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Abstract 

Objective: Qur'anic manuscript No. 1200 is kept at the Museum of Qom, dated to the second 

century AH. Both dating and writing on paper in this manuscript has caused some discussions 

between scholars. Furthermore, structural and visual features of script include three lines per 

page and a special design of each letter is added to its importance. In this paper, we deal with 

the special way of drawing of the letters in this manuscript and try to examine the representation 

of words in Islamic calligraphy and its relationship with creation of meaning. 

Methodology: The article was done with descriptive-analytic method. 

Findings: The writing is a kind of image-text; namely, that is visual representation of speech 

and visualization of immortality. Writing in Islamic calligraphy is considered as a composite art 

that is combined image and word in a group of meaningful relationships. In this manuscript, 

some letters in some words are designed distinctly than other words and letters. These words are 

semantically meaningful in the text. In fact, there is a connection between the formal and 

semantic features of the written sign, which is known in semiotics as internal iconicity. In 

manuscript No.1200 internal iconicity is used in the representation of words that have a special 

meaning in the verse and play a prominent role. This way of representing of letters has effect on 

the perception of the sacred text by the audience. The visual representation of the written signs 

in this Qur'anic manuscript represents the convergence of visual and verbal elements to create 

meaning of the text. In fact, the script here does not only show language signs, but also exhibits 

 
1. This article is extracted from doctoral thesis of first writer with the title of “Image and Text in The Art of Book of 

The Sacred Texts in the Islamic and Byzantine Civilization”. 
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the artistic and graphic features of the script that is used for divine Word. Designing and 

arrangement of the letters together and changing the size and expending them are effective in 

creating visual features and transmitting text messages. Here the calligraphy by approaching the 

script to the image affects on the conceptual dimension of the message, and this kind of script 

with its abstract forms is in accordance with the culture and beliefs of its audience. Visual 

features of the text motivate the emotional response as well as effect on the interpretation of 

written words. The words are not the only texts that have been interpreted, but also understood 

as visual, real, and touchable objects. 

Conclusion: The results of the research show that writing as a sign in Islamic calligraphy works 

in two levels of form and meaning and leads to internal iconicity in the text from the visual and 

semantic point of view. This iconicity is effective in understanding the meaning of the text. The 

main difference between artistic and linguistic representation lay in the human variable. While 

correspondence between the parts of the representation of the sign in the language of is 

subconscious but in art is conscious. In his words, words can play a role that mutually affects 

religious observation. The manner in which the words appear in the reader's mindwill change 

the worship response and the reader’s interpretation. 

 

Keywords: Iconicity, Islamic calligraphy, Quranic Manuscript No. 1200, Representation, 

Image-Text 
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 چکیده
 ،شناسی مانند تاریخ کتابتت  . این نسخه عالوه بر مسائل نسخهقرن دوم هجری است بهمنسوب  محفوظ در موزه آستان قم 0011 شماره نسخه قرآنی

 دارای اهمیت است. آرایی آن  و صفحهفرد حروف به  خاص و منحصر طراحی جهتبه ، کاغذ نگارش بر سطری بودن و  سه

 از منظر بازنمتایی کممتاد در خوشنویستی    بر معرفی این نسخه، شیوه خاص نگارش حروف در این نسخه گردد در این مقاله عالوه تالش می هدف:

 گیرد.  می اسالمی و رابطه آن با ایجاد معنا برای مخاطب مورد بررسی قرار 

 است.  ای و آرشیوی استفاده شده انجام آن از منابع کتابخانه برایو  است گرفته  تحمیمی صورد  -روش توصیفیبه مقاله این  ش:رو

سایر به گونه متمایزی نسبت  به متن و تجسم مادی امر مجرد و غیرمادی است. در این نسخه بعضی از کمماد و حروف  نوشتار همان تصویر ها: یافته

هتای صتوری و معنتایی نشتانه      اند این کمماد از نظر معنایی در متن دارای اهمیت هستند. در واقع ارتباط بتین ویژگتی   شده  روف طراحیکمماد و ح

بته  در این نسخه تصویرگونگی درونی در بازنمایی کمماتی  .شناسی با عنوان تصویرگونگی درونی شناخته شده است نوشتاری برقرار است که در نشانه

 کنند. ای در آیه مورد نظر دارند و نقش تأکیدی ایفا میکه معنای ویژه کار رفته

تصتویرگونگی  بته  کنتد و   متی   اسالمی در دو سطح صورد و معنا عمتل   که نوشتار همچون نشانه در خوشنویسی  دهد می  نتایج تحقیق نشان نتیجه:

 است. گذار درک معنای متن تأثیرانجامد. این تصویرگونگی بر  درونی در متن از منظر بصری و معنایی می

 

  تصویرمتن ،بازنمایی، 0011قرآنی نسخه  ،خوشنویسی اسالمی ،تصویرگونگی ها: هواژکلید

 

در  «آرایی متون مقدس اسالمی و بیزانسینسبت تصویر و نوشتار در کتاب»این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان  .0
 باشد.دانشگاه هنر اسالمی تبریز می

---------------------- 

 مرکزی آستان قدس رضوی  نهکتابخا
 .51-91، صص. 0931، تابستان 0، شماره 00رسانی، دوره  کتابداری و اطالع

   09/00/32پذیرش:  تاریخ  -  02/3/32ارسال:  تاریخ
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 مقدمه

های  است. از دالیل محفوظ ماندن نسخه  برداری شده نسخه دیگری قرآن بیش از هر کتاب ،در تمدن اسالمی

های حکومتی از گذشته تا زمان حال  ا در مساجد و مجموعهه کالم الهی، نگهداری آن قداست بر  قرآنی، عالوه

های اولیه هجری( که در مسجد  سالبه های صنعا )مربوط  مجموعه نسخهبه توان  می ،است. برای مثال  بوده

  1011و نیز قرآن  1کشف شدند 1791جامع صنعا در یمن در سقف مسجد و در زمان مرمت آن در سال 

ها  دلیل تنوع قلمبه  1011در زمینه قدمت نسخه  در موزه آستان قم اشاره نمود. ( قرن دوم هجریبه مربوط  )

های قرآنی در قرون اولیه و گستردگی قلمرو اسالمی، کارشناسان بازه زمانی  های خوشنویسی در نسخه و سبک

های  ق نسخهگذاری دقی دلیل عدم قطعیت در تاریخبه کنند و این امر  چند قرن را برای یک نسخه تعیین می

بودن   بر تاریخ منسوب بدان، سه سطری  عالوه 1011نسخه قرون اولیه هجری است. نکات قابل تأمل در مورد 

آید، سبک و  می  شماربه فرد این نسخه به های منحصر  که از جمله ویژگی 0شناسی نسخه و دیگر مسائل

یرگونگی در خط قابل بررسی است. ویژگی خاص طراحی حروف کوفی در این نسخه است که با اصطالح تصو

مسئله بازنمایی و تصویرگونگی در به د پیش از بررسی نسخه منتخب، شو می  تالشپژوهش در این 

خوشنویسی اسالمی پرداخته شود. از تحقیقات انجام شده در زمینه تصویرگونگی در خوشنویسی اسالمی 

خوشنویسی به اشاره نمود که  0112 در سال 3«یهتصویرگونگی در خوشنویسی اسالمی ترک«  مقالهبه توان  می

نویسنده مقاله معتقد است که خوشنویسی . ن پرداخته استا آاسالمی در ترکیه و مسائل سیاسی مرتبط ب

ای  اسالمی از نظر تجسمی گاهی معنای شمایلی دارد و در بستر و شرایط زمانی و سیاسی دارای معنای نمایه

قرار دارد، اما گاهی متن نوشتار در تقابل با بازنمایی شمایلی شود که  می  عموالً تصورم. باشد ای نیز می یا نشانه

