
داوران
اولنی دوره 
از مسابقات

کتابت
قرآن رکمی

زخ دانشخااه مسئول بخش نسخخ  اخاخ ی خت کتابخانخ  مرکخ
.شهید هبشیت 

گ سرپرسخخت وخخروه ادوخخان و مخخهااهد پرواشخخ    را خخ
.اسالم و اوران ، دانشااه شهید  باارن

 مخخخدر  و  گخخخو وخخخروه اخخخرن اسخخخال  دانشخخخ   اخخخرن و
.معمارخ صبا، دانشااه شهید با ارن

 انشخااه شخهید رشت  زبخان و ادبیخات  خاریس ، د: اکرش ایس
.باارن 

 ش اصخول نسخخ  رشت  اورانش ایس ، وخراو: اکرش ایس ارشد
دانشااه ش ایس و مرمت نسخ  ااخ ی ت و نسخ  آراوت ،

.شهید هبشیت 
 ،  1366 ارغ التحصیل انجمن یوش ویسان اوران.
تدروس در انجمن یوش ویسان
اخاخ تدروس در دانشخ   اخرن و معمخارخ صخبا در رشخت  

راکخز ارناخاخ سخ یت ،  خر  و ارناخاخ اسخال  و سخاور م
.ارنخ و آموزیش 

نراداستاد  لریضا  اامشت



 13۷۰صفح  سال ۴۰۰یوش ویست دویان  بدال  داش
.
صفح  ۷۰ان یوش ویست کتاب رکمان از دودواه شا ر

.136۷سال 
 مشاوره ( سنسخ  نفی)دویان اکمل شاه نعمت اهلل ویل

چیین در امخخخخور اخخخخرنخ، نکیخخخخهد یوش ویسخخخخت  خخخخرو  
13۸۰وتلیخد اکمپیوترخ، طرا ت صفح  و جلد و مخدور

–13۸1.
 اوخراین از نگخاات بخ  یوش ویسخت)آمساین و زمیین

وت بل د ، آودون آغداشلو در وفتگو(آغاز تا امروز
انتشاراتبا  لریضا اامشت نراد 

آثخاروتألیفات
دنرااامشت استاد 

 گسختان  روزان روز، دانشااه شهید باارن با مه خارخ  را 
.)13۸۷چاپ سوم)13۸۵ارن 
 ،انتشخارات ( نوخروه مولفخا) تاریخ و معمارخ باغ  تح آباد

.13۹3دانشااه شهید باارن، 
 سخفار  بخ( در دسخت ییخ ) با محمد ا صخاوت، وفتگو  

. را گستان ارن
 ااه، کتخخخاب رااخخخعخ جخخخام  دانشخخخااه ، انتشخخخارات دانشخخخ

13۷۸.
مرکخخز اسخخ اد و جی خخ  قخخرآن، معخخر  قخخرآن اخخاخ کتابخانخخ  و

ااه شخخهید دانشخخااه شخخهید بخخاارن رکمخخان، انتشخخارات دانشخخ 
.13۸۹باارن، 

،نسخخخ  کلیخخات اشخخعار موانخخا اا جخخ  یواجخخوخ رکمخخاین
بخخخا ( نسخخخخ  بروخخخردان)اخخخ  ۷۵۰مخخخوزه ملخخخب، کتابخخخت سخخخال 

ااه شخهید مه ارخ دکرت محمخود مخدبرخ، انتشخارات دانشخ 
دراثر شایست  تقدور ) 13۹۲باارن، موزه ملب، 



کتابخان ،ی تنسخ امیانبزروداشتآونیچهاردمهنی
.(13۹۵ارن، وزهدررکمانسالکتاب(اورانملت
گستان را  قاجار،دورهیوش ویستش ایسسبب

 وزهردباارنشهیددانشااهبرترپرواش)13۹3ارن،
دربروزو پرواش(13۹3پرواشافت ارن،

(13۹۴سال را گتپرواشهاخدورهچهاردمهنی
.(13۹۵ارن، وزهدررکمانسالکتاب

 ازارااونروض ونام کمالمهاوین،ومهاخمث وخس
برتیانیا،هموزنسخ (برورداننسخ )رکماین،یواجوخ

