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                  ب سم اهلل ارلمحن ارلحمی

با عنایت خداوند متعال سومنی دوره مسابقات ملی کتابت قرآن رکمی )ویژه نسخ ایراین(  با محایت  مرکز 

چهارمنی دوره مسابقات سراسری های چهل و قرآین  سازمان اوقاف و امور خرییه ، از سری برنامه

 گردد.دبریخانه برگزار یمبه عنوان  مدرسه کتابت قرآن رکمی وتسط ،مجهوری اسالیم ایران قرآن رکمی

 مسابقهاهداف  1

 و خطوط قرآین به ویژه خط نسخ ایراین رکمی الف: گسرتش کتابت قرآن

 ب: محایت از کتابت های فاخر قرآن رکمی و اکتبان قرآن

 هیئت داوران  2

 ، استاد علریضا  استاد محمد یلع قرباین استاد سید رضا نبی رضی،
 
خ  ب 
 
ی   
 

 ش
 

  

 دربه جهت کسالت جسماین  ،، جناب استاد صمدیاستاد پیشکسوت خط نسخ ایراین حضور  شایان ذرک است

وتسط هنایی با نظر هیئت محرتم داوران مقرر گردید؛ پس از  داوری   میسر نیست؛ویلداوری  متایم مراحل

رسد؛ و چناچه یمبه رویت جناب استاد صمدی  داوری، نتیجهو  هانبدیو رتبه آثار برگزیهد ،هیئت داوران

 به اجراء گذاشته خواهد شد. داشته باشند،جریان داوری نظرات تکمیلی در مورد 

 دبری اجرايي                            3

 احسان پورنعمان
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 برگزاري مسابقه نحوه 4

های رکونایی به صورت محدودیت به سبب نیز مهانند دوره گذشته از مسابقاتاین دوره 

 ای و بدون حضور هرنمندان برگزار خواهد شد.مرحلهتک

 جدول زماين  5

 اعالم و انتشار فراخوان مسابقه  -  1400دمه مرداد 

 آثارصتویر آخرین هملت ارسال  - 1400 آبان دمه

 و اهدای جوایز همسابق اختتامیه برگزاری غریحضوری  و  برندگانسایم ا نتایج و  اعالم  -1400اوائل آذر 

 زجوای 6

 " رده اکتبان جوان  "ونیسیبخش نظریه 6.1

 میلیون ریایل. 60                                                               نفر اول: یک جلد کالم اّلل  مجید، تندیس مسابقات، لوح تقدیر و  هدیه

 میلیون ریایل.  50                                                               نفر دوم: یک جلد کالم اّلل  مجید، تندیس مسابقات، لوح تقدیر و  هدیه

 میلیون ریایل.  40                                                               نفر سوم: یک جلد کالم اّلل  مجید، تندیس مسابقات، لوح تقدیر و  هدیه 

 ریایلونیلیم 30 یریتقد زهیو دو جا

  "رده کتابت فاخرونیسی"بخش صفحه  6.2

 یایلر یلیونم 100 یژهو یههد                                                      نفر اول: یک جلد کالم اّلل  ، تندیس مسابقات، لوح تقدیر و  

، تندیس مسابقات، لوح تقدیر و    . یایلر یلیونم 90 یههد                                                    نفردوم: یک جلد کالم اّلل 

، تندیس مسابقات، لوح تقدیر و    . یایلر یلیونم80یههد                                                     نفر سوم: یک جلد کالم اّلل 
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 ریایلونیلیم40 یریتقد زهیدو جاو 

  رده کتابت فاخر"ونیسی"بخش سوره 6.3

 یایلر یلیونم  250  یژهو یهمسابقات، لوح تقدیر و  هد                                نفر اول: یک جلد کالم اّلل  ، تندیس 

، تندیس مسابقات، لوح تقدیر و  هد  . یایلر یلیونم  200  یه                                                      نفردوم: یک جلد کالم اّلل 

