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 پیشگفتار
و پاسدار  ت؟مهع؟یب ماندگار علوم و معارف اهل راثیوارث م ،عهیش هیهاى علم حوزه

ک میحر  اورب نیعالمان د تیمسؤول ر،یرسالت خط نیاند. ا اسالمی دیو عقا عتیشر انیو 
عالمان متعّهد  شگییهاى هم چند برابر کرده است. دغدغه ت،یو ترب میرا در عرصه تعل

ک هو طالب و فضالى دلسوز نسبت ب کّمی و  متون و  ها، وهیش فییاصالح و غنابخشِی 
کارآمدى نظام آموزشی حوزه، ضرورت  ییایالگوهاى آموزشی، در راستاى بالندگی، پو و 

ک عیتون بدم نیبازنگرى و اصالح و تدو کارآمد را مورد تأ  دهد. قرار می دیو 
گران ها و بهره متون درسی در حوزه گاهیو رفعت جا منزلت سنگ و  مندى از تراث 

زانت و اعتبار مؤلفان آنها ا ،میارزشمند متون قو ریذخا  جابیاز صلحاى سلف و و
که در اصالح و تدو می بذول شود. م ستهیمتون درسی، اهتمام و دقت و تأمل شا نیکند 

گرا نیهمچن و  میو الگوهاى تعل ها وهیانتظارات، ش ازها،ین ها، شیدگرگونی و تحول در  
پژوهش و برنامه انیو متصد انیمتول تیمسؤول ت،یترب درسی را در  زىیر امر آموزش و

و با ارتقاى  عیهاى بد ها و قالب روش ۀسازد تا به صورت مستمر با ارائ حوزه افزون می
گمارند. نیالح و تدومحتوا به اص  متون درسی، هّمت 

 ادی ازهاىیها و ن خواهران بر اساس ضرورت یۀهاى علم حوزه تیریرو مرکز مد نیا از
کتاب درسی را طّراحی، تدو متون درسی اقدام و ده نیشده، به اصالح و تدو و  نیها جلد 

که با حفظ اصالت و غناى محتو ندیفرا نیمنتشر کرده است. در ا  ییاسعی شده 
ى آموزشی و  ازارزشمند بر جاى مانده  هاى نهیگنج کاربست تکنولوژ عالمان گذشته، با 

متونی متناسب با اهداف خود، در چارچوب  د،یو الگوهاى جد ارهایمراعات اصول، مع
کند.  رانیو انتظارات فراگ یهاى مصوب و سطح علم ها و سرفصل برنامه  ارائه 

استادان،  ۀبه مساعدت و حمایت همه جانباین مسیر بلند و طوالنی،  پیمودن
که با ارائ صاحب پیشنهادها، نقدها و  ۀنظران، مدیران و طاّلب معّزز نیازمند است 

نمودن  ی( ما را در بهبودبخشی و طMotoon@whc.ir) ۀانامیرا قیهایشان از طر دیدگاه
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ىدرست و صحیح این مسیر صعب و دشوار، ی  دهند.  ار
طرح سترگ،  نیدست اندرکاران ا یو از تمام میشمار یم متیفرصت را غن نجایدر ا 
 ،شیخ علی حبیبی نیمؤلف محترم جناب حجت االسالم و المسلم ژهیو به 

که ارز گرانقدر  گرفته نیا یعلم یابیکارشناسان  محترم  تیریاند، مد کتاب را بر عهده 
آنان را ارج  و تالش خالصانه میکن یم یقدردان ،یمتون و منابع درس نیو تدو هیته
 .مینه یم

 
 الّتکالن هیبعون اهّلل تعالی و عل                                                                                  

 خواهران هیهاى علم حوزه تیریمرکز مد                                                                        
 639۴معاونت آموزش _  تابستان                                                                                  



 فهرست مطالب         

 

  9 

 
  9 

 

 

 مقدمه
َم یَان  ِه َحّقٌّ واِجبٌّ یِه َعلَ ـّل  لِ  َو  ملوٍک، ِااّل َاو َم  ٍرّ ، ُح ݦݦݦݦݨ یٍن َذَکٍر َاو ُانث  : ما ِمن ُمؤِم ؟ص؟اهّلل قاَل رسوُل  َتَعّلَ

هیچ مؤمنی نیست خواه مرد باشد یا زن، آزاد : ندفرمود ؟ص؟امبر خدایپ 6؛ِه یَه فَتَفّقَ ی ِمَن الُقرآِن َو 
که با ینکه خداوند بر او حّقِ واجبی، مگر اباشد یا برده اموزد یتوانش( قرآن را ب ۀد )به اندازیدارد 

گاهیندیو در آن )ب  .یابد یشد و نسبت به معارف و احکامش( آ
کریتعل ۀدربار یث اسالمیاحاد در آن اجر و  یسفارش و برا بسیار میم و تعّلم قرآن 

گرفته شده و ا یپاداش فراوان ک یتا به عنوان است ن امر، مسلمانان را بر آن داشته یدر نظر 
 ز آموزش دهند.یگران نیاموزند و به دیقرآن را ب ،یݨݦ  هلِا ف یتکل

کشورآموزش قرائت قرآن،  یبرا نگارش  ی، الفبایهنگبا توجه به مشترکات فر یدر هر 
کار  یمتفاوت یها وهی(، شاست )که زبان قرآن یبا زبان عربآنها  یو قواعد امال و انشا به 

ن ات معّلمیقشرفت فنون آموزش و ابتکار و خاّل یها با توّجه به پ وهین شیا .شود یم گرفته
در  کوشند میهمه  هست. شرفت بوده ویشه در حال تکامل و پیمؤمن و متعهد، هم

کریمندان را با قرائت صح ، عالقهزمانن یتر وتاهک با  ییم آشنا سازند تا در پرتو آشنایح قرآن 
گ یݨݦ  لهاِ م یآن، در صراط مستقگیری از نور هدایت  قرآن و بهرهمعارف   رند.یقرار 
و آموزش  یخوان حیدر امر صح یمثبت یها کنون قدم عه از صدر اسالم تایش یعلما
کر از  2ی، توسط ابواالسود دوئلیخوان حیدر امر صحقدم  نخستین .اند م برداشتهیقرآن 

                                                 
 .۵ح  ،237، ص 6؛ ج مستدرک الوسائلمیرزا حسین نوری؛ . 6

. تی قاضی بصره بودث و مّد . ابواالسود دوئلی )ظالم بن عمرو( شاعری حاضرجواب، قاری قرآن، محّد 2
و در جنگ صفین در رکاب آن  بوداز بزرگان شیعه و از اصحاب خاص امیرمؤمنان حضرت علی؟ع؟  وی

 سالدر ایشان  .حضرت شرکت داشت و از اصحاب امام حسن و حسین و علی بن الحسین؟مهع؟ نیز بود
گرفت و با کلیات علم نحو را از حضرت عل از دنیا رفت. ویسالگی در بصره  3۵در  ق ۶9 ی؟ع؟ فرا 

کریم، به  که برای صحت قرائت قرآن  کسی بود  گسترش آن پرداخت و اولین  راهنمایی آن حضرت به 
_  ۴5ص  ؛للعلوم االسالم تأسیس الشیعهسید حسن صدر؛ د. )کرگذاری  نقطه، قرآن را عالمت ۀوسیل

 .(363و  63۶، ۶6
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گردانش به برداشته و سپس توسط دو تن از  ی؟ع؟عل امیرالمؤمنین ۀان برجستیعیش شا
، یو در اواخر قرن دّوم هجر شدل یتکم  2عُمری بن ییحیو  1نصر بن عاِصم یها نام

گرفته ییها عالمت کار  از  3یدیاحمد فراه نل بیتوسط خل ،شود یم که امروزه در قرآن به 
 4سهولت در قرائت و آموزش قرآن انتخاب شد. یبرا ؟مهع؟تیب ان اهلیعیش

یژه پس از پیروزی انقالب اسالمی،  ،رانیدر ا قرآن با با توجه به مشترکات فراوان به و
کار رفته در آن،  یها و اصول نگارش و عالمت یفارس یالفبا صورت  یمثبت اقداماتبه 

کر یخوان و روان یآموزش روخوان جهت یا ار سادهیبس یها روش و گرفته ارائه و   5میقرآن 
                                                 

گردان ابی ا (ق 95عاصم لیثی )متوفای  . نصر بن6 السود بوده و نحو را از یحیی بن یعُمر آموخت و با از شا
یخ قرآن،  گذاری حروف متشابه قرآن، همکاری می او در نقطه کرد )محمد باقر حجتی؛ پژوهشی در تار

 (.۴۶9ص 

که اهل بیت؟مهع؟ را 2 گردان ابواالسود دوئلی و از شیعیانی است  . یحیی بن یعُمر عدوانی بصری، از شا
کریم، نحو و لغت عرب  . ویانستد برتر از دیگران می  .بودشاعری حاضرجواب، محّدث و عالم به قرآن 

و  ق 655وفاتش را بعضی قبل از سال  .یکی از قّراء بصره و مدتی نیز قاضی سرزمین خراسان بودایشان 
 (.۶7_  ۶۵ص  للعلوم االسالم؛ الشیعه تأسیسسید حسن صدر؛ دانند. ) بعضی بعد از آن می

شاعری توانا و از  ومد فراهیدی، از علمای شیعه و از اصحاب امام جعفر صادق؟ع؟ اح . خلیل بن3
که به وسیلۀ آن زان شعر و تغییرات آن پی برده می به بزرگان علم نحو و واضع علم عروض )علمی  شود(  او

 ۶۴در سن  ق 675در سال او ست. ا منسوب به او« العین»نخستین فرهنگ لغت عرب به نام  است.
 .(65۴_  652 ، ص6۶، ج جهان اسالم ۀدانشنام؛ ۴3_  6۵، ص همان) .درگذشتدر بصره  سالگی

؛ بدرالدین «المحکم فی نقط المصاحف» ابو عمرودانی؛ «المصاحف» ابن ابی داود سجستانی. 4
تقان»سیوطی  ؛«6ج  ؛البرهان فی علوم القرآن» زرکشی  ؛«علی مورد الضمآن دلیل الحیران»؛ مارغنی «اال

؛ محمدباقر حجتی «6ج  ؛التمهید فی علوم القرآن»؛ محمد هادی معرفت «6ج  ؛مناهل العرفان» یزرقان
یخ قرآن» یخ قرآن»؛ محمود رامیار «پژوهشی در تار  . ...؛ «تار

کریم از سه جهت قابل بررسی 5  :است. قرائت صحیح قرآن 
که در ایران به آن  نگارش و عالمت (6 کریمخوانی ق روخوانی و روان»گذاری  یند؛ می« رآن   گو
که با عنوان  (2 کریم»مخارج و تلفظ صحیح حروف  ید قرآن   شود؛ شناخته می« تجو
که به آن کر وقف ۀانتخاب محّلِ مناسب برای وقف و نحو (3 کلمات،  « وقف و ابتدا»دن بر آخر 

یند. می  گو
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 .دارد یاست که هرکدام محاسن شدهباره منتشر  نیدر ا یمتعدد یها کتاب 66  

که به ا کرم   ۀنیدر زم یا جزوه 63۶5ق داد در سال یز توفیناچ ۀن بندیخداوند را شا
کر یآموزش روخوان ز اقدام یت معلم قرآن نیترب یها دوره یه برگزاره و همزمان بیم تهیقرآن 

گانه برا یدم متن آموزشیبعد از چند سال الزم د کنم. خردساالن و  یدر دو سطح جدا
که  را بنویسمس آن یتدر یز راهنماین ارجمند نامعلم یو برا کردهه یبزرگساالن ته

عاونت آموزش به درخواست م 6373در سال  شد.حمداهّلل با استقبال فراوان مواجه ب
)حافظ کل قرآن  یدیآقا محمدرضا شه االسالم حاج حجت یقم با همکار یۀعلم ۀحوز

کریو تجو یخوان روانکتاب ت( یم با چهارده روایکر سال  یرا به عنوان متن درس مید قرآن 
گرفتمورد ز یکه آن ن یمکرده یه تهیعلم یها اول حوزه از آن،  پس .استقبال همگان قرار 

کریس تجویتدر یاکمبود راهنم  دیتجو تادانچند نفر از اس لذا؛ کردمم را احساس ید قرآن 
رو خود دست به  نیاز ا ؛دمینشن یکردم که متأسفانه جواب مثبتدعوت  یبه همکار را

( یلی( و سطح دو )تکمیافراد مبتد یک )براید سطح ینخست آموزش تجو و کار شدم
که یرا نآنها  سیتدر یراهنما سپسو  ز با استقبال فراوان مواجه یالحمداهّلل آن نز نوشتم 

 د.شو یم ن متعدد چاپ و منتشراصد هزار جلد توسط ناشریکش از یو هر سال ب شد
 ۀقار ، شبهی، ترکی، عربیرانیمختلف )ا یها الخط با رسم ییها ج قرآنابا توجه به رو

دم رسم و یزم دشرفت فنون آموزش، بر خود الیعالمت( در کشور و پ رًا قرآن کمیهند و اخ
کر یگذار نگارش و عالمت یر تکاملیو س 1ضبط کنم  را مشروحم یقرآن  تا تر از قبل بررسی 

گاه مانمعلّ   م بپردازند.یقرآن کر یخوان و روان یشتر به آموزش روخوانیب یارجمند با آ
 ، شامل سه بخش است:نوشتارن یمباحث ا

کر یگذار نگارش و عالمت یر تکاملیس یبررس .6 قرآن  یها عالمت یابی شهیم؛ ریقرآن 
که  یکلمات ی؛ بررسیبا زبان فارسآنها  ک و افتراقاشتراان وجوه یو بالقرآن(  م )ضبطیکر

 ۀالقرآن( و نحو اد دارند )رسمیا زیکم  یاند و حرف برخالف تلفظ نوشته شده
                                                 

کلمات قرآن« القرآن رسم. »6 یادت حروف، وق کریم کیفیت نگارش  کلمات از نظر حذف و ز ف و ابتدای 
کسره،  نشانه« القرآن ضبط»اّما  .است کلمات را از نظر فتحه،  کیفیت تلّفظ صحیح  که  هایی است 

