
  معرفي شركت گام الكترونيك
رساني در زمينه فناوري اطالعات تاسيس گرديد.  با هدف خدمت 1367الكترونيك در سال  شركت گام

آوردن جمعي از متخصصين نخبه و   مديريت شركت در مدتي كوتاه توانست با شناخت نياز جامعه و گردهم
  را با باالترين كيفيت به بازار عرضه نمايد.افزاري  افزاري و سخت متعهد، طيف وسيعي از توليدات نرم

آرايي اولين روزنامه رنگي كشور همشهري،  اي جمهوري اسالمي ايران، مكانيزاسيون صفحه ي اولين قرآن رايانه ارائه
هاي اتوماسيون اداري كشور با بيش از  اي، اجراي بزرگترين پروژه اندازي اولين سيستم حضور و غياب رايانه راه

سازي طرح دوركاري، اخذ رتبه يك از شوراي عالي انفورماتيك از  كاربر فعال در سطح كشور، پياده 500,000
  جمله افتخارات اين شركت  است. 

مديريت آثار حضرت امام خميني)، المعجم  1369چشمه خورشيد ( نرم افزارهاي طراحي و توليد  عالوه بر اين، 
) و ابتكار تحرير خط نستعليق توسط رايانه 1371نشرروميزي الف ( مديريت كتابهاي فقهي) ، توليد 1370فقهي (

  افتخارات اين شركت محسوب ميشوند.ديگر از خط نستعليق  و حل مشكالت و ابداع قواعد

) و چاپ اولين قرآن رسمي جمهوري 1375نگار ( از ديگر فعاليتهاي فرهنگي اين شركت كار بر روي برنامه قرآن
و اهدا آن  به سران شركت كننده در اجالس سران كشورهاي اسالمي در  1376ه در سال اسالمي توسط اين برنام

  باشد. ميتهران 

  

	نگارتحولي در نگارش قرآن  قرآن

 با. است شده طراحي قرآن نگارش 	براي انحصارا و ، قرآن خوشنويسي و الخط رسم از پاسداري و حفظ به كمك براي  نگار قرآنسيستم  
  ود. ش مي فراهم نستعليق و ثلث ، نسخ متنوع خطوط با و خوشنويسي استادان خط با 		قرآن، مكانيزه چاپ و كتابت امكان سيستم اين كمك

 امانه تمام مؤلفات قرآني از قبيل اصول رسم الخط، عالئم وقف وقرآن نگار، سامانه اي متشكل از چندين برنامه بهم پيوسته است. در اين س
افزار، تضمين صحت چاپ  سكت ، تقسيمات قرآني، مالحظه شده است و ضمن رعايت حدود شرعي و علمي كتابت به كمك فناوري نرم

بندي هاي متنوع امكان پذير  و نشانه هاي مناسب و صفحه  و عرضه آن در اندازه هاي مختلف و سطربندي هاي متفاوت ، با اعراب قرآن
  شده است. 

هاي به نحوي كه در طراحي فونت، فراتر از طراحي  .كار، رعايت اصول خوشنويسي با حفظ اصالت خط بوده است دغدغه اصلي در اين
قطعات خطي يك نسخه اصيل قرآن  تمام فونت طراحي در 	شود و افزار مي مرسوم، اقدام به آموزش خط اساتيد خوشنويسي قرآن به نرم

 شود. به سطر، كلمه به كلمه ، و حرف به حرف بررسي شده و با نسخه خطي تطبيق داده مي كريم ، از ابتدا تا انتها صفحه به صفحه ، سطر

ي خطوط بهره گيري شده و امكانات تدقيق خط چندان  در اين كار از آخرين دستاوردهاي علمي در زمينه پردازش و بازشناسي هوشمندانه
 كه است استاد خود اين كه گويا. نشود ديده محسوسي تفاوت شده، يبازآفرين 	فراهم گرديده است كه بين دستنوشته ي كاتب با خطوط

ون فن كارشناسان معاضدت و همراهي كه كريم قرآن انتشار ي حوزه در جديدي انداز چشم اين 	و گيرد مي خط سفارش ما از و شده زنده
  .داشت خواهد پي در آينده مصاحف دقيق و سريع عرضه 	كتابت و نشر قرآن را در



