
* مشاور در امور نرش نفایس

هنر  شناهکارهای  از  یکنی  کنه  بایسننغری  قنرآن  اوراق  مجموعنۀ 

کتاب آراینی در اینران اسنامی اسنت، همچنون سنتاره ای بنر تنارک هنر 

عهند تیمنوری و قنرن نهنم هجنری می درخشند. اینن قنرآن کنه بنه لحناظ 

قطنع وانندازه، قنّط قلنم، ننوع مرکنب، کاغنذ و شنیوۀ ننگارش، منوننه ای 

منحرصبه فنرد و بی بدینل در حنوزۀ کتابنت قرآنی به شنار می آیند، بیانگر 

عشنق و ارادت ایرانینان بنه کام وحنی و یکی از آثار ماندگار و چشنم نواز 

هرمنندان عرصنۀ خوشنویسنی در گذشنته اسنت. اوراق ارزشنمند اینن 

اثنر نفینس و عظینم کنه بنه گواهنی بسنیاری از پژوهشنگران منسنوب به 

شناهزادۀ هرمند و هرپرور، بایسننغرمیرزا فرزند شناهرخ و گوهرشادبانو 

و ننوۀ تیمورگورکاننی اسنت، متأسنفانه در زماننی و بنه عللنی نامعلنوم از 

هنم گسنیخته و بعضناً پناره شنده و در سنطح جهنان پراکننده و برخنی 

معندوم گشنته اسنت تاجاینی کنه درحنال حنارض مجموعنه داران، موزه ها 

و مراکنز فرهنگنی بنزرگ دنینا، بنه داشنن برگنی و حتنی سنطری از آن بنه 

خنود می بالنند. 

خوشنبختانه بیشنرین اوراق و صفحات باقیانده از سنوره ها و آیات 

به جنا ماننده از اینن اثنر بی نظیر، به برکنت وجود مضجنع رشیف حرضت 

امنام ابوالحسنن الرّضا »علینه آالف التحینه و الثننا« و سنّنت حسننۀ وقف، 

در مجموعنۀ کتابخاننه و منوزۀ آسنتان قندس رضنوی نگهنداری می شنود. 

اینن مجموعنه کنه بالنغ بر 65 بنرگ از این قرآن اسنت، حاوی آیاتنی از 53 

سنورۀ قنرآن کریم اسنت که بنه لحاظ ترتیب آیات و سنور قرآننی از اّولین 

آینه از سنورۀ »رعند« در جنزء سنیزدهم قرآن آغناز و با سنوره »العادیات« 

در جنزء سنی ام خامتنه می یابد. 

نگاهی به بازنرش قرآن بایسنغری
  علی اصغر نارصی مهر* 



مؤسسنۀ آفرینش هنای هنری کنه شناسنایی و معرفنی 

شناهکارهای هنری در آسنتان قندس رضنوی را در راسنتای 

برنامه هنای پژوهشنی و تولیندی خنود قنرار داده اسنت، از 

اینن اوراق بی بدینل و منحرصبه فنرد عکاسنی کنرده، پنس 

از شناسنایی آینات و سنوره های موجنود در هنر بنرگ، بنه 

شنیوه ای فاخنر و انندازه ای اسنتثنایی)70×50 س.م( و بنه 

ترتینب سنور قرآننی،  در نسنخه ای نفینس و زیبنا بنه چناپ 

است.  رسنانده 

انجنام چنین پنروژه ای با عنایت بنه رشایط و موقعیت 

اثنر نیناز بنه امکاننات و مجوزهنای خناص بنرای عکاسنی 

داشنت. ۸ بنرگ از قنرآن کنه پینش از انقناب بنه شنکلی 

نامطلنوب آراینه بنندی و قناب شنده بنود با اخذ مجنوز های 

الزم از درون قناب هنای موجنود در گنجیننۀ قنرآن   بناز   شند  

 و   بنا   رعاینت   متامنی   اسنتانداردهای   عكس بنرداری   از   نسنخ  

 خطنی،   در   اختینار   گنروه   عكاسنی   قنرار   گرفنت.  ابتندا   از 

صفحنات   بنزرگ   و   جزیینات   نسنخه   بنه طنور جداگاننه ای 

عکاسنی شند و در مرحلنۀ بعند تصاوینر کلنی بنا تصوینر 

جزئینات در هنم تلفیق شند تنا ظرافت هنای اثر بنا وضوح 

کافنی ثبت شنود.

