی، بیتی گواه این بوده است: خامه چون سازد حدیث ریزش دستش رقم/ می . 5
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نمیرد  بیه عنیران م یال تصیاویر       تران مشیاهده های منحصر به فرد آن عصر را میاست  زذا در هر دوره ویژتی

 دهد های قرون اوزیه را نشان میهایی از سطربندی قرآننمرنه 8و 2شماره 

 

    

 

طریقه ساخت  .0تصویر 
مستطیل طالیی 

 ،    ص. 9915الهی،  آیت)
918) 

رسم مستطیل  .5تصویر 
و گسترش آن  √5

الهی،  و آیت9961)بوزجانی، 
9915) 

 .6تصویر 
 مستطیل پویا

 )منبع: نگارندگان(

بررسی  .5تصویر 
های منطقی و  اندازه

مناسب در مربع شاخص 
، ص. 9985، الهی)آیت

915) 

مستطیل  ،8تصویر 
 )منبع: نگارندگان( ایستا

 

هیای خرمیا نرشیته    برگ و نسخ قرآنی در ابتدا بر روی پرست، زرح، استخران کتف :آراییدر نسخهقطع 

ها با متداول شدن کاغذ برای نرشتن در ابعاد مختلف مررد استخراج برده، بعدکه شده است؛ این نرع زمینه می

ز بیه  سازی، قط  نسیخ قرآنیی نیی   های کاغذه ق و تسترده شدن کارتاه 2در میان تمدن اسالمی در اوایل قرن 

هیا در  آراییی قیرآن  نشده است  نسخه بندی واحدی تبیینکنرن به طرر محصل طبقهمرور زمان تغییر یافته و تا

هیا در ابتیدا   های سرم هجری اشکال خاصی پیدا کرد و بعدها رونق و رواج کامل یافیت  قطی  ایین نسیخه    سده

اند  قط  خاص نسخ قرآنیی شیاید بیه ایین     اند و حازت مرب  شکل داشتهشان پهن بردهنسبت به بلندی معمرت

خراستند کتاب مقدس را از نسخ دیگیر متمیایز سیازند و ییا     ام مذهبی میدزیل برده تا کاتبان به پیروی از احک

ردی انجییل یرنیانی فیرق    های خطی عمشاید خراستار این بردند تا طرمارهای عبری اسحار پنجگانه و یا نسخه

  ( 773 ، ص 7831 ترابار و اتینگهاوزن،و داشته باشد

جانمازی، رحلی بزرگ، رقعیی، وزییری، سیلطانی و    ها در ابعاد مختلحی از جمله خشتی، به طرر کلی قرآن
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    7شدندغیره کتابت می

، کتابیت  2های راییج دیگر متمایز است با این تحاوت که عالوه بر قط  دورهتیمرری با  دورهکتابت قرآن در 

آرایی چند ضیلعی در ایین   های بزرگ و کرچک و اشکال هشت ضلعی و بازوبندی نیز پدیدار شد  کتابدر قط 

این نسیخه    (3 وتصریر(71 ، ص 7832ساریخانی ، کارتر و و دا کردهای بعدی تسترش پیدوره ابداع و در دوره

  سطر تدوین شده است 77و  74در 

تییری از  بیا بهیره   8آرایی قرآن در قط  بزرگنسخ قرآنی عصر تیمرری، کتابهای  یکی از مهمترین ویژتی

 ، ص 7813سرشیت،  وپیاک  آرایی قرآنی منحصیر بیه فیرد اسیت    اباست  این ویژتی در تاریخ کت 4کتابت جلی

قرآن بایسنقر با خط محقق و در قط  بزرگ، هشت صححه در آسیتان قیدس   ای از این قرآن را در نمرنه(  486

ناصیر خلیلیی در    خط و کتابیت میرعمیاد و مجمرعیه    کاخ تلستان و مرزه و دیگر صححات آن در مرزه رضری 

  (7833فر، تران مشاهده نمرد وشایستهمی، شرد نگهداری میجنرا  زندن و مجمرعه

 

                                           
 یهتا انواع قطع کاغذ به حالتت  : قطع کاغذ در طراحی و آرایش صفحات بسیار تأثیرگذار است و نقش اساسی در تنظیم سایز عناصر نوشتاری و تزئینی دارد. 9

هتای خطتی کته طتول و      های نسخهترین قطع ز قدیمیا: قطع خشتیها به شرح ذیل است:  مختلف در ادوار گوناگون تجربه شده است که پرکاربردترین اندازه
گوینتد کته   جهت به آن قطع حمتایلی متی   بوده است و به این 6×95این قطع به طول و عرض : قطع حمایلی .(554 ، ص.9986عرض آن برابر است )فدائی، 

و  95انتدازه تقریبتی طتول    : قطع جانمازی (.554:، ص.9986اند )فدائی،  آویختههایی که در این قطع بوده است به صورت حمایل روی لباس زیرین می نسخه

ابتداع   ( متر سانتی 9× 5قطعی از کتاب است به اندازه : بازوبندیقطع . متر سانتی 54× 54دارای عرض و طول تقریباً : قطع بغلی. بوده است متر سانتی 5عرض 
 ادبتی،  هایجنگ. باشد شده بندیته و بندی شیرازه عرض سوی از و شودشود که از سوی طول باز به شکلی از کتاب گفته می: قطع بیاضیتیموری.  در دوره

: ( قطتع وزیتری  599 ، ص.9955)مایل هتروی، کردند می صحافی شکل این به را هجری پنجم تا دوم هایسده قرآنی هاینسخه از بسیاری و ادعیه مجموعه
: قطتع رقعتی   بتوده استت.   متر سانتی 54× 94 و بزرگ آن  96×50و متوسط آن  95×59این قطع در گذشته دارای سه اندازه کوچک به طول و عرض تقریبی 

 حتدود ت قطع رحلی بتزرگ:  9این قطع در سه مدل است: : ( قطع رحلی554 ، ص.9986ائی، )فد متر سانتی 94× 91اندازه قطعی است به طول و عرض تقریبی 
، 9955 مایتل هتروی،  )  است متر سانتی 55×  05حدود ع رحلی کوچک: قط ت9. است متر سانتی 94×54حدود : متوسط رحلی قطع ت5. است متر سانتی 94× 64

 خطتی  هتای نستخه تیموری برای  دورهو اوایل  لکه در اواخر عصر مغواست ای  اندازه: قطع سلطانی . این قطع نیز در عصر تیموری رایج بوده است.(599 ص.
 است. متر سانتی94×04 حدوداً شود و ابعاد آن در ایران رواج پیدا کرد به همین جهت به آن قطع تیموری نیز گفته می که به سفارش سالطین بود،

تنتوع  از طرفتی  (. 6 ، ص.9915های وزیری و رحلی و جلی معروف هستتند )محمتدی،   ها به قطعثراً این نسخههای معمولی و متناسب: اکنسخی در قطع : 5

 سلیقه و تفنن کاتب -9استفاده از نسخه  نحوه -5هایی برای کاتبامکانات یا محدودیت-9قطع کتاب به چند مورد بستگی دارد: 
شد. شکوه کتب در قطتع بتزرگ، کتاربرد آن مثتل     اغلب به سفارش پادشاهان و شاهزادگان تهیه می های قرآنیگونه نسخههای بزرگ: ایننسخی در قطع : 9

هتا در قطتع   نستخه  های سلطنتی از دالیتل تهیته  ها و امکانات کافی برای تولید کاغذهای بزرگ در کارگاهنمادین از قرآن در مساجد و یا ورودی شهر استفاده
گوینتد.  باشد. این قطع از نسخه، قطع سلطانی نام دارد و یا قطع تیموری نیتز متی  نیز دالیل دیگری برای انتخاب ابعاد بزرگ می بزرگ است. حجم زیاد نسخه

 (.9915فر، است )غفوری 04× 94ابعد این قطع 
« منی 54»رض آن یک متر است. این قرآن، به قرآن مقابل این قرآن، نزدیک به دو متر و ع باز شده دو صفحه ها، قرآنی است که اندازهیکی از این نمونه:  0

شود. این قرآن گویا توسط ابتراهیم  پاریس نگهداری می معروف شیراز قرار داشته است و اکنون در موزه معروف است. گویا این همان قرآنی است که در دروازه
   (.096 ، ص.9951سرشت، سلطان حاکم شیراز بوده، نگاشته شده است ) پاک
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 های عصر تیموریقرآن آراییصفحه هاینگاهی گذرا به ویژگی

آراییی را  که مرضرع و محترای غازیب صیححه   ای از ارتباط تصریری بیان کرد؛ چراتران شاخهآرایی را میصححه