 سازد. ضمه، سکون، تشدید و ... مشخص می
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 مختلف؛ یها الخط اساس رسم برآنها  یگذار عالمت
د ی)با توجه به سطح افراد کالس( با یآموزش ۀجلس که در هر یمقدار مطالب یبررس .2

 زان در سراسر کشور.یعز ۀهم یبراقابل اجرا  وس مناسب یروش تدر ۀگفته شود و ارائ
کر یخوان و روان یروخوان یآموزش یها مهارت ۀدربار یاتیکل .3  .میقرآن 

دوارم یامکند و  یارین هدف یدن به ایدر رس خواهم مرا میاز خداوند متعال عاجزانه 
کار بهتر  ۀص و ارائیخود، بنده را در جهت رفع نقا یها ییز و دلسوز با راهنماین عزامعّلم

 .کنندکمک 
 

 اهّللنِد ِع  ن   ِم اّل ِا  یقیوفما تَ  َو                                                                            
 یبیحب یخ علیش _ قم                                                                               
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 بخش اول
رسی سیر تکاملی نگارش و عالمت گذاری قرآن کریم  بر

ک گذاری قرآن   ریمبخش اول: بررسی سیر تکاملی نگارش و عالمت 
 د شد:یآشنا خواهذیل ن بخش با نکات یدر ا

 خط عرب در صدر اسالم؛ یها یژگیو. 6
کر ۀنحو. 2 گرامیم در زمان پینگارش قرآن  و اصالح  یو لزوم بازنگر ؟ص؟اسالم یامبر 
ردن اقوام غ رسم گسترش اسالم و رو آو  ر عرب به اسالم؛یالخط قرآن، با 

 ِاعراب(؛ ۀ)نقط یدوئل گرفته توسط ابواالسود اصالحات انجام. 3

 ِاعجام(؛ ۀعُمر )نقطی بن ییحیعاصم و  گرفته توسط نصر بن اصالحات انجام. ۴

 القرآن(؛ بُط ا َض یکل الّشَ  لُم )ِع  یدیاحمد فراه ل بنیتوسط خل شده اصالحات انجام.۵

کمبود حرفی یادیکه برخالف تلفظ )با ز یکلمات. ۶ است ( در نگارش قرآن آمده یا 
 مختلف؛ یها الخط با رسم یها در قرآنآنها  یگذار عالمت ۀ( و نحوالقرآن )رسم

کنون. رات انجامییتغ درباره اسالم ینظر علما. 7  گرفته از صدر اسالم تا

 د:یرود بتوان یم ن بخش، از شما انتظاریا ۀپس از مطالع
 یریگکار القرآن و لزوم به بودن رسم یفیا عدم توقی یفیتوق ۀدرباراسالم  ینظر علما. 6

 د؛یح دهیل توضیکتابت قرآن را با دل ۀشده درباراصالحات انجام 
کل رفتهکار  به یها عالمت. 2 د و یموجود در جهان اسالم را بشناس یها قرآن یۀدر 
 د؛یح و روان بخوانیها را به صورت صح د آن قرآنیبتوان

کلکار رف به یها ک از عالمتیتلفظ هر ۀو نحو ین اشکال، اسامیارتباط ب. 3  یۀته در 
 ؛کنیدان یب را مختلف( یها الخط ها )با رسم قرآن

در  اند را که برخالف تلفظ نوشته شده یکلمات یگذار نگارش و عالمت ۀنحو. ۴
 یها قاره هند و قرآن شبهترکی، ، ی، عربیرانیالخط مختلف )ا با رسم یها قرآن

 د.یح دهیعالمت( توض کم
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خطعربدرصدراسالمیهایژگیو
ست یمعلوم ن یها، به روشن ان مّلتیشرفت آن در میپ یخط و چگونگ ییدایپ تیفیک
گمان وجود ندارد.راهی به آن،  یابیدست یو برا  جز توّسل به حدس و 

 یفیقآن را تو یگروه :اند دستهخط، دو  ییدایپ ۀنحو ۀدربار یم اسالمیدانشمنداِن قد
که خداوند آن را از طر یم گروه د 1داده است میبه بشر تعل یق وحیدانند  آن را  نیز گریو 

که بر اثِر ن یم فکر بشر ۀفرآورد  2به وجود آمده است. یاز انسانیدانند 
ن دو نظر جمع یان ایمگونه  اینتوان  یم یخیتار یها تیاِت قرآن و واقعیبا توجه به آ

که خداوند متعال به انسان آموخت چگونه خاطرات و اند خود را به  یذهن یها شهیکرد 
ِقِ اݗِ  کندقلم ثبت  ۀلیسو

 
َِورب ِ َِرأ ِالِ ِك  َِرَِاک 

ِال َ ِم  الِ ِیذ  ِب  َم
َِعل َ َقَلم 

مرور زمان و گسترش  یول؛ 3
را  یخاص َاشکال یمختلف باعث شد هر قوم و مّلت یها اقوام و مّلت ییدایت و پیجمع

ر زمان با توجه به پکنندکردند وضع  یم که تلفظ یحروف یبرا شرفت و تمدن ی، و به مرو
 گرفت. یم به خود یتر کامل یها آنها، حروف، شکل

د معتقدند در یها قبل از ظهور اسالم، محققان جد ن عربیج بیخط را ۀدرباراما 
رواج داشته « یخط نبط»العرب  ةریجزو در شمال « خط ُمسند»العرب  ةریجزجنوب 

 است.

 خط ُمسند
 4.است یخط عرب نیتر میو قد (َمنی) العرب جزیرةخط مردم جنوب  «ُمسند»خط 
 جهتاز آن  ؛است یسام یآن مانند الفبا یل شده و الفبایحرف تشک 29خط از این 

                                                 
تقان فی علوم القرآنالدین سیوطی؛  جالل. 6  .6۶۶، ص 2ج  ؛اال

 .۴67ص ؛ مقدمه؛ . ابن خلدون2

ردگا» .۴و  3: . قلم3 کریمبخوان و پرو که به وسیله قلم آموخت ؛ترین )کریمان( است ر تو  کس   .«همان 
ج  ؛تفسیر نمونهناصر مکارم شیرازی؛ یکی از آنها چنین است ) که این آیه، دو تفسیر وجود دارد درباره

 (.6۵3ص  ،27

یخ قرآنمحمود رامیار؛ . 4 یخ االدب العربیبه نقل از ، ۴93ص ؛ تار  .۶۴، ص 6، ج تار
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کتابت، حرکت وجود ندارد و ناست افته یل ین خط از حروف صامت تشکیکه ا 67   ز یکه در 

کلمات ضبط نم گاهیا تشدیسکون  یبرا یشود و عالمت یآخر  حرف مشّدد،  ید ندارد و 
شکل حرف، با  لذا ؛شود یم ک کلمه به صورت منفصل نوشتهیر دو بار نوشته و حروف د

کلمه با کلمی کند و یر نمییر محل آن در کلمه، تغییتغ  فاصله جدا ۀلیبه وس یبعد ۀک 
ا یرد و نوشته از راست به چپ و یگ یم م قراریمستق یک خط عمودیشود و آن در  یم

گاه یم برعکس خوانده  1د.شو یم از هر دو روش استفاده یشود و 

 یخط َنَبط
که در شمال از نژاد  یها قوم یَنَبط یستند می العرب جزیرةعرب بودند  و از قرن چهارم  ز

کتابت  یبرا یو از خط آرام داشتنددولت و تمّدن  ؟ع؟حیالد حضرت مسیش از میپ
 کردند. یم استفاده

هود و نصارا یسندگان یکه به دست نو است یاز مشتقات خط آرام یکی، یخط نبط
 ، به آن خطیه به عّلت آسانی، بقیافته است. به جز مردم عربستان جنوبیرواج 

 2نوشتند. یم
گرفته بودند و با مرور زمان،  یان در آغاز، زبان و قلم آرامینبط کار  کتابت خود به  را در 

ره، ا یدند و طیرا تکامل بخش یخط آرام ر شدین خط از ریسه دو ن سه دوره یا .شه دو
کش کتابت َنَبطید تا ایچند قرن طول  کلّ  یانیپا ۀدر دور ینکه  ن رفت و یاز ب یخود به 

کرد.یظهور پبه جای آن  یکتابت عرب  3دا 
 یبرا یاز جمله شکل واحد ؛را داشت یخط آرام یها یژگیاز و یاری، بسیخط َنَبط

ز مصوت یکوتاه و ن یها مصوت یبرا یا چ نشانهیچند حرف قرار داده شده بود و ه
ادامه  یدوم قرن هجر ۀمین حالت تا نیا .در وسط کلمات وجود نداشت فتحه ۀدیکش

                                                 
ر. 6 یخ العرببه نقل از ، 3۵ص ؛ الخط مصحف رسمی؛ غانم قدو _  693، ص 6، ج المفصل فی تار

699. 

یخ قرآنمحمود رامیار؛ . 2  .۴9۶ص  ؛تار
ری؛ . 3 یخ العرب، به نقل از ۴6ص  ؛رسم الخط مصحفغانم قدو  .7، ص 3، ج المفصل فی تار
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که   1نده خواهد آمد.یشاءاهّلل در مباحث آ نِا مشروح آن داشت 
ردیمایبه دست ن یاما اثر گذشتهای حجاز  عرب ییکه بر آشنا و  ۀبه کتابت و خط در 

لت داشته باشد ر دال کم .دو کتابت آ یآنان  یرا ند؛ ا هشنا شدقبل از ظهور اسالم با خط و  ز
کوچ یَبدو یزندگ آنان کردن و رفت و آمد و جنگ و غارت به  داشتند و همواره در حال 

که از یصنا ۀ، آنان را از تفّکر دربارسبک زندگین یبردند و ا یسر م کتابت  ع و از جمله 
از آنان که به منظور تجارت  یداشت؛ اما بعض یم است، باز ینیت و شهرنشیمدن مظاهر

گرفتند و یتحت تأث کم کمکردند،  یم ام و عراق سفربه ش ر مردم متمّدن آن مناطق قرار 
کتابت را از آنان  یت متخّلق به اخالق آنان شدند و خط و   2گرفتند.به عار

ن دو نوع خط تا بعد از ینوشتند و ا یم «یانیسر»ا ی« یَنَبط»ها قبل از اسالم با خط  عرب
به وجود آمد « َنسخ»، خط «یَنَبط»از خط  .روف بودو مع یدر عرب باق یفتوحات اسالم

ز که یپ« یکوف»، خط «یانیسر»است و از خط  یشده و باق ز شناختهین هکه امرو دا شد 
در مجاورت  یو عرب یمیقد یشهر)« رهیح»به  «حیری. »شد یم دهینام« یریح»خط 
کوفه و  یو پس از بنا ره ُرخ دادیدر ح یانیر و تحّول در خط سرییرا تغیمنسوب بود؛ ز (کوفه

کوفیانتقال تمدن عرب به ا  یطوالن یزمان ،ن خطیا .ر کردییتغ ین شهر، اسم آن به خط 
 ن عرب معروف و متداول بود.یب

                                                 
ری؛؛ ۶۶، ص های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی راه. 6 ، ص الخط مصحف رسم غانم قدو

 .629، ص 6، ج منشأ الخط العربی؛ ۴5و  ۴6
یخ قرآنمحمد هادی معرفت؛ . 2  .66۶ص  ؛تار
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؟ص؟اسالمیامبرگرامینگارشقرآندرزمانپۀنحو 69  

کر  یها مناسبت درج و یتدر و به؟ع؟ نیل امیسال توسط جبرئ 23م در طول یقرآن 
گرامیمختلف بر پ  شده را به ذهن ات نازلیآ ،و آن حضرت شدنازل  ؟ص؟ اسالم یامبر 

 و به ذهنکردند  میات را تکرار یآن آنیز خواندند و مسلمانان  یم سپردند و بر مسلمانان یم
خواندن و نوشتن  دارای سواداز مسلمانان  قرآن،ف یتحرجلوگیری از  یسپردند و برا یم
نزد خود نگه  زیمکتوب را ن اتینسخه از آ کی و سندیرا بنو اتیآن آ خواست یم
 1.داشتند یم

که اسام یم «یّتاب وحکُ »سندگان قرآن، یبه نو کتابآنها  یگفتند  خ و یتار یها در 
 2معارف قرآن آمده است.