این اسالمی   خاص در خوشنویسی  طوربه  که  داشته باشد -یعنی تصویری -شمایلیتواند کیفیت  می نوشتاری

یء مورد نظر( از آواها )کلماتی شبیه صدای ش ، نامشناسیزبان از نظر (. 0112 شیک،) مسئله صادق است

متون ادبی و نیز ، . اما تصویرگونگی در سطوح بسیاری از زبان هستند های تصویرگونگی ترین نمونهمعروف

  . (0112)شیک،  رود می  کار به تایپوگرافی و خوشنویسی 

 

رسد  می نظربه در جریان است و  (palimpsest)نگاری بر روی چرم   ها و تکنیک دوالیهبین محققان مباحثی پیرامون اعتبار متن این نسخه. 0
 ها هنوز ادامه دارد. مطالعه بر روی این نسخه

های قرآنی  گذاری نسخه های قرآنی سودمند است. روش مشخصی برای تاریخ در تعیین قدمت نسخه((Codicology شناسی دانش نسخه . 0
البته  (.015، ص. 0112بمر،) است   نیامده  دست به  دار معتبری از این قرون دار و رقم های تاریخ قبل از قرن نهم میالدی وجود ندارد. نسخه

قرن  هجری ) 031شود، زیرا این نسخه دارای تاریخ  دار بدانیم این فرضیه رد می های رقم موزه آستان قم را از جممه نسخه 0011چنانچه نسخه 
 هشتم میالدی( است. 

3. The iconicity of Islamic calligraphy in Turkey 
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رد و گفتار یا سخن و تجسم امر مج  ، نوشتار را همچون بازنمایی مرئی های تصویری حوزه نظریهپژوهشگران 

معنای تصویر، حروف نوشتاری یا قطعه به  ”gramma“ه واژ واقع، پیشینه واژه نوشتار، دانند. در  غیرمادی می

            اروپایی و کردن از ریشه هند  کردن یا ترسیم  معنای نوشتن، طراحیبه graphein“”نوشتاری و

“gerebh”کردن،   ست و برای تمام انواع نوشتن، طراحیغرب ا واژه دنیای ترین تک شده که کلی  گرفته

تصاویر و نوشتار در ویژگی  (.313، ص. 1777الکینز، ) است  شده  کردن و عالمت گذاشتن ساخته  ترسیم

گذاری و  اصلی یعنی قابلیت خوانایی مشترک هستند. تصاویر نه تنها با نوشتار مرتبط هستند، بلکه با نشان

  توان گفت نوشتار با زبان و با تصویر مرتبط است.می ند. پسهست اعداد نیز مرتبط

 

 بازنمایی و تصویرگونگی 

اثر به ناظر بر رابطه میان اثر هنری و امری است که نسبت  «بازنمایی«های فرهنگی امروزه، اصطالح  در نظریه

به عنای مفهوم هنر مبه واقع، تعریف هنر در تفکر غربی   (. در1323 باغی،قره شود ) هنری بیرونی شمرده می

برداری از آن  ، هنر را بازنمایی طبیعت یا نسخه هنربه های نظری  ترین نگرش منزله بازنمایی است. یکی از کهن

این دلیل که آثار هنری تقلیدی یا به داند. در دوره مدرن  داند و آن را با محاکات افالطون قابل تطبیق می می

شد اعث تردید در نظریه بازنمایی هنر های هنر بدی بودن صورتمحاکات طبیعت نبودند، این غیربازنمو

رود که معرف چیز  کار می به هایی  دادن نشانه  شناسی برای نشان (. بازنمایی در نشانه1373 مازیا، اقتداری، )

شوند تا  می  مرتب صورتیبه ها واقع، نشانه  روند. در کار میبه جای چیز دیگری به دیگری هستند و 

این اساس در خوشنویسی اسالمی برای خلق معنا با  کنند. بر  و روابط را بیان  دهند  ارهای معنایی را شکلساخت

 و  تجسمی زبان مبنا و ویژگی بازنمایی بصری کهبه در این مقاله دو نوع بازنمایی زبانی و هنری مواجه هستیم. 

 لهوسی ، هنر نیززبانبر   عالوهشناسی نخواهیم شد.  وارد حوزه زبان ، ای کوتاه جز اشاره و پردازیم است میهنر 

 . بازنمایی انسان است

باشد و در  ذهنیاست که ممکن است واقعی یا   ای بههمان تجر ؛: محتوا لفه استمؤهر بازنمایی شامل سه 

 صورت واقعی ه بها  وسیله آن بازنماییبه ابزاری است که  ؛. شکلرود می  کار  به   صورت کدگذاری به  زبان یا هنر

یا  کنند، تولید می را ( که کلمات در بازنمایی زبانی حروف باشند ) و  اصوات شامل تواند می و  شوند می  ساخته

 ،شناسی نشانه گان. در واژ ( بازنمایی هنری در )  دهند که تفکرات و تجربیات ما را نشان می ییها ها و رنگفرم

لفه ؤم. سومین  سازند دیگر نشانه را مییکبا  کهسوسور است نظر مدمحتوا همان مدلول و شکل همان دال 

، کنند می درکآن را و  سازند  را می  که بازنمایی  افرادی ؛ است  انسانی لفهؤها، م بازنمایی سازنده

زمانی که از تصویرگونگی در بازنمایی هنری سخن.  شوند می  نامیده نشانه کنندگان در بازنمایی مشارکت
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ترین گونگی مهم . البته تصویرستنظر فیزیکی بین شکل و محتوا  از  تشخیص  رابطه قابل، منظور وییمگ می

 شود می  پرداخته  بازنمایی سانهشنا وجه زیباییبه ،  خوشنویسی و در قلمرو هنرو   ی یک اثر هنری نیستگویژ

 .(1721بارون، )

شناس مشهور امریکایی در معرفی  ( نشانه 1730) سپیر  ساندرز  بار چارلز  مفهوم تصویرگونگی را اولین

از نهایت تصویرگونه   ها بر روی پیوستاری کار برد. او اعتقاد داشت که مجموعه نشانه به شناسی خود  نظام نشانه

 و در اختیاری های کامالً ، در دو سوی این پیوستار نشانه ترتیب اند. بدین شده  ( درج اختیاری ) تا نهایت نمادینه

، اساسی و مکمل یکدیگر  اند. وی هر دو ویژگی را مهم گرفته  ، قرار های ترکیبی با نسبت متفاوت میانه آن نشانه

 « در جستجوی جوهر زبان «با عنوان  پژوهشیدر  1793سال به دانست. این مفهوم را رومن یاکوبسن  می

ای است  منظور از تصویرگونگی رابطهواقع  . در(1791گامکرلیدز، ) شناسی نمودوارد علم زبان رسماً معرفی و

خوانی، قیاس و یا شباهت در یک نشانه باشد و از آن طریق، صورت یک نشانه را که بیانگر هر نوع تطابق، هم

های صوری نشانه را با  (، یا ویژگی گونگی برونی تصویر مصداق آن در جهان تجربی و واقعی پیوند داده )به 

ای دانست که مبنای  توان رابطه (. تصویرگونگی را می تصویرگونگی درونی ) رتباط دهدهای معنایی آن ا ویژگی

 دهد مدلول یا اجزای مدلول ارتباط میبه دال یا اجزای دال را  و  آن تقلید، شباهت، هماهنگی یا قیاس بوده

 (.1721)هایمان، 

ها و  شناسی هستند، بلکه در حوزه شناسی و معرفت مفاهیم اصلی نه تنها در زبان 1تصویرگونگی و استعاره

سازی و غیره اهمیت دارند. تمامی این  ، تصویر شناسی شناختی نهای علوم ارتباطات و شناختی، مانند روا زمینه