پنس   از   عكاسنی،   ویراینش،   تلفینق   گرافیكنی   تصاویر    و  

 صفحه آراینی،   گروهنی   مجنرب   كنه   سنابقۀ   آماده سنازی   و  

 چناپ   منتخنب   سنور   قنرآن   کریم   بنه   خنط   ابراهیم   سنلطان  

 و   مجموعنۀ   شناهكارهای   هنری   آسنتان   قدس   رضنوی   را   در  

 كارنامنۀ   خنود   داشنت، طنی چندین ماه چناپ این اثنر را با 

ابعناد قنرآن ابراهیم سنلطان )50x70 سنانتی منر( در مرکز 

طبنع و ننرش قنرآن کریم بنه انجام رسناند.

در   مرحلنۀ   صفحه آراینی   نینز   از   افنزودن   هرگوننه عنرص 

اضافنی رصف نظنر شند تا اصالت هر صفحه حفظ شنود و 

تصوینر به اصل نسنخه نزدینک گردد.

دشنواری   مشنرک   در   مراحنل   چناپ   و   بناز   ننرش   همنۀ  

 نُسنخ   خطنی،   چناپ   نزدینک   بنه   اصنل   رننگ   طنا   و   الجنورد  

 اسنت،   زینرا   کیفینت   اینن   دو   فنام   در   چرخنۀ   رنگنی   چناپ  

 صنعتنی   یافنت   منی  شنود.  رننگ   طاینی   نسنخه ها   از   طنای  

 اصنل   بنوده   کنه   به   منرور   زمنان   اندكی   از   شنفافیتش   کاسنته  

 شنده   اسنت  .  از   سنوی   دیگر   جنسیت   و   رنگ   كاغذ   نسخه های  

خطنی ویژگنی هاینی دارد کنه بنا کاغذهنای صیقنل خورده 

امنروزی مطابنق نیسنت. شنیوه چناپ   اینن   اثنر   بنه   روش  

 تفكینک   رنگنی   در   شنش   رننگ   انجنام   شنده   و   همنۀ  رننگ 

هنای زمیننه، آب دیدگنی هنا  و   لکه هنا   به صنورت   تفكینک 

 رنگ هنای   مجنزای   سناختگی   به چناپ   رسنیده   اسنت.  

جلند   اثنر   بنه   شنیوۀ   طاكنوب   رضبنی   اسنت   و   طراحنی  

 آن   ملهنم   از   نقنوش   جلدهنای   دورۀ   تیمنوری   و   نینز   نقنوش  

 اسنلیمی   رسسنوره ها   در   همینن   اثنر   اسنت .  جلدسنازی   و  

 صحافنی   اینن   اثنر   نینز   برعهندۀ   یكنی   از   بهرینن   كارگاه های  

 جلدسنازی   گذاشنته   شند . 

همنراه   بنا   چناپ   اینن   اثنر   نفینس،   بنرای   آشننایی   بیشنر  

 عاقه منندان   بنه   هنر   قنرن   نهنم   هجنری   به وینژه   قنرآن  

 بایسننغری،   مقاالتنی   بنه   قلنم   پژوهشنگران   گرامنی،   آقاینان  

 دكنر   مهدی   صحراگرد،   محسنن   عبنادی   و   مجید   فداییان   تهیه  

 گردیند   کنه   در وجینزه ای بنه همنراه نسنخه ارائنه می شنود.