که در مبحث قبل متذکر شد همان  یفاقد نقطه برا، خط عرب قبل از اسالم، میگونه 
... بود و  ود یتشد ،سکون ،ص حرکاتیتشخ یرانشانه بفاقد حروف متشابه و ص یتشخ

نوشتند و با توجه به اهتمام  یم عرب نیبالخط متداوِل  رسم، قرآن را با همان ین وحاکاتب
کتابت قرآن، ه ؟ص؟رسول خدا نگارش کلمات  ۀنحو ۀباردرای  هیا توصیگونه دستور  چیبه 

 نقل یثیاحاد درها  هین توصین بود، ایقرآن، از آن حضرت صادر نشده است و اگر چن
کتاباصول  ۀهم 3.شد یم کلمات یفیک ۀهای رسم القرآن دربار نقل شده در  ت نگارش 

د یزمان توح های نوشته شده دربعضی از قرآن کتابت قرآن در ۀمستند به نحو ،قرآن
 .کاتبان وحی استتوسط   4،مصاحف

                                                 
یخ القرآنعبداهّلل زنجانی؛ . 6  .۵5ص  ؛تار

 .۴3. همان، ص 2

 .2۶و  2۵ص  ؛بررسی تطبیقی رسم المصحف و ضبط المصحف. 3
رند. 4 کتابت و تو گان مصحفگردآو رو اختالف در  از این ؛انایی یکسان نبودندها متعدد بودند و از نظر 

اختالف بین  ،ها ها و قرائت اختالف در مصحف ؛شد نگارش مصحف، باعث اختالف قرائت می
که به عقیده و رأی خود داشت مردم را ایجاب می و  کرد محکوم می، دیگری را کرد و هریک بر اثر تعصبی 

گروه از اصحاب پیامبرب انجامید. میاین امر به نزاع و جدال بین آنان   ؟ص؟رای رفع این مشکل، عثمان آن 
که در مدینه بودند فراخواند و در این کرد را  کردن مصاحف  همه با پیشنهاد یکی و باره با آنان مشورت 
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گرامیدر زمان پ آن و  یجیو نزول تدر قرآن یا ویان شیبا توجه به ب ؟ص؟اسالم یامبر 
کمتر کسیح آیدن تلّفظ صحیشن  در قرائت قرآن، دچار لغزش یات از زبان آن حضرت، 

 دند.یپرس یم ؟ص؟امبری، از پیا ح کلمهیدر تلفظ صح در صورت شکشد و  یم
گسترش چشمگ گرایش ر یپس از  به ، آنان از اقوام عرب به اسالم یاریبساسالم و 

 :؛ مثاًل ح بخوانندیتوانستند قرآن را به صورت صح ی، نمیببا زبان عر ییعّلت عدم آشنا
کجا رعربیغ کلمیتوانستند تشخ یم ها از  َِعِه یدر آ «کتب» ۀص دهند  م  ك  ِلـٰیَكَتَبَِرب  

مَِ ح  ِالر َ ه  س  َبَِعلَِه یمعلوم و در آ ۀغیبه صورت ص 1َةَِنف  ت  ِی ِك  ِالص   م  َِیِك  ام 
 ۀغیت صبه صور 2

 شود؟ یم مجهول خوانده
خود  زبان فصیحاز ، تا حدودی رعربیاثر معاشرت با اقوام غبر ز یها ن د عربخو

 یکه از پدر یب در فرزندانین آسیافت و ایدر سخنان آنان راه  یمنحرف شدند و دگرگون
کاماًل مشهود بودیغ یعرب و مادر بن یرمؤمنان علین امر، امیا .رعرب متولد شده بودند، 

کر یا برارا بر آن داشت ت ؟ع؟طالبابی کندرا  ی، قواعداز تحریف میحفظ قرآن  و  وضع 
گرد هاآن  آموزش دهد. یابواالسود دوئل شرا به شا

در دست آن  ای . نوشتهوارد شدم ؟ع؟ید: بر حضرت علیگو یم یابواالسود دوئل
در »ست؟ حضرت فرمودند: ین نوشته چیرمؤمنان، ایام یعرضه داشتم: ا .دمیحضرت د

 رعرب، فساد در کالمیبا اقوام غ طافتم به خاطر اختالیدر ؛کردم لمردم تأّم  یها صحبت
گرفتم اصولیرو تصم نیاز ا ؛افته استیراه آنها  کنم تا مردم به آن یم  مراجعه  هارا وضع 

 را به من نشان داد ای سپس نوشته «.ه و اساس صحبت خود قرار دهندیرا پا هاو آن کنند
 یحاتیو توض ...«اسم، فعل و حرف :ه قسم استکالم بر س»در آن نوشته آمده بود:  که

                                                                                                                     
کردند کارگروهی تشکیل و مصحف از این ؛)تهیه مصحف مرجع( موافقت  مورد اتفاق همه  وواحد  یرو 

کز اسالمی ارسال  تهیه و به عنوان مصحف امام )مرجع( معرفی و از روی آن چند نسخه نوشته و به مرا
یخ قرآنمحمد هادی معرفت؛ . )شد  (.659_  9۶ص  ؛تار

 .۵۴: . انعام6
 .633: . بقره2
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 ک از آنها.یهر ۀدربار 26  

کار را به انجام برسانمیاز حضرت خواستم اجازه بدهند من ا حضرت موافقت  ؛ن 
 یها ییداشتم و آن حضرت با راهنما یم شان عرضهیقات خود را بر ایفرمودند و من تحق

،ِلَِ)بالفعل  ةٌّ مشبهحروف ؛ مثاًل درباره دندکر یم را اصالحآنها  خود، َان َ ،ِک  ن  ِوَِت،ِلِٰی ِا  ن َ ك 
رده بودمین را« ّنَ ِک ل  » ۀکلم (َلَعل َِ . را دارد یژگین ویز همین« ِکّنَ ل  »حضرت فرمودند:  ؛او

کردند و فرمودند: یمرا تحسایشان   1.«ن روش ادامه بدهیبه هم ؛هحَو نحو نَ ِا »ن 
 «ِانحو َنحَوه»ش حضرت یفرمان یهم« نحو»ن علم به یا یگذار ند عّلت نامیگو یم

 .است
 یبرا دید که بر خود الزم داد ش ُرخیبرا یاتفاقاینکه بود تا  ین علم نزد ابواالسود دوئلیا

 .کند یگذار ح عموم مردم، قرآن را ِاعرابیحفظ قرائت صح
 یدانوابوعمراینکه از جمله ؛ شده استنقل  یمختلف یها ن اتفاق، قولآ ۀدربار

رده است: ( ق ۴۴۴ ی)متوفا اد یاز فرماندارش ز ( ق ۶5 یان )متوفایسف یبن اب ةیمعاو 2آو
کم بصره، متوفایبن اب را نزد  (ق ۶7 یداهّلل )متوفایخواهد فرزندش عب یم (ق ۵3 یه )حا

ح یصورت فص هداهّلل بیابد سخنان عبی یدرمو کند  یم ه با او صحبتیمعاو .او بفرستد
کلماتش د یست و اشتباهاتین  ادیبه ز یزیآم مالمت ۀرو نام نیشود؛ از ا یم دهیدر 

آنها  یم عربشوند تا تکلّ  یم داهّلل، رهایمثل عب یزادگان ا عربیآ»د: یگو یم سد وینو یم
را بخواهد و به او  یه، ابواالسود دوئلیادبن ابیشود ز یم ن امر باعثیو ا «دچار مشکل شود؟

جاست ه ار بیبس ؛اند گذاشته یمنف ریتأث ین شده و بر زبان عرباها فراو رعربیغ»د: یبگو
کن یکه اصول کالم مردم اصالح شود و به وس یرا وضع   یگذار آن، قرآن را ِاعراب ۀلیتا 

 .«کنند
تا در  کرد را مأمور یه، عربیادبن ابینکه زیشد تا ان یحاضر به همکار ابتدا ابواالسود

حفظ قرآن هم  یاو برا ه بخواند تااز قرآن را اشتبا یا هیند و عمدًا آیر راه ابواالسود بنشیمس
 یه را اتفاقین قضیا ،نااز مورخ یعمل بپوشاند )بعض ۀاو را جام ۀ، خواستاست شدهکه 

                                                 
 .۶6_ ۴5ص ؛ لعلوم االسالم تأسیس الشیعةسید حسن صدر؛ . 6

قط المصاحفابوعمرو دانی؛ . 2  .۴_ 3 ص ؛المحکم فی نَ
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 دانند(. یم
رده که ابواالسود دوئل آو که آیرا د ی، عربیاند  ِالل ِٰ یۀد  ن َ

َ
ك ٌِءِم  ِیَهَِبرِ أ ر 

ش  م  َِِنِیَنِال  ول ه  س  َوِر 
را  1

کسر الم رسول گران آمد ویخواند؛ ا یم (َرسوِلِه ) به  کار بر او  گرام: »گفت ن  تر از آن  یخداوند 
که از پ ام تا  اکنون آماده»: گفت و به او رفت هیادبن ابینزد ز لذا ؛«زار باشدیامبرش بیاست 

کنم کنم و بهتر است از قرآن شروع  و  کرد او موافقت ۀاد با خواستیز «.امر شما را اجابت 
 پرداخت. قرآن یگذار و او به اعراب گذاشت ارشیتامکانات الزم را در اخ

گرفته  یشده توسط ابواالسود دوئل اصالحات انجام 
را  یسندگانیخواهد نو یم هیاب اد بنیانجام اصالحات خود، از ز یبرا یابواالسود دوئل

 یابیارزوی پس از  .ندشو یم حاضر همکاری ینفر برا یس .او آماده کندهمکاری با  یبرا
تر بود و  قیکه از همه دقکند  انتخاب میرا « سیعبدالق» ۀلیک نفر از قبیآنها  انیم از آنها،
گفتهخواهد قرآن را  یم از او متفاوت از رنگ متن )قرمز(،  یبا رنگهای او و  طبق 

 د.ینما یگذار عالمت
کنداو  یها لب 2خواهد هنگام تالوت قرآن، به حرکت یم ابواالسود از او ، اگر نگاه 

گرفت،  یها ، لبیلفظ حرفهنگام ت ک نقطه با رنگ قرمز یاو حالت گشودن به خود 
ن تلفظ باشد و آن یبودن آن حرف در ح مفتوحه ، تا نشان()آن حرف قرار دهد  یباال

 (یاو حالت شکستن )و ُافتادگ یها ، لبید؛ و اگر هنگام تلفظ حرفینام« َفتَحه»نقطه را 
گرفت،  مکسور بودن  هتا نشان ( )ر آن حرف قرار دهد یک نقطه با رنگ قرمز، زیبه خود 
، ید؛ و اگر هنگام تلفظ حرفینام« َکسَره»ن تلفظ باشد و آن نقطه را یآن حرف در ح

گرفت،  )و جمع یوستگیهم پ هاو حالت ب یها لب ک نقطه با رنگ قرمز یشدن( به خود 
ظ باشد و آن ن تلفیبودن آن حرف در ح مضمومه ، تا نشان()جلو آن حرف قرار دهد 

                                                 
گر « ن بیزارنداهمانا خداوند و رسولش از مشرک»نای آیه چنین است: مع. 3:. توبه6 خوانده « َرسوِلِه »و ا

 «.ن و رسولش بیزار استاهمانا خداوند از مشرک»شود:  معنای آیه چنین می _ العیاذ باهّلل _ شود

که نام این عالمت« حرکات»ها به  گذاری این عالمت . عّلت نام2 ت اساس نوع حرک ها بر این است 
گرفته شده است. لب  ها هنگام تلفظ حروف 
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ه»نقطه را  23   گر همراه حرکاتینام« َضّمَ رده شود، دو تا نقطه قرار دهد 1«ُغّنه» ،د؛ و ا  2.آو

کلمات قرآن را به  نیز سندهیخواند و نو یم شمرده آیات قرآن را شمرده ابواالسود حروف و 
که نقطه یکرد و هر برگ یم یگذار آنها نقطه  3دادن ِاعراب نشانمنظور  آن  یرگذا از قرآن 

ب یم انجام  یگذار ب، تمام قرآن نشانهین ترتید و به همکر یم ینیگرفت، ابواالسود آن را باز
 دند.کر یرویها پ ن روش در نگارش قرآنیز از ایگران نیشد و د

کسدادن ِاعراب  نشان یقرآن، برا یۀاول یگذار عالمت را « رسوُلُه » یکلمات بود تا 
 یگذار حروف مفتوح، مکسور و مضموم را عالمت ۀرو هم نیاز ا ؛نخواند« رسوِلِه »

کلمه  یم حروف آخر کلمات یگذار کردند و تنها به عالمت ینم پرداختند تا ِاعراب 
کلمه( مشخص باشد  «ِاعراب ۀنقط»ن جهت به آن یبه هم ؛)حرکت حرف آخر 

 گفتند. یم
که با نقطه موجود در موزه یها قرآن ، اند شده یگذار ِاعراب )قرمز(، نشانه یها ها 

 .ن ادعایندیا یل براین دلیبهتر

 عُمری بن ییحیعاصم و  توسط نصر بن شده اصالحات انجام
کر یخوان حیابواالسود، مشکل صح یگذار با عالمت  شد؛م از نظر ِاعراب برطرف یقرآن 

و دن یو قرائت قرآن، تنها به شن بود یص حروف متشابه همچنان باقیمشکل تشخ یول
 یبرا ؛رممکن بودیبًا غیدن تقریاز راه شن جزقرائت قرآن، موکول بود و نه یس به نهینقل س

                                                 
که از مجرای بینی خارج می«ُغّنه». 6 ین  : صدایی است  کن تنو شود و در اینجا مراد، صدای نون سا

که از فضای بینی خارج می ین در نگارش عربی نوشته نمی .شود است  شود تا با نون اصلی  نون تنو
 د.شو ل حرکت استفاده میدادن آن از تکرار شک اشتباه نشود و برای نشان

سید حسن ، 62۵_  62۴ص ؛ فی معرفة مصاحف اهل االمصار المقنع؛ ۴ص  ؛المحکمابوعمرو دانی؛ . 2
تقان)های علوم قرآن  کتاب ۀبقی. ۶6_  ۴5ص  ؛لعلوم االسالم تأسیس الشیعةصدر؛   (و ... البرهان، اال

کتاب  کرده المقنعو  المحکمهمه از ابوعمرو دانی صاحب   اند. نقل 

گفتن» به معنای «ِاعراب». 3 و چون با  است «ساختن آشکار و روشن»، «درست و فصیح»، «سخن 
کلمه روشن می عالمت کلمات، تلفظ صحیح آن  یند شود، می گذاری حروف  گذاری  کلمه را ِاعراب» گو

 .«کرد
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 .وجود نداشت یچ فرقیه« تلوی»و « تتلو»، «نتلو»، «نبلو»، «تبلو» یها ن کلمهیب ،نمونه
؛ لذا شد یز داده نمیتم« بعلمه»و « نعلمه»، «تعلمه»های  واژهاز « علمهی» ۀن کلمیهمچن

ِلِ ه یبسا آ چه َِتك  َمن  َِفَِخلِ ِوَنِل  ِیََِءاِك  َمنَِخَلَقِ»ِبه صورت 6ة  ِل   شد. یم خوانده «ك 
کتاب  ؟حر؟اهّلل معرفت تیاستاد ارجمند ما، حضرت آ و  علوم القرآن ید فیالتمهدر 

بودن  یبعد را خال یها اختالف قرائت در زمان ییدایپ ۀاز علل عمد یکی، خ قرآنیتار
رد: یم لیو دل داند یم ها م و نشانهئها از عال مصحف  آو