، تندیس مسابقات، لوح تقدیر و  هد  . یایلر یلیونم 170 یه                                                       نفر سوم: یک جلد کالم اّلل 

 ریایلونیلیم 50 یریتقد زهیجا 2و 

از  .شتداد نخواهمسابقه نسبت سطح کییف را، به جوایز  یا افزایش اکهشامکان  ،داورانمحرتم هیئت وتجه:

 کتابت دوره مسابقات"  انتخاب و با ایشان قرارداد ومنیسفرد یا افرادی جهت کتابت"مصحف  ،میان برندگان

 منعقد خواهد گردید.                         
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 مسابقهموضوع 

 و شرایط نگارش
 رده     در

 "اکتبان جوان" 
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 "اکتبان جوان"رده نگارش شرایط موضوع مسابقه و  6.4

 )نظریه ونیسی ازخط مرحوم مریزا امحد نرییزی(

 "اکتبان جوان" شرایط نگارش رده 6.4.1

سوره ،نظریه ونیسی دقیق و مطابق اصل، از به بعد( 1376ماه  مرداد)متولدین  افراد واجد شرایط سین این رده

 و  منوده، را نگارش( مهنی بخشطبق صتویر درج شهد در دقیقا مریزا امحد نرییزی ) عمرانسوره آل 7-1آیات

 .یندمنا بارگذاری مدرسه کتابت قرآن رکمیدر سایت اثر را  صتویر 

به غنای اثر  ،ونیسینظریهو چگونگی روند  وتجه: مناسب است هرنمندان گرایم با برریس پژوهیش درباره 

، نظر هیئت محرتم ونیسی وجود داردهرنی از نظریهجدای از تعاریفی که از به لحاظ  ؛ اماخویش بیفزایند

 گونه است:داوران در این زمینه بدین

خوشنویسی است ؛ به  یلطائف موجود در قطعهها و از متایم ظرافت ونیسی، تقلید محضاز نظریهمنظور )

با این تعریف هرنمند  تفاویت میان اثر او با اثر مرجع به وجود نیاید.  هیچ ،ی کندای که هرنمند سعگونه

و ایرادهای  ،های موجود در حروف و کلمات یکسانها، تفاوتکند عالوه بر ظرافتونیس سعی یمنظریه

 (گونه منتقل مناید.با وفاداری اکمل به منت اصلی دقیقا به مهان رتکییب را نیز 

 )اندازه ابعاد کلی اثر   به انتخاب شرکت کننهد است( میلیمرت است. 2  در رده "اکتبان جوان" حداکرثعرض قملاندازه   .1

؛ گرچه دبریخانه استفاده از کنندگان خواهد وبدشرکت اریساز به اختدست ای صنعیت یاز اکغذها استفاده .2

 این مساله امتیازی در داوری آثار ندارد. مناید؛ اماساز را به جهت ماندگاری بیشرت وتصیه یماکغذهای دست

 خواهد شد. یهر گونه عالمت مشخصه در قطعه،  سبب حذف از مرحله داور جادی ا ایمنودن  امضا .3



 دوره مسابقات ملی کتابت قرآن رکمی سومنیبرگزاری  فراخوان 
 

7 
 

گذاری آیه  و مشارهگل از و استفاده نگارش اثر باید بر روی اکغذ ساده و بدون هرگونه تزئینایت انجام شود و  .4

 سبب حذف اثر از داوری خواهد گردید.،یو نگارگر ریتشع ب،یتذه نبدی،قطعهو یا ، آیه 

شرکت کنندگان، الزم است  هر کدام ازدر مورد  ترقیمحرتم داوران به سنجش دق ئتی ه  ازیصورت احساس ن در .5

 داشته باشند. یدر زمان مقرر  آمادگ یآزمون حضور یافراد مورد نظر برا

برگزار کننهد  تیشهد و  به مالک  یق مسابقات نگهداراکتبان جوان، به عنوان سواب رده آثار برندگان  .6