صفحنات   نسنخۀ   چاپنی   بنر   مبننای   ترتینب   منن   قنرآن  

 تنظینم   شنده   اسنت  .  همچنینن   سنطرهای   مجموعنۀ   منوزۀ 

 ملنک   در   انندازۀ   نزدینك   بنه   اصنل،   در   ابتدا   و   انتهای   نسنخه  

 قنرار   گرفنت   تنا   انندازۀ   اصلنی   قنطّ   قلنم   و   سنطور   تنا   حندی  

 قابنل   درک   باشند . 

در زمنان مرمنت اوراق یناد شنده در کتابخاننه، برخنی 

قطعات و صفحات آسنیب دیده شنامل چند سنطر یا کلمه 

را بنا یکدیگنر الحناق کنرده، به صنورت ینک صفحنۀ کامنل 

درآورده انند، ولنی الصناق این بخنش از آیات و رسسنوره ها 

به لحناظ ترتینب قرآننی هاهننگ نبنوده و از سنوره ها و 

در  موضنوع  اینن  اسنت.  شنده  اسنتفاده  مختلنف  آینات 

قطعنات موجنود در منوزه ملنک کنه آیاتنی از سنوره الروم 

و الرحمن را شنامل می شنود، کاما مشنهود اسنت، زیرا در 

زمنان دو پوسنته کنردن اوراق )ینک رویه مننودن( و مرمت 

قطعات، سنطرها جابجا شنده و ردیف آیات به هم ریخته 

اسنت. لنذا بنه لحناظ رعاینت اماننت در اصنل اثنر، نسنخۀ 

چناپ شنده نینز بنه همین صنورت بازنرش شنده اسنت.

در اینن نسنخه از مجمنوع 53 سنورۀ موجود، بیشنرین 

اوراق مربنوط بنه سنورۀ مبارکنۀ »غافنر« و شنامل ۸ بنرگ 

اسنت. از سنوره های »احنزاب و فصلّت و واقعنه« هر کدام 

4 بنرگ و از سنوره های »عنکبنوت و فاطنر و زمر« هر کدام 

3 بنرگ و از بقیۀ سنوره ها هر کندام یک برگ و برخی چند 

سنطر ینا چنند کلمنه به جنای مانده اسنت. اّمنا تعندادی از 

سنوره های پایاننی قرآن کریم شنامل سنوره های: املطفّفین، 

االنشنقاق، الفجنر، الشنمس، اللیل، الّضحی، النرشح و التین 

به طنور کامنل و بعضناً  همنراه بنا رسسنوره های مذّهب در 

اینن مجموعه موجود اسنت.

ایننک بنه لحناظ اطناع و بهره  منندی عاقه منندان و 

پژوهشنگران، مشنخصات آینات در هنر بنرگ و هنر سنوره 

به طنور مختنرص اعنام می شنود: 



اوراق موجود در کتابخانه و موزۀ آستان قدس رضوی

آیاتنام سورهردیف

از آغاز، بسمله،  آیۀ ۱ تا 4الرعد۱

آیۀ ۲5 تا 3۲االرساء۲

آیۀ ۱4 تا ۱9، آیۀ 34 تا 39، قسمتی از آیات 65 و 66، قسمتی از آیات 69 و 70الحج3

قسمتی از آیات پایانی سورهالقصص4

آیۀ ۲۸ تا 3۱،  آیۀ 45 تا 5۱، آیۀ 60 تا 67العنکبوت5

آیۀ 9 تا ۱6، آیۀ ۲4 تا 30الروم6

آیۀ 7 تا ۱4لقان7

آیۀ ۲0 تا ۲7السجده۸

آغاز سوره، بسمله، آیۀ 4، آیۀ 5 تا 9، آیۀ 33 تا 36، آیۀ 56 تا 6۲االحزاب9

آیۀ ۱ تا 7،  آیۀ ۱۸ تا ۲7، آیۀ ۲۸ تا 34فاطر۱0

آیۀ ۱0 تا ۱۸، آیۀ 54 تا 63، آیۀ 63 تا 7۱الزمر۱۱

آیۀ ۱ تا 7، آیۀ ۸ تا ۱5، آیۀ ۲3 تا ۲۸، آیۀ 35 تا 4۲، آیۀ 43 تا 50، آیۀ 59 تا 65، آیۀ 66 تا 74، آیۀ ۸۲ تا ۸5  )آخر سوره(غافر۱۲