ا یدر نقل و  یکردن قرآن اّتکا داشتند و در طول زمان، اشتباهات دن و حفظیمردم به شن»
که در حفظ ؛داد یم ُرخ یا هیدن آیشن یرا انسان هر اندازه  کند، باالخره در  ز کردن مطلبی دقت 

کند  ۀلیمگر آنکه مطلب مورد نظر را به وسمعرض فراموشی و اشتباه قرار دارد؛  کتابت ضبط 
گفته شده است:  نیو از ا ُکِتَب َقّرَ »رو  رعرب یاقوام غ ۀنفوذ و رخن ،به عالوه «ما ُحِفَظ َفّرَ َوما 

گسترش تعداد و جمع العرب جزیرةدر  گسترش قلمرو اسالم، خود موجب وجود یو  ت آنان با 
 2«شد... یم اختالفات در قرائت

ن یمروان در سرزم که فرماندار عبدالملک (ق 9۵ ی)متوفا یوسف ثقفیحجاج بن 
کوفه( بود،   ییحیعاصم و  دست به دامان نصر بنبرای رفع این مشکل عراق )بصره و 

گردان ابواالسود دوئلی بن  .3دش یعُمر از شا
( یاستاد خود )ابواالسود دوئل ۀبا استفاده از تجرب نیز عُمریبن  ییحینصر بن عاصم و 

نکه یا یز داده شوند و براییگر تمیکدیدند تا حروف متشابه از کر یگذار حروف را نقطه
حروف را همرنگ حرف  یها ، اشتباه نشود، نقطه4حروف )ِاعجام( ۀِاعراب با نقط ۀنقط

                                                 
 .92. یونس: 6
یخ قرآن ؛محمدهادی معرفت. 2  .66۵_  66۴ص ؛ تار

یخ القرآننجانی، . ابی عبداهّلل از ز3  .93؛ ص تار

م». 4 کرد با نقطه» یعنی «َاعَجم الحرف»یا  «َعّجَ که از نظر  «.گذاری، حرف را از ابهام خارج  حروفی 
« نقطة ِاعجام»ها،  شوند، به این نقطه گذاری از یکدیگر تمیز داده می ند، چون با نقطها شکلی یکسان

یند می ز، .گو یا  «ُمهمله»نقطه را  و حروف بی« َمنقوطه»یا  «ُمعجمه»دار را  حروف نقطه در عربی امرو
یند. می« غیرمنقوطه»  گو
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 1نوشتند. یم با همان رنگ قرمزِاعراب را  ۀو نقط (یمشک) 25  

 که  ییایا الف، واو و ی 2ص همزهیتشخ یبرا یا الجوردیزرد  یها از نقطه یپس از مّدت
 یدر ابتدا 3وصل ۀز دادن همزییتم یسبز برا ۀشدند و از نقط یم خواندهبه صورت همزه 

 دند.کراستفاده   کلمات

                                                 
که برای تشخیص حروف متشابه )مانند: ب، ت، ث، ن نقطهدرباره . 6 ...(  ،ـ ، یـ ، و یا ج، ح، خ هایی 

که چرا برای بعضی از حروفؤ، این ساند شدهوضع  یک نقطه و دیگری دو یا سه نقطه  ،ال مطرح است 
یر حروف قرار داده اند؟ چرا برخی از این نقطه ار دادهقر  اند؟ ها را باالی حروف و بعضی دیگر را ز

که های متعددی داده شده جواب ن اواضع کهاست آنها این قابل پذیرش  وترین  منطقی است 
کنند و با توجه به تعدد بعضی از این « نقطه»خواستند از  می برای تشخیص حروف مشابه استفاده 

به  ،برای این منظور .روف، ناچار بودند به برخی از آنها یک نقطه و به بعضی دیگر دو یا سه نقطه بدهندح
کام باال را حروفی ؛ نقطۀ دندکرتلفظ حروف دّقت  ساختند، باالی حرف  وارد میفشار که هنگام تلفظ، به 

کام پایین را حروفی نقطه و  ی وارد میفشار که هنگام تلفظ، به  ج، ح، »انند )م ر حرف قرار دادندکردند، ز
کام باال و در حرف جیم  (َاخ  )هنگام تلفظ حرف خاء  که« خ کام پایین و در حرف  (َاج  )فشار به  فشار به 

کام باال یا پایین وارد نمی (َاح  )حاء  که تعداد متشابه آنها بیشترند (شود فشاری به  انند )م و برای حروفی 
کمتر و بیشتر قرار دادند ها را بر قطهتعداد ن («ب، یـ»و « ن، ت، ث» کام  .اساس فشار  فشار حرف تاء به 

و همچنین فشار  استبیشتر  «تاء»از حرف  (َاث  )بیشتر و فشار حرف ثاء  (َان  )از حرف نون  (َات  )باال 
کام پایین  «یاء»حرف   بیشتر است. (َاب  )از حرف باء  (َای)به طرف 

یش عرب، تلفظ ی2 گو  شود: تلفظ می «تخفیف»و  «تحقیق»به صورت ندارد و کسانی . حرف همزه در 
و این برای دستگاه تکلم  ،تحقیق همزه: تلفظ همزه است از مخرجش همراه با صفات نبره و شدت( 6

کن باشد به؛ سنگین است گر همزه سا یژه ا کاستن از این سنگینی، ؛ و از این رو بعضی از اقوام عرب برای 
که به این حالت کن تر تلفظ می آن را سبک یند می «تخفیف همزه»ند   .گو

، «ِابدال»تخفیف همزه: با توجه به حرکت حرف همزه یا حرف قبل از آن، به یکی از چهار صورت ( 2
که به آن  انجام می« نقل و حذف»و  «حذف»)بینابین(،  «تسهیل» یند؛ از  می« تخفیف همزه»پذیرد  گو

نوشتند تا قابلیت  می «یاء»و  «واو»، «الف»را به صورت  تسهیل همزه، آن هرو با توجه به قاعد این
یش ردن اقوام غیرعرب به اسالم، شناخت . های مختلف را داشته باشد گو گسترش اسالم و رو آو بعد از 

های زرد و الجوردی برای تشخیص آنها  رو نخست از نقطه از این ؛موارد همزه برای آنها مشکل بود
احمد فراهیدی به َاشکال حروف، برای همزه  ها توسط خلیل بن یر شکل نقطهدند و بعد از تغیکراستفاده 

 .شداستفاده  «ء»العین  از شکل رأس

کالم خوانده می «وصل ههمز». 3 که در ابتدای  کالم خوانده  ،شود الف متحرکی است  ولی در وسط 
که در ابتدا و وسط الف م «قطع ههمز» ،در مقابل .یا َقوِم ادُخُلو ؛مانند: ُادُخُلوا ؛شود نمی تحرکی است 

 َلَقد َارَسلنا. ؛مانند: َارَسلنا ؛شود کالم خوانده می
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کر یگذار با نقطه کلمات و تشخیقرآن  ص حروف متشابه برطرف یم، مشکل ِاعراب 
بردن همزمان نقطه برا به یول شد؛ متفاوت،  یها مختلف و با رنگ یمنظورها یکار

م وضع و یقرآن کر یگذار ها و عالمت نقطه یا برار یقرائت، اصول یعلما شدباعث 
ن قرآن با توجه اکاتبمشخص کنند تا  یاز لحاظ علمرا ها  ک از نقطهیگاه و رنگ هریجا

قرآن را به بتوانند آنها  اساس ز بریان قرآن نیقرآن بپردازند و قار یگذار به آن اصول به نقطه
قط معل»به نام  یرو علم نیاز ا ؛ح بخوانندیصورت صح  1وضع شد. «الّنَ

کلمات، آسان نبود نقطه یریکارگ اما به یرا ؛ها در ضبط  کار به چند نوع ُم یا ز ب ن  َرّکَ
ص حروف یتشخ ی( برایک رنگ )مشکی ؛اج داشتیمختلف احت یها )جوهر( با رنگ

کلمه، و رنگ یگر )قرمز( برایمتشابه، رنگ د و سبز(  یگر )زرد و الجوردید یها ِاعراب 
ست قبل از یبا یز میان قرآن نیبر آن، قار عالوه .ص همزه و همزه قطع و وصلیتشخ یبرا

عموم  یرا برا ییها ین امر دشواریداشته باشند و ا یین اصول آشنایا ۀهمقرائت قرآن، با 
رد یم به وجود از برای رفع این مشکل،  (ـ ه 675 ی)متوفا یفراهید احمد ل بنیخل لذا ؛آو

  کرد.راب کلمات و همزه استفاده ص ِاعیتشخ یشکل حروف برا

 یدیاحمد فراه ل بنیگرفته توسط خل اصالحات انجام
گفتیمدر مبحث  مختلف،  یمنظورها یاز نقطه، براهمزمان  ۀاستفاد پیشین 

 یدیاحمد فراه ل بنیخل ،از این رو داشتپی ردان قرآن ین و قاراکاتب یرا برا یمشکالت
ص حرف همزه یکلمات و تشخ یگذار ِاعراب یاز شکل حروف برابرای رفع این مشکل، 

زه در قرآن ین همان روشیو ا کرداستفاده  که امرو کار برده است   شود. یم ها به 
ه»، «هَکسر»، «هَفتح» عالمت هشت ،احمد خلیل بن  ،«دیشدت» ،«سکون»،«َضّمَ

که                                                           «وصل ۀهمز» و« همزه» کرد  به صورت آنها  ۀهمرا وضع 
 یان َاشکال و مدلوالت آنها مناسبت روشنیو ماند  از حروف یا قسمتیحروف کوچک 

                                                 
که «(ُنقطه»جمع ) «َنقط». 6 های متعددی در قرن  کتابباره در این  .کند نقطه بحث می درباره، علمی 

کتاب کتاب سوم و چهارم نوشته شده است و  که بعدًا نوشته شدند، همه مستند به همان  ا ه هایی 
 .هستند
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که مکرروانش وضع یکه ابواالسود و پ ییها خالف عالمت ؛ بروجود دارد 27   ان یده بودند 

 وجود نداشت. یَاشکال و مدلوالتشان مناسبت روشن
که برامبه وجود آ انکاتب یکان بران امیل، ایبا استفاده از روش خل کتابت  ید 

 .کنندک رنگ استفاده یاز « ِاعراب»و « ِاعجام»
قط علم»ن علم از یِاعراب به شکل حروف، نام ا ۀر شکل نقطییبا تغ به « الّنَ

کل علُم »  افت.یر ییتغ« بطالّضَ  علُم »و سپس به « الّشَ
 د:یگو یم یابوعمرو دان

کردن»و « دنیکش در بند» یبه معنا« َشکل»اصل   «َشَکلُت الِکتاَب َشکاًل »است.  «ضبط 
کش» یعنی کردمدم و یآن را در بند   1.«ضبط 

کتابت کمک  یم یزیدارد و شامل هر چ یعام یمعنا« َشکل» که به ضبط   کند؛شود 
کردآنها  لیکه خل اختصاص یافت ییها به عالمت یول آنها  تا اهل لغت و نحو، را وضع 

کتابرا در ضبط کلمات و  کار یها در   برند.ب خود به 
قرائت از  یعلما یدورنیز و  یجمع ل ارتباطیوسا نجهان اسالم و نبود یگستردگ

 2 ک معنا قرار دهند و در مغربی یرا برا یعالمت ،نیگر، سبب شد در مشرق زمیکدی
گاهنداشتن ن به خاطر یزم  و در نتیجه، همان قرار دهند یبرا یگریاز آن، شکل د یآ

                                                 
 .22ص  ،المحکم فی نقط المصاحفابوعمرو دانی؛ . 6

کشیده شده و شامل  «مغرب». 2 که از غرب مصر تا اقیانوس اطلس  نام سرزمین وسیعی است 
در آغاز فتح آن مناطق، مسلمانان، آن منطقه را  است.کشورهای لیبی، تونس، الجزایر و مراکش 

توحات اسالمی به سمت سواحل اقیانوس اطلس و اندلس، گسترش ف ۀدر ادام .نامیدند می« افریقیه»
کوچک بود و از آن زمان، نام  برای مناطق وسیع فتح «افریقیه»نام  در جغرافیای اسالمی « مغرب»شده، 

یخ سیاسی اجتماعی شمال افریقا از آغاز تا ظهور عثمانی مقدمهوارد شد. ) در . (69۵ ص ؛ها ای بر تار
 آیند. به شمار می« مشرق»که در شرق مصر قرار دارند، مقابل، سایر بالد اسالمی 

 های ضبط، دو مکتب و روش وجود دارد: در شیوه و روش نگارش عالمت
گفته می به نّقاط )عالمت :مشارقه. 6 کوفه، بصره و...  شود  گذاران قرآن( ممالک و بالد مدینه، 

رمیان  فعلی(؛ ه)خاو
گف :مغاربه. 2 کشورهای مغرب عربی  کشورهایی مانند اندلس )سابق(،  ته میبه نّقاط  که شامل  شود 

 (.«آسیا»، عنوان ۵۴، ص 6ج  ؛البلدان معجملیبی، تونس، الجزایر و مراکش است )
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کشورها یقرآن یها ز عالمتا یبعض گر تفاوت یکدیبا  یاسالم یدر نقاط مختلف 
زه در  یامر ؛داشته باشد کاماًل مشهود است قرآن الخط رسمکه امرو  ۀهم. بنابر این، ها، 

کرامعلم با هر  یها را بشناسند تا هر قرآن ن عالمتیا یۀکلباید  مین محترم قرآن 
 ح بخوانند و آموزش دهند.یه صورت صحو بتوانند آن را ب شناخته را یالخط رسم

که همیما بر ا یسعبه یاری خداوند  با  یها موجود در قرآن یها عالمت ۀن است 
رًا توسط یکه اخ ییها هند و قرآن ۀقار ، شبهی، ترکی، عربیرانیمختلف )ا یها الخط رسم

 رستم و شکل، اسم و روش تلفظ دیکن یابی شهی( را راست مرکز طبع و نشر نوشته شده
 م.یرا روشن سازآنها 
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 حرکات ۀنشان