  فني محصول:مشخصات 
نوشته  Windowsقرآن نگار يك سيستم نشر روميزي براي كتابت و چاپ قرآن كريم است كه در سيستم عامل 

  شده است.
اي قرآن كريم ضمن دربر داشتن امكانات  افزار كتابت رايانه از آنجا كه كتابت قرآن يك ويژگي منحصر به فرد است نرم

  نشر روميزي الزم است كه دو ويژگي مهم ديگر نيز داشته باشد:  هاي واژه پرداز و سيستمهاي اصلي برنامه
 را پشتيباني كند. هاي قرآني و نيازمنديهاي كتابت قرآني  يكي اينكه تمام مؤلفه 

 بندي آيات آن  و ديگر اينكه هنر خطاطي و خوشنويسي را با تمام ظرائف هنري در كتابت قرآن و صفحه
  .رعايت كند

  
ها  و ظرافتهاي فن كتابت قرآن ، هنر خطاطي اساتيد بزرگ  است كه ضمن  توجه به تمام مؤلفه افزاري نگار نرم قرآن

گيرد تا بتواند با سرعت و دقت تمام، قرآنهاي خوشخوان و  خوشنويسي قرآني را نيز در كنار اين تخصصها فرا مي
  ه فرهنگي مناسب باشد.هايي كه  براي هر فردي با هر رده سني و هر سليق متنوعي را كتابت كند نسخه

  
  هاي كتابت قرآن مؤلفه -1
  .متن كامل قرآن در داخل برنامه وجود يكي از موارد بسيار مهم در كتابت قرآن اطمينان از صحت كتابت است

صحت شود و اين مسئله  گونه تغييري حتي در حد يك اعراب به خوشنويس داده نمي دارد و امكان هيچ
 كند. توليد شده را تضمين مي هاي نسخه

 ايراني و / هاي عربي هاي نگارشي تأييد شده كتابت قرآن مثل شيوه شيوهدر كنار اين مسئله امكان انتخاب 
 هاي متفاوت از نظر امالي كلمات به صورت كنترل شده وجود دارد. ايجاد نسخه

 ها به صورت  ها سرسوره آيه آني، گلقرعالئم وقف، تقسيمات هاي قرآني مثل  پشتيباني و شناخت ديگر مؤلفه
هاي متنوع از قرآن را براي  اي مجزا از متن ، سهولت ايجاد نسخه هوشمند و تغييرات آنها به صورت اليه

 آورد. كاربران فراهم مي

 الخط رسم 

ت. بينم كه شيوه نگارشي برخي كلمات در آنها متفاوت اس اي نگاه كنيم مي اگر به چند قرآن به طور مقايسه
  در قرآن عثمان طه بدون الف و در قرآن نيريزي با الف نوشته شده است.» الصالحات«مثال كلمه 

  
  

  نامند. مي» الخط رسم«شيوه نگارشي كلمات قرآن را اصطالحا 



يا » المصحف رسم«الخط سنتي قرآن است كه  نگارش بدون الف برخي كلمات به خاطر پايبندي به رسم
  شود. ميناميده » رسم عثماني«

نويسد كه  اي نامأنوس مي عالوه بر حذف الف در بسياري از كلمات در رسم عثماني ، برخي كلمات را به گونه
  شود) متفاوت است. الخط قياسي نيز ناميده مي با رسم االمالي زبان عربي (كه رسم

  مثال در كلمات زير:

  
  اند. حالت ويژه نوشته شده در نُـنْجي  به دو» ـنـ«در ابراهيم و يحيي، و » ـيـ«حرف 

»دو » يـ«يك حرف » بِـاَي»نَّهحاضافه دارد. » ا«يك حرف » لَاَذب  
  اند. نيز به طرز متفاوتي نگارش شده» بِـايام«و » علماء«دو كلمه  

رسد   قرآنهايي كه در كشورهاي هند و پاكستان، مصر، عربستان، ليبي وبرخي كشورهاي ديگر به چاپ مي
اند و قرآنهاي چاپ ايران و عراق و تركيه و برخي كشورهاي ديگر  المصحف كتابت شده طبق رسممعموال 