زیباشناسانه بین عناصر نرشتاری و تصیریری و فییاهای م بیت و منحیی در     تران روابط مناسب و منطقی و می

 قیرن اسیالمی تیا    دورهآراییی در اواییل   های قبلی تحته شید صیححه  طرر که در بخ یک صححه دانست  همان

آراییی آغیاز و متیداول تشیته و در     ایلخانی تزئینات و صححهسلجرقی و  دورهچهارم ه ق بسیار ساده برده و در 

 ( 77 و 71وتصاویر آرایی را شاهد هستیمتیمرری اوج استحکام و منطق و ساختار منسجم در هنر صححه دوره

بنیدی  قرآنیی کیه بیه صیررت عمیرمی صیححه       هآرایی چند نسخبیشتر به نمای  ساختار صححه تصاویردر این 

شیی و تعییین چهیارچرب    کآرایی بعد از تعیین صححه، جدولدر صححه دهیم شرند را مررد بررسی قرار می می

بیه صیررت مجلیل،    های میذهب قرآنیی   هها در نسخکشیشرد  در این دوره جدولبرای خط و نق ، انجام می

هیای مینظم و مرییف و    هیا و زنجییره  محصل و رنگین و با ساختاری هندسی و دارای تزئینیات هندسیی، تیره   

آرایی، حاشیه از سه طرف یکسان و پهن اسیت و  اند  این نرع صححهشده یچ و تاپ به کار ترفتههای پرپاسلیمی

ترکییب   یابدها امتداد میهای کاغذ و یا تا راستای شرفهاز طرف عطف باریک است و جدول طرف عطف تا زبه

ای بازوبنیدی و  ای، سه کتیبهکتیبهآرایی و میزان تناسبات در چیدمان عناصر سرزرح به صررت سهبندی صححه
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آراییی ییک    تزئینی بیاریکی در صیححه   حاشیه 72تاهی نیز همچرن تصریر شده است  میای طراحی کتیبهپنج

شرد  در ایین اثیر    کند، به طرری که صححه متقابل آن با صححه پیشین نامتقارن مینمرد پیدا می ضل  صححه 

ری در اما چییدمان کیادر و عناصیر نرشیتا     تتناسبات صححه به صررت غیرمتقارن طراحی شده اس که به نحره

ایستایی در عین پریایی به وضیرح قابیل مشیاهده اسیت  برخیی از       ؛اندتعادل و یک میزان متعادل آراسته شده

  (72وتصریر  شدندهای عصر تیمرری فقط صححات آغاز جزء به صررت محرد یا مزدوج ترسیم میقرآن

 

 
 

 ایکتیبیه آرایی پنج قسمتی و یا سیه  تیمرری بسیار رایج برده، صححه دورهآرایی که در نرع دیگر از صححه

آرایی در ابتدا، و میانه صححه و انتهای صححه سه سطر با قلم ثلث و ییا محقیق جلیی،    است  در این نرع صححه

شرد و دو قسمت میانی این سه سطر، آیات قرآن به خط نسیخ در چنید سیطر کتابیت     آیاتی از قرآن نرشته می

 زئینیات و تیذهیب قابیل مشیاهده اسیت     نسخ نیز فییاهایی جهیت ت   عمردی اطراف خط شرد، چهار کتیبهمی

تران به صححات می ،تیمرری دورهآرایی نسخ قرآنی از صححه آخرین نمرنهبه عنران   (3 ، ص 7832ومحمدی، 

دیده شده است، این صححات سرتاسر به صررت متقارن و  هاهاشاره کرد که در برخی از نسخ هآغازین این نسخ

هیا کیل صیححه را    برنید، تیذهیب  ای به کار نمیی نراز مزیّن به تذهیب هستند و در آن هیچ نرشته با ریتم خرش

کنند؛ تاهیا  بیه عنیران صیححات     مزدوج مقابل همدیگر در کتاب جلره نمایی می پرشانده و به صررت دو صححه

برنید، ایین صیححات صیرفا  کیاربردی تزئینیی دارنید و بیه نیرعی          می نرع آرای  صححات بهره بدرقه نیز از این

    (7831فر، وغحرریای برای ورود به کتاب هستند  مقدمه

 

آستانه مقدسه  موزه آستان قدس رضوی و ی منتخب از موزهقرآن هایهنسخ تحلیل-و تجزیه معرفی

 قم

هیدف  راسیتای تکمییل    درهایی کیه  حاضر ضمن جلرتیری از اطناب سخن، ترصیف پژوه به ذکر است  متز
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عصر تیمرری  متعددمذهب قرآنی های هبدین ترتیب از میان نسخ بیان نمرده است  به اختصارباشد را  پژوه 

نسیخه قرآنیی    1از هیر میرزه    نمرنه برتزیده شد که 71در مجمرع  ،های ذکر شده هستندکه مححرظ در مرزه

ها بر اسیاس شیماره و نیام میرزه     بررسی قرآنبنابراین   مررد پژوه  حاضر واق  تردید و متمایز ثمین ،هبمذ

 شرح داده خراهد شد 

سه قلم نسخ، محقق، رقیاع   اب« عبداهلل طباخ هروی»به خط  718 قرآن شماره )رضوی(: 1 قرآن شماره

با مرکب مشیکی کتابیت تردییده اسیت       متر سانتی 3/43×1/84آبادی در ابعاد سطر بر روی کاغذ دوزت 77در 

 ( 78باشد وتصریر تعداد اوراق این مصحف قرآنی نامشخص می

ها به خیط رقیاع   کرفی تحریردار و سرسرره ،ها به خط کرفیهای صدر و ذیل این صححات نرشتهدر کتیبه

ه یعنی قط  این نسخ  (78وتصریر  دباشمی
 

 
همچنیین نسیبت ابعیاد کیادر      وبیرده     برابر با  1/414 نسبت  

هیا طالییی   به این معنی که قط  قرآن و ابعاد سرزرح با نسیبت  است دست آمده ه ب   برابر با  1/4سرزرح عدد

ارتباط دارد که منطبیق   1/1داخلی یا همان کادر عناصر نرشتاری در ابعادی با نسبت  اند  اما کتیبهتدوین شده

های انجام شده نسبت طرل به عرض قط  صححه بیه نسیبت طیرل بیه     ررسیباشد  اما در ببا تناسبات ایستا می

آیید کیه بیا تناسیبات پرییا هماهنیگ اسیت        دسیت میی  ه بی    یا همان  1/4 عرض کادر عناصر نرشتاری عدد

آراییی  بنیدی و نیرع صیححه   مشخص است، دو صیححه از زحیاظ ترکییب    Zطرر که از قسمت همان  (74وتصریر

سحید و فیای تنحس بین  وزی حاشیه باشدمیمتقارن 
 

 
  به  

 

 
 نامتقارن است  

 

 

 

 

 

 

 

 

نهم هجری و نمرنیه   های مکتب شیراز در سدهدارای ویژتی، 731 قرآن شماره )رضوی(: 2قرآن شماره

در باشید  ایین اثیر ترانقیدر     مشیخص نمیی   این مصحف متاسحانه کاتب کتابت عصر تیمرری است  ممتاز شیره

سطر با مرکب مشکی و نسیخ  72به قلم ثلث جلی و  سطر به طالی تحریردار 8تقسیمات سطری با 71صححات 

کتابت تردیده است وتصیریر   1/87×1/27ابعاد  برگ در 211تعداد اوراق  بازی  حنائی وخحی بر روی کاغذ خان

71  ) 
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ابعیاد   نسیبت ای طراحی شیده اسیت کیه    کتیبه 1آرایی سرزرح در این اثر به صررت بندی و صححهترکیب

  ، کادر سرزرح
 
شیرد کیه   اصیل میی  ح1/5 دد دست آمده و نسبت آن با کادر عناصر نرشیتاری عی  ه ب 1/3 عدد 

و نسبت طالیی است وزی همچنان با تناسبات ایستا مطابقت دارد با کادر طالیی     نزدیک به تناسبات پریا و

هیای سیه جانیب را    است که حاشیه  ش  ترنج در وسط طرل و عرض سرزرح مشاهده شده ترفته استفاصله 

نسیبت  عملکیرد  کند به طیرری کیه   دهد  تناسبات قط  صححه با نسبت طالیی برابری میازشعاع قرار میتحت

  ،طرل به عرض
 

در  در عطف مشخص شده است کادر سیرزرح   آنچه که آیدت میدسه ب   برابر با  1/4عدد   

ترین بخ  صححات یعنی کند  اصلیسطربندی مشترک تبعیت میمترازن و از ترکیبی متقارن و  هر دو صححه