 مساله است. نیا رشیدرخواهد آمد؛ شرکت در مسابقه به عنوان پذ

 نخواهند شد.  برریس یخانه ارسال شود، در جلسه داور ریکه پس از هملت مقرر به دب یآثار .7

 .ندارد یتعهددر زمان دریافت و یا بازپس دادن آثار  ارسال پسیت قیاز طر هدیدر مورد آثار صدمه د خانهریدب .8

( در سایت مدرسه کتابت 300DPI)با کیفیت  برای بارگذاری صتویر اثر خویش  1400آبان  10کنندگان تا شرکت .9

ارسال اصل اثر اقدام خواهند فرصت دارند؛ پس از این تاریخ و با داوری اولیه، برندگان مرحله اول نسبت به 

و تلگرام  مدرسه  نستاگرامیا ت،یسا قیاز طر یمسابقه و مراحل بعد اطالع رساین نام، ثبتمنود. همچننی

 شود.  انجام یم     mkquran.ir به نشاین میکتابت قرآن رک

 میبا مدرسه کتابت قرآن رک یدر ساعات ادار وتانندشرکت کنندگان در صورت اهبام در هر کدام از موارد، یم 

 .ندیمسابقه مطرح منا ریبا دب    09115569692با مشاره  ایو    02537830904به مشاره  
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 مسابقهموضوع 
 و شرایط نگارش

 بخش   در
حه}     {ونییس     صف 
 "رده کتابت فاخر" 
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 رده "کتابت فاخر " ونیسیبخش صفحه در     و شرایط نگارش مسابقه موضوع 

 {به خط نسخ ایراین آل عمران 155-146 اتیآمتناظر) کنار مه(  صفحهدو نگارش}

 دودر قالب  ،با صفحه نبدی و سطرنبدی مطلوب را این آیات  رده کتابت فاخرعالقمند به شرکت در  هرنمندان

اثر صتویر  و  نگارش منوده( مهنی بخش قید شهد در آخر  )دقیقا مطابق با امالء و اعراب متناظرکنار مه و   صفحه

 .یندمنا بارگذاری مدرسه کتابت قرآن رکمیدر سایت را 

 و تحقییق های پژوهیشبه جهت رشد جنبه  ،هیئت محرتم داورانموافقت با و دبریخانه  مسابقات به درخواست 

گردد  مطرح یم زترینگارش،نسبت به گذشته، چالش بر انگ  طیشرااز مسابقات اکتبان گرایم، در این دوره  

به عههد طول و عرض صفحه و تعداد سطرها تناسبات ،اندازه قمل ،ینگارش اثر از مجله اکدرنبد طیشراو 

اکتبان محرتم مناسب است به نسبت برداشت شخصی از آثار فاخر کهن نسخ  قرار گرفته است؛ نبابراینشرکت کننهد 

کنندگان دین تریتب  شرکتها و نگارش بر طبق آن عمل منایند؛ بشاخصهنسبت به استخراج برترین  ،ایراین

های یتموری، صفوی دوره مصاحفتعدادی از برترین  با الگو قرار دادن ( ونیسی کتابت فاخر صفحه)بخش 

و ، های اکدر بریوین  در پیشایننسبتو در تناسبات طول و عرض صفحه با مه، های معیین به مالک و قاجاری،

میزان سطرهای بکار رفته در هر صفحه و  در وسط و و صفحهفاصله بنی دهبرتین همچننی و پاینی و  طرفنی

عالوه بر تناسب طول و عرض قاب بدین صورت در داوری آثار، .  دست یانبد فاصله مناسب بنی سطرها

وناز  و تعداد سطرها در این تناسبات، متناسب  وبدن اکدر دروین و بریوین اثر  ، و زبیا و چشمداخلی هر صفحه، 

  گرید.مجموعه تناسبات مورد برریس قرار یماین وبدن 
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 رده "کتابت فاخر" یس ی ونبخش صفحه شرایط نگارش

کتابت فاخر را  ونیسی{  رده}صفحه ونیسی{  یاسوره}های  اکتبان محرتم تنها حق شرکت در یکی از بخش .1

 در ابتدای فراخوان وتجه شود(هر بخش  )به میزان جوایز  خواهند داشت.