 نشانۀ حرکات
کسرهحرکت َفتحه ۀو شامل نشان «حرکت»جمع « حرکات» ه ،   و َضّمَ

 1.است 
که نام ایا «حرکت»به آنها  یگذار علت نام اساس نوع حرکت  ها بر ن نشانهین است 

 .ان دهندرا نشتلفظ حرف  ۀ، تا نحواست ها هنگام تلفظ حروف، انتخاب شده لب
کلم 2«َفتَحه» ح  » ۀاز  که  ی)با تا« ةٌّ َفتَح »گرفته شده و در اصل، « َفت   بر انجاموحدت 

لت  ک باریدر  یگرفتن امر گشودن و باز کردنی» یو به معنابوده کند(  یمدال  «ک بار 
یرا؛ است ر ک بایها  (، لبداردکه عالمت فتحه  یهنگام تلفظ حرف مفتوح )حرف ز

گشودن به خود کلمه، طبق قاعد. دنریگ یم حالت  ِابدال، حرف تاء  ۀهنگام وقف بر آخر 

                                                 
گونه است: 6 و از لحاظ « ضّمه»، و «کسره»، «فتحه». صدای حرکات در لغت عربی از لحاظ نوع، سه 

یرا هر حرکتی دو حالت دارد:  ،کمیت  «.کشیده»و  «تاهکو»شش نوع است؛ ز
کوتاه» کسره و ضمه»را همان « حرکات  یند و  می« فتحه،  کشیده»گو کشش« حرکات  دادن دو برابر  که از 

کوتاه حاصل می  شوند. نامیده می« لین و حروف َمّد »شوند،  حرکات 
که  همان«. الف، یاء، واو»ند از: ا عبارت کههستند « لین و حروف مّد »هایی از  بخش« حرکات» این گونه 

کسره، و ضمه: »اند حروف سه تا هستند، حرکات نیز سه نوع  «کسره»بخشی از الف و  «فتحه» .«فتحه، 
کسره را یا .بخشی از واو است «ضّمه»بخشی از یاء و  کوچک،   ءعلمای پیشین علم نحو، فتحه را الف 

کوچک می  نامیدند. کوچک و ضمه را واو 
که  ند،ا هایی از حروف دلیل اینکه حرکات، بخش بالفاصله پس از  ،یکی از آنها هنگام اشباعاین است 

که این حرکت بخشی از آن است، حادث می  شود. آن، حرفی 
کسر« یاء»شده،  اشباع ۀهمان فتح« الف» است. شده  اشباع ۀهمان ضم« واو»شده و  اشباع ۀهمان 
ری؛ )  (.2۶ص ، 6ج  ؛سر صناعة االعراب، به نقل از 2۵۴_  2۵3ص  ؛رسم الخط مصحفقدو

َبر». در فارسی به آن 2 یند و به معنای  می« َز یرا« باال»گو  ۀگذاری اولیه، شکل آن، نقط در عالمت است؛ ز
که در باالی حروف   دادند. قرار می( )قرمزرنگی بود 
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کن  یبه ها (ة)ـ  1د.شو یمتبدیل  (ـه  )سا
گرفته «الف»دادِن شکل فتحه، از حرف  نشان یبرا یرااند ) کمک  فتحه،  یصدا ز
کلمه اشتباه نشود، به شکل  یاصل «الف»نکه با یا ی( و برااست «الف»ل به حرف یمتما

کوچک و   :اند حرف قرار داده یده( رویل )به صورت خمیماالف 
 

د تا کرد دقت یبا یول 2؛ندارد یتفاوت یفارسدر « اَ » یبا صدا یفتحه در عرب یصدا
حجم ادا  بلکه به صورت نازک و کم ،اد باز نشودیفتحه، دهان ز یهنگام تلفظ صدا

 َخَرَج. ؛َکَتَب  مانند:؛ دشو
کلم 3«سَرهکَ » ر  » ۀاز  که بر انجام یبوده )با تا« ةٌّ َکسَر »ده و در اصل، گرفته ش« َکس   وحدت 

                                                 
یش عربی، حرف 6 گو ه  »کلمات « آخر ءها». در  َکسَره، و ضّمَ  ،  ءها»و به صورت است ملفوظ بوده « َفتَحه 

کن ما کلماتی )که در اصل به حرف تا ؛شوند خوانده می« قبل مفتوحسا یش فارسی چنین  گو  ءولی در 
؛ (فاطِمه ← مانند: فاِطَمةٌّ ) شوند ملفوظ )مصوت ِا( خوانده می غیر ءها»شوند( به صورت  گرد ختم می

گفته می از این یش فارسی  گو َکسره و َضّمه رو در  بعضی  (.۴۴ص  ؛رهنگ فارسیف)عمید؛  شود: َفتحه، 
که به تاء تأنیث  َکسایی(، بسیاری از واژگانی را  گردیده« ـــة، ة»از قّراء سبعه )مثل  اند، در هنگام  ختم 

که به آن  نموده« ِاماله»وقف،  که صدای فتحۀ قبل از  گفته  می« هاء تأنیث ِامالۀ»اند  شود، به این صورت 
کسره )شبیه صدای « هاء تأنیث» که خوانده  خوانده فارسی(« اِ »را متمایل به  ة  اند؛ مانند: الَمغِفرة، َمرِضّیَ

که خوانده می می ة  شود: الَمغِفره، َمرِضّیه. )حاجی اسماعیلی، آیین تالوت قرآن،  شود: الَمغِفَرة، َمرِضّیَ
 (.3۵3، ص6به نقل از: الحجة في علل القراءات، ج 356ص

گروه نیست.حیح و این صدانند  را متفاوت می. بعضی لحن عربی صدای فتحه 2 ح  »اصطالح  ،این  « َفت 
گرفت« َفتَحه»را با  ح  »ند. ا هاشتباه  برای  دن دهانکرگشودن و باز » در اصطالح قرائت، عبارت است از« َفت 

که بعدش الف آمده باشد  و بر دو قسم است:« َادای حرف مفتوحی 
گشودن دهان در تلفظ حرف مفتوح  الف( یژه  ها و به عرب یرغ ۀکه لهج استفتح شدید: نهایت  و

که هنگام تلفظ صدای  اصیل  ۀکنند و در لهج همیشه آن را درشت و پرحجم ادا می« آ»ایرانیان است 
 عرب و قرائت قرآن وجود ندارد.

کم ب(  است.اصیل عرب در قرائت قرآن  ۀلهج وحجم،  فتح متوسط: تلفظ فتحه به صورت نازک و 

یر». در فارسی به آن 3 یند و به می« ز یرا« پایین»معنای  گو گذاری اولیه، شکل آن،  در عالمت است؛ ز
 دادند. قرار می ()که در پایین حروف است رنگی بوده  قرمز ۀنقط
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لت  ک باریدر  یگرفتن امر 36   یرا؛ است «شکسته شدنیک بار » یکند( و به معنا یمدال  ز

ک بار حالت یها  (، لبداردکه عالمت کسره  یهنگام تلفظ حرف مکسور )حرف
کلمه، طبق ق .دنریگ یم به خود یشکستن و افتادگ ِابدال، حرف  ۀاعدهنگام وقف بر آخِر 

کن  یبه ها« ة»تاء   د.شو یمتبدیل  (ه  )سا
َکسَره، از حرف  نشان یبرا گرفته«اءی»دادِن شکل  کمک  یرااند ) ،   ۀکسر یصدا ز

کلمه اشتباه نشود، به  یاصل یاینکه با یا ی( و برااست «اءی»ل به حرف ی، متمایعرب
کسره، ابتدا دندانه  .اند ادهر حرف قرار دیز (    ) آخر و بدون نقطه غیر یایشکِل  شکل 
برد و اختصار، دندانولی  ؛داشت کار کثرت   :دندکرآن را حذف  ۀبعدها به خاطر 

 
 یصدا ،یدر عرب .تفاوت دارد یکم یفارسدر « ِا » یبا صدا یکسره در عرب یصدا

کشش(« یا» یه صدای)شباست«اءی»ل به حرفیکسره متما در  یین صدایچن.اما بدون 
کلما یبعض که در یبا ا (ابانیِخ  ؛انیژِ  ؛ازیمانند: نِ ) ؛ز وجود داردین یت فارساز  ن تفاوت 
 ؛شود یم «اءی»ل به یمتما« ِا » یرد، صدایقرار بگ« اءی»حرف «ِا »یهرگاه بعد از صدا یفارس

 ِك َملِ  ؛ِاِبِل  مانند: است؛ «اءی»ل به حرف یکسره، متما یشه صدایهم یدر عرب یول
ه» کلم 1«َضّمَ که بر  یبوده )با تا« ةٌّ َضّمَ »گرفته شده و در اصل، « ّم  َض » ۀاز  وحدت 

لت  ک باریدر  یگرفتن  امر انجام ؛ است «وستنیک بار به هم پی» یکند( و به معنا یمدال
یرا  ک بار حالت بهیها  (، لبداردکه عالمت ضمه  یهنگام تلفظ حرف مضموم )حرف ز
 «تاء»ِابدال، حرف  ۀه، طبق قاعدهنگام وقف بر آخر کلم .دنریگ یم وستن به خودیپ هم

کن  یبه ها ة(ـ)   د.شو یمتبدیل  (ـه  )سا
گرفته «واو»دادن شکل ضّمه، از حرف  نشان یبرا یرااند  کمک  ، یعرب ۀضّم  یصدا )ز
واو »کلمه اشتباه نشود، به شکل  یاصل «واو»نکه با یا ی( و برااست «واو»ل به حرف یمتما

 :اند قرار داده 2حرف یو رو «کوچک
 

                                                 
یند می« پیش». در فارسی به آن 6 برو»به معنای  ،گو یرا«جلو و رو گذاری اولیه، شکل آن،  در عالمت ؛ ز

 دادند. قرار می ()که جلوی حروف است رنگی بوده  قرمز ۀنقط

که شکل فتحه و ضمه به صورت  ،حرف قرار داد ی. علت اینکه ابواالسود، شکل ضّمه را جلو2 این بود 
که  ؛ای جز تغییر جایگاه آنها نداشت چاره و ایشان نقطه و یکسان بود برای ضمه فراهیدی ولی شکلی 

 قرار دهد.حرف  یدیگر نیاز نبود آن را جلو، با شکل فتحه تفاوت داشت ،قرار داده بود
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 یصدا ،یدر عرب :تفاوت دارد یکم یفارسدر « اُ » یبا صدا یه در عربضّم  یصدا
کشش(« او» یه صدای، )شبمتمایل است «واو»ضّمه به حرف   یین صدایچن .اما بدون 

کلمات  یدر بعض که یبا ا (؛ُهلو، ُخروس، ُبلوک :مانند) ز وجود داردین یفارساز  ن تفاوت 
متمایل  «واو»به « اُ » یرد، صدایقرار بگ« واو»حرف « اُ » یهرگاه بعد از صدا یدر فارس

ُرُسُل،  ، مانند:است «واو»ل به حرف یضّمه، متما یشه صدایهم یدر عرب یول ؛شود یم
 ُکُتِب 

بَ »، «َضّمه»و  «َکسره»، «َفتحه»م به یقد یدر زبان فارس یادسپاری:  «شیپ»و  «ریز»، «رَز
 ؛بوده است آنها یۀگاه اولیاساس جا ها بر المتن عیا یگذار نامدلیل ن به یگفتند و ا یم
َبر)حرف  یباال ۀفتحه: نقط) جلو حرف  ۀضمه: نقط ؛(ریز)ر حرف یز ۀنقط :کسره ؛(َز
کردهیر پییه تغیاول یها گاه شکل عالمتیامروزه که جا یول (شیپ) گر اسم ی، داست دا 
کَ فَ ) یعرب یخالف اسام بر ؛نخواهد بود ییامسّم  با اساس  که بر (ّمهسره و َض تحه، 

 داده نشده است.آنها  در یرییچ تغیها هنگام تلفظ بوده و ه حرکت لب ۀنحو
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وف مد  نشانۀ   یحر

 نشانۀ حروف مّدی
گآنها  رف همجنسح                  هرگاه بعد از حرکات ن یا ــ و(ُــ ــ، ـیݥݥݥݥ ـݭݭݭݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩِ ا،ِـــِݨݨݨݦݦݦݨ ِـــ)  ردیقرار 

کشش صدا شدن و برابرحروف باعث د آنها  رو به نیاز ا ؛حرکات خواهند شد یمّد و 
 ند.یگو یم «یحروف مّد »

شود و به دو  یم گفته «صداها» یمّد  حرکات و حروف ۀبه مجموع یدر زبان فارس
 شوند. یم میتقس «دهیکش»و  «کوتاه» ۀدست

کش یزمان تلفظ صداها رائت بستگی به نوع ق( یده )حروف مدیکوتاه )حرکات( و 
 متفاوت خواهد بود. «)تحدیر( درَح  ،  ریتدو ق،یتحق»ه به انواع قرائت با توّج دارد و 

 شتریح بیتوض
 «.یمعمول»و  «یُتندخوان»، «یخوان شمرده»وجود دارد:  یگفتار ۀویسه ش یدر هر زبان
ن و یشود تا متعّلم یم ن روش استفادهیم و آموزش از ایدر مقام تعل :یخوانشمرده

 آشنا شوند.آنها  ح حروف و مصوتیوزان با تلفظ صحآم دانش
ر محفوظات و  :یُتندخوان ن روش یان مطلب، از ایا عجله در بیدر مقام حفظ و مرو

 شود. یم استفاده
گفتن از ا :یمعمول  ند.ینما یم ن روش استفادهیعموم مردم در سخن 

 فاوت:اما با اصطالحات مت ؛ز وجود داردین «قرائت قرآن»در این سه شیوه 
یاد و خواندن قرآن با آرامش  :قیتحق. 6 کاِمل قواعدیبا رعاز کم و ز و ت   .یادتیبدون 

 شود. یم د استفادهیکامل قواعِد تجو ءن زبان و ادایآموزش قرآن، تمر ین روش برایاز ا
وارد  یت قواعد،خللیدر رعا که یبه شکلو خواندن قرآن با سرعت :(ریتحد) رَحد .2