شود كه طبق  اند هرچند در همين قرآنها هم كلماتي مشاهده مي الخط قياسي كتابت شده بيشتر بر اساس رسم
  باشد. المصحف مي رسم

  نگار الخط در قرآن رسم

   تضمين صحت و دقت  در مصحف آماده چاپ 
نگار قرار گرفته است بنابراين براي  متن قرآن يك متن مشخص و ثابت است. اين متن در داخل برنامه قرآن

ايجاد يك مصحف نيازي به تايپ متن قرآن وجود ندارد. عالوه بر اين براي حفظ صحت متن اجازه هيچگونه 
ل ايجاد هر مصحفي با هر شود. اما در عين حا تغييري حتي در حد يك اعراب نيز به كاربر داده نمي

الخط و تلقي آن به عنوان يك اليه  پذير است. اين كار با تفكيك مباحث رسم الخطي در قرآن امكان رسم
  هاي قرآني انجام گرفته است. مستقل از مؤلفه

  الخط  درگيرنكردن كاربر و كاتب قرآن در مباحث تخصصي رسم
سي است كه توسط متخصصان اين علم بايد مشخص شود الخط، مواردي كامال كارشنا موارد مربوط به رسم

است در اين برنامه » الخط تعريف رسم«هاي سامانه قرآن نگار برنامه  به همين منظور يكي از زير برنامه
  شود. الخط كلمات مشخص شده و بعد از تصويب تحت يك عنوان ذخيره مي رسم

ي از مشخصات مصحف انتخاب و  در كل قرآن الخط مورد نظر به عنوان يك هنگام ايجاد يك مصحف، رسم
شود. به اين ترتيب تمام همت كاربر صرف امور خوشنويسي مصحف شده و ديگر درگير امور  اعمال مي



هاي كتابت كه نياز به تخصص در امور  گردد. اين رويكرد در مورد ديگر مؤلفه الخط نمي تخصصي مثل رسم
  قف و سكت، و تقسيمات قرآني نيز رعايت شده است.قرآني دارد مثل تعيين محل و نوع عالئم و

 
 

 خوشنويسي -2

نگار به مقوله خطاطي و خوشنويسي فراتر از روشهاي رايج طراحي  فونت بوده و  نگاه سازندگان سيستم قرآن
از طريق يك سيستم هوشمند و از روي يك نسخه خطي ، شيوه خوشنويسي يك استاد صفحه به صفحه، 

ي كه اولين نسخه به ا شود به گونه سطر به سطر،  كلمه به كلمه و حرف به حرف به برنامه آموزش داده مي
شود. درصد اين تشابه و صحت اين  عنوان نسخه مبنا با تشابهي نزديك به صددرصد توسط سيستم ارائه مي

ي شفاف) براحتي قابل  ي خطي (به صورت دو اليه اي بر روي نسخه ي رايانه ادعا از طريق نمايش نسخه
  مشاهده و اندازه گيري است. 

  
  

نويسي مستلزم ارائه زيرساختهاي قوي واژه پردازي و نشر روميزي با امكان اين نوع نگرش به خط و خوش
تعيين موقعيت تمام اجزاي خط (با جابجايي ميليمتري در حد قطعه، نقطه و اعراب) و امكان انتخاب شكلهاي 

تي و باشد . در  اين گونه سيستمها بسياري از مفاهيم نشر رو ميزي متفاوت با شيوه سن مختلف اجزاي خط مي
استاندارد است و بايد مناسب و هماهنگ  با تمام ظرافتهاي خوشنويسي باشد. مثال در نشر روميزي استاندارد ، 

نگار استفاده از  شود در حاليكه در سيستم قرآن تراز كامل يك سطر با استفاده از خط تيره و فاصله انجام مي
آنها بايد از طريق تغيير شكل حروف عمليات تراز را اين دو زيبايي يك سطر را كامال نابود ميكند و به جاي 

   انجام داد.