هیای افقیی   ای برخرردار برده است  تناسبات بزرگ و کرچک در کتیبهباشناسانهیکادر عناصر نرشتاری از دید ز

 4و  2 عمیردی در اطیراف کتیبیه    کتیبیه  4و  کنید تردتی دید و آرام  در مطازعه را ایجاد میی متن باعث تس

ایستایی بیشتر کادرهای نرشتاری شده است  زذا ادغام دو کادر عمردی و افقی درکنار یکدیگر و  مرجب پریایی

  (76وتصریر  استحکام و تعادل است زقاکنندها

 

 

 

 

 

 

 

 

  اسیت  آستان قدس رضیری  های برجسته مرزهیکی از نمرنه، 211 قرآن شماره )رضوی(: 3قرآن شماره

سطر بر روی کاغذ خانبیازیغ   3که با خط ریحان در  باشدکاتب این اثر می «بیانی»متخلص به  7عبداهلل مروارید

این قرآن دارای ترجمه به خط نسخ با مرکب مشیکی و    کتابت شده است 82×28ابعاد  ورگ ب 147 نخردی در

نییم تیاج در طیرل و عیرض دو      شی  این نسخه بسیار پرکار برده و  سرزرح به صررت مررب نرشته شده است 

  (71وتصریر  صححه سرزرح مشاهده شده است

 های ابعاد این اثر مررد مطازعه واق  شد به شرح زیر است:آنچه که در تحلیل

                                           
 الدین عبداهلل مروارید متخلص به بیانی از شاگردان عبداهلل طباخ هروی بوده و در دربار سلطان حسین بایقرا خدمت وزارت یافته است.خواجه شهاب .9
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مطازبق است که برابر با نسیبت ایسیتا    1/3 آرایی این نمرنه با عددمیزان عملکرد تناسبات قط  در صححه

 ح و تزئینات منطبق بر نسبت طالیی شیکل ترفتیه اسیت  یعنیی     اما کادر سرزرتنظیم شده است  

 
 1/4دد عی  

  های انجام شده از ایین اثیر درییافتیم نسیبت     و تطبیق در بررسیشرد  حاصل می   معادل با 

  
 و     

  

  
   و       

  
های فرقانی و ذیلی به صررت متقارن و متشابه حییرر دارنید    است  کتیبه         

  سحیدی کادر عناصر نرشتاری که بدون تزئینات نیز آرایی این اثر کمتر دیده شده استدر صححهفیای تنحس 

ییان  م باشد مرجب تمرکز چشم و ذهن داشته و تأکید بر اهمیت بخ  مرکزی و ایجیاد تینحس بصیری در   می

  (73وتصریر  شردانبرهی از نقرش ادراک می

 
 

بیا   اسیت کیه   7متعلق به کاتیب هنردوسیت ابیراهیم سیطان     474 قرآن شماره )رضوی(: 4قرآن شماره

سطر بیر روی کاغیذ خانبیازیغ     1کتابت شده است  سرزرح در  خطرط ثلث جلی، تعلیق خرش، محقق و ریحان

بعید از قیرآن منسیرب     متر سانتی 37×67ابعاد در این قرآن نحیس  ضخیم و دارای تزئینات به تحریر در آمده و

ای این نسیخه نمرنیه   باشد تعداد اوراق این اثر نامعلرم می  آیدمصاحف قرآنی به شمار میتترین ربه بایسنقر بز

های زینتی پرکیار و شیکیلی   تزئینی مریف سرزرح، ترنج در حاشیهتذهیب مکتب شیراز است که  بسیار زیبا از

                                           
خطتوط ثلتث و   ه.ق. از خوشنویستان طتراز اول    516. ابراهیم سلطان بن شاهرخ تیموری، بزرگترین هنرمند و حامی فرهنگ و هنر ایرانی است.. متولد 9

 رود.محقق به شمار می
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ایین اثیر محصیرل      (73وتصیریر   خیررد به چشم میی  مرسرم عصر تیمرری های تجررد به شیرههمراه با شرفه

هیای  اما آنچه کیه در تحلییل   است « نصر سلطانی»کارتاه سلطنتی شیراز تحت مدیریت مذهب نامرر آن عصر 

 ابعاد این اثر مررد بررسی واق  شد به شرح زیر است:

با  رضری 474قرآن شماره  و کادر سرزرح داخل صححات قط  صححاتتناسبات در  دستاورد تحلیل اندازه

، دهی شده است به طرری که سامان مستطیل ایستا
 

 
و   

 

 
هیای ایسیتا   تمتناسب بیا نسیب   1/3برابر است با   

 ارزیابی شده است  اما جازب است در محاسیبات  1/1هستند  کادر عناصر نرشتاری مرکزی در این نمرنه با عدد 

  ای کیه  ترنیه بیه  شیریم  های طالییی مراجیه میی   تطبیقی اجزای این اثر با نسبت

  
و نسیبت           

  

  
در ایین اثیر قابیل مشیاهده اسیت  تناسیبات        هانو تحرک پن نامحسرس یک پریایی است          

بین صححه و سرزرح مساوی برده و این قرآن تأکید بر عناصر نرشتاری دارد و یک فیای تنحس بصیری   حاشیه

عمیردی در   ی همیراه بیا دو کتیبیه   ابندی سه کتیبهترکیبشرد  آرایی دیده میمیزانی در کل صححهبسیار هم

تقارن، تعادل، ایستایی، نظم و رییتم در تلحییق    اطراف کادر مرکزی به صررت ایستا در این اثر تدبیر شده است 

شیاخص در  هیای بصیری   ، منظم و باقاعده، یکپارچگی و مرافت در تزئینات، از ویژتیعناصر نرشتاری و تزئینی

  (21وتصریر رودبه شمار می یساین اثر نح

تیا  « انحیال »از سرره  48شامل آیه  ،جزئی از قرآن است که ،371 قرآن شماره )رضوی(: 5 قرآن شماره

سطر بیا   1به خط محقق در  این اثر باشد متاسحانه کاتب این مصحف مشخص نمی ،است« تربه»سرره  31آیه 

 ایین اثیر  تعداد اوراق  به نگارش درآمده است  متر سانتی1/42×1/23مرکب مشکی بر روی کاغذ حنائی در ابعاد 

بارییک تجیرردی    سرزرح آغاز جزء در این نمرنه فقط دارای یک سرسرره همراه با حاشییه باشد  نامشخص می

   (27وتصریر  رنگ بدون شرفه در قسمت فرقانی کادر است

ای نسبت طرل به عرض قطی   است، به ترنه های طالیی حاصل شدهنسبتاز این اثر  یک برگدر مطازعه 

صححه یعنی 
 

 
 سنج  شده است و در تناسبات سرزرح    برابر با  1/4عدد   

 
دسیت  ه بی    برابر با  1عدد   

از تقسیم طرل و عرض ابعاد قط  صححه و تطبیق آن بیا طیرل   های پریا مرتبط هستند  آمده است که با نسبت

  شیرد  یعنیی نسیبت    مستطیل پرییا را شیامل میی   و عرض ابعاد کادر سرزرح ابعاد 

  
  کاتیب و          

اند تراکم و ابعاد عناصر نرشتاری و بصری را به زیبایی چییدمان و  مذهب با ترجه به فیایی که در دست داشته

فیای خازی و سحید بین عناصر نرشتاری متن متناسب و برابیر بیا عطیف اسیت و نسیبت       اند دهی کردهسامان

های فرقیانی، تحتیانی، جانیب زبانیه( همسیان بیرده و ییک تناسیب طالئیی و          سه جانب بعدی وحاشیه حاشیه

آرایی این اثر قابل استنباط است  در نسبت سرزرح و کیادر نرشیتاری   خرشایند و منظم بسیار مرزونی در صححه

  . باشد  یعنی نسبت نیز تناسبات پریا حاکم می
  
 ( 27وتصریر        
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دوم از قرآن مجید است که به  و جزء بیست ،7272 قرآن شمارهف مررد نظر مصح )قم(: 1 شمارهقرآن 

سیطر،   1عناوین و شماره آیات هیر سیرره بیه قلیم زر میزین تشیته و صیححات افتتیاح در          و خط ثلث و رقاع

و در قیرن هشیتم هجیری کتابیت      متیر  سیانتی  81×21در ابعاد برگ  43مسطرکشی شده است و تعداد اوراق 

شخصی به نام شیخ ازکبییر یحییی بین ناصیر در     باشد  سحانه کاتب این مصحف مشخص نمیأمتتردیده است  