                   ها تنوع بسیاری در در این رشته سروکار دارند.  « 0دانش بازنمایی«نظری با به بیش از جنو   کمها  رشته

شباهت مفهومی به ه را اژبعضی نویسندگان این ووجود دارد.   واژه شمایل و تصویرگونگیکارگیری و تعریف  به 

شباهت مفهومی با  چند هر اند، دانسته را شمایلیها  . بعضی استعارهکنند میبین بازنمایی و بازنموده محدود 

)فنک،  است  شده نامیده شمایلی،  شفافیت ساختار نحوی و ترتیب کلمه. گاهی اند بازنموده خود نداشته

 (.1تواند سودمند باشد )نمودار  ها در اینجا می  بندی پیرس در مورد نشانه تقسیمبه نگاهی  . (1779

 

عنوان یک به ، استعاره شامل یک مدلول است که  شناسیاصطالح نشانهبه ورد.  کار میبه جای یک وجه آشنا به آشنا  عاره یک وجه نادر است .0
قدر که شمایمی  ها همان و مستقیم نباشد، آن  « ممفوظ »ها  . تا وقتی که شباهت دخیل در استعاره کند اود عمل میفمدلولی متبه دال برای ارجاع 

 (.990 ، ص.0912)چندلر،  مدلول دارندبه کردن دال نسبت برجستهبه ها تمایل  باشند. استعاره ند، نمادین نیز میهست
2. Knowledge representation 
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  (39، ص. 8333) فنک،  های پیرس هایپرآیکون  ها و : تقسیمات نشانه8نمودار

 

. هرگاه نشانه  د استنشانگر موضوع خو« عمدتاً از طریق شباهت«  شمایلی  در واقع از نظر پیرس نشانه

(. همچنین 97 ، ص.1329، چندلر ) ورد، شمایلی است می  کار  به ای از آن  عنوان نشانه به شبیه چیزی باشد که 

جای چیزی دیگر قرار  به چیزی است که اشاره بر چیز دیگر دارد یا  1بازنمایی ،های استاندارد نامه در لغت

(. واژه نشانه 311ص.، 1329، چندلر )   اند شناسان آن را نشانه نامیده . این همان چیزی است که نشانه گیرد می

بازنمایی نه تنها برای پدیده بیرونی بلکه  واقع،   رود. در می  کار به در موارد خاصی در مورد بازنمایی بیرونی 

اصطالح نشانه مترادف با  رود. در بعضی موارد می  کار به ( نیز  مثال بازنمایی ذهنی برای های ذهنی ) برای پدیده

)فنک، تر از نشانه است  ، انتزاعی رود می  کار به بازنمایی است. اما بازنمایی، حتی زمانی که برای بازنمایی بیرونی 

به ها باید  آن اند. شده داده  برای اهداف ارتباطی شکلکه هایی هستند  بازنمایی ها، نشانهاز نظر فنک  .(1779

دهند. چنین  دادی درون سیستم باشند تا معنای خاصی را نشانصر متعارف و قرارعن دارای میزان خاصی

عنوان ویژگی  به دو شیوه برای تعریف تصویرگونگی  .(1779)فنک، رود  می  کار به  نماد همچون یکبازنمایی 

 نقش تقلیدی درشود که هم نمادپردازی و هم  می  هایی ایجاد بازنمایی یک نشانه داریم: تصویرگونگی تنها در

تفاوت اصلی بین  تصویرگونگی ویژگی گسترده خود نشانه است.طبق نظر بارون،  .شود  داده  ها تشخیصنآ

به های نشانه بازنمودی  که در زبان مطابقت بین بخش حالی  در است.بازنمایی هنری و زبانی در متغیر انسانی 

 (.1721ون، )بار دهدمی رخصورت ناخودآگاه است در هنر آگاهانه 

 

 

 

 
1. Representation 
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                             رابطه کلمات و تصاویر در متون مقدس بر اساس بازنمایی

ای  مجموعه 1و جیمز الکینز   3، نورمن برایسون 0بال یکه، م 1میچل  .تی  .جی . محققان مطالعات بصری مانند دبلیو

در  را فراهم ساختند.های فرهنگی با یکدیگر ختاری درکلمات و تصاویر  تعامل های شیوهزمینه  از مطالعات در

بسیاری از  یها ، نمونه اهبمذ  است. در تاریخ  های مختلف بوده شیوهبه متون مقدس تعامل تصاویر و کلمات 

های . متنپردازند میایفای نقش به های کالمی عنوان مبنا و پایه داستان به که   تجسمی وجود دارند تصاویر

 3عهده داشتند. کریستوفر دوآمل اند که همزمان نقش تفسیر متن کالمی را بر ویر همراه بودهگاه با تصا مقدس

پلیت، )«  لذت ببرد 9کتاب ساعاتزدن صفحات   از ورق ،حتی بدون خواندن متنتواند  هرکسی می « گوید: می

ندن را مبنای در مورد درک و خوانش خوشنویسی اسالمی، خوا قمی منشی احمد  قاضی  طور همین .(0111

و نیز افالطون  «تماشای آن مایل شودبه هرکه خط خوب بیند خواه خواننده و خواه امی، « :دانددرک آن نمی

 «الخط هندسة روحانیة ظهرت بالة الجسمانیه«است:  را شامل کرده ءو همه اعضا  دست نکردهبه خط را مقید 

 (.11 ص. ،1399، قمی )منشی

انگیزانند  می  تماشاگران خود را بر معنویهای مادی کلمات که احساسات  رمبر ف ودخ مقاله در 9تیپل

مذهبی را تحت  مشاهده توانند نقش تصویرگونگی داشته باشند و متقابالً. از نظر او کلمات میاست کردهتمرکز

انندگان را تغییر و تفسیر خو یعباد شوند واکنشنظر خواننده ظاهر می ای که کلمات در دهند. شیوه  تأثیر قرار

هایی از تایپوگرافی مدرن و فرهنگ چاپ در مسیحیت اروپایی و خوشنویسی اسالمی را نمونه پلیت  .دهند می

  وجود شان های مادیفرمخاطر به  ،بدون در نظر گرفتن معناکلمات (. 0111پلیت، )   است  نمودهبررسی 

ها و گاهی با ها و گوشها از طریق چشم مادیت آن .ستندنی خود تیجدا از مادها  آنو اند  کرده  خارجی پیدا

 است:  آمده 1 :1در رساله اول یوحنا، باب اول برای مثال (.0111)پلیت،  شودمی  لمس کردن درک

های ما کردیم و دست  چشم خود دیده، آنچه مشاهدهبه ایم و  آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده -1«

  شما خبربه دهیم و  می  ایم و شهادت که حیات ظاهر شد و او را دیده -0 .کرد درباره کلمه حیات لمس

ایم شما را اعالم  ایم و شنیده از آنچه دیده -3 .دهیم از حیات سرمدی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد می

 (.129 ، ص.1733، رساله اول یوحناکتاب مقدس، )« نماییم می

 
1. W.J.T.Mitchell 

2. Mieke Bal 

3. Norman Bryson 

4. James Elkins 

5. Christopher de Hamel 

6. Book of Hour:  ویژه فرانسه، همند و انگمستان رواج یافت به کتابی در رابطه با ادعیه مسیحی که در اواخر قرون وسطی در میان مسیحیت  
7 . Brent Plate 
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آن به توانند  و جز پاکان نمی) لْمُطَهَّرُونَٱ إِلَّا ۥٓلَّا یَمَسُّهُ: است آمده در قرآن نیز در مورد لمس کردن کلمات

 (. 92)سوره واقعه، آیه  (دست زنند

. گذارندنگاه مذهبی تأثیر  بر توان گفت که کلمات نقش و کارکرد تصویرگونه دارند و متقابالً ، می بنابراین