سانتیمرت  50 در بزرگرتین حالت که هر کدام از اضالع آن  وادحکی برگه باید بر روی   و هر دو صفحه اصل اثر .1

در کنار مه سبب حذف از داوری خواهد شد. کتابت گردد. ونشنت بر روی دو برگه و چسباندن  ،است

گذاری آیه آیه  و مشارهگل از نگارش اثر باید بر روی اکغذ ساده و بدون هرگونه تزئینایت انجام شود و استفاده 

سبب حذف اثر از داوری خواهد گردید. ،یو نگارگر ریتشع ب،یتذه نبدی،قطعهانجام و صفحه، و یا 

؛ گرچه دبریخانه استفاده از کنندگان خواهد وبدشرکت اریساز به اختدست ای صنعیت یاز اکغذها استفاده

گونه امتیازی در داوری آثار مناید؛ اما این مساله هیچه یمساز را به جهت ماندگاری بیشرت وتصیاکغذهای دست

 ندارد.

 شاخصه های داوری به تریتب اولویت این موارد خواهد وبد: .2

I. ح تگی مرفدات                     صحت و پ 

II. کریس نبدی صحیح سطرها 

III. حه آرایی            صف 

IV. حه                  عتادل بنی دو صف 

V. طعه                زبیایی معویم ق 

 برند.تناسبایت است که اکتبان در اندازه صفحه مورد نظر به اکر یمکنندگان و تابعی از اندازه قمل به اختیار شرکت .3
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 ملزم به استفاده از مرکب مشکی هستند."کتابت فاخر"شرکت کنندگان رده  .4

 خواهد شد. یهر گونه عالمت مشخصه در قطعه،  سبب حذف از مرحله داور جادی ا ایمنودن  امضا .5

شرکت کنندگان، الزم است  هر کدام ازدر مورد  ترقیدقمحرتم داوران به سنجش  ئتی ه  ازیصورت احساس ن در .6

 داشته باشند. یدر زمان مقرر  آمادگ یآزمون حضور یافراد مورد نظر برا

برگزار کننهد  تیشهد و  به مالک  ی، به عنوان سوابق مسابقات نگهدارکتابت فاخر رده آثار برندگان  .7

 مساله است. نیا رشیدرخواهد آمد؛ شرکت در مسابقه به عنوان پذ

 نخواهند شد.  برریس یخانه ارسال شود، در جلسه داور ریکه پس از هملت مقرر به دب یآثار .8

 .ندارد یتعهددر زمان دریافت و یا بازپس دادن آثار  ارسال پسیت قیاز طر هدیدر مورد آثار صدمه د خانهریدب .10

( در سایت مدرسه کتابت 300DPIبرای بارگذاری صتویر اثر خویش )با کیفیت   1400آبان  10  کنندگان تاشرکت

فرصت دارند؛ پس از این تاریخ و با داوری اولیه، برندگان مرحله اول نسبت به ارسال اصل اثر اقدام خواهند 

رام  و تلگ  نستاگرامیا ت،یسا قیاز طر یمسابقه و مراحل بعد اطالع رساین نام،منود. همچننی ثبت

 شود.  انجام یم     mkquran.ir به نشاین میمدرسه کتابت قرآن رک

 میبا مدرسه کتابت قرآن رک یدر ساعات ادار وتانندشرکت کنندگان در صورت اهبام در هر کدام از موارد، یم 

 .ندیمسابقه مطرح منا ریبا دب    09115569692با مشاره  ایو    02537830904به مشاره  
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 {در دو صفحه متناظر )کنارمه( با مهنی امالء و اعراب ونشته شود آل عمران 155-146 اتیآ}
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 مسابقهموضوع 
 و شرایط نگارش