  
هاي رايج نشر  اي يك متن،  نيازمند امكاناتي است كه برنامه كتابت و خوشنويسي رايانهبه عبارت ديگر 

  شود. روميزي معموال فاقد اين امكانات هستند در اينجا به برخي از اين امكانات اشاره مي
  

 انتخاب قطعه  -1

ي ربكما را به دو صورت  نويسند بعنوان مثال كلمه كتابت قرآن يك كلمه را معموال بصورتهاي متفاوت ميدر 
 توان كتابت كرد: زير مي

  
 شود.  ي قرآن نگار  امكان انتخاب و تبديل تركيبهاي متفاوت كلمات و حروف  به سهولت انجام مي در برنامه 

  جابجايي اعراب  -2
ي آنها داراي محلهاي ثابت  ها وجود ندارد و همه هاي رايج نشر معموالً امكان جابجايي اعرابها و نقطه در برنامه

باشد در  ي قرآني، جابجايي تمام اجزاء خط مورد نياز مي باشند اما براي ايجاد يك صفحه خوشنويسي شده مي
شوند اما در حين كار و  بوطه محلهاي اوليه تعريف مينگار  ابتدا براي تمام حروف و اعرابهاي مر ي قرآن برنامه



گذارد تا  در صورت تشخيص كاتب براي جابجايي كم و زياد محل اعراب اين امكان را در اختيار كاربر مي
 اعرابها و نقاط را به راحتي جابجا كرده و با دقت بسيار زياد در محلهاي مناسب قرار دهد.

  

 همجواري حروف  -3

باشد. اين همجواريها، يك بار بصورت  نگار امكان تعيين دقيق همجواري بين حروف مي قرآن از ديگر امكانات
تك حروف و قطعات قابليت تغيير و كم و زياد شدن را دارند و  كلي تعريف شده ولي در حين كار نيز براي تك

 ها نسبت به هم با دقت باال قابل تنظيم است. موقعيت تمام قطعه

  جابجا شده و در محل دلخواه قرار گرفته است. »ي«، قطعه  »جريت«ي  مثالً در كلمه

  
  تبديل خط به فونت  (انتقال خط قرآني به رايانه)

خطوط قرآني داراي پيچيدگي خاص خود هستند به نحوي كه  براي نمايش يك حرف از شكلهاي متنوعي استفاده 
  صرفنظر از نقطه آن) را مالحظه كرد:(   نـتوان تنوع حرف  شود. مثالً در كلمات محدود زير مي مي

  
بنابر اين برخالف خط نسخ معمولي ، در خطوط قرآني با شكلهاي متنوعي از حروف روبرو هستيم. از سوي ديگر برخي 
از حروف تقطيع ناپذيرند و بايستي بصورت يك شكل تركيبي تعريف شوند. در نسخ معمولي تنها شكل تركيبي كه 

، ...)  هستند. اما در خطوط قرآني اشكال تركيبي آل، أل ،  ـالهاي آن (مثل  خانواده و هم  ال  وجود دارد قطعه تركيبي
شوند معموالً از حاوي قطعات بسياري هستند  بسياري وجود دارد. بنابر اين قطعاتي كه براي يك خط قرآني طراحي مي

هي با توجه به پيچيدگيهاي خط به هزاران طه از حدود هزار قطعه شروع شده و گا كه  در يك خط ساده مثل عثمان
  قطعه خواهند رسيد.

  

	نگار: اهداف پروژه قرآن

 هاي خطي نفيس قرآن  باز آفريني نسخه - 1

توان احيا و بازآفريني كرد. خطوط يك نسخه خطي به دقت به  نگار مي هاي نفيس قرآني را به كمك سيستم قرآن نسخه
 به نيريزي خط اكنون هم شود تا بتوان آن نسخه را با تغييرات دلخواه بازآرايي و چاپ كرد.  كامپيوتر آموزش داده مي



 تغييري هر توانند مي محترم ناشران و است شده داده آموزش برنامه به نيريزي خطي نسخه روي از كامل و دقيق صورت
  دهند، و فايل آماده چاپ قرآن را تحويل بگيرند. سفارش نيريزي نفيس نسخه در دارند تمايل كه را
  

  توان انجام داد: در نسخه خطي نيريزي با حفظ كيفيت خط، تغييرات زير را مي
 حه به آيه ختم شود (مشابه صفحه بندي قرآن عثمان طه) تنظيم نسخه نيريزي به صورتي كه هر صف 