که تضاد و تقابل  معتقد استت یپل. کندتغییر میخاص کلمات  دلیل فرم بصریبه تفسیر نیز  ،این ترتیب به 

یک  حال،  عین  در دهد که چگونه یک کلمه مینو نشان    تمایز اشتباهی استط خاص یدر شرا،  تصویر–کلمه

 ،شده  کلمات نوشته ،واقع  . درشوند می  که دیدهبصری هستند  ی، کلمات تصاویر . در نوشتار است نیز تصویر

  .(0111)پلیت،  شوند می شمایلی ن کلماتآ هایی که در دهند و شیوه می  ری زبان کالمی را نشانعمق بص

 از ای همجموع بر نگارش هنگام که است شناسی زیبایی و هنری نوآوری نوعی دارای عربی خط

 طراحی و شنگار های شیوهبه عربی  خط« نوشتار علم« یا«1گراماتولوژی علم« دارد. تأکید بصری قراردادهای

 منتقل را مذهب و سنت معنویت، زبان، های اسالمی پیام هنر گسترده سیستم درون دارد. خوشنویسی  اشاره

 اینبه کنند.  می عمل اطالعات ذخیره و ها انتقال پیام با موازی زبانی، و شناختی زیبایی مجراهای سازد. می

 و تصاویر که تجسمی اثر یک بیاندیشیم: 0تنتصویرم عنوان به  خوشنویسی نگارشبه  تا است مفید دلیل،

 و کلمه رابطه مورد در میچل .(27. ، ص1771)میچل،  کند می ترکیب معنادار روابط از گروهی در را کلمات

 کالیگرام مفهوم تصویر،
 و نوشتار میان تعامل تصویرکه - نوشتار یک داشت اظهار و داد بسط را فوکو میشل3

 نماید. فوکو بازسازی می نیز را کلمات معانی و اشکال میان اتحاد و پیوستگی کند، می بازسازی را تصویر

همکاری کلمه و تصویر  .آورد می  شمار به  دانش تولید جهت مهمی محل عنوان به  را تصویر -نوشتار دیالکتیک

همچون قدرت آورد. کالیگرام شکلی از دانش  وجود  به تصویر   -ترکیب متن  «کالیگرام«موجب شد تا فوکو 

های رمزی دوگانه همراه با پیوستگی بین اشکال و معانی کلمات است و هدف آن بازنمایی چیزها با نشانه

 است. 

های بسیار درباره تصاویر، هنوز یک نظریه  معتقد است با وجود نظریه  1میچل در کتاب نظریه تصویر

شناسی، نشانه -های مختلف استی از رشتها دارد مجموعه  بخش از تصاویر نداریم. آنچه که وجود رضایت

کنند مسئله  که تالش می -های جمعی، تاریخ هنر های فلسفی در مورد بازنمایی، مطالعات رسانه بررسی

  .(119. )همان، ص  کنند و با گفتمان کالمی بر بازنمایی بصری تسلط یابند بازنمایی تصویر را شناسایی

 
1. Grammatology 

2. Image-text 

.9 Calligram گیرد رتیب شکل میاین تبه شوند. طرحی که  شیوه تیپوگرافیک نوشته میبه هایش  تصویری است که عبارد کالیگرام شعر 

دهد چیزی که در شعر  و جهت عباراد را تشخیص کند که خواننده فعالی باشد خواننده باید معنا خواننده پیشنهاد میبه نمایانگر متن است و 
 کالسیک واضح است.

4. Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation (1994) 
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الهی نوشتار  اءرت نوشتار و کلمات، ریشه در باور عامه در مورد منشنکته حائز اهمیت دیگر در زمینه قد

اگر همه درختان روی زمین قلم شود، و دریا برای « توان در آیات قرآنی مشاهده نمود:دارد. این ویژگی را می

گیرد؛  ولی کلمات خدا پایان نمی ،شود ها همه تمام میآن افزوده شود، اینبه آن مرکّب گردد، و هفت دریاچه 

  .«1تخداوند عزیز و حکیم اس

و   0های کاباالیی ها و توصیفات رازآمیز متن توان در نوشته ویژگی جادویی کلمات و حروف را می

بینندگان اجازه به بخشد و  کیمیاگری نیز مشاهده نمود. در واقع زبان خط، تجربیات بصری را تسهیل می

 نظر   ها از شمایلکه     است   معتقد  اکو امبرتو .(0111)پلیت،  دهد می  را  حروف  مشارکت در واقعیت فیزیکی

ها توصیف و  قالب فرهنگی است که شمایل و در موطن(. 171، ص.1797)اکو،  شوند می  کدگذاری  فرهنگی 

گرفت. با وجود اهمیت   ، سنت غنی خوشنویسی شکل دلیل تعصبات غیرشمایلیبه در اسالم  کنند. می  عمل

سوره  ، بر مادیت کلمات نوشتاری در قرآن )«قرائت« شفاهی در آغاز و نیز معنای لغوی قرآن یعنیهای  سنت

 . است  تأکید شده  3( قلم

نظر  از.  دهد می  گسترده را نشان طور به  را تصاویر و وحی ،خوشنویسی اسالمی اهمیت رابطه بین کلمات

 است را فراهم ساخته کلمات خداوند در دنیای مرئیجامه بیرونی برای  اسالمی خوشنویسی« نصر  حسین سید

خوشنویسی هندسه روح » شوددر ارتباط با دنیای معنوی بر طبق سنت اسالمی که گفته میو همچنان 

بلکه از طریق فرم  ،ن تنها عناصر نوشتاری زبان نیستندآ، کلمات و آیات قر . حروفه استباقی ماند «است

 در اصل کلمه خدا در مسیحیت و اسالم .(12، ص. 1729)نصر،  هستندیکی بصری و فیز وسیله خوشنویسانه

های مادی کلمه خدا درست  واقعیت .است  شدهن  ن نادیده گرفتهآابعاد روحانی  حال عین  و درشده   مجسم

 .(0111)پلیت،  است  گرفته دریافت وحی از طریق تمام حواس صورت می مجرای و مانند داللت هستند

 

  نگی در خوشنویسی اسالمیگو تصویر

خط را «در مقدمه گلستان هنر،  قمی منشی   احمد شکل انتزاعی و بصری کالم است. قاضی خط اساساً ،در واقع

(، که با یکی از سه تعریف اصطالح 2 ، ص.1399قمی، منشی ) خواند می «تصویر الفاظ تعبارت از معرف

 

 (27سوره لقمان، آیه  ) هَ عَزِیزٌ حَکِیمٌرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْمَامٌ وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَدْ کَمِمَادُ المَّهِ إِنَّ المَّوَلَوْ أَنَّمَا فِی الْأَ .0

0 .Kabbalah شود بر تصوف و عرفان یهودی اطالق می . 
 (0سوره قمم، آیه  ) نویسندقمم و آنچه میبه سوگند ن، .  ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ. 9
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بازنمایی مرئی گفتار یا «را   میچل اصطالح تصویرمتنت. میچل قابل بررسی اس در نظریه تصویر 1تصویرمتن 

 . (119، ص. 1771)میچل،  داند می« تجسم امر مجرد و غیرمادی -سخن

توان خوشنویسی اسالمی را از نوع تصویرگونگی  های زبانی می بر مبنای تعریف تصویرگونگی در نشانه

ختصات صوری و مختصات معنای در یک نشانه ای است که میان م تصویرگونگی درونی رابطه«درونی دانست. 