آنچیه از   ( 28 وتصیریر  باشید میی   نام کاتیب ایین اثیر مشیخص ن    هجری این اثر را وقف نمرده است 137 سال

 :بعاد این اثر حاصل شده است به شرح زیر استاهای  تحلیل

 هر کدام به صیررت مجیزا   تناسبات قط  صححه و کادر سرزرح و کادر عناصر نرشتاری قرآن مررد مطازعه 

  که قط  صححه و سرزرح یعنیبه طرریشده است، طالیی طراحی  یهابر مبنای نسبت
 
  و  

 
برابیر   1/4عدد   

  و کادر نرشتاری   با 
 
هیای طیرل بیه    تطبیقیی نسیبت   اما در بررسیی  ارزیابی شده است    با برابر 1 عدد  

عرض این سه قازب هیچ کدام از کادرها با دیگری تناسب طالیی نداشته و بر اساس نسبت مسیتطیل ایسیتا در   

برابیر   دو  Zهیای هیر دو صیححه مسیاوی و  بخی  عطیف       اسبات حاشیهتن کنار یکدیگر برابرسازی شده است 

 کنید رشیت عناصیر نرشیتاری برابیری میی     زی بین سطرر با دانیگ د کرچکتر از سه جانب دیگر است  فیای خا

  (24وتصریر 

 

است که با خط محقیق، نسیخ و   تیمرری  دورهمتعلق به اواخر ، 7231 قرآن شماره )قم(: 2 قرآن شماره

صیححات آغیازین و ییا     باشید  سحانه کاتب این مصحف مشخص نمیی أمت رقاع و کرفی تزئینی تحریر شده است 

سطر تنظیم شده است که سیطر اول و آخیر بیا خیط محقیق زریین و دانیگ         1همان سرزرح مزدوج افتتاح در 

سطر آراسته تردیده که سطرر اول و آخر با قلیم محقیق زریین درشیت و     78درشت کتابت و سایر صححات در 

انید  تعیداد اوراق ایین اثیر     شیده  نرشته اعها با خط رقسرسرره با قلم نسخ به تحریر درآمده است وبقیه سطرر 
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نیام کاتیب ایین اثیر       ترسط صحر قلی وقیف شیده اسیت   است که  متر سانتی 81×24در ابعاد  برگ 231قرآنی 

 های ابعاد این اثر حاصل شده است به شرح زیر است:آنچه از تحلیل ( 21 وتصریر باشدمشخص نمی

 7231 شیماره  کادر سرزرح و کادر عناصیر نرشیتاری قیرآن   های صررت ترفته از قط  صححه و در بررسی 

به این معنی که طالیی ترسیم شده است،  یهاصررت جداتانه با نسبت بهدریافتیم هر کادر 
 

 
و   

 

 
 1/4عیدد   

 و    برابر با 

 
بخ  بزرتتر به های نسبت تقسیم ارزیابی شده است  اما در مطازعه تطبیقی    برابر با 1عدد  

  کیه نتیجیه ارتبیاط    بیه طیرری   اسیت  با تناسبات مستطیل ایستا سینج  شیده    کادرها،کرچکتر 

  
      ،

  

  
   و      

  
صححه بیه کیادر عناصیر نرشیتاری و       ابعاد نسبتتیری شده است  مقایسه و اندازه      

شیرد امیا بیا    ادراک می ،عناصر نرشتاری اعدادی که نزدیک به تناسبات طالیی است نسبت قاب سرزرح به کادر

سیرزرح بیه   فرقیانی   7سییمگرن  داد مستطیل پریا فاصله دارند  حاشیهاین حال هنرز از تناسبات تعیین شده اع

بیه نسیبت دو حاشییه طیرف زبانیه و       Zباشد و بخ  می برابر بزرتتر 1/5نسبت دو حاشیه طرف زبانه و ذیلی 

تی کیادر  ای رنگ تبهوسعت بخ  بیاض صححه با فیای آزاد قهره رابر کرچکتر است  میزان تناسبب  2ذیلی 

باعث آرام ، سکرن و ثبات تصریری شده و ییک  پر نق  و نگار تجرردی رنگ کادر سرزرح   آیات و نیز ناحیه

تعییین   7بیه   8هیا  مرکزی به سرسرره نسبت کتیبه اعتدال بصری خرشایندی در کل صححه ایجاد کرده است 

 ( 26وتصریر  باشدمی 7به  4 سرزرح ها به حاشیهت سرسررهشده و نسب

 

تیمیرری   دورهمتعلیق بیه اواسیط     هحدهم از قرآن مجیید  ءجز، 2747 قرآن شماره )قم(: 3قرآن شماره

قرآن با خطرط محقق، ثلث و کرفی کتابت شده است  هر باشد  متاسحانه کاتب این مصحف مشخص نمیاست  

 4دار تزئینی همچرن سیرزرح بیا   مکترب و  دو صححه آغاز جزء به صررت قاب حاشیهسطر  1صححه حدودا  در 

 اندازی بین آیات آراسته شده است  تعداد اوراق این اثر در سازی و تلزار یا برتهسرسرره و با تکنیک ابری کتیبه

مهیردار واقیف ایین اثیر     بین شیاه خلیحیه    علی قلی تنظیم تردیده است  متر سانتی81 ×1/27با اندازه برگ  43

 مصحف مذهب های بارز اینتقارن از ویژتی  (21وتصریر  باشدنام کاتب این اثر مشخص نمی  باشدبها می تران

 های ابعاد این اثر حاصل شده است به شرح زیر است:آنچه از تحلیل  شردمحسرب می یقرآن

 یعنیی نسیبت    انید، منیتظم شیده  نرشتاری هر دو بر پایه مستطیل پریا سرزرح و کادر 

 
و          

 

 
مطابقیت   1/3نسبت عیدد  اما ابعاد صححه با  اند نسبت طالییکه بر مبنای  ارزیابی شده است        

                                           
1. Simgun, Silvery  
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تیراز بیرده بیه    هیم  ایسیتا های مررد تحلیل فقط تطبیق یک کیادر بیا نسیبت    دارد  در برابرسازی و مقایسه قاب

  ای که  ترنه

  
صححه به سرزرح و کادر سرزرح به کادر نرشیتاری  شرد  در سنج  کادرهای حاصل می     

  آید  یعنیی  دست میه رو بمحاسبه پی 

  
  و          

  
هیای صیدر، ذییل،    حاشییه           

ر کرچکتر از سه جانب دیگر طراحی شده است  میزان عناصیر  ببرا 1/5 عطفطرف زبانه با یکدیگر برابر برده و 

بنیدی سیرزرح بیه صیررت سیه      تقسییم  باشید  میی 1/3 ها فیای تنحس برابر برده و کادر سرسررهنرشتاری با 

بندی آن به صررت تیاد رنگی و خطرط متنرع باعث جیذابیت میاهری و در پرییایی    ای آراسته و ترکیب کتیبه

  (23وتصریر  نگاه مخاطب یاری رسانده شده است بصری

 

   

قرن هشتم  )قم(، 9 قرآن شماره .29تصویر 

 91×21: ، ابعاد9292ثبتکد هجری،

واقف: شیخ الکبیر یحیی  ، خط: ثلث،متر سانتی

ه آستانه مقدسه محل نگهداری: موز بین ناصر،

 (آرشیو موزه حضرت معصومه )س( قم )منبع:

 کدثبت )قم(، 2 قرآن شماره .21تصویر 

، خط: محقق، متر سانتی 91×21: ابعاد، 9281

تیموری، واقف:  دورهنسخ و ثلث، اواخر 

صفرقلی، محل نگهداری: موزه آستانه مقدسه 

 قم )منبع: آرشیو موزه حضرت معصومه )س((

 

کدثبت  )قم(، 9 قرآن شماره .27تصویر 

، خط: متر سانتی 91×1/29: ابعاد، 2919

 محقق و ثلث، واقف: شاه خلیفه مهردار،

محل نگهداری: موزه آستانه مقدسه قم 

 حضرت معصومه )س(()منبع: آرشیو موزه 

 

   
بندی و بررسی ترکیب .21تصویر 

. 9292آرایی، قرآن های صفحه نسبت

 )منبع: نگارندگان(

بندی و بررسی ترکیب .26تصویر 

. 9281آرایی، قرآن های صفحه نسبت

 )منبع: نگارندگان(

بندی و بررسی ترکیب .28تصویر 

. 2919آرایی، قرآن های صفحهنسبت

 نگارندگان()منبع: 

 

عناصیر   ،خطیرط محقیق، نسیخ و ثلیث     این مصحف نحییس بیا  ، 2238 قرآن شماره )قم(: 4قرآن شماره