 .نشود
ِر آ یبران روش یاز ا  شود. یم شده )توسط حافظان( استفاده ات حفظیحفظ و مرو

 .درَح ق و ین تحقیب یخواندن قرآن در حالت :ریتدو. 3
ره یاست که عموم مردم برا ین همان روشیا یرا یم کردن قرآن از آن استفاده دو  کنند؛ ز
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 ی)حالت هم نیستندم و آموزش یشده است و در مقام تعل یاز عجله در قرائت قرآن نه
 (.است یکه همان قرائت متوسط و معمولماند  باقی می یو تندخوان یخوان ن شمردهیب

کش یادشده، زمان تلفظ صدای یبند میبا توجه به تقس ده )حروف یکوتاه )حرکات( و 
ک اصل .( متفاوت خواهد بودیمّد  د دو یبا یمّد  ن است که زمان تلفظ حروفیا یمال

کمتر و نه بیو تدو درَح ق، ین روش )تحقبرابر زمان تلفظ حرکات با هما  ؛شتریر( باشد، نه 
در حالی  ؛شود یبه آن نم یهت در قرائت قرآن، توّج عدم دقّ  دلیلکه متأسفانه به  یا نکته

گرامیکه پ کاماًل رعا ؟ص؟اسالم یامبر   فرمودند. یم تیدر قرائت قرآن، 
 ؟ص؟ت رسول خداده شد قرائی( پرس؟ص؟امبریاز اصحاب پ یکیاز َانس بن مالک )

گفتند: قرائت آن حضرت با ایشان چگونه بود؟  بسمِاهللِسپس  .بود «مّد »در جواب 
حمِٰ حالر َ کرد  مینِالر َ حمِٰ» ،«اهلل»ح داد( به ی)توضو را قرائت  ح»و  «نالر َ  1.داد مّد می «میالر َ

گرامیقرائت پ ،شک بی ِ است ما الگو یبرا ؟ص؟اسالم یامبر  م  اَنَِلك  ِک  ِیَِرِف ِِ>َلَقد  ِس  ِول 
ِ َنٌة<ِاهلل  َوٌةَِحس  س  کوتاه( و  ین زمان تلفظ حرکات )صداهاید بیز در قرائت قرآن بایو ما ن2 ا 

یمده( تفاوت یکش ی)صداها یمّد  حروف زمّره  همانند صحبتو قرآن را  بگذار با های رو
در تلفظ  یزمان ۀت فاصلیدر صورت عدم رعاکه است  یهیبد .میعجله و شتاب نخوان

کلّ  ی، معنایت و حروف مّد حرکا  _ِلَم َع » ؛«قاَتَل  _َقَتَل » ، مانند:یابد یمر ییتغ یکلمه به 
 .«َضاّلَ  _َضّلَ » ؛«عاِلم

با  یها در قرآن یمّد  اشکال حروف ی، به بررسمذکوربا توجه به نکات اینک 
 م:یپرداز یم مختلف یها الخط رسم

                                                 
، سنن نسائیالدین سیوطی؛  ؛ جالل373، ص ۵، ج البیان تفسیر مجمعحسن طبرسی؛  فضل بن. 6

 .23۴، ص 3، ج صحیح بخاریاسماعیل بخاری؛  محمد بن؛ 679، ص 2ج

 «.برای شما در )زندگی و رفتار( رسول خدا؟ص؟ سرمشق نیکویی است» 2. احزاب/2
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  35  یالفمد 

گ یهرگاه بعد از حرف مفتوح، الف مّد و شدن ن الف باعث دوبرابر یا ،           ردیقرار 
 ؛ مانند:شود گفته می «یالف مّد »ن رو به آن یاز ا ؛شود یم فتحه یکشش صدا

 «اـتَ »           «  ــتَــ »
»و  است «الف»به صورت  شکل آن چون ؛ندیگو یم «الف»  چون ؛ندیگو یم «یمد 

 شود. یم قبل خود ۀفتح یصدا« مّد و کشش»باعث 
یراکسان یحروف، ، پس از همه یالف مّد  یصدا از نظر حالت،  یمّد  الف نیست؛ ز

کم یحروف است؛ شه تابع حرِف قبل از خودیهم  ند، الفشو یم حجم تلفظ که نازک و 
کمینآنها  بعد از یمّد   که درشت و پرحجم تلفظ یشود و حروف یم حجم ادا ز نازک و 

رو بعد از حروف  نیاز ا 6شود؛ یم و پرحجم ادا ز درشتینآنها  بعد از یمّد  ند، الفشو یم
که ذاتًا درشت و پرحجم ادایمستعل نیز پس از ند و شو یم ه )خ، ص، ض، ط، ظ، غ، ق( 
که دارا «راء»حرف   شود، الف یم م است و درشت و پرحجم ادایصفت تفخ یمفتوح 

نازک و گر که ذاتًا یست حرف دیو بعد از ب دشو می ز درشت و پرحجم تلفظین یمّد 
الم  یشود )به استثنا یم حجم تلفظ ز نازک و کمین یمّد  شوند، الف یم حجم ادا کم

 شود(. یم ا مضموم باشد، درشت و پرحجم ادایکه اگر قبلش مفتوح « اهّلل»جالله 

                                                 
کشیده شده و به صورت نازک و  . هنگام تلفظ بعضی از حروف، صدای حرف6 کام پایین  به طرف 

کلمه « پ»گردد، مانند حرف  حجم تلفظ می کم ؛ ولی در هنگام تلفظ بعضی از حروف، «پنیر»در 
کشیده شده و به صورت درشت و پرحجم تلفظ می کام باال  گردد، مانند حرف  صدای حرف به طرف 

کلمه « خ» کام  ؛ در زبان عربی نیز چنین است؛«خمیر»در  که هنگام تلفظ صدای آنها به طرف  حروفی 
کم کشیده شده و به صورت نازک و  گردند، الف مّدی بعد از آنها نیز به پیروی از  حجم تلفظ می پایین 

کم کشش صدای فتحه  َتــا؛  حجم تلفظ می صدای آن حرف، به صورت نازک و  شود؛ مانند: َتـــ   با دو برابر 
که صدای آنها به کشیده شده و به صورت درشت و پرحجم تلفظ می اما حروفی  کام باال  گردند،  طرف 

شود؛ مانند:  الف مّدی بعد از آنها نیز به پیروی از صدای آن حرف، به صورت درشت و پرحجم تلفظ می
کشش صدای فتحه   َطا.  َط    با دو برابر 
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 مختلف الخط رسمبا  یها در قرآن یمد   َاشکال الف
که  یالف« یلف مدا»هند،  ۀقار و شبه ی، ترکیعرب الخط رسمدارای  یها در قرآن است 

ݨَِــ)ـ بعد از حرف مفتوح آمده باشد کَ »مانند:   ـِا(ݨݨݨݧ  .«اَن َلَناَفَما 
                   ستاده یصورت ا به یمّد  قبل از الف ۀ، فتحیرانیا الخط رسمدارای  یها اما در قرآن

ِٰــ)ـ ک  م  فَ )مانند:  ؛نوشته شده است ـِا(ݨݨݨݨݨݨݧ  .(ان  اَن لَ ا 

 یگذار عالمت ۀدر نحوعلت تفاوت 
کن استیالف مّد  گفتهیرو در تعر نیاز ا ؛، ذاتًا سا کن ماقبل »اند:  ف آن  الف سا

کنیاگر بعد از الف مّد  .«مفتوح گ ی، حرف سا کن»رد، یقرار  د و یآ یم شیپ« نیالتقاِء سا
کن کالِم عرب، جایالتقاِء سا کن یبرا نیست.ز ین در  کن اول، یرفع التقاِء سا گر سا ن، ا

کسرهیعّله )الف، واو و  حرف کن( نباشد، آن را با حرکت   مانند: ؛خوانند یم اء سا
ُقِلاْلَحْمُدُقْلاْلَحْمُد

کن اول، حرف ل یول ن است به آن یصفت ل یچون دارا یمّد  ن باشد )حرفیاگر سا
 ند( دو حالت دارد:یگو یم زین «نیحرف ل»

کشش در این صورت،  .َنیَضال ِ؛َنْلااَءمانند:  ؛ک کلمه باشندیهر دو در  .6 با مّد و 
 .کنند یم ، مشکل را حّل یحروف مّد  یاضاف
کلم .2 کن در ابتدا ۀدر دو  گانه باشند )حرف مّد، در آخر کلمه و حرف سا  ۀکلم یجدا
ْکِشْف مانند: (یبعد َناا ب َ ْماِ؛َر کن یبرا . در این صورت،ُسَذاالش َ حرف  ،نیرفع التقاء سا
 1شود. ینده نمخوا یمّد 

 یعرب )که با قواعد زبان عرب ریغ ینکه قاریا ی، برایرانیالخط ا با رسم یها در قرآن
خوانا را  یمّد  الف ۀز بدهد، فتحییخوانا از ناخوانا را تم یمّد  ندارد( بتواند الف ییآشنا

لت دالده( یکش ی)فتحه با صدا یاشباع ۀاند تا بر فتح ، نوشته         ستادهیبه صورت ا
ݨَِــ)ـ یناخوانا را به صورت معمول یمّد  الف ۀو فتح کند  اند تا بر عدم تلفظ الف نوشته ـِا(ݨݨݨݧ

کند؛ ین مواردیدر چن یمّد  لت   مانند: دال
                                                 

؛ 6۶۵، ص ۴، ج العربیة مبادی؛ معلم رشید شرتونی؛ 339-3۵2، ص 6ج  ؛شرح الرضیاسترآبادی؛ . 6
 .67، ص صرف سادهمحمد رضا طباطبایی؛ 
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  37                                                                                                                                    1. 

 

ِ»در  یمّد  الف ۀفتح ر  ف  َناِاغ  کلم یمّد  الف ۀو فتح «َرب َ ٰوِ» ۀدوم  خ  إ  ذل 
َناِال َ به صورت  «َنِیان 

، یمّد  های الف یۀبقفتحۀ قبل از  یول ؛شود یخوانده نم یچون الف مد ؛است یمعمول
کندآنها  بودن ستاده نوشته شده تا بر خوانایبه صورت ا لت   .دال

خوانا و ناخوانا  یمّد  ن الفیب یچ تفاوتیه یگر، از نظر شکلید یها الخط رسمدر  یول
 مانند: ؛امده استیدر نگارش ن

 :یخط ترکال رسم

 
 هند: ۀقار الخط شبه رسم

 
 :یالخط عرب رسم

 
کلمات :یادسپاری که الف مدیخور یبرم یدر قرآن به   امده استیآنها در نگارش ن یم 

َمن  ) مانند: َمان                َرح   .(َرح 
و تر، به واو  حیبه عبارت صح؛نوشته شده است «اءی»و  «واو»به صورت  هاا الف آنی

که بایخور یبرم یئای مفتوح است، آنها  د به صورت الف خوانده شوند و چون قبل ازیم 
کشش صدا  مانند: شوند یم فتحه یباعث مد و 

 (َرَما          یَرَم ) ؛(َصاَلة            ةَصَلو)
در  یول ؛م شدیآشنا خواه« القرآن رسم»الخط، در مبحث  این رسمات یبا علل و جزئ

 م.یپرداز یم مورد اول یگذار عالمت ۀنحو ین قسمت تنها به بررسیا
کتاب  (ق ۴۴۴ ی)متوفا یابوعمرو دان نقط  يالمحکم فن یو همچن قطـــالّنَ در 

رده است: المصاحف  آو
گذشته و حال یروش اهال» که الفیبر ا شهر ما در  )و نوشته نشده(  محذوف یها ن است 

                                                 
 .65: . حشر6
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کلمات   مانند: کنند؛ یم )بعد از حرف مفتوح( اضافه یرا به صورت الف قرمز رنگدر وسط 
قــــِـفَِِ؛نیَلمـــَعِ»  .«نیس 

یسد یم یکل ۀک قاعدیقبل به عنوان  ۀدر صفح یو  :نو
کمتر از هجا که در مصحف،   که خوانده یحرف یعنی)است کلمه آمده  یبدان آنچه 

کن یتوان یم (است کلمات، نوشته نشده یۀشود، در نگارش اول یم  یآن را با رنگ قرمز اضافه 
 1.یکرده باش ییح( راهنمایقت تلفظ )صحیرا بر حق یتا قار
زه در قرآن یول کوچکآنها  ،یالخط عرب با رسم یها امرو تر اضافه  را به صورت حروف 

لیل آن _ در صفحات ملحق به آخر قرآن که به بررسی نحوۀ و د(؛ ذاـ  مانند: َه )اند  دهکر
که نگارش و عالمت گفته شده  ه، یلاّو  یها در چاپخانه گذاری آن قرآن پرداخته _ چنین 

کوچک نیامکان چاپ دو رنگ وجود نداشت، از ا اند  تر نوشته رو آن حروف را به صورت 
 :اندتوضیح داده اند، و سپس دهکه بعدًا اضافه ش یو حروف ین حروف اصلیتا فرق باشد ب

لت دارند بر وجود حروف کوچک دال ، نوشته یکه در نگارش مصاحف عثمان یحروف 
ِکَت  َك ِـ ݦ  َذلواجب است خواندن آنها، مانند:  ینشده ول  .ُب ـ  ال 

ستاده یحرف را ا ۀهند(، فتح ۀقار شبهو  ی، ترکیرانیها )ا الخط ر رسمیاما در سا
لت بر  نوشته البته در  «.َك لِ ذا، ذ  ه  » مانند:د، یده نمایکش یتلفظ فتحه با صدااند تا دال

که در مبحث  یبعض کتابت اضافه نمودند  کلمات، الف ملفوظ در متن  « الخط رسم»از 
 م داد.یقرار خواه یمورد بررس

ی یاءمد 
گ یائیهرگاه بعد از حرف مکسور،  و  مّد شدن اء باعث دو برابر ین ی، ا             ردیقرار 