های سطح  های یک سطح، همچون صورت، نموداری تصویرگونه از ویژگی ای که ویژگی گونهبه برقرار است، 

توان گفت  خالصه می  طور به  (.37، ص. 1773)گرینبرگ،  «کنند ، همچون معنا را منعکس می دیگر

 .سازد منعکس میساختار زبان  ک بشر از جهان خارج را دراگونگی ادر تصویر

که با ایجاد خطوط عمودی و افقی و مستقیم و منحنی،  استقرآنی همچون طراحی هنری خوشنویسی 

در طراحی حروف خوشنویسی اسالمی تعادل قابل  . (1797)لیبراند،  کنند بخشی را خلق می تصویر لذت

پیش از درک  حروفطراحی شیوه . ودش حفظ میسطر هر توجهی بین خطوط عمودی و خط افقی زمینه در 

شود نمودن خط و تصویر در خوشنویسی اسالمی منجر می جدا . گذارد تأثیر می مخاطب بری متن معنا

 .، نادیده گرفته شودآنبه آرایی مختص طور صفحه و همینهای گرافیکی خط ویژگی

دهد.  می را تحت تأثیر قرارتفسیر کلمات نوشتاری  و نیزواکنش احساسی و عاطفی طراحی بصری متن،  

قابل لمس و  واقعی ، بصریموضوع همچون اند نیستند، بلکه  گرفته  هایی که مورد تفسیر قرار تنها متنکلمات 

 (.0111)پلیت،  شوند می درک

 

 محفوظ در موزه آستانه قم  0011نسخه قرآنی 

با خالفت مأمون خلیفه  زمان هم(  هجری 172المبارک ماره رمضان قرن دوم هجری )به مربوط  1011قرآن 

برگ این  92تعداد . ام قرآن کریم است هایی از جزء سی حاوی بخش، 0خط کوفی شیوه ایرانیبه عباسی 

است. کارشناسان محل   مانده  سانتیمتر در فرمت عمودی باقی 0/01×3/19ابعاد به  قطعه خشتیبه نسخه، 

اند، کاتب نسخه مشخص نیست و بر روی کاغذ  دانسته 3نخراسا کتابت آن را سمرقند یا یکی از شهرهای 

 گردد. است. این نسخه اکنون در موزه آستانه مقدسه قم نگهداری می  شده  رنگ نخودی کاربه سمرقندی 

خاطر وجود تاریخ سال به گردید.  دستور متولی آستانه مقدس اصالح و صحافیبه شمسی  1339در سال

آمد و   عملبه های فنی  است درباره آن بررسی  باسی که در آغاز مرقوم شدههجری و نام مأمون خلیفه ع 172

 
1. Imagetext 

- Eastern Kufic .0های زاویه دار و کوتاه، محققان غربی آن را  خاطر حرکتبه وسیمه خوشنویسان ایرانی شکل گرفت و به  -کوفی شرقی
 کنند.  توصیف می (Bent Kufic) کوفی خمیده

 باشد.می 5شماره نقش و نگار مجمه  در ( 0992 له محمد تقی مصطفوی )استناد مقابه انتساب مکان کتابت  .9
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 1339ار سال به در  3شماره  نقش و نگارهای سید محمد تقی مصطفوی و مهدی بیانی در مجله  پژوهشدر 

ین شده، این ئهای تز چاپ رسید. در صفحه اول این نسخه در پنج سطر با خط کوفی رنگین بر زمینهبه 

 است؛  شده  نوشتهکلمات 

سنه )ثمان( و / فی )شهر( اهلل المبارک رمضان/ ذکره و ایدنصره و ذلک/ المامون امیرالمومنین رفع اهلل

 ال)حمدهلل رب ال(عالمین و صواته ) علی ( محمد و آله الطاهرین/ تسعین و مائه و

سخه اکنون مجموعاً دارای است. این ن  خط کوفی الوان و زر و تحریر شدهبه نسخه دارای هجده سر سوره 

ختم آیه و مهرهای کنار صفحات با تذهیب  های اند. عالمت ها مرمت شده هفتاد و هشت ورق است که اغلب آن

خط کوفی، شیوه ایرانی همراه با اعجام و اعراب کامل و منظم )که از اواخر به اند. متن صفحات  عالی اجرا شده

ای رنگ، بر روی کاغذ  عربی متداول و جاری است( با مرکب قهوهقرن چهارم معمول شده و هنوز در کتابت 

است. عالئم منظم ختم آیه و آیات معین که در متن و حاشیه نسخه   شده  سمرقندی نخودی رنگ، نوشته

هجری قمری در نسخه،  172است. ذکر سال   بعد معمول شدهبه صورتی است که از اواخر قرن چهارم به است 

است. نکته اول در مورد نگارش نسخه بر روی کاغذ است که   احثی در میان محققان شدهگیری مب باعث شکل

دهد کاغذ در  گرفته است اما مدارکی وجود دارد که نشان می رود در این تاریخ مورد استفاده قرار نمی گمان می

 . 1است  گرفته  نیمه اول قرن دوم هجری توسط مسلمانان مورد استفاده قرار

در زمینه تکامل خطوط اسالمی و خطوط ابتدائی عربی یعنی کوفی و نسخ قدیم در حدود یک  نکته دیگر

یک از  چترتیب الفبای امروزه عربی تنظیم شد، هیبه  قرن قبل از ظهور اسالم است پس از آن که حروف تقریباً

صورت حاضر به ری گذا را با نقطه متمایز ساختند و نقطهبه که حروف متشا  حروف نقطه نداشت از هنگامی

طول انجامید؛ یعنی این امر از اواخر قرن اول آغاز و در نیمه دوم قرن به تکمیل گردید مدت قریب یک قرن 

 پایان رسید، و از همان تاریخ است که استعمال عالمات اعراب در خط عربی شروع و تکمیل گردید.به دوم 

سازد. اوج تأثیر فلسفه  تحوالت این دوره روشن میمأمون عباسی نیز نکاتی را در زمینه به انتساب نسخه 

به گرایانه این خلیفه و طرفداری از معتزله باعث شد  یونانی تحت حکومت مأمون عباسی بود. گرایشات منطق

 

ساخت کاغذ در اواسط قرن هشتم میالدی ) نیمه اول قرن دوم هجری( وارد سمرقند شد و کاغذ سمرقندی بدون رقیب و ممتاز تصور . فنون 0
م هجری، بغداد نخستین کارخانه ساخت کاغذ را تأسیس پیش از پایان قرن دو توسط مسممانان فتح شد. 217ر سال شده است. سمرقند دمی

میالدی یا زودتر تأسیس کرد، مراکش در حدود سال  311تدریج نواحی دیگر از آن پیروی کردند. مصر کارخانه ساخت کاغذ را در سال به کرد. 
دست آمده کتاب حدیثی به رین نسخه کاغذی تشد. قدیمی میالدی و انواع مختمف کاغذ سفید و رنگی تولید می 0051میالدی، اسپانیا 0011
(.972، ص. 0321)هیتی،  شودمیالدی( که در کتابخانه دانشگاه لیدن نگهداری می192نام غریب الحدیث تألیف عبدالقاسم بن سالم )به است 

وسیمه به ه کاغذسازی در بغداد هجری اولین کارخان 021میالدی/  237عراق آمده است، در سال به سازی از سمرقند  از این رو، صنعت کاغذ
فضل بن یحیی برمکی که قبال حکمران خراسان بود ایجاد گردیده است. برادر فضل یعنی جعفر برمکی وزیر هارون الرشید اسناد رسمی دیوان 

 (.2-725 ، ص.0ج قمقشندی -97. ، ص0مقریزی، ج) تبدیل کردکاغذ به خالفت را از پوست آهو 
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در بغداد،  231دنبال این سیاست مأمون در سال به دنبال تنظیم موقعیت خود با آثار فلسفه یونانی باشد. 