تر به ای که سه سطر آن در اول، وسط و پایان با دانگ قلم درشتبه ترنه ستا سطر تنظیم شده3نرشتاری در 

صححات بیه خیط ثلیث کتابیت      تر در وسطخط محقق نرشته شده که در صححات میانی و پایانی، سطر درشت

 حیدودا  ابعیاد صیححه   برگ با  24 تعداد اوراق این اثرباشد  سحانه کاتب این مصحف مشخص نمیأ  متشده است
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  ابعیاد صیححه   (23 وتصیریر  آراسیته شیده اسیت    متر سانتی1/28× 1/71ن و ابعاد کادر مت متر سانتی1/83×23

 و ابعاد کادر عناصر نرشتاری یعنی  5/1 و ابعاد کادر سرزرح عدد 1/3نسبت عدد 

 
دهی  سامان         

ط  کادر نرشتاری نسبت طالیی دارد وزی کادر سرزرح و مقیاس ابعیاد صیححه بیا    شده است  به این معنی که ق

بییاض سیرزرح اسیت  فییای تینحس در       قط  صححه سه برابر حاشیه تناسبات ایستا در ارتباط هستند  حاشیه

نسبت صیححه   باشد میمتیاد سرزرح و صححه  با حاشیه و در تناسبات اثر بسیار اندک بردهکادر نرشتاری این 

  نسبت کادر صححه به قاب نرشتاری عدد  ،3/1 عدد در تطبیق با کادر سرزرح

  
محاسبه شده          

  (81وتصریر است 

 

  
خط: نسخ، محقق ، 2238وقم(، کد ثبت: 4  قرآن شماره   23تصریر 

محل نگهداری: مرزه ، جزء اول قرآن، 1/28×1/71ابعاد:  و ثلث،

 آرشیر مرزه حیرت معصرمه وس(( آستانه مقدسه قم ومنب :

های بندی و نسبتبررسی ترکیب   81تصریر 

   ومنب : نگارندتان(2238آرایی، قرآن  صححه

 

هشتم از قیرآن کیریم را   جزء ، است جزء بسیار ترانبهای مرزه، 2883 قرآن شماره )قم(: 5 قرآن شماره

و تمیامی جیزء بیا آب طیال و      به تحریر درآمده سطر  1که به خط محقق ریز و درشت زرین، در  شردشامل می

سیحانه کاتیب ایین مصیحف مشیخص      أمت اندازی کتابیت و آذیین شیده اسیت     فراصل سطرر نیز با تکنیک برته

 متیر  سیانتی  16×86ابعاد قط  رحلیی بیزرگ یعنیی    در شرد که برگ را شامل می 23تعداد اوراق آن  باشد  نمی

  در سرزرح این قرآن هیر ییک در   ترانقدر استآرایی شده است  مسعرد بن صاحب ازسعید واقف این اثر صححه

چهار سطر منظم شده به طرری که سطر اول و چهارم با دانگ قلم درشت به خط محقق و دو سیطر مییانی بیا    

  (87وتصریر  دهی و طراحی شده استانریحان سامدانگ قلم ریزتر به خط 

های نسبت 
 

 
و   

 

 
وزیی نسیبت کیادر     ،هستندیعنی مستطیل پریا و نسبت طالیی        بر مبنای  

 

 
اییم کیه در   است  اما در تطبیق تناسبات محاسبه شده با نسبت مستطیل ایستا مراجه شده 1/1 عدد بابرابر  

ی که نسبت کیادر بزرتتیر بیه کیادر کیرچکتر      به نحر ؛نشده استهیچ یک از تطابق کادرها نسبت طالیی درج 

اسیت کیه   1/5، نسبت کل صححه به کیادر نرشیتاری معیادل    1/2یعنی کادر صححه به کادر سرزرح برابر با عدد 
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باشد وزی با ایین حیال از تناسیبات طالییی فاصیله دارد  نسیبت سیرزرح بیه کیادر          نزدیک به مستطیل پریا می

  (82تصریر و است 1/8دد نرشتاری برابر با ع

  
 

، خط: نسخ، محقق و ثلث، 2883وقم(، کد ثبت:  1 قرآن شماره  87تصریر 

محل نگهداری: مرزه آستانه مقدسه قم ، جزء اول قرآن، 1/28×1/71ابعاد: 

 آرشیر مرزه حیرت معصرمه وس(( ومنب :

های بندی و نسبتبررسی ترکیب  82تصریر 

 ومنب : نگارندتان(  2238آرایی، قرآن صححه

 

 های مطالعاتیبندی مباحث و تحلیل نمونهجمع

هرای   های قررآن آرایی نسخههای حاکم در اصول صفحهترین مؤلفهشاخصاول:  پرسشالف( پاسخ 

 برده چیست؟های ناممذهب عصر تیموری موزه

تناسیبات بیین اجیزای    آرایی نسخ قرآنیی میررد مطازعیه رعاییت     مهمترین ویژتی اساسی در اصرل صححه

یک اثر هنری مشخص شرد بیه تبعییت از آن دیگیر اجیزای      زمینه است  به بیانی دیگر زمانی که اندازه سازنده

ارتباط بیا یکیدیگر تناسیبات قابیل تیرجهی در نقیرش، رنیگ        مررد نظر نق  بسته و در  زمینهسازنده بر روی 

ی هیای قانرنمنید و انیدک بیردن تعیداد اجیزا      رییتم ، هبصری سادهای  جرد قانرنوکنند  بندی ایجاد میترکیب

آرایی نسیخ میررد نظیر دییده       از طرفی قانرن تقارن در صححههای آن است از ویژتی نرشتاری و عناصر تزئینی

تر باشید بیشیتر بیه عنیران ییک شیکل واحید دییده          هر چه یک سطح بسته متقارنشده است بدین معنی که 

ها قابل مشاهده اسیت   باشد که در سرزرحهای شاخص مین آثار از دیگر مرزحهآرایی ایتعدل در صححه .شرد می

کشیی  بندی و جدولکشی هستند  صححهتیمرری دارای چهارچرب معینی از جدول دورههای آرایی قرآنصححه

باشید؛  قسمتی میی  1  در صححات متن، تقسیمات یبه تنظیم شده استها، به صررت حاشیه و سه کتدر سرزرح

تیمیرری میررد    دورههیای  های آیات ترسیم شده است  قرآنعمردی در اطراف کتیبه کتیبه 4تاهی در صححه 

هیای تجیرردی و طالئیی    از ترکییب رنیگ  و  مطازعه بیشتر در قط  رحلی و یا سلطانی و یا وزیری ترزید شیده 

هایی همچرن نسیخ    خطده استاستحاده ش هاآرایی قرآنهایی بی  از دو ردیف در صححهکشیهمراه با جدول

بنابراین سیازمان ادراکیات بصیری بیه صیررت       اند دیده شدهبیشتر ها های مذهِّب مرزهو ثلث و محقق در قرآن
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هیای  کیحییت ارزش آرایی است  بندی و صححهنرشتاری و ترکیب -منسجم حاکم بر ارتباط بصری میان تزئینی

تناسیبات  ترانید نقی  مهمیی در مییزان کیحییت       می آراییححهو روابط آن با ص نرشتاری-نقرش تزئینیبصری 

 .را داشته باشد آرایی قرآنیاز تزئینات در نسخههمچنین میزان استحاده  آرایی وبصری حاکم در صححه

 

دوم: با توجه به تبعیت از معیارهای اساسی در تناسربا  بصرری رایرن هنرهرای      پرسشب( پاسخ 

 آرایی نسخ قرآنی مذهب تأثیرگذار هستند؟  تجسمی چه عواملی در صفحه

های مررد نیاز برای آرایی نسخ خطی و قرآنی، در نظر ترفتن ابعاد و اندازهاوزین عامل تأثیرتذار در صححه

بسییار حیائز    های قرآنیی میزان تناسبات حاکم در طراحی قط  مصحف اثر است  بدین معنی که زمینهکاغذ و 

بصیری   شناسیانه بصری و همچنین بر اساس تناسبات زیبایی مررد مطازعه بر اساس تناسبات ت است  آثاریاهم

عامیل   باشد میمستطیل ایستا و پریا تیری از انجام شده است  آنچه که در تناسبات این آثار استرار است، بهره

این بخی  خیارج از   و است؛انتخاب نرع کاغذ های مررد نظر مؤثر است، آرایی قرآندیگری که در زیبایی صححه

اعیم از  بنیدی    تعادل، تقارن، نظم و چیدمان عناصر بصری در جیرار یکیدیگر، ترکییب   (باشدحاضر می پژوه 