 الخط مصوب مركز طبع و نشر قرآن جمهوري اسالمي ايران (و يا تغيير  تغيير رسم الخط نسخه نيريزي به رسم
  )ديگر مصوب  الخط آن به هر رسم

 قرار ندارند ها: در نسخه نيريزي برخي اعراب روي حرف پايه خود  ها و نقطه تنظيم محل درست اعراب
توان محل اين اعرابها را با دقت يك دهم ميليمتر جابجا كرد و براي خواندن راحت قرآن، آنها را روي  مي

  تر قرار داد. حروف پايه خود و در محل مناسب
 اصالح شكل برخي از اعرابها براي يكنواختي متن 

 تر اصالح برخي تركيبات پيچيده به تركيبات ساده 

 تر مناسب هاي همجواري با يا و كرسي خط به  قطعاتي كه روي هم كتابت شده انتقال محل حروف و 

 آميزي كلمات خاص مثل كلمه جالله اهللا رنگ 

 آميزي اعرابها رنگ 

  تعريف شكل تقسيمات قرآني و درج اين عالئم در محلهاي كارشناسي شده و دلخواه 

  شده و دلخواهتعريف شكل عالئم وقف و سكت و درج آنها در محلهاي كارشناسي 

 هاي گرافيكي و رنگي براي شماره گذاري آيات آيه استفاده از گل 

 هاي گرافيكي و رنگي با درج ترتيب سوره، تعداد آيات سوره استفاده از سر سوره 

 ها و شماره جزء و حزب  هاي مناسب حاوي عنوان سوره درج سر صفحه 

 ها  درج تذهيبات گرافيكي رنگي براي تزيين صفحه 

  هاي واجب و مستحب و درج آنها در داخل متن يا كنار صفحه شكل سجدهتعريف 

 هاي دلخواه به صورت زيرنويس سطرها افزودن ترجمه 

 
 كتابت قرآن با خطهاي متنوع قرآني - 2

نگار آموزش داده شده است و امكان كتابت قرآن با اين خطوط نيز  در كنار خط نيريزي، خطوط ديگري به برنامه قرآن
  رخي از اين خطوط عبارتند از: شيوه امين رشدي، شيوه عثمان طه، قلم لطيف، قلم حكيم و ...وجود دارد ب

هر قرآني را با مشخصات دلخواه شامل تعداد صفحه، تعدادسطر، اندازه قلم، نوع تقسيمات قرآني، نوع عالئم وقف، 
 .داد سفارش باال خطوط با توان مي... و گرافيك  هاي آيه گل

  



 جديد هاي افزودن خط - 3

توانند خطوط مورد عالقه خود را براي چاپ  نگار، ناشران محترم مي عالوه بر خطوط فعلي و موجود در سيستم قرآن
  توان از منابع زير طراحي كرد: قرآنهاي نفيس سفارش دهند اين خطوط را مي

  خطي نسخه روي از –الف  
 هاي خطي به اين شيوه است كه: روش آموزش خط از روي نسخه

  شود. يك نسخه خطي اسكن مي ابتدا
ها و ديگر عالئم قرآني  سپس تمام اجزاء خط در اين نسخه خطي شامل حروف، قطعات تركيبي، اعرابها، نقطه

 كامال شده ايجاد نسخه اولين  شود به نحوي كه از ابتداي قرآن تا انتهاي آن كلمه به كلمه آموزش داده مي
  . باشد خطي نسخه با منطبق

هايي كه افتادگي صفحات و يا اشتباه كتابتي دارند بسيار مفيد است و نسخه اصل را  نسخه اين روش براي
توان به صورت اصالح شده احيا كرد عالوه بر اينكه با افزوده شدن خط اين نسخه به برنامه ، امكان كتابت  مي

  هر مصحف دلخواه ديگري نيز با اين خط وجود خواهد داشت.
  