و دیوان ترجمه بود. شروع ترجمه آثار  مکتبخانهکرد که شامل کتابخانه،  انش( تأسیسالحکمه )خانه د بیت

عربی، با مأمون آغاز شد و جانشینان بالفصل او آن را ادامه دادند و بیشتر مترجمان به مسیحی و یهودی 

 شد انی( ترجمه می)سری آرامیبه عربی، نخست به آرامی زبان بودند. بسیاری از آثار یونانی پیش از برگرداندن 

هجری صورت گرفته و مأمون  013. بنابراین تأسیس بیت الحکمه مأمون در سال (311، ص. 1791)هیتی، 

نسخه رونق علوم و هنرهای عصر خود عالقه داشته و به پیش از تأسیس بیت الحکمه و از ابتدای سلطنت خود 

است   شده  نام این خلیفه نوشتهبه مأمون  هجری یعنی مقارن با آغاز خالفت172در رمضان سال  1011ن آقر

 است.  و تأسیس بیت الحکمه هفده سال پس از آن عملی شده

سید محمد مشکوه، مهدی بیانی،  همچونآنچه که گفته شد برخی دانشمندان و استادان فن به با توجه 

 (.1339 هجری تردید نداشتند )مصطفوی، 172تاریخ به احمد سهیلی خوانساری در انتساب نسخه 

مدت دویست سال، ساده بوده و در به عقیده مهدی بیانی این نسخه به ینات در این نسخه ئدر زمینه تز

اندازی زمینه  ین و بوتهئتز ینات شامل:ئاست و این تز  ین و تکمیل شدهئاواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم تز

اضافه کردن  -؛ کشی زر، سُرَنج و الجورد ولجد -؛ تمام کلمات متن نسخه تحریر دور -؛ متن، بعضی مواضع

به افزودن عالمات ختم یک آیه  -؛ رنگ آبی در متنبه رنگ سبز و تشدیدها به برخی عالمات و همزه و مدها 

ای یا مربع یا  صورت مهر دایرهبه و عالمت ده آیه و غیره  صورت یک مهر مدور مذهب در متن )یا در حاشیه(

ده صفحه توضیحات شامل برخی . (1339، ها در حاشیه )بیانی خط کوفی در آن بهمستطیل و با عباراتی 

 خط مرحوم سید احمد زنجانی در انتهای قرآن وجود دارد.به مشخصات فنی 

 

 های بصری نسخه  ویژگی

اند. این شیوه  های دارای سرسوره( تنظیم شده جز برگهبه متن در سه سطر )به شده   فضای اختصاص داده

های بعد برای مثال در قرآن  های دوره در قرآن  فرد و خاص استبه کتابت سه سطری که بسیار منحصر 

قطع بزرگتری دارد  1011قرآن به شود، با این تفاوت که قرآن آماجور نسبت  مشاهده می 1آماجوربه معروف 

 

تا  121است. این قرآن توسط آماجور، حاکم عباسی دمشق )  شده  نهادهای مذهبی اهدابه های قرآنی است که  ه نسخهاز جمم  قرآن آماجور. 0
 شده  سانتی متر در سه سطر نوشته 71 × 09های دوتایی در ابعاد  است. این نسخه بر روی برگه  مسجد جامع دمشق اهدا شدهبه میالدی(  121

بسیار پرهزینه  دویست برگ نیاز بوده و تهیه آن مطمئناًبه  ءاست، برای تهیه هر جز  شده اجراست گوسفند است. کل نسخه بر روی سیصد پو 
نامه اهدایی در آن است:  خاطر وجود مستنداد، یعنی دو وقفبه خاطر قطع، فراخی فضای آن نیست بمکه به  است. اهمیت قرآن آماجور تنها بوده

 رمضان تاریخ یک ماه بعد یعنی در ماهبه انزدهم ش ءهجری و دیگری درست پیش از پایان جز 020عبان تاریخ شبه چهارم  ءیکی در آغاز جز
 (.012 -015، ص. 0112)بمر،  است هجری 020 سال
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طور فرمت آن افقی است و نیز  در زمان مرمت برش خورده است( و همین 1011ن های قرآ البته حاشیه )

گذاری  جای اعراببه تری است و  تزئینات سرسوره و نشان آیه و غیره ندارد. نوع خط آن نیز کوفی ساده

 دهد. را نشان می 1011سال پس از قرآن  91شده است و نیز تاریخ آن   گذاری استفاده معمول از روش نقطه

های بصری  طراحی و چیدمان حروف درکنار هم و تغییر اندازه و کشیدگی حروف همگی در ایجاد ویژگی

ویژگی تصویری، بعد مفهومی پیام به ثر هستند. در اینجا خوشنویس با نزدیک کردن خط ؤو انتقال پیام متن م

ب با فرهنگ و اعتقادات مخاطبان اشکال انتزاعی آن را متناسبه را تحت تأثیر قرار داده و با نزدیک کردن خط 

 خود درآورده است. 

اند( هستند  چپ نوشته شدهبه های عربی و فارسی راست چین )از راست  حروف و کلمات همانند نسخه

 خاطر افزودن بعضی حروف در سمت چپ، تراز نیست. حروف افقی مانند ب، ت، ک، ذ، د، ح، ج، خ به اما 

اما حروفی مانند سین باالتر از  ،اند صورت مستقیم قرار گرفتهبه خط زمینه )میانی( ن )میانی، همگی بر روی 

طور خاص الف و به اند. حروف عمودی  حروف قبل و بعد متصل شدهبه ای  اند و با زایده خط زمینه نوشته شده

که  شود گفته می «1کرنینگ«  اند. فاصله بین حروف که صورت عمودی و بلند نوشته شدهبه الم با تمام قدرت 

باعث ایجاد نوعی فشردگی و نزدیکی میان حروف عمودی  ودر بین حروف عمودی کمتر از حروف افقی است 

شود با توجه  گفته می «0لدینگ « اصطالحبه های عمودی شده است. فاصله بین سطرها که  تأکید بر حرکت و

به ای  طور فضاهای حاشیه ناست. حضور فضاهای بین حروف و همی   شکل گرفتهاندازه حروف عمودی به 

سفید «این روابط سفیدی در صفحه و بین حروف، به کند  می  خوانش و انسجام عناصر بصری در صفحه کمک

شده تا سرکش حروفی   نحوی انتخاب به  (. فاصله بین سطرها33 ، ص.1370مهاجر،  )افشار گویند می «خوانی

شود. انتخاب باشند که باعث سهولت در خواندن متن میبا سطر باالیی تداخل نداشته  «گ«و  « ک « مانند

اهمیت داشتن انتقال سریع   نشان دهنده -حدود یک تا چهار کلمه در هر سطر -سطرهای کوتاه در این نسخه 

مخاطب است. ضخامت حروف و فضاهای داخلی بین حروف عمودی که سفیدی کمتر یعنی فضای به اطالعات 

اکم انرژی در صفحه شده است. در واقع فشردگی عناصر بصری در کنار فضای کمتری دارند باعث ایجاد تر

فضای سفید به است. فضای منفی که   شده در کل صفحه خالی باعث ایجاد تعادل بصری و نیز تضاد مطبوعی

تر مطالب به خوانایی به شود برای پرهیز از تراکم و خفه شدن صفحه بسیار ضروری است و و خالی گفته می

 کند.  می کمک

 
1. Kerning   (75 ، ص.0930 )افشار مهاجر،
2. Leading (75، ص. )همان  
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 . سوره والعصر، )مأخذ: موزه آستانه قم(33برگه شماره  .8تصویر 

 

 
 )مأخذ: موزه آستانه قم( سوره الضحی88-81بخشی از آیات .2 تصویر

 

ای از این نسخه که بخشی از سوره والعصر آمده است، کلمه والعصر )یک آیه محسوب  در برگه ،برای مثال