 بخش   در
 ییس{ون}سوره   
 "رده کتابت فاخر" 
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 رده "کتابت فاخر " ونیسیهبخش سور در   مسابقه   موضوع 

 {به خط نسخ ایراین {ص} سوره مبارکه نگارش}

، با صفحه نبدی و سطرنبدی مطلوب را}ص{سوره مبارکه  رده کتابت فاخرعالقمند به شرکت در  هرنمندان

مدرسه در سایت اثر را صتویر  و  نگارش منوده)طبق امالی قید شهد در آخر  مهنی بخش(  صفحایتدر قالب 

 .یندمنا بارگذاری کتابت قرآن رکمی

 یقیو تحق پژوهیش یهامحرتم داوران،  به جهت رشد جنبه ئتی مسابقات و با موافقت ه   خانهریبه درخواست دب

  گرددمطرح یم زترینگارش،نسبت به گذشته، چالش بر انگ  طیدوره  از مسابقات شرا نیدر ا ،اکتبان گرایم

سطرها به و  صفحاتاندازه قمل،تناسبات طول و عرض صفحه و تعداد  ،ینگارش اثر از مجله اکدرنبد طیو شرا

اکتبان محرتم مناسب است به نسبت برداشت شخصی از آثار فاخر کهن نسخ عههد شرکت کننهد قرار گرفته است؛

الزم است ها و نگارش بر طبق آن عمل منایند؛ بدین تریتب  ایراین، نسبت به استخراج برترین شاخصه

های دوره آثار تعدادی از برترین الگو قرار دادنبا ( ونیسی کتابت فاخرهسور)کنندگان بخش شرکت

های معیین در تناسبات به مالکسلف،  داسایت یجزوه نگارنظر به روش و با  یتموری، صفوی و قاجاری،

و میزان سطرهای بکار  ،و پاینی و طرفنیدر پیشاین،  های اکدر بریویننسبتو طول و عرض صفحه با مه، 

های کهن از بعالوه با برریس برترین منونه؛دست یانبدو فاصله مناسب بنی سطرها  ،رفته در هر صفحه

 ،ای در این مقیاسرا برای سورهترین تعداد  صفحات مناسبهای ادعیه،ونیسی،جزءونیسی و مجموعهسوره

رها و تعداد سط عالوه بر تناسب طول و عرض قاب داخلی هر صفحهبدین صورت در داوری آثار،  برگزنیند.
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زبیا و و متناسب  وبدن اکدر دروین و بریوین اثر  ،  و تعداد مناسب صفحات به میزان موضوع،،در این تناسبات

 گرید.این مجموعه تناسبات مورد برریس قرار یم  وبدن ونازچشم

 شرایط نگارش رده "کتابت فاخر" 

ونیسی{  رده کتابت فاخر را }صفحه ونیسی{  یاسورههای  }اکتبان محرتم تنها حق شرکت در یکی از بخش .1

 )به میزان جوایز  هر بخش در ابتدای فراخوان وتجه شود(خواهند داشت. 

 در بزرگرتین حالت هر کدام از اضالع آن یک اندازه و یک جنس که اندازه  بر روی اکغذهاییاصل اثر  .2
فهم هرنی محدودتیی نداشته و تابعی از  تعداد صفحات برای  نگارش سوره کتابت گردد.  ،سانتیمرت است30

کنندگان و به تناسب سایر اجزاءانتخاب ؛همچننی عرض قمل نیز به اختیار شرکتاکتبان و تناسبات هرنی است

)نگارش تنها بر روی یک نگارش اثر باید بر روی اکغذ ساده و بدون هرگونه تزئینایت انجام شود شود. یم

 ب،یتذه نبدی،و یا قطعهگذاری آیه و صفحه، و مشاره آیه گل از استفاده و پذیرد(ها صورت یمطرف برگه