 كند ك خوشنويس معاصر كتابت مياز روي كلماتي كه ي -ب  
بسياري از خوشنويسان معاصر كه عالقمند به كتابت قرآن بوده اما فرصت يا امكان يا توفيق اين كار را ندارند 

  نگار نسخه مورد نظر خود را كتابت كنند. توانند با استفاده از سيستم قرآن مي
مراحل كار در اين روش به اين صورت است كه خوشنويس قرآن به كتابت تعدادي از كلمات قرآن بسنده 

 خط با. كند مي توليد را خوشنويس  خط شده، كتابت كلمات روي از نگار  افزار قرآن كند و سپس نرم مي
 كارشناسانه نظر اعمال با خوشنويس. رسد مي خوشنويس نظر به و شوند مي كتابت قرآن هاي صفحه شده توليد

قرآن مدنظر خوشنويس مرحله  از نسخه يك ترتيب اين به و كرده اصالح را صفحه در شده استفاده تركيبات
  شود. به مرحله تكميل و كتابت مي

الخط و  بندي، يكنواحتي متن، رسم در اين روش عالوه بر اينكه ذهن خوشنويس درگير مواردي از قبيل صفحه
قرآني نيست، بلكه كتابت او نيز منحصر به يك نسخه نخواهد بود و با خط آموزش داده شده هاي  ديگر مؤلفه

  هاي متنوعي را با خط ايشان توليد كرد. توان نسخه نگار مي به سيستم قرآن
  

  موجود كامپيوتري هاي فونت روي از –ج  
  ن قرآن را نيز سفارش دهد.تواند اي اگر ناشري عالقمند است كه قرآني با يك فونت موجود كتابت شود مي

 برخي  شود. در اين روش ، فونت موجود تحويل گرفته شده و با انجام اصالحاتي براي كتابت قرآن آماده مي
  :از عبارتند اصالحات اين از

  ها :  تفكيك نقطه



شوند تا امكان جابجايي و تعيين  ها از حروف تفكيك مي به منظور نقطه گذاري دقيق كلمات نقطه
  هاي مختلف داشته باشند. و دقيق را نسبت به كلمات مختلف و موقعيت مناسب

  افزودن اعرابهاي قرآني: 
شود.  اعرابهاي جديد و متنوعي به فونت افزوده شده و اعرابگذاري كلمات به طور دقيق انجام مي

بگذاري نگار اعرا در فونتهاي معمولي كامپيوتر معموال محل اعرابها ثابت است اما در سيستم قرآن
كامال شناور بوده و بر اساس هر كلمه و هر موقعيت و با دقت جابجايي يك دهم ميليمتر انجام 

  شود. مي
  غني سازي حروف: 

  شود.  حروف و قطعات تركيبي فونت نيز تكميل مي
هاي منحني نيز به  تر ، قطعات تركيبي متناسب با فونت و يا اگر الزم باشد كشيده حروف كشيده

  ه خواهد شد.فونت افزود
  

  چاپ سوره يا جزء هاي منفرد از قرآن - 4
آرايي كرد. مثل  توان صفحه عالوه بر كتابت و چاپ نسخه كامل قرآن بخشهايي از قرآن را نيز به صورت يك كتابچه مي

  ... و سي جزء  هاي برگزيده با هم ، سوره انعام، سوره يس، چند سوره
 

 پاره 120نشر قرآنهاي حزبي  - 5

شوند كه گاه نيز ختم به آيه در آنها  هاي يك نسخه قرآن كامل صحافي مي پاره معموال از روي ورق 120قرآنهاي 
بندي كرد كه يك حزب از ابتداي  اي صفحه قرآن را به گونه  حزب 120توان  نگار مي رعايت نشده است. با برنامه قرآن

ها و سطرهاي هر حزب را نيز  قلم تعداد صفحه صفحه شروع شده و انتهاي حزب نيز در پايان صفحه قرار گيرد. درشتي
  به دلخواه تعيين كرد.

 كه قرآن مفاهيم اساس بر تغييراتي قسمت يا حتي تعداد آنها تغييراتي داد. حتي  120توان در شروع و پايان  البته مي
 .باشد بندي صفحه مالك مطلب يك ختم و شروع

  
 چاپ قرآنهاي درشت خط و بزرگ - 6

  توان قرآنهاي بسيار كوچك و يا بسيار بزرگ را با آن چاپ كرد. نگار محدوديتي ندارد و ميآرايي قرآن  صفحه
يا حتي بزرگتر را كتابت كرد كه همه افراد  A0توان قرآني به قطع  جمعي در كالس يا مسجد مي مثال براي قرائت دسته

  از دور بتوانند يك صفحه مشخص را با هم بخوانند.
 