خود اختصاص داده است، این شیوه نگارش در به رده، کل یک سطر را صورت کشیده و گستبه شود(  می

این گونه حائز اهمیت است و نشان از اهمیت این کلمه و همین طور مهارت و خالقیت به تنظیم حروف 

چشم به های دیگری  شیوه کوفی مشرقی نیز خالقیتبه (. در نگارش کلمات 1 خوشنویس دارد )تصویر

حروف به شده و با بند کوچکی   صورت جداگانه نوشتهبه ،  سین در کلمه لفی خسر خورد برای مثال حرف می

صورت به )سوره الضحی، آخرین آیه( « بنعمه ربک فحدث«در آیه « ک« حرفاست.   وصل شده «ر«و  «خ«

متفاوت « اقر بسم ربک الذی«در آیات دیگر برای مثال آیه  «ک«که با  (0 )تصویر است  طراحی شده خاصی

رسد برای هر حرف بر طبق قرارگیری در هر سطر، برحسب تعداد حروف هر آیه، با نوع  می  نظر به ست. ا

رو هستم که با وجود تبعیت از یک اسلوب خاص اما برای هماهنگ شدن با  به متفاوتی از طراحی حروف رو

 است.  نوع متفاوتی طراحی شدهبه طول هر سطر، 
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ا دراز کردن حروف است و االستمداد طول دادن در سمت افقی است همان طول دادن و ی «االستمداد «

شود. از حروفی که طبیعتاً قابلیت استمداد  گفته می «تطویل « زیرا دراز کردن حروف در جهت عمود اصطالحا

در قطر  «استمداد «باشند.  می «ک «و همتای آن  « ط «و همتای آن،  «ص«،  و همتای آن «د «، حرف  را دارند

دهد مانند  گیرد همچنین این حالت در مساحت خطی بین حروف کلمات رخ می تطیلی حروف صورت میمس

زند که فضای نوشتن بیشتر و  می  کردن حروف دست طوالنیبه هنگامی  هنرمند خوشنویس «ما« و« لم«

در تصاویر در کلمه والعصر و ربک  تصویری (. این ویژگی373 ، ص.1373الحسینی،  )فرج کلمات کمتر باشند

با معنای نهفته در این کلمات نیز ارتباط دارد. واژه  که در واقع عالوه بر فراخی فضا شود می مشاهده( 0و  1)

معنی مطلق زمان و دوران تاریخ به . این واژه  است  وقت عصر اطالق شدهبه معنی فشردن است و به  «عصر«

است. در واقع   م پیامبر اسالم و امثال استعمال شدهبشر و یا بخشی از زمان، مانند عصر ظهور اسالم و قیا

های عبرت و حوادث  از درس مملواند و  سراسر زمان و تاریخ بشریت دانستهبه برخی مفسران آن را اشاره 

، 1333، یبیدارگر است و از این جهت آن چنان عظمتی دارد که شایسته سوگند الهی است )مکارم شیراز

زبان مادر/ به ای اصالتاً سامی و متعلق  واژه ”rab“توان گفت که واژه رب نیز می(. در مورد 073 ، ص.09.ج

های دینی یهودیان و  زبان  که ) ، سریانی ، آرامی های سامی از جمله عبری مشترک سامی بوده و در تمامی زبان

است. اما کاربرد   هرفت می  کاربه  «فراوان«و « بزرگ« اند( در دو معنای اسمی یا وصفی مسیحیان شرقی بوده

عنوان نامی از به خالق و  خدای راستین/به در اشاره  «سرور/ صاحب اختیار«صورت اسمی آن در مفهوم 

پیشا کالسیک( و سایر  ) زبان عربی کهنبه است و از طریق زبان سبئی   ت گرفتهأهای وی از زبان سبئی نش نام

(. 1371خوانین زاده،  است )  های سامی سابقه نداشته زبانهای سامی راه یافته و چنین کاربردی در سایر  زبان

 اند از نظر معنایی نیز دارای اهمیت ویژه در متن هستند. گونه یافته در نتیجه کلماتی ویژگی تصویر

، و الی ربک )فاذا فرغت فانصبآیات هفتم و هشتم سوره انشراح به برگه دیگری از این نسخه مربوط 

دار  (. در واقع خط کوفی شرقی دارای حروف زاویه3)تصویر   اند شده  کشیده طراحی صورتبه حروف  1( فارغب

حروف دیگر به فرد به و شکسته است این ویژگی گرافیکی باعث شده تا هر یک از حروف با طراحی منحصر 

 حروف افقی بیشتر است که اینبه عمودی حروف نسبت  یها متصل شود و یک کلمه را شکل دهد. نسبت فرم

 امر باعث ایجاد صالبت و تعادل در صفحه شده و متناسب با موضوع و محتوای این نسخه است. 

فضای خالی پیرامون با ایجاد حاشیه سفید، ها نیز اهمیت دارند.  های خطی حاشیه آرایی نسخه در صفحه

نسبت  ین نسخه یافتنها و نیز در ا در بیشتر نسخهشود.  تر متن میبه متن اصلی باعث ایجاد تنفس و خوانایی 

 
 ( 2سوی پروردگارد توجه کن )سوره انشراح، آیه به و مهم دیگری پرداز، به شوی  پس هنگامی که از کار مهمی فارغ می. 0

 



 قم آستانه موزه در محفوظ 8211 قرآنی نسخه در خط تصویرگونگی                                                                          36

زه ااند و اند شده  ها در زمان مرمت بریده ها کار دشواری است زیرا حاشیه حاشیهبه دقیق فضای متن نسبت 

 نیست.  مشخصها  واقعی نسخه

سه فاصله دیگر یعنی فاصله  ؛غیر از فاصله کادر صفحه تا عطف که چندان زیاد نبودهای خطی  در نسخه

شد زیرا فاصله زیاد عاملی بود که  زیاد انتخاب می برش و پایین صفحه، نسبتاً طرف ،کادر تا باالی صفحه

طوالنی برای اجرای  فضای بصری داخل کادر که حاصل هنرنمایی خطاط و مذهب و نقاش و صرف زمان نسبتاً

خواننده یا تمرکز . کند می  نظر بیننده را جلببیشتر نتیجه مطلوب بوده و به ن و تالش فراوان برای دستیابی آ

خواندن و مشاهده صفحات کتاب خللی وارد  به است و فضای اطراف حتی   شدهمخاطب کتاب بیشتر می

 .(92-99 ، ص.1379مهاجر،  افشار ) کردندنمی

 
 آستانه قم( )مآخذ: موزه  آیات هفتم و هشتم سوره انشراح .9تصویر 

 

های پراکنده در ، بیش از هزار برگ از قرآن«1های قرآنی اولیه هندسه در نسخه«  آلن جورج در بررسی

( مورد مطالعه  کادر متن و مستطیل صفحه و فاصله سطرها ها را با استفاده از گرید هندسی ) ها و مجموعه موزه

 داده  کادر متن و فاصله سطرها و نیز طراحی حروف را شکل ،نیز گرید هندسی ثابتی 1011داد. در قرآن   قرار

از  حکایت ها طور تراز بودن آنصورت مستقیم و متعادل بر روی خط پایه و همینبه ف است. نگارش حرو 

  طوربه رسد قطع نسخه، تناسبات حروف و نوع مسطربندی  نظر میبه وجود مسطربندی در این نسخه دارد. 