 «یـت  »         « ــــت  » مانند: ؛ندیگو یم «یاء مّد ی»رو به آن  نیاز ا ؛شود یم کسره یکشش صدا
 چون ؛ندیگو یم «یمّد »و  است «اءی»که به صورت  به اعتبار شکل آن ؛ندیگو یم «اءی»

کشش صدا  شود. یم قبل از خود ۀکسر یباعث 
 است. کسانیتمام حروف، نزد  ،یاء مدی یصدا

 مختلف های الخط با رسم یها در قرآن یمد   اءی َاشکال
که بعد از حرف مکسور آمده  یئای، یالخط عرب با رسم یها در قرآن« یاء مّدی» است 

                                                 
 .6۴5 _  633ص  ؛في معرفة مرسوم المقنعو  6۵۵ص  ؛في نقط المصاحف المحکمابوعمرو دانی؛ . 6

 ا ا
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َِخالِ مانند:  (ݣݣݣݣیݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥــِݩݩݩݩݩݩݩݩݩ ِ)ــــ؛باشد 39    َها.یَنِفِ ید 

که عالمت سکون یئایه، قار شبه الخط رسمبا  یها در قرآن «یاِء مّد ی» و  دارد است 
َِخالِ مانند:  ؛بعد از حرف مکسور آمده است  ا.َهِــیِ َنِفِ یِ د 

کسرۀ قبل از یاء مّدی به صورت  های دارای رسم اما در قرآن الخط ایرانی و ترکی، 
ݫ ِ)ــایستاده  ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݢیݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥـــِݭݭݭݫ ِنوشته شده است؛ مانند:  (ݢ  یٰها.یَنِفِ ٰخال د 

 یگذار عالمت ۀعلت تفاوت در نحو
کن استیء مّد ای گفتهیرو در تعر نیاز ا ؛، ذاتًا سا کن ما قبل ی»اند:  ف آن  اِء سا

که در رسم دلیلن یبه همنیز و « مکسور با عالمت سکون آن را  ،ه هندقار شبهالخط  است 
کرده که در همان_ اند و  مشخص  گر بعد از آن، حرف  _ میح دادیتوض یمّد  الف ۀبارگونه  ا

کن گ یسا گانه باشند ۀکلم رد و در دویقرار  کن یبرا ،جدا  یمّد  اِء ین، یرفع التقاِء سا
ِیف ِ شود؛ مانند: یخوانده نم

ِالِ  َِار  ِِ؛ض  .ِیَلف  ف  ح   الص  
عرب )که با قواعد زبان  ریغ ینکه قاریا ی، برایو ترک یرانیالخط ا با رسم یها در قرآن

کسرز بدییخوانا را از ناخوانا تم یمّد  اِء یندارد( بتواند  ییآشنا یعرب خوانا  یمّد  اِء ی ۀهد، 
ݫ ِ)ــ ستادهیرا به صورت ا ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ِݭݭݭݫ ݢیݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥـــ کسر نوشتهِ(ݢ ده( یکش ی)کسره با صدا یاشباع ۀاند تا بر 

کند لت  کسر دال ِݩݩݩݩݩݩݩݩݩ ِ)ــــ یناخوانا را به صورت معمول یمّد  اءی ۀو  اند تا بر عدم  نوشته (ݣݣݣݣیݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥــ
کند ین مواردیچندر  یمّد  اِء یتلفظ  لت   ؛ مانند:دال

 :یرانیا الخط رسم

 
 :یترک الخط رسم

 
ِِیݪݪݪ ِف»در  یمّد  اءی م  ك  ور  د  یاء مّدی  یول است؛ ستادهیا یمّد  اءیقبل از  ۀکسر و خوانا «ص 
َِوِٰماِفݪݪݪ ِف»در  ٰمٰوات  ِݪݪݪݪِ یِالس   ض  َار   .است یقبل از آن به صورت معمول ۀکسرو  ناخوانا «یِال 
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خوانا را با  ِی مّد  اِء یقرآن،  یقار یراهنما یهند، برا ۀقار شبه الخط رسمبا  یها در قرآن
 مانند: ؛اند ناخوانا را بدون عالمت سکون نوشته ِی مّد  اِء یعالمت سکون و 

 

 
 

ِݪݪݪ ِف»یاء مدی در  م  ك  ر  و  د  ِص  یِݪݪݪ ِف» در ولی یاء مدیدارد؛ ست، عالمت سکون ا که خوانا «ی 
ِو ٰمَوات  ݪݪݪِ اِفَمِِالس  

ِِاَِیِالِ  ض   .استبدون عالمت سکون و  ناخوانا «ر 
عربی هیچ تفاوتی بین یاء مّدی خوانا و ناخوانا، از نظر  الخط رسمهای با  اّما در قرآن

 مانند: ؛شکلی وجود ندارد
 

 
 

ِِیݪݪ ِف» یمّد  اءی م  ك  ور  د  ِیݪݪݪ ِف» یمّد  اءیبا  یچ تفاوتیه یست، از نظر شکلا که خوانا «ص 
َمِ َِوَماِفاَوِݨݨݨݨݨݦݦݦِٰـالس   ِیݪݪِ ت 

ِِاَِالِ  ض   ست ندارد.ا که ناخوانا «ر 
کلمات  :یادسپاری  مانند: امده استیقرآن در نگارش نیاء مدی در برخی از 

ی ِ َِِِِِِِِِِِِِنِی  َِنبِ ) ِحِ یِ )؛ِ(یَنَِنب  ِیِ ِِِِِِِِِِِی  ِ(ییِ ح 
 شود یم سور اضافهدر تلفظ بعد از هاِء مک یئایحرف  ر،یضم اشباع هاِء  ۀطبق قاعد ای

ه ِ)ِ                           مانند: د  ه َِِِِِِِِِِِِعب  د  ِ)؛ِ(یَِعب  ول ه  َِِِِِِِِِِِِِرس  ول ه  ِ.(یَِرس 
ن قسمت تنها یدر ا و د شدیآشنا خواه« القرآن  رسم»ات آن، در مبحث یبا علل و جزئ

 م.یکن یم اشاره مورد اول یگذار عالمت ۀبه نحو
کلمه، بعد از حرف مکسور  یکوچک اِء ی، حرف یبالخط عر در رسم به صورت جدا از 

 ؛             .              مانند: ؛اند دهکراضافه 
کسر ۀقار شبهالخط  در رسم کسر ستاده نوشتهیحرف را ا ۀهند،   یاشباع ۀاند تا بر 

کند؛ م لت  ِحِ یِ ِ؛َنِی  ِبِ الن َِ انند:دال  .ی 
کلمه اضافه  ایرانی، حرف یاء ملفوظ الخط رسمدر  اند و کسره را نیز  دهکررا در متن 
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یَنِاند؛ مانند:  ایستاده نوشته 46   ی   ب  ِیِ ِ؛الن َ  ی.یِ ح 

 یه هند و بعضقار شبهالخط  از کلمات را مانند رسم یبعض نیز یالخط ترک در رسم
کلمات را مانند رسمید یَنِالمانند:  ؛اند نوشته یرانیالخط ا گر از  ی   ب  ِحِ یِ ِ؛ن َ  .ی 

 یواومد 
گ یهرگاه بعد از حرف مضموم، واو مّد و شدن ن واو باعث دو برابر یا و(ِـݨݨݨݨݨݦݦݦ ِ)ــــ ردیقرار 

 «ُتو»           « ـــــتُ » مانند: ؛ندیگو یم «یواو مد»رو به آن  نیاز ا ؛شود یم ضمه یکشش صدا
 ونچ ؛ندیگو یم «یمّد »و  است که به صورت واو ،به اعتبار شکل آن ؛ندیگو یم «واو»

 شود. یم قبل از خود ۀضم یکشش صداو  باعث مد
 .است کسانیحروف،  ۀهمنزد  ،یواو مد یصدا

 مختلف های الخط با رسم یها در قرآن یمد   َاشکال واو
که بعد از  ی، واویو ترک یرانی، ایعرب های الخط با رسم یها در قرآنواو مدی  است 

وَن. :مانند ؛و(ِـݨݨݨݨݨݦݦݦ ِ)ــــ حرف مضموم آمده باشد ول  َیق  وَنَِفس  وب   َیت 
کنی )دارای  هند، واو ۀقار شبهالخط  با رسم یها در قرآنواو مّدی اما   عالمتسا

که بعد از حرف مضموم آمده است سکون( ِِمانند: ؛است  و  َِیت  و  ِب  و  َیق  َِنَِفس  و   َن.ل 

ت تفاوت در نحو  یگذار عالمت ۀعل 
کن استیواو مّد  گفتهف یرو در تعر نیاز ا ؛، ذاتًا سا کن ما قبل »اند:  آن  واو سا

 .اند دهکربا عالمت سکون مشخص نیز آن را  هند ۀقار شبه الخط رسمو در « مضموم
کنیاگر بعد از حروف مّد  ،میگونه که قباًل متذکر شد همان گ ی، حرف سا رد و در دو یقرار 

گانه ۀکلم کن یباشند، برا جدا  نند:شود؛ ما یخوانده نم یمّد  ن، حرفیرفع التقاِء سا
ی. ت 

واِال َ ول  ؛َِیق  َعَذاب  واِال  وق   ذ 
خوانا، نا وخوانا  یمّد  ن واویب نهادن فرق یهند، برا ۀقار شبه الخط رسمبا  یها در قرآن

 ؛اند ناخوانا را بدون عالمت سکون نوشته یمّد  وخوانا را با عالمت سکون و وا یمّد  واو
 مانند:
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ِ» ۀاول کلم یمّد  نخست، واو یۀدر آ و  واَفذ  ِ» یمّد  و واو «ق  و  ب  س  با عالمت  و خوانا «َنَِتك 
کلم یول ؛سکون مشخص شده است ِ» ۀواو دوم  و  َِفذ  َعَذاب  واِال  دون و آن را ب ستا ناخوانا «ق 

 اند. عالمت سکون نوشته
ِیَِ»اّول  یمّد  ، واودوم یۀدر آ و  وق  تِ ِال 

با عالمت سکون مشخص شده است و  خوانا «یال َ
 .شده است بدون عالمت سکون نوشتهاست و  دوم آن، ناخوانا یمّد  واو یول ؛است

 یمّد  ن واویب یچ تفاوتیه ی( از نظر شکلیو ترک یرانی، ایها )عرب الخط ر رسمیدر سا
 ناخوانا وجود ندارد. وخوانا 

کلمات یواو مّد  :یادسپاری  مانند: است نشدهنگارش قرآن در  برخی از 
ِیَِ) و  وَنِیََِِِِِِِِِِِِِِِنِل  و  رِ )ِ؛(ل  ورِ َِِِِِِِِِِِِِیِو   (َیِو 

 در تلفظ بعد از هاِء مضموم اضافه یدو ّم ر، حرف وایاشباع هاِء ضم ۀا طبق قاعدی
ه ِ)             مانند: شود یم د  ه َِِِِِِِِِِِِِِِِِعب  د  ِ)؛ِِ(وَِعب  ول ه  َِِِِِِِِِِِِِِِِرس  وَله   (.وَِرس 

ن قسمت تنها به یدر ا. د شدینا خواهآش« القرآن رسم»ات آن، در مبحث یبا علل و جزئ
 م.یکن یم مورد اول اشاره یگذار عالمت ۀنحو

کوچکیالخط عرب در رسم کلمه، بعد از حرف  یبه صورت جدا ی، حرف واو  از 
ِلِ یَِ مانند: ؛اند دهکرمضموم اضافه  ِوو   .َیِرِ ِوَن،ِو 

 ۀاند تا بر ضم نوشته             واو را به صورت معکوس ۀهند، ضم ۀقار شبهالخط  در رسم
کند؛ ده(یکش ی)ضمه با صدا یاشباع لت  وَنِیَِمانند:  دال  .َیِورِ ِ؛ل 

اند تا بر لزوم کشش  نوشته« مّد » ۀز کلمیوم با خط رضمر واو می، زیالخط ترک در رسم
لت ضّمه  یصدا رِ لِ یَِ: مانند ؛کنددال َن،ِو   .َیِو 

 اند. دهکرمل ر عیاز دو روش اخ یکیبه  هم یرانیا یها الخط در رسم

                                                 
 .39: . اعراف6
 .۵3: . ِاسراء2

 مد

 
 مد
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 یانیپا ۀنکت 43  

که حروف یر، قرآنیدر چند سال اخ آن، فاقد عالمت قبل از  یمّد  نوشته شده است 
ما؛َِاطی مانند:است؛  خود دویروَنها؛َِفلاَِتلومونی.عَفخاَنتاه   ونی؛ِت 

ل نو که حروف مّد یالخط ا ن رسمیسندگان ایاستدال  های ت، همان مصّو ین است 
کسره و  افزودنبه  یازیگر نیند و دیآ یم از حروف که بعد هستند «ی ،و ،ا» عالمت فتحه، 

کتابت فارس همان ؛ستینآنها  ضمه، قبل از که در  ز ن یو عرب یگونه  ن است و یز چنیامرو
 شد. یم ن شکل نوشتهیز به همیه نیاول یها قرآن
گروه از ایا که زبان فارسا ن نکته غافلین  که گونه  همان ؛ستا ما ی، زبان مادریند 

نیازی ندارند کلمات  یگذار به عالمت آنانو  است زبانان عرب ی، زبان مادریزبان عرب
 حیدهند و به صورت صح یم صیرا تشخآنها  تکلمات، مصّو  یو با توجه به معنا

همانند  یکه از نظر شکل در قرآن هست یاریبس یحروف ناخوانا ؛بر آنعالوه  .خوانند یم
کلمات عربیبا تلفظ صح و ناآشناعرب  ریغ یارک قیو هستند  «ی، و، ا» مصوت  یح 

کدام شکل، یتشخ تواند نمی کدام شکل، حروف ناخوانا یمّد  مصوت حروفص دهد   و 
و  یمّد  لفاول، نشانه ا ۀدر کلم «َتوا»الف بعد از که  «َاَتوا»و « َتواَصوا» انند:است؛ م