یدشهدانشااهبرترپرواش)13۹3ارن، را گستان
.(13۹۴پرواشافت ارن، وزهدرباارن

اینمبش ایس،نسخ درمقال ۲۵مجمو  )شان،تاصفااز
چاپورزماا و ،نشر،(یوش ویستتاریخونجرخ

ورا گت مفایروآثارانجمنص عیت،اکربیلع-13
.چاپزور13۹۷ماا و ،نشر

ی یدستدرپیکره،نشرشریازخ، لی یق.
را گت مفایروآثارانجمنرکماین،بیاینیاوناده.
قاجار،دورهنپاواتاصری ازنسخیطش ایسسبب

.قرآندارالکتاب 
دستدرره،پیک نشریوش ویست،ش ایسزبیاوت

.یی 



ت رضتاستاد سیدرضا نب

لیسانس ادبیات
  13۸۸نسخ ، استادخ یط 136۵ایه مدرک ممتاز سال
 تخخدروس یخخط 66اسخختاد  سخخید رضخخا نبخخت رضخخت  از سخخال

.نستعلی  را در انجمن یران ب   ه  ور ت
 ا در یخران تخدروس ثلخو و نسخخ و نسختعلی  ر6۸از سال

.شعب  مرکزخانجمن یوش ویساندر
ا   و موسخخخخس انجمخخخخن یوش ویسخخخخان شخخخخعب  نبخخخخدر  بخخخخ

.ارجت بروزارخ  منایشااه ااخ انفرادخ دایلت و ی
 ( بار ۲)نسخ قرآن رکمی ب  یط: آثار کتابت ش   ایشان-

 ام  و شخخخر -مولخخخوخد خخخرت اخخخاخ پخخخمج  وششخخخ  مث خخخوخ
....و ( نستعلی  ب  یط) م تخیب از  مج ون نجا  و جوخ 

وش ویسخخخت بروزوخخخ  اولخخخنی جشخخخ واره بخخخنی ا مللخخخت ی
.جهان اسالم 

 ص ارائخخ  آثخخار اده و اخخرنخ   در وردمهخخاوت اخخاخ   صخخ
یارجت دایلت و 



 سخخخخ ایخخخه درجخخخ  وخخخب اخخخرنخ در رشخخخت  نسخخختعلی  ون
13۹۲ازشوراخ ارزشیاه وزارت ارشاد اسال 

-ن ایخخخه درجخخخ  اسخخختادخ از شخخخوراخ ارزشخخخیاه انجمخخخ
13۸۷یوش ویسان اوران در رشت  نستعلی 

-ن ایخخخه درجخخخ  اسخخختادخ از شخخخوراخ ارزشخخخیاه انجمخخخ
13۹1یوش ویسان رشت  نسخ

-داور خ جش واره ااخ یوش ویست
–مصحح آزمون ااخ انجمن یوش ویسان

-ت امام مخیین گووت مجم  اسایتددارالکتاب  مصل
-این لق  رهمب” سرپرست وروه یوش ویست”

باینیلع قراستاد محمد 



13۸۲-13۷6: جش واره کوثر ۲بروزو  نخست
  اصفهان –( ع)بروزو  نخست جش واره ثامن اائم :

13۸۲
راخ بروزوخخ  دو دوره جشخخ واره اخخرنخ  را گسخخ

13۷۵هبمن 
کشخخور بروزوخخ  نخسخخت جشخخ واره ارناخخاخ  جسخخمت

13۸۴
 13۸۲بروزو  نخست جش واره رهم
ازمان بروزوخخخخ  نخسخخخخت جشخخخخ واره یوش ویسخخخخت سخخخخ

13۸6 را گت ارنخ شهردارخ 
13۸۵بروزو  نخست جش واره پیام پیامرب
 13۸6بروزو  نخست جش واره طلیع  ظهور

   خ کسهد شرتب  اا
استاد 

محمد یلع قرباین

  ان اسالم سال نخست جش واره یوش ویست جهبروزو
13۸1و ۸۹
 دوره منایشخخخااه بخخخزر  قخخخرآن رکمی۵بخخخر وزوخخخ  نخسخخخت

-13۸۴تا 13۸۰: ساهلاخ 
 13۷۹( ع)بروزو  نخست جش واره امام یلع
 13۷۷: دوره جش واره طرو  جاوود ۴بروزو  نخست-

13۷۹-13۸۲-13۸۴
13۷۹شرکت در مهاوش کتابت وب روزه قرآن رکمی



  ت جشخخخخخ واره اخخخخخاخ  یوش ویسخخخخخ بروزوخخخخخ
، غخخخدور،ارنااخ  جسخخخمت  جخخخر ،رضخخخوخ