کشیی از عرامیل   بندی رنگی، کمندکشی و جدولبندی فیاهای تزئینی، نرشتاری، م بت، منحی، ترکیبترکیب

هیای پنهیان در   وجیرد انیرژی  رآنی مررد نظیر هسیتند    آرایی نسخ قدر زیباسازی صححهدیگر  مهم و تأثیرتذار

هیا و  شرد، به طرری که وجرد حرکتناپذیری در دید مخاطب میصححه عامل دیگری است که مرجب خستگی

هیای اطیراف کیادر سیرزرح کیه      کنید، وجیرد شیرفه   نراختی خارج میی های اسلیمی که چشم را از یکچرخ 

کند از عرامل مهمی هستند که حتیی در تعیادل تناسیبات    منتقل میهای درونی متن را به طرف حاشیه  انرژی

 اند  آرایی مؤثر واق  شدهصححه

هرا   هرای مطالعراتی چیسرت وشرباهت    سوم: وجوه اشتراک و افتراق بین نسخه پرسشج( پاسخ 

 ها چه میزان محاسبه شده است؟ تفاو 

 

 های رضوی و قم:مطالعه وجوه مشترک در آثار مطالعاتی موزه

 باشد:مررد تححص به شرح زیر میقرآنی مذهب  اثر 71در های بصری مشترک ویژتی

خیط  ریزی تناسبات قط  صححات با معیار اصرل و قراعد مشخص و مشترک همچرن تقسیم پیاره پایه  7

بخ  بزرتتیر بیه بخی  کیرچکتر و مییزان تناسیبات بصیری راییج در          های مساوی، تقسیمبه بخ 

 هنرهای تجسمی 

 ی از دو نسبت معروف مستطیل ایستا و پریا تیرهبهر  2



 های مذهب عصر تیموری ...قرآنآرایی تناسبات حاکم در اصول صفحهمیزان بررسی تطبیقی                                          91

 آرایی از نظام هندسی   ترفتن اصرل صححهمایه  8

  ای همراه با کتیبیه کتیبه 1ای و کتیبه 8بندی کادرهای سرزرح بر اساس ساختار تیری از تقسیمبهره  4

 بازوبندی 

 برخررداری از مرکزیت عناصر نرشتاری و متقارن بردن طرل و فاصله سطرر   1

 های سرسرره با عناصر تزئینی پرکار و تناسبات پریا نسبت به کادر نرشتاری حاده از کتیبهاست  6

     و   و   و  کارتیری از چهار رادیکال طالیی و پریا ه ب  1

 جریی از دانگ ریز و تلحیق آن با دانگ درشت قلمبهره  3

 کتابت با خطرط شاخص از جمله: نسخ، ثلث، محقق، کرفی، ریحان و رقاع  3

 مشاهده ححظ تعادل بصری در هر ده اثر مطازعه شده  71

 های مختلفاستحاده از قط  رحلی در سایز  77

هایی بصری و تجسمی همچرن نظم، ریتم، وحدت و یکپارچگی، ترازن و تقارن، تأکیید و  رعایت مؤزحه  72

 تیاد 

 دهی فیای تنحس و یا منحی در تلحیق با دیگر فیاهای م بت و عناصر تجسمیسامان  78

 متقارن در هر ده اثر بررسی شده حاشیه  74

 

 های رضوی و قم:مطالعه وجوه افتراق در آثار مطالعاتی موزه

 رضری بیشتر بردن معیار مستطیل ایستا نسبت به مستطیل پریا در آثار مرزه  7

 خط 1 ازی 8خط و آثار مرزه قم از  1ی از 1شروع سطربندی درآثار مرزه رضری از   2

ر و همچنین تقارن در کادربندی سطرر آثار رضری بیشتر از آثار میرزه  برابری طرل و فاصله بین سطر  8

 قم

قیم نسیبت بیه     ها در آثار میرزه ای سرزرحکتیبه 8بندی و چیدمان کادرهایتر از ترکیباستحاده بی   4

 آثار مرزه رضری

ر صححات آثیار تیمیرری از صیدر، ذییل، زبانیه نسیبت بیه آثیا         ترازی حاشیهبیشتر بردن تساوی و هم  1

 تیمرری قم  

های رضیری نسیبت بیه    های تیمرری قرآنک رت در پرکاری نقرش و مرافت در عناصر تزئینی سرزرح  6

 آثار مرزه قم

 های مذهب تیمرری قمهای مذهب تیمرری رضری نسبت به قرآنفراوانی فیای م بت در قرآن  1
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ده در عناصیر نرشیتاری   ش تنساهای ببردن و تساوی ابعاد و نسبت نقشی، کرچک میزان مرافت، ریز  3

 های مذهب تیمرری مرزه قمآثار رضری بیشتر از عناصر نرشتاری قرآن

 جریی از تناسبات دانگ درشت قلم در آثار مرزه قم بیشتر از آثار مرزه رضری  بهره  3

مشاهده میزان ک رت و فراوانی و تأکید بر عناصر تزئینی نسبت به عناصر نرشتاری آثار مرزه رضیری     71

 یق با آثار مرزه قمو در تطب

بردن میزان تناسبات حاکم با معیار نسیبت مسیتطیل پرییا در ابعیاد کیادر عناصیر نرشیتاری         بیشتر   77

 قم نسبت به آثار مرزه رضری  مرکزی در آثار تیمرری مرزه

 

آراییی اوراق عصیر تیمیرری و بیا اسیتناد بیه       با ترجه به نکات مرتبط با مباحیث اصیرل حیاکم در صیححه    

تیرند  این مشخصیات  ها مررد تجزیه و تحلیل قرار مییافتهبررسی شده،  های ویژه و مرجرد در آثارخصرصیت

 اند  در سه جدول تدوین شده

آراییی و مییزان برابیری فییای منحیی بیا       بنیدی صیححه  بندی تناسبات ابعاد، ترکیببه جم  7در جدول 

بنیدی  آرایی روابط کادرهای تقسییم صححه 2شماره در جدول شرد  و نگار پرداخته می فیاهای م بت و پرنق 

تناسیبات و   8انید  جیدول   ارزیابی شدهها های آنشده با یکدیگر مررد تطبیق واق  تشته و میزان درصد نسبت

های آستان قیدس رضیری و آسیتانه    های مررد بررسی عصر تیمرری از مرزههای رایج حاکم در کل قرآننسبت

  داده استتطبیق قرار و  را مررد مقایسهمقدسه قم 

شایان ذکر است تجزیه و تحلیل آثار مطازعاتی از طرییق آزمیرن تحلییل وارییانس انجیام شیده اسیت بیه         

ثیر یک متغیر مستقل تیروه بنیدی بیر ییک متغییر      أمقایسه میانگین دو یا چند جامعه ویعنی ت که برایطرری

 .تردیده استکمی وابسته( از این آزمرن استحاده 
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 ارندگان(گ)منبع: ن مورد مطالعه های مذهب قرآنیهتناسبات غالب در نسختحلیل بصری میزان  .9جدول 

 کد اثر

 های اثرویژگی

 موزه آستانه مقدسه قم موزه آستان قدس رضوی

919 911 211 191 891 9292 9281 2919 2289 2998 

 ابعاد صفحات قرآن
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×
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ت حاکم در ابعاد کادر
میزان تناسبا

    1/3             1/3 1/3       قطع صفحه 
    1/5 1/3          1/3    1/3    ابعاد سرلوح

 1/1             1/2 1/1 1/1 1/1 1/1 ابعادکادرنوشتاری
 1/2 1/3    1/1 1/2          1/9 1/1 نسبت صفحه به سرلوح
 نسبت صفحه به کادر

 1/5    1/1 1/5 1/6 1/9    1/3 1/1    نوشتاری

 نسبت سرلوح به کادر
 نوشتاری

1/1 1/5 1/1 1/8    1/5 1/8    1/9 1/8 

ی
نحوه سطرآرای

 4 5 3 5 3 6 5 5 5 7 تعداد سطور سرلوح 
 برابر نابرابر برابر نابرابر برابر برابر  برابر  برابر  نابرابر برابر طول سطر سرلوح

 برابر نابرابر برابر نابرابر برابر برابر  برابر  برابر  برابر  نابرابر فاصله سطور سرلوح

 کادربندی سطور
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متقارن 
متقارن 
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 دارد دارد دارد دارد دارد ندارد دارد دارد دارد دارد کتیبه ذیلی
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آثار مورد مطالعه و  آراییصفحه هاینسبت تقسیمات و های برازش در تطبیقمیزان توزیع درصدهای نسبی شاخص .2جدول 