آغاز سوره، بسمله، آیۀ 4، آیۀ 5 تا ۱۱،  آیۀ ۱۲ تا ۱7، آیۀ ۱9 تا ۲5، آیۀ 5۲ تا 54 )آخر سوره(فّصلت۱3

رسسوره، بسمله، آیۀ ۱ تا 6،  آیۀ7 تا ۱3الشوری۱4

آیۀ ۱7 تا ۲3الجاثیه۱5

 آیۀ 3 تا 7االحقاف۱6

آیۀ ۲4 تا 3۱محّمد۱7

آیۀ 6 تا ۱۲الفتح۱۸

آیۀ ۱5 تا ۲6ق۱9

آیۀ ۱۲ تا 3۸، آیۀ 43 تا 57، آیۀ 6۱ تا ۸0، آیۀ ۸7 تا 96    )آخر سوره(الواقعه۲0

آیۀ ۱ تا 3، آیۀ ۱4 تا ۱9الحدید۲۱

آیۀ 3 تا 7املجادله۲۲

آیۀ 5 تا 9الحرش۲3

آیۀ ۱ تا ۸، قسمتی از  آیۀ ۱0 تا ۱4الصف۲4

آیات 5 و 6 و 9 و ۱۸التغابن۲5

رسسوره و  آیۀ ۱ و ۲الطاق۲6

آیۀ 5۱ و 5۲القلم۲7



رسسوره، بسمله،  آیۀ ۱ تا ۱۱الحاقه۲۸

آغاز سوره و قسمتی از آیۀ 7، آیۀ 9 تا ۲3نوح۲9

آیۀ 5 تا ۱5، آیۀ ۱6 تا ۲6الجن30

قسمتی از  آیۀ ۱5 و ۱6 و ۲0املزمل3۱

آیۀ۸ تا ۱0،  آیۀ ۱9 تا ۲۱النباء3۲

آیۀ ۲5 تا 46 )آخر سوره(النازعات33

فقط رسسورهعبس34

آیۀ 6 تا ۱9 )آخر سوره(االنفطار35

رسسوره، بسمله،  آیۀ ۱ تا 6 ، آیۀ 7 تا ۲۸، آیۀ ۲9 تا 36 )سوره کامل(املطففین36

رسسوره، بسمله،  آیۀ ۱ تا ۱0، آیۀ ۱۱ تا ۲5 )سوره کامل(االنشقاق37

رسسوره، بسمله،  آیۀ ۱ تا ۸ الربوج3۸

آیۀ 3 تا ۱7 )آخر سوره(الطارق39

رسسوره، بسمله،  آیۀ ۱ تا 9االعلی40

آیۀ ۱7 تا ۲6 )آخر سوره(الغاشیه4۱

رسسوره، بسمله، آیۀ۱ تا ۱3، آیۀ۱4 تا 30 )سوره کامل(الفجر4۲

فقط رسسورهالبلد43

آیۀ۱ تا ۱5  )سورۀ کامل(الشمس44

رسسوره، بسمله،  آیۀ ۱ تا ۸، آیۀ 9 تا ۲۱ )سوره کامل(اللیل45

بسمله،  آیۀ ۱ تا ۱۱ )سورۀ کامل(الّضحی46

رسسوره، بسمله،  آیۀ ۱ تا ۸ )سورۀ کامل(الرشح47

رسسوره، بسمله، آیۀ ۱ تا ۸ )سورۀ کامل(التین4۸

رسسوره، بسمله، آیۀ ۱۲ تا ۱5العلق49

آیۀ 3 تا 5 )آخر سوره(القدر50

آیۀ ۱ تا 6الزلزله5۱

آیۀ ۱ تا 9العادیات5۲

اوراق موجود در کتابخانه و موزۀ ملی ملک

آیاتنام سورهردیف

آیۀ 33 تا 3۸الروم۱

آیۀ 7۲ تا 7۸الرحمن۲