بخش ارنخ 
 املللخخخت دوره منایشخخخااه بخخخنیبروزوخخخ  چهخخخار 

رکمیقرآن 

آثارومنایشااه
استاد 

محمدیلع قربخخخخخاین

منایشااه اا:
 13۸۴منایشااه یوش ویست تربوز سال
13۸۵فهان سال منایشااه یوش ویست   ون قمل اص
 13۸6منایشااه یوش ویست ق  سال
یران سخال منایشااه یوش ویست موزه رضا  بایس 

13۸6
13۸1ال منایشااه یوش ویست قزاقستان س
 13۸6سال (  نکی)منایشااه یوش ویست موانا
13۸۷ال منایشااه یوش ویست پاکستان س
13۹3و منایشااه یوش ویست در سریجان
 تاک ون136۹منایشااه مجعت از سال ۵۰بیش از



 13۷۴دویان بابا طاار
ردم تخهد مفاتیح الج ان چ دون مو
دویان ییام کتابت
کتابت دویان باباطاار
کتابت دویان ییام
 (مورد۲)کتابت م تخهد مفاتیح الج ان
 (مورد۲)کتابت جزء یس ام قرآن رکمی
کتابت سوره مبارک  واسنی
 البالغ کتابت م تخهد نهج

13۸۷٫مجمو   اشت هبشت ب  یط نسخ
اد ی  ااخ اکریت و..
 .تخا 13۹۲خ ب  یط نس در ال کتابت قرآن رکمی

ک ون
عالیتهاخ ارنخ :
-انجمن یوش ویسانتدروس در
- در باغ موزه تدروس دوره  وق ممتاز نستعلی

ارن
-تخخخخخدروس دوره  خخخخخوق ممتخخخخخاز نسخخخخخخ درمرکخخخخخز

دارالکتاب  مصلت امام مخیین



داورخ
و 

شراوط ا راز 
شخخهرویر مخخاه بخخا ۲6داورخ مر لخخ  مقخخدمایت اوخخن مسخخابقات در روز 

یریوخ   گور اسایتد ایئت داورخ، در محل سازمان اوقاف و امور
شخفا یت اکمخل، بروزار وردود و با وتج  ب  تاکید ایئت داوران بخر

  نکخخخات  وخخخل جهخخخت اطخخخالع شخخخرکت ک  خخخدوان محخخخرتم  خخخر 
:وردد
بخا اسخایتد در طول چ د افت  وهشت ، مخهارکات مفصخل و مخرتیب 

وخخخن محخخخرتم ایئخخخت داورخ و بریخخخت دوگخخخر از صخخخا ب جران ا
. دزمی  ، در راب   باشیوه نام  داورخ، بروزار وردو

مسابق قبل از جلس  داورخ متا  آثار رسی  وتسط دبری 

و وردوخخ  و بخرریس و متخا  نشخان  اخاخ مش صخ  از روخ آثخار محخ 
.متا  آثارمشاره وهارخ شد 

دوخخهارخ داورخ وتسخخط اسخخایتد محخخرتم بخخر روخ اوخخن آثخخار ک
 سخ  مر لخ  شخ  انجخام وردوخدو بخا دقخت  سخیار ، اوخن بخرریس

اثخخر و ۷تکخخرار وردوخخد و در  اوخخت در رده اکتبخخان جخخوان 
.اثر از هبرتون آثار انخاب شد 1۲در رده کتابت  ایر 

گخور و در ادام  و بخ  دریواسخت دبخری مسخابق ، مبخین بر 
ت، بخخر روخ مشخخارکت بیشخخرت یوش ویسخخان در مر لخخ   خخاو

اثخخخر 6  و آثخخخار بازمانخخخ  بخخخرریس مجخخخددخ صخخخورت پهور تخخخ
جمخوع آثخار دوگر در رده کتابخت  خایر انتخخاب وردوخد و م 

.اثر رسید1۸ب  



  حرتم، یت پس از سبهد اون صتممی وریخ اسایتد م ب
صخا بان امتام داورخ نیز اسخا  برنخدوان و اووخت
ردوخد تخا در آثار برتر ، ب  اسخایتد محخرتم ا خالم نگ 