 ارندگان(نگ )منبع: نتایج تحلیل الگوی نهایی معادله ساختاری پژوهش

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محاسبه شده است   711هر بخ  به صررت مجزا از نسبت ی تیر، معیار اندازه2در جدول 

در تطبیق بیا  آرایی، در کل صححه اید میزان عملکرد تناسبات طالییمشاهده نمرده 2آنچه که در جدول  

هیای  در نمرنیه  دهید میی  د  شیراهد نشیان  نباشی میی بصری ترفته و چیدمان عناصر تقسیمات و تداوین صررت

تناسیبات بیر   آسیتان قیدس رضیری     میرزه های مذهب تیمرری بیشتر از قرآنمرزه آستانه مقدسه قم تیمرری 

 محاسبه شده است  و کادرها بهتر  هاهتیری ابعاد قط  نسخدهی و اندازهسامانهای طالیی مبنای نسبت
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 ارندگان(گ)منبع: نثار مطالعاتی آرایی آبررسی میزان راندمان تناسبات مستطیل ایستا و پویا در تقسیمات صفحه .9جدول 

 آثار

 های مدنظرموقعیت

های تیموری موزه آستان قدس قرآن

 رضوی
 های تیموری موزه آستانه مقدسه قمقرآنی

919 911 211 191 891 9292 9281 2919 2289 2998 

 نسبت قطع صفحه
 *  * * * *   * * پویا

  *     * *   ایستا

 نسبت کادر سرلوح
 *   * * *  *  * پویا

  * *    *  *  ایستا

نسبت کادر عناصر 

 نوشتاری

  * * * *      پویا

 *     * * * * * ایستا

نسبت قطع صفحه 

 سرلوحکادر به 

   *   * * *   پویا

 * *  * *    * * ایستا

نسبت قطع صفحه 

 به کادر نوشتاری

       *   * پویا

 * * * * * *  * *  ایستا

کادر سرلوح نسبت 

 به کادر نوشتاری

   *   *     پویا

 * *  * *  * * * * ایستا

 

ریا و ایستا پرداخته اسیت  تیراز مسیتطیل پرییا در آثیار قیم       بندی تناسبات مستطیل پبه جم  8جدول  

تطبیق تناسبات مستطیل ایستا در آثیار رضیری    نتیجهارزیابی شده است   ترنسبت به آثار رضری ثقیل و وزین

پریا و  به بررسی و تحلیل مقیاس و معیار نهایی نسبت 2در نمردار  نسبت به آثار قم بیشتر سنج  شده است 

  پردازیمتطبیق آن در آثار هر دو مرزه می

 

 
های رضوی و آرایی آثار موزهاصول صفحهدر های نسبی از تناسبات طالیی، پویا و ایستا درصدتوزیع فراوانی  .2مودار ن

 (نگارندگان)منبع:  قم
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هیای تیمیرری   آراییی قیرآن  تناسیبات کتیاب   دهندهدهد بنیان اصلی و تشکیلهای پژوه  نشان مییافته

هیای تیمیرری میرزه    از قیرآن  درصید  3/13 کهقم مستطیل ایستا است به طرریهای رضری و مرزه مححرظ در

مییزان   انید  تناسیبات ایسیتا ارزییابی شیده     بر پایه ،های تیمرری مررد مطازعه قماز قرآن درصد 2/27رضری و 

باشید، از مجمرعیه مطازعیات انجیام شیده بیر روی       تراز میتناسبات طالیی با نسبت مستطیل پریا یکسان و هم

و درصید   6/28رضیری   دریافتیم آثار مرزهها با یکدیگر کادرها و چین  عناصر بصری در صححات و تطبیق آن

 دارای تناسبات پریا هستند    درصد 4/16آثار مرزه قم 

هیای  تطبیقی نهایی آثیار میررد نظیر بیا مییزان تناسیبات حیاکم در نسیبت         به محاسبه 4و 8نمردارهای 

  پردازدهای پریا و ایستا می مستطیل

 

 
 ارندگان(گ)منبع: ن بررسی تطبیقی میزان تناسبات حاکم از نسبت مستطیل پویا در آثار موزه رضوی و قم .9نمودار 

 ارندگان(گ)منبع: ن نسبت مستطیل ایستا در آثار موزه رضوی و قم مطالعه تطبیقی میزان تناسبات حاکم از .1نمودار

 

 گیرینتیجه

ها و تماشاته میزان عقل و هرش و هنر بزرتان تذشته است؛ بیا همیه   های معنری و مادی ملتها تنجینهمرزه

ترنه که امیاکن مقیدس   طرفی هماناند  اما از در میان مردم، غریب و ناشناخته مانده ذخایر ترانبهااهمیت این 

  انید داشیته  های اسالمی مررد احترام مردم برده است، هنر و هنرمندان در آن رشد بسیزایی در تمامی سرزمین

در ایران نیز وجرد بارتاه مقدس حیرت رضا وع( و خراهر مقدسه ایشان، حییرت معصیرمه وس( ارج و اعتبیار    

قم بخشیده و مررد عنایت سالطین نیز قرارترفته است  این دو مکان مقیدس جیز    و های مشهدخاصی به شهر

 شرند مهمترین پایگاه علمی تشی  در جهان اسالم محسرب می

هیای  آثار مررد نظر پژوه  حاضر که از طریق آزمرن آنازیز وارییانس محاسیبات و درصیدتیری    بر اساس

 :نتیجه ترفتتران چنین میای پژوه  هو در پی پاسخ به پرس  ها صررت ترفته شدهنسبت
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سییر  آراییی از ییک   هیای مربیرط بیه کتیاب    نهدر تمامی زمیاز ابتدای کتابت قرآن های قرآنی تذهیب -

انتخیاب قطی  کاغیذ    در این تغییر و تحرل ترجه به عامل  ترینو شاخص مهمترینکه خرردار هستند برتکاملی 

ره نحی  کننیده نگاری برده بلکه مشیخص آرایی و قرآنکتابتناسبات ایجاد شده در کننده نیاست که نه تنها تعی

هیای  هیا از نسیبت  قرآن کلیهباشد  ابعاد  نیز میر صححه دتذهیب  و آذین بستن تزئینات و هنر آرای  صححات

هیایی بیا قطی  و    اند و قرآنهای مترازی تبعیت کرده طالیی و مستطیل هاینراز نسبتچشممتداول، پرکاربرد و 

  دارند برتری را در تر و متحاوتهای وسی  بندی و چیدمانمساحت بزرتتر تقسیم

های قرآنی عصر تیمرری کیامال  نسخهآرایی و طراحی سازماندهی شده در آرایی، صححهترجه به کتاب -

مذهب قرآنی با یک اصرل، آرایی  منطقیی، از    هایهمشهرد است به طرری که چیدمان عناصر بصری در نسخ

میررد    چنانچه صحراترد در که مختص عصر تیمرری باشد برخرردار هستند تقارن و تناسب و یک زیبایی ویژه

شرد که قطی  و  ر تیمرری بیان داشته است چنین استنباط میهای قرآنی عصهای کلی نسخهیک سری ویژتی

هیای  هیا بسییار میؤثر اسیت  نشیان     ترسیم تیذهیب  تنرع خطرط و همچنین ابعاد خطرط کتابت شده در نحره

هیای بازوبنیدی   ها، کتیبهسرسرره شدههای مزینتی آیات، کتیبهها، تزئینات فیاهای تبهکشیتزئینی، جدول

های بصری و نیز فییاهای م بیت و   ها همگی در تعیین نسبتهای متن سرزرحی در داخل کتیبهتزئینی عمرد

 دارند  بسزاییمنحی نق  

طرفی تیاهی فیرم    نیز مؤثر است  ازآرایی صححه بندیتقسیم در های عناصر نرشتارینسبت ،نرع خط -

هیایی بیا   اثرتیذار بیرده اسیت  قیرآن    تزئینی بسیار  -طراحی و چین  کادرهای بصری آیات نیز در نحره کتیبه

هیایی کیه     اما قرآنشردحاکی میفیای بیشتر عناصر نرشتاری و دانگ درشت قلم نشان از بزرتی قط  صححه 

 1هیای  باشید  کتیبیه  تر بردن قط  صححات میهای افقی بیشتری هستند، نشانگر باریک و طرتنیدارای کتیبه

بردن در آییات  ای عصر تیمرری غازبا  مشاهده شده است  اما تاهی پهنهبارزی است که در قرآن قسمتی نمرنه