  جلد و چرمقرآنهاي نفيس با چاپ  - 7



نواز  آورد كه بتوان قرآنهايي بسيار نفيس با خط خوش، تذهيبات چشم نگار اين امكان را فراهم مي همچنين سيستم قرآن
  و صحافي و جلد بسيار با كيفيت روي كاغذ اعال چاپ كرد.

 
 چاپ بيلبورد و كتيبه در ابعاد بسيار بزرگ بدون كاهش در كيفيت خط - 8

اي  اند قابليت چاپ آنها در هر اندازه ار رفته در قرآن نگار به صورت منحني طراحي شدهبا توجه به اينكه خطوط بك
توان بيلبوردهاي بزرگ شهري را (تا ارتفاع يك ساختمان) توسط قرآن نگار  بدون افت كيفيت وجود دارد. بنابراين مي

  تهيه و چاپ كرد.
 

 خلق تابلوها و آثار هنري با خط زيباي كاتبان قرآن كريم - 9

 آن امكان  نگار قرآن برنامه از قبل كه است مواردي  ايجاد تابلوهاي قرآني نفيس با خط نيريزي و ديگر خوشنويسان از
كه تابلوهاي گرافيكي نفيس با خطي خوش و  شود مي فراهم امكان اين كامپيوتر، به خط دقيق آموزش با نداشت، وجود

  بسيار نزديك با اصل خط يك خطاط كتابت و طراحي شود.
اي با حفظ كيفيت وجود  از آنجا كه اين تابلوها كامال ديجيتالي هستند امكان چاپ آنها روي هرچيزي و در هر اندازه

 آن جديد  رچه و هر چيز ديگري كه دستگاههايتوان روي چوب، روي سنگ، روي فلز، روي پا دارد. اين تابلوها را مي
  .كرد  چاپ كنند مي پشتيباني را

توانند با انتخاب آيه، طرح و رنگ، تابلو مورد نظر خود را در هر  ها تهيه شده است كه عالقمندان مي آلبومي از اين طرح
محيط يك نمازخانه چاپ كرد به  توان حتي به صورت تك سطري به اندازه اي سفارش دهند. اين تابلوها را مي اندازه

 .شوند  ها حسينيه و ها نمازخانه بخش زينت زيبا بسيار صورتي به  سنتي هاي كاشيكاري مثل  نحوي كه

  

  

  نگار  هاي استفاده شده در قرآن فناوري
  هاي مختلف استفاده شده است: در بخشهاي مختلف سيستم قرآن نگار از فناوري

) و تشخيص و بازشناسي OCRفناوري استفاده شده است. تشخيص و بازشناسي حروف (در بخش آموزش خط، از دو 
 )OSRكتابت (

  شود: ي خطي، ابتدا اين نسخه اسكن شده و سپس موارد زير روي آن انجام مي براي آموزش خط از روي يك نسخه
  )OCRتشخيص و بازشناسي حروف ( –الف 

اتصال ، برش حروف به هم چسبيده، آميخته با حروفحذف تذهيبات تزييني پيش پردازش تصوير شامل  -
 و ... حروف جدا از هم

 شناسايي چارچوب متن  -

 تشخيص چارچوب سطرها -

  هاي پايين) هاي باال، حروف ، اعراب و نقطه هاي متن به سه دسته (اعراب و نقطه تشخيص و تفكيك قطعه -



 تطبيق قطعات حرفي تشخيص داده شده با نص قرآن -

 ها ها و نقطه ابشناسايي نوع اعر -

مشاهده درصد تطبيق فونت طراحي شده و نسخه خطي با قراردادن اسكن نسخه خطي به عنوان زمينه در زير  -
 فونت

  )OSRتشخيص و بازشناسي كتابت ( -ب 
  بازشناسي كتابت شايد يك پروسه كامال جديد و بدون سابقه و مخصوص خطوط قرآني باشد . 