ساز به دست ای صنعیت یاز اکغذها استفادهسبب حذف اثر از داوری خواهد گردید. ،یو نگارگر ریتشع

ساز را به جهت ماندگاری بیشرت ؛ گرچه دبریخانه استفاده از اکغذهای دستکنندگان خواهد وبدشرکت اریاخت

 گونه امتیازی در داوری آثار ندارد.مناید؛ اما این مساله هیچصیه یموت

 شرکت کنندگان رده "کتابت فاخر"ملزم به استفاده از مرکب مشکی هستند. .3

 شاخصه های داوری به تریتب اولویت این موارد خواهد وبد: .4

VI. ح تگی مرفدات                     صحت و پ 

VII. کریس نبدی صحیح سطرها 
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VIII. حه آرایی            صف 

IX.  اح عتادل بنی  ت    صف 

X. طعه                زبیایی معویم ق 

 خواهد شد. یهر گونه عالمت مشخصه در قطعه،  سبب حذف از مرحله داور جادی ا ایمنودن  امضا .5

شرکت کنندگان، الزم است  هر کدام ازدر مورد  ترقیمحرتم داوران به سنجش دق ئتی ه  ازیصورت احساس ن در .6

 اشند.داشته ب یدر زمان مقرر  آمادگ یآزمون حضور یافراد مورد نظر برا

برگزار کننهد  تیشهد و  به مالک  ی، به عنوان سوابق مسابقات نگهدارکتابت فاخر رده آثار برندگان  .7

 مساله است. نیا رشیدرخواهد آمد؛ شرکت در مسابقه به عنوان پذ

 نخواهند شد.  برریس یخانه ارسال شود، در جلسه داور ریکه پس از هملت مقرر به دب یآثار .8

 .ندارد یتعهد ارسال پسیت قیاز طر هدیدر مورد آثار صدمه د خانهریدب .9

( در سایت مدرسه کتابت 300DPIبرای بارگذاری صتویر اثر خویش )با کیفیت   1400 آبان 10 کنندگان تاشرکت

فرصت دارند؛ پس از این تاریخ و با داوری اولیه، برندگان مرحله اول نسبت به ارسال اصل اثر اقدام خواهند 

و تلگرام   نستاگرامیا ت،یسا قیاز طر یمسابقه و مراحل بعد اطالع رساین نام،. همچننی ثبتمنود

 شود.  انجام یم     mkquran.ir به نشاین میمدرسه کتابت قرآن رک

 میبا مدرسه کتابت قرآن رک یدر ساعات ادار وتانندشرکت کنندگان در صورت اهبام در هر کدام از موارد، یم 

 .ندیمسابقه مطرح منا ریبا دب    09115569692با مشاره  ایو    02537830904به مشاره  
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 احوال و آثار

 خوشنویس بزرگ عهد صفوی

 
 

 استاد و مقتدای اکتب شهری قرآن رکمی،

 مریزا امحد نرییزی
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 بریش کوتاه از زندگی محمد ابراهمی قمی

رونق کتابت قرآن در دوره شاه سلامین و شاه سلطان حسنی صفوی، متأثر از محایت این دو 
شود. سهد ی دوازدمه قمری در پادشاه، به آخرین تحول عمهد در قمل نسخ در ایران منجر یم

 مشهور نرییزی نسخ یا ایراین نسخ به بعدها که است نسخ از ای شیوه تفوق و نسخ قمل  تاریخ
شود، در سهد یازدمه و سهد دوازدمه یم اواخرمرتین خوشنویسان این دوره که شامل هم  .شد

دو خوشنویس، همم ترین سهم را  خط نسخ، محمد ابراهمی قمی و امحد نرییزی هستند؛ در واقع این
 در ایجاد مکتب ایراین یا نرییزی در تاریخ تحوالت قمل نسخ دارند.