ان مر لخخ   خخاوت بخخدون اطخخالع از اووخخت صخخا ب
ت کخخ  ازم بخ   رک اسخخ. آثخار ، بخخ  داورخ بپردازنخخد

 سیاراسایتد محرتم با دقت و وسوا  
ر در جهخخخخت  انتخخخخخاب   ادانخخخخ ، بخخخخ  بخخخخرریس آثخخخخا

پردایت خخخخخد و بخخخخخ  طورق خخخخخ  اطخخخخخالع از اووخخخخخت 
شخخخان صخخخا بان آثخخخار، تخخخاثریخ در نحخخخوه داورخ ای 
روز نداشخخت و و کدوخخهارخ ت هخخا بخخ  سخخبهد  خخدم بخخ

شائب  اا انجام وردود

ر اوخت با مشورت و صتمخمی ایئخت داوران،بخ  سخبهد
تلفییق اکمل اصناف، داورخ مر ل   اوت ب  صورت

و بخخخخر روخ اخخخخر دو اثخخخخر ارسخخخخایل مر لخخخخ  اول و آثخخخخار 
شدو نگار  ش  در  گورخ ونیست انجام یوااد

  خدوان لحخا  بدون سبهد تال  مر ل  اولی  شرکت ک
یخخت در شخخ  و نگخخراین ایشخخان در راب خخ  با خخدم مو ق

. گورخ ونیست اکاش   وابد



دور م تخبنی
مقدمایت



اد آثخارخ مقرر شد  ایشان  با بخرریس مجخدد، تعخدو 
ت در را کخخ    از  خخائز شخخراوط  هبخخرتخ بخخراخ شخخخرک

۴  تعخداد مر ل   اوت است درا ا زاوش دا د کخ
ار اثخخخر از  زوخخخزان نخخخام بخخخرده  شخخخ  در  وخخخل بخخخ  آثخخخ

.م تخهد مر ل   اوت ااضا   وردود 

ب وتج بااولی مر ل نتایجا المازپس
یاستسامچ نیوک  دوانشرکتدریواست
بیشرتچ را گوربرمبینمسابقات،دبرییان 
ظر یتا زاوش اوت،مر ل درمحرتماکتبان
وردودحم رداورانمحرتمایئتبا اوتمر ل 



الجمیلاو
رکمیقرآنکتابتملتمسابقاتدورهاولنیداورانایئتپاواینبیانی 

کتاب زوزاکتباناخبردورون،آرزوخمثاب ب رکمی،قرآنکتابتملتمسابقات
ویریو راموواوقافسازمانمهتب ومتعال،یداوندازاستعانتباآمساین،
وبرریسزمانوناک و ادسرپشترانخستآوردواهرکمی،قرآنکتابتمدرس 
.استتر ایرنتایجوشراوطبابعدخااخدورهبروزارخبراخرصدو حلیل
اکتبانهردون،استعدادااخازمحاوترووکردباک مسابقاتازدورهاوندر

راپروازخ  نق وشوروبد،ور ت قرارآش انامیوش ویسانردهک اردرجوان
درآنایجنت  وارخب ووبدمیشاادوبم،ومرزاون رداخااخ یریهبراخ
.وبدیواادبردارخهبرهقابلآیتساهلاخ

ب اثر1۰جواناکتبانردهدرواثر۷۰ ایرکتابتردهدردوره،اوناولمر ل در
متا ک ور ترارقبراونصتممیاولی ،داورخمر ل درورسیدمسابق دبرییان 

وانبدراهدوم ل مرب دارند،رایوش ویستقوتازمقبویل دک  رکقابلآثار
کتابتدهردررووکرداونانتخاببا.ورددانجامدوممر ل دراصلتداورخو

.رسیدنددوممر ل ب نفر۷جواناکتبانازونفر۲۲ ایر
مر ل اثردوبنینکییبداورخب مشورت،ومبا ث ازپسنیز اوتمر ل در
سبهد،دونبوبدوترم صفان اماترسختامرخطبعاک شددادهراخدوم،واول

طرفازص مش   الئ بدونوش کدوهارخصورتب آثاراول،مر ل مهان د
سبهدب آثاربرریساب اوتدر.ور تقراربرریسموردووردو  حوولدبرییان 