  شود. ه از روي تطابق آن با نسخه خطي به صورت هوشمند انتخاب ميدر اين پروسه فونت مناسب يك قطع
مثال در قرآني كه  به خط استاد نيريزي كتابت شده است شايد بيش از ده نوع الف وجود داشته باشد. اين الفها از نظر 

تمام الفهاي ي آن با يكديگر تفاوت دارند. براي پيدا كردن الف مناسب ،  شيب عمودي و ضخامت حرف در هر نقطه
شود.  اين  ي خطي انتخاب مي ترين الف به نسخه ي خطي مقايسه شده و شبيه موجود در فونت با تصوير الف نسخه

  ناميم. عمل را تشخيص و بازشناسي كتابت مي
ه براي آنها ترين قطع ها از ابتدا تا انتهاي قرآن بررسي شده و مطابق ها، اعرابها و نقطه براي ايجاد قرآن مبنا ، تمام قطعه

  شود. انتخاب مي
شناخت نوع كتابت تمام كلمات قرآن و حتي ميزان همجواري آنها اين امكان را فراهم ميكند كه خط يك استاد به طور 

  تر قرآن با خط استاد بازكند. هاي متنوع اي را براي ايجاد نسخه كامل توسط سيستم آموخته شود و افق گسترده
  ي در بخش كتابت و خوشنويس -ج

افزار كتابت و خوشنويسي است. بنابراين  با  افزار نشر روميزي باشد يك نرم سيستم قرآن نگار بيش از اينكه يك نرم
اي كه خوشنويسي در كتابت و نشر قرآن دارد تمامي ظرائف خوشنويسي را در متدهاي واژه پردازي  توجه به اهميت ويژه

يي را كه يك خوشنويس در كتابت قرآن  با آن مواجه است به راحتي و لحاظ كرده است. به نحوي كه  تمام نيازمنديها
  هاي نشر رايج وجود ندارد.  سهولت براي او فراهم آورده است مسائل و امكاناتي كه در هيچ يك از سيستم

  ها نوآوري
  براي كتابت سريع متن قرآن»  )OSRتشخيص و بازشناسي كتابت («استفاده از روش ابتكاري  

  امكانات خوشنويسي به برنامه نشر روميزي از قبيل جابجايي تمام اجزاء خط با دقت يكصدم ميليمتر افزودن
براي اولين بار  توسط شركت گام الكترونيك در برنامه نشر روميزي الف ابداع گرديد  1372(نكته: اين امكان در سال 

قرآن نگار به صورت توسعه يافته بكار رفته  اكنون در سيستم كه بعدا توسط شركتهاي ديگر كپي برداري شد. و هم
  است)

  تمايز با محصوالت مشابه
هاي بسيار كوچك اختصاصي استفاده  هاي نشر روميزي  و يا برنامه براي كتابت الكترونيكي قرآن معموال از برنامه

هاي مهم قرآن  ويژگينيست در عين حال برخي از  اي كه رايج باشد قابل ذكر ي مشهور شناخته شده شود و برنامه مي
  توان به عنوان تمايز با محصوالت مشابه عنوان كرد: نگار را مي

 وجود امكانات خوشنويسي در برنامه نشر روميزي -

 هاي قرآني و كنترل آنها در كل متن شناخت مؤلفه -



  

  :  اميرخط 
  به ابتكار شركت گام الكترونيك طراحي و ابداع شده است.اين خط 

  هدف از طراحي اين خط، ايجاد يك خط ايراني خوشخوان و ساده براي كتابت قرآن بوده است.

شركت ايجاد گرديد و سپس با توجه به اصول نسخ ايراني و » گروه طراحي فونت«طرح اوليه خط امير توسط 
و تركيبات متعدد جهت كتابت قرآن كريم، زير نظر اساتيد خوشنويسي توسعه يافت. در اين زمينه  قطعات   تنوع

نحوه  استاد عبدالكاظم صادقا كه سابقه طوالني در امر كتابت قرآن كريم دارند نقش اصلي را ايفا كردند و 
اي كه با بيان قواعد  . به گونهاعمال فنون خوشنويسي نسخ در قطعات فونت، زير نظر ايشان اصالح گرديد

نگارش توسط ايشان و سپس نظارت بر نوع طراحي  حروف، جزئيات فونت با دقت باال اصالح شد و با توسعه و 
  نگار و كتابت قرآن آماده گرديد. افزار قرآن تكميل قطعات متنوع فونت، براي استفاده اختصاصي در نرم
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