و یا عریض بردن کادر سرزرح را شاهد هستیم که این آثار بر مبنای صححاتی با فیرم مسیتطیل مربی  طراحیی     

هیا در  کتابت قرآنهای قرآنی این عصر مصحف تر بیشتر رایج برده است  ویژتی عمدهاند که در اعصار قبلشده

   تستراند میتر است که جایگاه عناصر نرشتاری و عناصر تزئینی را ابعاد رحلی و بزرگ

قابیل  اما آنچه که در تحلیل جداول مشخص شده است وجرد تناسبات طالییی در آثیار هیر دو میرزه      -

هیا  میزان تناسبات حاکم در صححه نیه تن  ؛اندکه با تغییرات نسبی مختصری از یکدیگر مجزا شده مشاهده است

هیای   ها و تزئینات حاشیهشیره طراحی تذهیب بسزایی دارد بلکه درسطراندازی عناصر نرشتاری نق   در نحره

 های مذهب بسیار تأثیرتذار است  قرآن هایهها به خصرص نسخمحصف

بیه تناسیب قطی ، مرضیرع و مخاطیب، دارای       قرآنیی  هنسیخ صححات هر مررد مطازعه،  هایهدر نسخ -
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و  شیده اسیت  بندی انجیام   اساس این شبکه نیز بر  آرای  هر صححه هستندبندی مناسبی چهارچرب و کرسی 

که عناصر نرشتاری در تلحیق با عناصر تزئینی که دارای فیای صححه از بندی مناسب  تقسیمبرای داشتن یک 

میررد تححیص ایین     قرآنیی  هیای هنسخ  ابعاد صححات هستند، استحاده شده است  ینراز چشممرزون و  تناسب

 .انداسترار برده و سازماندهی شده و یا بسیار نزدیک به آن  های طالییاندازهبا مطابق پژوه  

 هیای هآرایی نسخهای انجام شده از کادرهای آراسته شده در صححهبه طرر کلی و در مجمرع مطابقت -

نسبت پریا در آثار قم بیشتر  درصد 3/12چنین که دست آمده است، اینه قرآنی مررد نظر نتایج قابل ترجهی ب

نسبت ایستا در آثار رضری بیشتر از آثار قم میررد اسیتحاده   درصد  6/11از آثار رضری تخمین زده شده است و 

 قرار ترفته شده است 

، ایجاد انگییزه بیشیتر بیرای خرانیدن، راحتیی در      قرآنی هایهنسخ آراییو قرآن آرایی صححه هدف از  -

مرضیرع   آراییی خیرب و مناسیب بیا     زیبایی با به کارتیری عناصر بصری معقرل اسیت  صیححه  خراندن و ایجاد 

 هیای مهیم بیه کیارتیری     ی از مرفیتتراند رغبت خراننده و مخاطب را افزای  دهد  یک می قرآنی، آراییهنسخ

ندتان ثری در ترسعه و رشد فرهنگ داشته باشد و ذائقه بصری خرانؤکمک م این است که  صححه آرایی خرب

 .را اصالح و تقریت کند های دینی و مذهبیقرآن و کتاب

 

 سپاسگزاری

های معنری و علمی ایشان و قبرل همکاری در استخراج مقازه  از سرکار خانم فرنرش شمیلی به خاطر حمایت

ت های علمی مقازه حاضر و نظرا نامه کارشناسی ارشد اینجانب و ارائه نظرات ساختاری و بازبینی از پایان

 شرد  ارزشمندشان قدردانی و سپاسگزاری می

چرخی  رحیمجناب آقای و جناب آقای دکتر محمد زاده و از اساتید محترم راهنمایی که قبرل زحمت فرمرده 

 و ارائه نکته نظرات علمی و مرشکافانه خرد سپاسگزارم راز داوران محترم نشریه به خاط ، همچنینسپاسگزارم

دکتر رضایی شریف آبادی و همچنین مدیر فخیم و ارزشمند و ترانمایه سرکار خانم از سردبیر عازیقدر آقای 

 شرد  سیده طربی پیراه  و سایر عرامل اجرایی این نشریه بینهایت تشکر و قدردانی می

 

 منابع 
 .آرشیو نسخ خطی، موزه آستان قدس رضوی

 .موزه آستانه مقدسه قمآرشیو نسخ خطی، 

 های درسی ایران.تهران: شرکت نشر کتاب ،آراییپایه و اصول صفحه .(9989)افشارمهاجر، کامران 

 ، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران: روزنه.بیان االدیان .(9956اگوستین )
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 .، تهران: سمتمبانی نظری هنرهای تجسمی .(9985اهلل )الهی، حبیبآیت

 رضا جذبی، تهران: سروش. علی، ترجمه: سید هندسه ایرانی .(9961بوزجانی، ابوالوفا )

 نشر فرهنگ و هنر معاصر. تهران: ،دایره المعارف هنر .(9986) پاکباز، رویین

 نشر قدیانی. تهران:، خوشنویسی در خدمت کتابت قرآن مجید .(9951) سرشت، مرتییپاک

 ترجمه: زینب رجبی. تهران: نشر متن. آرایی،آداب و فنون نقاشی و کتاب .(9981پورتر، ایو )

 ترجمه: پیام بهتاش. تهران: نشر کاررنگ.، نویسی تا قرن دهم هجری پس از تیموری قرآن .(9989جیمز، دیوید )

 تهران: شرکت چاپ و نشر کتب درسی. تجسمی )قسمت اول(،مبانی هنرهای  .(9985) حسینی راد، عبدالمجید

 .80-65، 5-9، ترجمه: محمدحسین مرعشی، نامه بهارستانآرایی، سطراندازی و صفحه .(9989) دروش، فرانسوا

 . 08-96، 9-5، شناسی و هنرکتابت دوران اسالمی، باستان .(9951ریاضی، محمدرضا )

 ،مطالعات هنرهتای استالمی   دوفصلنامه ،داخلی و خارجی های تیموری در مجموعهکتابت و تذهیب قرآن .(9988) فر، مهنازشایسته

94، 50-89. 

های نفیس از  شاهکارهای هنری در آستان قدس رضوی )مجموعه قرآن .(9919فدائیان، مجید ) ؛عبادی، محسن؛ صحراگرد، مهدی

چتاپ و انتشتارات آستتان قتدس      سسته ؤ، مترجم: شادی غفوریان، جلتد دوم، مشتهد: م  دهم تا چهاردهم هجری قمری( سده

 های هنری آستان قدس رضوی.آفرینش سسهؤرضوی، م

نامته   ، پایتان آستتانه مقدسته قتم    هتای تیمتوری متوزه   طراحی و اجرای تذهیب قرآنی بر اساس نمونته  .(9915فر، فاطمه )غفوری 

 کارشناسی ارشد، دانشگاه هنراسالمی تبریز، تبریز.

 ت.سم ،هاان مطالعه و تدوین کتب علوم اسالمی دانشگاهسازم، تهران: آثار کمیاب شنایی با نسخ خطی وآ .(9986) ی، غالمرضائداف

 سمت. تهران: نشر ،آرایی در تمدن اسالمیکتاب .(9914ساریخانی، مجید ) ؛کارگر، محمدرضا

 .945-15، 99، دانشگاه تهران مجله های دوره ایلخانی،آرایی قرآنبررسی اصول صفحه .(9985) کاظمی، سامره

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم ، ترجمه: یعقوب آژند. تهران: 9اسالمی هنر و معماری . (9985اتینگهاوزن، ریهارد ) ؛گرابار، الگ

 .ها اسالمی دانشگاه

 .های اسالمی آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش، مشهد: آرایی در تمدن اسالمی کتاب. (9955ب )مایل هروی، نجی

 سسه تحقیقاتی تاریخ تمدن شرق.ؤ، قم: مآئینه مآثر .(9985) هاشمیان، محمدتقی ؛محفوظی، محمدصادق

 .های قرآنیهای تذهیبدوساالنه آرایی دوره تیموری،خوشنویسی و تذهیب در کتاب .(9915) محمدی، حسن

 هجتری  نهتم  تتا  اول سده هایقرآن در آیه پنج های نشان در تزیین و طرح بررسی .(9910) خدام محمدی، مریم ؛مرآثی، محسن

 . 95-5(. 94)99 ،مجله نگره ،ایران قمری

 .، ترجمه: یعقوب آژند، تهران: مولیهنر مانوی و زردشتی .(9956) هامبی و ویدن، گرن

آرایی در نسخ خطی باقی مانده از قدیم )یک دوره پانصد ساله از عهد تیموری تا پیدایش چاپ بررسی صفحه .(9955یاری داد، احد )

  نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ، پایانسنگی(
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