 است.   این قرآن طراحی شده  خاص برای

 

 

 

 
1. The Geometry of Early Qur'anic Manuscripts, Alain George (2007) 
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  های بصری ارتباط متن با آرایه

باشند که برای  و مهرها می های خمس و عشر نشان،  های پایان هر آیه ها، نشان ل، سرسورههای بصری شام آرایه

است با رنگ   شده  فضایی که برای سرسوره اختصاص داده اند. شده  گرفته  کار به تر متن بهخوانش به کمک 

و تعداد آیات، تعداد  نام سورهاست که اطالعاتی از جمله   متن اصلی نوشته و تحریر شدهبه متفاوتی نسبت 

نام  سوره طارق، در سه سطر اطالعاتی در مورد   سرسوره ،برای مثال دهد. کلمات و تعداد حروف را ارائه می

( و در  و سبعون کلمه -ها  کالم) ( و سطر دوم تعداد کلماتسوره الطارق، سبع عشره آیهتعداد آیات ) سوره و

سه سطر با زر و این  دهد. می  نشاناین سوره ( در  تسعه و ثلثون ها مأیتان و الحروفسطر سوم تعداد حروف )

هایی  شده( با پیچک  شدن تیره  اثر اکسید ای رنگ )در زمینه احتماالً نقرهاند.  شده  ای نوشته تحریر قهوه

 و شده  های طالیی و الجورد ترسیم است. در حاشیه سمت چپ، نقش ترنجی با رنگ  تیره تزیین شده رنگسبز

 است.  شده  سرسوره ترسیم متصله ب

دایره، مربع و  در اشکال ات مذهب هستند کهعالئم ختم آیینی در این نسخه، ئهای تز از دیگر آرایه

آیه در پایان ها عالئم  . قرارگیری دایرهاند گرفته قراردر متن یا در حاشیه  با عبارات خط کوفی مستطیل

، باعث  ها دلیل نبود فضای کافی در حاشیهبه ه و در بعضی موارد فضاهای خالی بین سطرها و در پایان هر آی

اند  شده  است. بر خالف حروف که با صالبت و سنگینی خاصی نوشته  ایجاد نوعی حس سبکی و تعلیق شده

ها در فضای خالی بین سطرها  قرارگیری آن وجوداند. با این  نوعی تلطیف نمودهبه صفحه را   این عالئم فضای

دلیل رنگ، به  خط، اند کاستهاند از تأثیر و قدرت خط ن ینی که کامالً از متن متمایز شدهئبا نقوش تزهمراه 

بصری های  رسد این آرایه می  نظر به آید.  شمار می به ترین عنصر بصری در صفحه  سبک و ضخامت هنوز اصلی

الی موجود در باالی متن یا در حاشیه اند زیرا در بعضی موارد در فضاهای خ شده متن افزودهبه در مراحل بعد 

است. برای تشعیرسازی و بوته اندازی بر   خوانش متن بودهبه اند. افزودن این عالئم برای کمک  ترسیم شده

است، تا از زمینه متمایز شوند. بر   ها(، دور تمام کلمات متن تحریر شده )در بعضی از برگه روی زمینه متن

این نسخه افزوده به است که در مراحل بعد   ل یا غنچه نیلوفر ترسیم شدهزمینه بعضی از صفحات نقش گ

آرایی سه سطری این نسخه،  در واقع هماهنگی در بازنمایی تمامی عناصر نوشتاری، تزیینی و صفحه اند. شده

 گذارند.می بر درک بصری مخاطب تأثیر

 

 گیری  نتیجه

است و نوشتار در   غیرمادی قابل مقایسه گفتار و تجسم امر  متن، یعنی بازنمایی مرئی نوشتار با مفهوم تصویر

اسالمی همچون هنر ترکیبی و اثر تجسمی است که تصاویر و کلمات در آن در گروهی از روابط   خوشنویسی
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اصطالح تصویرگونگی درونی در به با توجه  1011شوند. در طراحی حروف کوفی نسخه  معنادار ترکیب می

مثال، همانطور که   صوری عناصر نوشتاری با مشخصات معنایی آن ارتباط دارند. برای شناسی مشخصات نشانه

مفهوم استمداد یعنی کشیدگی حروف در به با توجه  «والعصر«و  «رب«شده در طراحی کلماتی مانند   گفته

نگارش اند. این شیوه  گرفته  طول سطر، تعداد کلمات و آیات در هر سرسطر صورتبه جهت افقی با توجه 

د نیز ارتباط هستن های زبانی یعنی واژگان با معنای واژگان که در متن دارای اهمیت عالوه بر بازنمایی نشانه

کارگیری عناصر گرافیکی به است. این شیوه بازنمایی و   دارد و نیز با مفهوم تصویرگونگی درونی قابل مطابقت

های نوشتاری در این  است. بازنمایی نشانه  ذاردر طراحی حروف بر درک متن مقدس از سوی مخاطب تأثیرگ

توان  واقع، نمی  دهنده همگرایی عناصر تصویری و کالمی برای ایجاد معنا در متن است. در نسخه قرآنی نشان

دانست و بازنمایی بصری و هنری در خلق آن را   از نوع بازنمایی یا نشانه زبانی  ویژگی خط در این نسخه را تنها

است و جدا نمودن   معنا در متن مقدس صورت گرفتهبه انست. طراحی حروف در این نسخه با توجه تأثیر د بی

 سی غفلت از ویژگی گرافیکی خط است.یکلمه و تصویر در خوشنو

 

 قدردانی 

که نهایت همکاری را داشتند و تصاویر   زاده، کارشناس موزه آستان قمبا سپاس و تشکر ویژه از آقای یوسف

 دادند. قرار هقرآنی محفوظ در موزه را در اختیار نگارند هایترین نسخه یمییکی از قد

 

 منابع 

 .ای درسی ایرانبه تهران: چاپ و نشر کتا .پایه و اصول صفحه آرایی. )0930(افشار مهاجر، کامران 

  .انتشاراد فاطمی تهران: .0شناخت هنر گرافیک (.0932) افشار مهاجر، کامران

 .02-02، 00، کیمیای هنر .منزله بازنمایی نزد هانس گئورگ گادامربه بررسی مفهوم هنر (. 0935)امیر  ،مازیا ؛اقتداری، سپیده

 .01– 1، 5، نقش و نگار .دسی ام از قرآن مجی زءج(. 0992) بیانی، مهدی

 .تهران: سوره مهر .مهدی پارساترجمه  . شناسی مبانی نشانه (.0912) چندلر، دانیل

 .001 -22، 0، های زبان شناختی قرآنپژوهش .معناشناسی تاریخی واژه رب(. 0937) محمدعمیخوانین زاده، 

  .فرهنگستان هنر تهران: ترجمه سید محمد فدوی، .هایی در مصر ابنیه   های فاطمیان بر به کتی (.0939)فرج الحسینی، فرج حسین 

 مه الزهرا)س(.ط: فاقم .ایالدین مهدی الهی قمشه (. ترجمه محی0912) قرآن الکریم

 تهران: دارالکتب االسالمیه. .02جمد ، تفسیر نمونه(. 0959شیرازی، ناصر ) مکارم

 . 70-92، 51 ،گمستانه .( بازنمایی01واژگان و اصطالحاد فرهنگ جهانی )(. 0919) اصغر ، عمی باغی قره
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 .الدین الطویل و محمد حسین شمس وسف عمی، تحقیق یصبح االعشی فی صناعه االنشاء .(0712بن عبداهلل ) قمقشندی، احمد

 بیرود: دارالکتب العممیه.

 .2-0،  5، نقش و نگار .قرن دوم هجریبه نسخه نفیس بینهایت مهمی از کالم اهلل متعمق (. 0992) مصطفوی، محمدتقی

  ه.الکتب العممیدار :یرودب .، تحقیق خمیل المنصورالمواعظ و االعتبار بذکر الخطط و اآلثار (.0331) مقریزی، احمد بن عمی

 . کتابخانه منوچهریتهران:  .گمستان هنر (.0922) میراحمد قمی، قاضی منشی

 .لندن (.0303)، کتاب مقدس

 .، لندن(0395) ، عهد جدید،کتاب مقدس
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