مانهد از او، تا اوایل سهد دوازدمه قمری حیات داشته ثار باقیآ رقم اساس بر ،قمی ابراهمی محمد 
 و زمان محمد هاینام به نقاش برادر دو و وبده ویسف حاج فرزند او  ق(1119است )وفات:

 سلطنیت اکتب ق،1092 سال در و است وبده مه( اکر تذهیب) مذّهب. است داشته محمد حاجی
بت قرآن و همچننی قطعایت باقی مانهد است. منونه کتا از متعددی هاینسخه قمی، از  .شودیم

بروز تفاوت در حاالت و وتانایی  برو نشان روند تحویل است که عالوه مانهد از آثار اهای باقی
خوشنویس، آثار این تحول را در آن دوره مه مشاههد یم کنمی. روند تحول در آثار ابراهمی قمی، 

رسد شود، و به نظر یمثار او دیهد یمبت شهد، تا آخرین آکتا  ق1070از قدمیی ترین آثار او که در
 یاقویت نسخ سهم داشته است. گریی و فاصله گرفنت از سنت کالسیک سبک او در شکل

 کتابت  ق1096که در سال  اوست ، یکی از آثاری مجلسکتابخانهدر ی از قرآن، موجود انسخه
ویسان سهد مهن قمری در ایران، خوشن آثار با قیاس در که است نسخ از ایشیوه گرنشان و شهد

 از و اند نشهد کتاب دستیک ایشیوه در او، از مانهد باقی هاینسخه  شکوه و استحکام ندارد.
 مختصات با ویژه ایشیوه به رسیدن پی در چندان قمی، که آید یم بر اینگونه او آثار مقایسه
 مبنای بر داده، رخ او خط در که تحوالیت دیگر تعبری به.است نبوده شهد تعریف
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 او، مهدوره خوشنویس که تحویل مانند نیست؛ مشخص هدیف به رسیدن برای و آگاهیپیش
 تاریخ در که او از مورب قطعه در  .رکد ایجاد عامثین سبک به نسخ قمل در عامثن، حافظ
ایراین  سبک نسخ های ویژگی متام  شهد، ونشته اصفهان به نرییزی ورود با مهزمان تقربیا    ق1103

 او خط به قرآن هاینسخه به نسبت متفاویت کیفیت از وضوح به قطعه این  مشهود است.
 و یاقویت سبک نسبت به قوت، و ضعف نسبت و حروف اندازه ،وا شیوه در .است برخوردار

 برخوردار مقبول تناسب و استحکام از خط شاکله اثر این در .است یافته تغیری عامثین
  گریی شیوه جدید است.شکل نشان که  است؛

رسد که دور یابد، به نظر یمکه به وسیله امحد نرییزی هویت مستقل یم یمدر شیوه ابراهمی ق
شود؛ اما این ویژگی، یعین دوردارتر شدن نسخ در این دوره، تنها به دوایر خمت خط بیشرت یم

؛ اما در  استیابد  که ساختار فریم آهنا منحینافزایش یم دور در حرویف،تر شود, به تعبری دقیقیم
تر  نزدیکمهها )مّدات(، از دور اکسته و حرکت حیت به سطح حروف تخت، اصتاالت و کشیهد

تر شود؛ اما اندازه حروف، بزرگشود؛ به تعبری دیگر، از میزان حرکت و چابکی مک یمیم
در  شود. در واقع حرکت و جنبش قمل در اصتاالت و جزئیات، کمرت؛ اماو ارتفاع مه بیشرت یم

شود، شاید بتوان این تحول را نایش از حضور پررنگ انحناء در هرن صفوی دوایر بیشرت یم
آثار امحد نرییزی،  تحول و تکامل این شیوه را باید درپس از ابراهمی قمی  دانست.
 جوئی رکد.یی داوزده قمری پان پس از سهدترین خوشنویس قمل نسخ در ایرمعروف

 رکمی( ، مرکز طبع و نشر قرآن1399نژاد، ونیسی در ایران، استاد علریضا هامشی)برگرفته از کتاب فراز و فرود نسخ 
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