کتابتهرددروسو رتب دوبخش،دواردرش ،ارائ آثارومسابق سطح
شدوور ت نجردرورختقدرتب وبجواناکتبانردهدروتقدورخ،رتب پمج ایر
و  مبلغمتامربیاتق ،جواوزمیزاندرش ایجادتغیریاتباک است رکب ازم
۵۷۰مج ازروالمیلیون۵۵۰)وردودتقسمیبرندوانبنی رایواندرش داده

(جواوزروایلمیلیون
واسال مجهورخقرآنمسابقاتنبیاددریواستب نباک مواردخازوکت
قرارنجرتبادلوبحوموردجدخ،صورتب ابتداازکتابت،مسابقاتدبرییان 
برریسوجلساتجنتای ووبدوروزمنرهصورتب داورخنام شیوهت جمیور ت،

را ادان تنتایج ک طر توبدندسرت دربرداورانایئتاق اعموجهداا،
ترخوسرتدهایساکرش اکرب م لهداونسبهدبدوننگردودوک د،تگمنی
.وردودمحولآیتدورهبراخ

بتینیو حلیلجلس بروزارخمسابقات،دورهاوندرون راکتدوگراز
و حلیلبرلمشتمودوستان  گاوتدروک  دوانشرکت گورباداورخ

تگاربارتقاخ بشیوهاونانتشارتاامیدوارمیووبدسوااتب پاسخگووت
.بیانجامدیوش ویستجامع درسودم دوفتگوااخوآراء
ک استازمم لهدناووتضیحنیز(اورایننسخ)وعینمسابقاتموضوعبابدر
شاکل متمستعصواقوتدورهدرقمرخافمتقرندراو ک ازپسنسخقمل

 بداهللوصو یحییمجل ازاوراندرواقوتپریوانوتسطوا ت،رایوداصلت
یوهشقمرخ،مهنقرندراو ک تارکدآغازرایودتکاملدورهصری ،
وطباخ بداهللوبایس غرخمشسمان دیوش ویساینوتسطاوراندرواقویت

ازمتآثراقویتوشیوهاون.وا تاوراینوبخورنگورسیدواوجب دوگراین
وناخیوهشدورهاونازوش ونشت اوراندرقمرخدمهقرناویرتااوراین وق
مان دیوش ویساینورکدظهوراوراینیوش ویستدرشیوهمهنیبرمبتین

کوشیدند،آنخوریش لدرقمتابراامیو الءالدونالبت وشریازدرروزهبان
شیوهاورایننسخنام بآنرااستهبرتو.وا تمستقلاووتنریوزخامحدوتسطتا

مقابلدراوراینل م تا ش اسمی،اورایننسخمتقدمشیوه ااخک اردرنریوزخ
دوراننسخ،قملااخوون نترو خمیازوکت  وانب اورایننسخ.واقویتوا امثین
وغیناخوون ب واستوهاشت سرپشترادرازخ سیارتکاملوت ور

 می اخدروا وزک استدقی ومواجااخنکیهدوبدو نکاتازماامال
دمورچ انک و.داشتیوااد حقی االبراخ راواینمروارودااخآن

.شدیواادیوه ااشاوناعدرنسخقملاورایناووتا یاخسبهدورید،قراروتج 
بازوشیتب معاصرانونیس نسخترغیهدادفبارکمیقرآنکتابتملتمسابقات
ااخاسلوبوااا تظرتلفی واورایننسخمتقدمانارنااخو جی  ب محققان 
ب ومنودهاکرب آغاز،اورایننسخمتایرااخشیوبادوران،آنش اوروپووانکییب
ااخورهاس یرمنی ازچیینی یوش اونازااوتبارق متعال،یداوندوارخ
غ ابرآیتااخسالدر رکتاونساو دراستامید.استوردو مشاا پیشنی

ارزشهاخب جوعربااصیل گیتوورددا زودهمعاصردورهاورایننسخقوتی و
قملاورایناووتا یاخمعاصر،درارنم د وقودرکباآنتلفی ومتقدمنی

.ورددبرپانسخ
ازدورهاوندوانک  بروزارومحرتمک  دوانشرکت مومازاستازمپاواندر

کمبتاثریوهارو را گت رکیتتش یلب یودسه ب کدامارک مسابقات
.منائمیتش راند،منوده
رکمیقرآنکتابتملتمسابقاتدورهاولنیداورانایئت
.قرباینیلعمحمدنراد،اامشت لریضارضت،نبترضاسید

م داورانایئت محرتپاواین   بیانی  
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