 .ستا ، ناخوانا«َاَتوا»الف بعد از  یول، خوانا
ن یجز ا یا القرآن در سراسر جهان، چاره ضبط یکه علما استن نکات یابا توجه به 

که حرکات همجنس حروفیند رند تا حروفیبآنها  را قبل از یمّد  دند  خوانا از  یمّد  او
 ز داده شوند.ییحروف ناخوانا تم

کمرنگ نوشتهیرفع ا یرًا برایاخ  یاند، تا قار ن مشکل، حروف ناخوانا را به صورت 
 ص بدهد.یاز ناخوانا تشخرا د خوانا بتواند موار

 یاوردن عالمت سکون براین ۀباردر  یگرید ییها بر ِاشکال مذکور، ِاشکال عالوه
کن و نحو که در  یبعض یگذار عالمت ۀحرف سا از اشکال حروف ناخوانا، وجود دارد 

 م پرداخت.یبه آن خواه« القرآن رسم»مبحث 
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 سکون ۀنشان

 
چ یکه ه یحرفبه  است و «حرکت ننبود» یبه معنا در مقابل حرکت و «سکون»

کن» ،نداشته باشد یحرکت  ند.یگو یم «سا
کن  ممکن است، از  ریا غیبه آن مشکل و  یحرکت، ابتدا به دلیل نداشتنحرف سا

 1شود. یم ک بخش خواندهیرو به کمک حرف متحّرک قبل از خود به  نیا
کن، از عالمت نشان یبرا که هر یم استفاده یفمختل یها دادن حرف سا  ک ازی شود 
 گرفته است. یم مورد استفاده قرار یا مکان خاّص یدر زمان آنها 

و در عراق، از «   ْ » یتوخال ۀریعالمت سکون، از دا ی( براالرسول ةنیمددر حجاز )
ِِ ِ»الخاء بدون نقطه  رأس هیفرآن )شمال یزم و در مغرب «ِ  یخط )پاره 2قا( از عالمت جّرَ

کشش قلم به وجودی که بر اثر ــ ݣݣ»  د(یآ یم ک  از اهل عراق،  یند و بعضنمود یم استفاده«  ݤݤـ
کن را بدون عالمت که به بررس یم حرف سا  م.یپرداز یمآنها  تک تک ینوشتند 

 «ِِِ »ِِالخاء بدون نقطه  . رأس1
 .است (ق 675سال  ی)متوفا یدیاحمد فراه ل بنی، خل«ِِِ ِ»شکل  مبتکر

ِِ ِ»شکل  تلفظ  فیخف هو نشان 3گرفته شده «فیخف» ۀکلم یابتدا « ـ خ»از حرف  «ِ
کن کاربرد ز 4به خاطر اختصار است و شدن حرف سا آن را حذف  ۀاد، نقطه و دنبالیو 

 .(فیخفِِِِِِِِِِِِِِِِِـخِِِِِِِِِِِِِِِِِِـح) :ندا هدکر
                                                 

 .3۶۶، ص 6ج  ؛شرح الرضیحسن استر آبادی؛  محمد بن. 6
کششامت»به معنای « َجّر . »2 ةٌّ » است و« داد و  کشیدن یعنی یک (با تای َمّره)« َجّرَ هنگام وقف، تای  .بار 

کلمه  کن  ءبه ها (ة)آخر  کشیدن قلم به وجود  عرب به پاره .شود میتبدیل  (ه  )سا که بر اثر یک بار  خطی 
ه» ( ـــ)ـــآید  می یند. می «َجّرَ  گو

 .2۶6_  2۶5ص ؛ لیل الحیراندارغنی؛ ؛ م629ص  ؛المقنع ؛ و۵6ص  ؛المحکمابوعمرو دانی؛ . 3

 که برای اختصار، است در زبان عرب معمول بوده »گوید:  می ؛(۵3_  ۵2ص ) همان. 4
کلمه را می کلمه  حرف اول  کل  ردند تا بر  کندآو لت  کلم ـ (خ)؛ از این رو خاء دال را « خفیف» ۀابتدای 

رده کندشدن حرف  اند تا بر خفیف تلفظ آو لت  ( و این اختصاص 2۶6ص ؛ دلیل الحیرانمارغنی؛ « )دال
نیروی زمینی »برای نمونه در فارسی به جای ؛ ها نیز معمول است در سایر فرهنگ و به زبان عربی ندارد

یند. می، «نزاجا» ،«ارتش جمهوری اسالمی  گو
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ِِ ِ» ن شکلیا یبعض 45   کلم «میرأس الج»را  «ِ ک یم «َجزم» ۀاز  آن  ۀه نقطه و دنبالدانند 

 1.(جزم                 ـ ج              ـ ح) استحذف شده 
کلم اّول )رأس دیدگاه شتر یو ب است تر حیمشهورتر و صح (فیخف ۀالخاء از 

در مبحث مثاًل  ؛اند هکردن قول استشهاد ید، به همیتجو و نحو ،لغت، صرف یها کتاب
ک که در آخر ف یدیصرف، نون تأ فعل را  ید تا معناشو یم عل مضارع اضافهوجود دارد 

ک  است.« لهیثق»و  «فهیخف»بخشد و بر دو نوع بت یو به آن حتم کندد یتأ
 

گر  کاین ا کن باشد، ینون تأ کن، خف چوند سا است، به آن  ف و سبکیتلفظ حرف سا
کن خفیفه» کگویند،  می «نون سا گر نون تأ ک»به آن   د مشّدد باشد،یو ا  «لهید ثقینون تأ
َبن  )البته خواهد یمانند: است؛  نیل و سنگیتلفظ حرف مشّدد، ثق چون ؛ندیگو یم ِر ض 
َبّنَ )البته البته خواهد زد(ی و د(ز ِر کید  ن استیدو در ا اینفرق  .ض  ککه تأ  ،لهید ثقینون تأ

کید از بیشتر  کتأ  2فه است.ید خفینون تأ
که اگر بعد از حرف مّد  «مّد »در مبحث  باشد، به آن  یکن ذات، حرف سایخواهد آمد 

)سکون اظهار شده( به  ،ند و بر دو قسم است: اگر سکون آن، ُمظهر باشدیگو یم «مّد الزم»
ف»آن  کن در حرف بعد« مّد الزم ُمخّفَ گر سکون آن، ُمدغم باشد )حرف سا ادغام  یو ا

ل»شده باشد(، به آن:   3ند.یگو یم «مد الزم ُمَثّقَ
 یدارد و به معنااختصاص فعل به واع ِاعراب است و جزم از ان  بر موارد فوق،عالوه 

کن یکیو  قطع عالمت رفع ِرُب ی»مانند:  است؛ شدن حرف آخر کلمه از موارد آن، سا « ض 
ِرب  یَلم  »شود  یم که کن« باء»؛ حرف «باء»نجا فعل مجزوم است، نه حرف یدر ا .«ض   سا

 .است
گفته گر به سکون، جزم   .است ( و عدم دقتینگارا شود از باب تسامح )سهل یم ا

ه 2  .« ـــــــــــ». َجر َ
کشور مصر قرار ین )مناطق شمال آفریزم مغرب یبه علما را« ــــــــ » شکل که در غرب  قا 

                                                 
ری؛ . 6  .۵۴5ص ؛ رسم الخط مصحفقدو

 .۵۵ص  ؛ادهصرف سطباطبائی؛ ؛ ۵5، ص ۴ج  ؛مبادی العربیهرشید شرتوتی؛ . 2

 .263ص ؛ احکام قراءة القرآن الکریممحمود خلیل حصری؛ . 3
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گرفته شده  «فیخف» ۀابتداى کلم « ـخ»ز از حرف ین شکل نی. ادهند نسبت می دارند(
کن باشدیخفتلفظ  هتا نشاناست  گروه قیا ولی ؛ف حرف سا  «خاء»حرف  یسمت باالن 
به  1.اند گذاشته یباق( را خط ک پارهی)ن آن یریو خط ز« ــــــــ » ندا کردهآن را حذف  ۀو نقط

ه» یدر عرب« ــــــــ » خط باقی مانده این پاره کار می ییها در قرآنجّره  .ندیگو یم «جّرَ رفته  به 
زه کر یم استفاده یابواالسود دوئل یها ص حرکات، از نقطهیتشخ یبراکه  است دند و امرو

کاربردید  ندارد. یگر 

 « »     یتو خال ۀری. دا3
 ان شده است:یب دیدگاهن شکل، چند یانتخاب ا علت ۀدربار

کن ۀنشانو 2«ُمَسّکن» ۀکلم یاز ابتدا ( ـ م) میالم . رأس6  شدن حرف از حرکت سا
برد، دنبال ی. برااست کار کثرت   یرا باق میسر م ۀریدا و دندکرم را حذف یم ۀاختصار و 

ــ ) :گذاشتند ــ ـ ن        ݤݤ       مـ                 ـݤݤ ݩ ــــ  .(ُمَسّکَ
 ۀدنبال ،اختصار یبرا واست گرفته شده  (لقب سکون) «َجزم» ۀکلم ِم یحرف م  از .2

ــ                   مـݤݤݤ       ݤݤ        جزݤݤم) :اند دهکرم را حذف یم ــ ـ ـ  3.( ݤݤـــ
یرا معمول در همف استین قول، ضعیل ایدل رمِز  که است اینها  فرهنگ ۀ؛ ز

کلمهیگ یم کلمات یرا از ابتدا یاختصار ضعف  یها لیبر آن، دل عالوه .رند نه آخر 

                                                 
 .629ص ؛ المقنع؛ ۵2ص  ؛المحکم فی نقط المصاحفابوعمرو دانی؛ . 6

؛ يعیاض شام سالمة بنبه نقل از ، ۵2ص ؛ لعلوم االسالم هتأسیس الشیعسید حسن صدر؛ . 2
 .النحو يالمصباح ف

ری الحمد؛  .3 که هاء را عالمت  و از عرب» ؛۵۴؛ صحفالخط مص رسمغانم قدو کسانی هستند  ها 
که هنگام  سکون قرار داده کنی  که سکون متحرک الزم است )یعنی هاء سا که از آن در حالت وقف  اند 

کلمه از آن( استفاده می وقف الحاق برای ثابت و  «کتاِبیه  » :شود؛ مانند قول خداوند بودن حرکت آخر 
 «.مثل آن

که در وقف  الحاق از آن استفاده می« ه»ل احتمااًل مراد شک کلمه باشد  کنند و این قول را صاحب  آخر 
کلی رّد می حوالمصباح فی النکتاب  که خیال )« و یظّنها الجاهل هاء»کند و آن را به  به  افراد جاهل 

کلم که رأس در حالی دهد؛ است( نسبت می« ه»اند حرف هاء  کرده سید است. )« مسّکن» ۀالمیم از 
 (.۵2ص؛ ة لعلوم االسالمتأسیس الشیعحسن صدر؛ 
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 .ندا یز جارینجا نیدر ا ،اند گرفته« جزم» ۀکلم یاز ابتدارا  «ِِِ ِ»که معتقد بود، شکل  یقول 47  

گرفته شده است.یتوخال ۀریفر )دااز ص»      «  ن شکلیا .3  1( اهل حساب 
ضبط  ی، و علمااست بودن از عدد یخال ۀنشان»     «  ی، صفر تو خالیاضیدر علم ر

کن(، از ا یدادن خال نشان یز برایقرآن ن ن شکل کمک یبودن حرف از حرکت )حرف سا
کن قرار دادند تا نشان یگرفتند و آن را رو کن ۀحرف سا بودن از  یلبودن حرف )خا سا

 حرکت( باشد.
اند  دهکردادن حروف ناخوانا استفاده  نشان یبرا»      «  ن شکلیها، از ا از قرآن یدر بعض

گرفته شدهیگو یم ؛است یکیز ین شان لیو دل ن یبا ا است؛ ولی ند از صفر اهل حساب 
ودن از ب یخالبر بودن از عدد و در علم قرائت،  یبر خال ،یاضیصفر در علم ر» که لیدل

لت دارد تلفظ  «.دال
کن)دو مقصود  یبراهمزمان توان  ینم»    «  ن شکلیاز ا ( بودن حرف بودن و ناخوانا سا

یرااستفاده  رده یقار ییراهنما ین عالمت را برایا کرد؛ ز ح را یاند تا تلفظ صح قرآن آو
کجا تشخ یص دهد و قاریتشخ دادن حرف  نشان یره برایص دهد کدام دایقرآن از 

کن و کدامس نکه با دو رنگ متفاوت یمگر ا ؟است دادن حرف ناخوانا نشان یک برای ا
که در بعض همان) ز داده شوندییگر تمیکدین راه از ید تا از اننوشته شو  یها از قرآن یگونه 

گر از صفی 2(شود یم دهیم دیقد دادن حروف ناخوانا استفاده شود، از  نشان یبرا یتوخال را ا
کن استفاده  نشان یبرا »ِِِ ِ»الخاء  گر، رأسیشکل د  در گونه که همان) دشودادن حرف سا

 مانند:شده است(؛ گونه عمل  نی، ایالخط عرب با رسم یها قرآن
 

                                                                                                                            3 
                                                 

 .2۶5ص  ؛دلیل الحیرانمارغنی؛ . 6

یخ قرآنکتاب  برای مثال، محمدباقر حّجتی در. 2 یری از نمونهپژوهشی در تار های قرآنی در پایان  ، تصاو
رده است یر شماره  که در کتاب آو ا  » ۀکلم ، دایره تو خالی دردر سطر اّول 2۵تصو یک سطر به و « َفَعَصو 

ُبوا  » ۀکلم در آخر، َر کمرنگ و دیگری پررنگاست؛ برای دو منظور استفاده شده « َواش   ۀتر تا دایر ولی یکی 
کن از دایر  ز داده شوند.یحرف ناخوانا از یکدیگر تمی ۀسا

 .63: . زمر3
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کن را بدون عالمت یعض. ب۴ ن یا ۀدیبه عق 1نوشتند. یم از مردم عراق، حرف سا
کن، حرف کاف یگروه، حرف سا است تا حرف، بدون حرکت نوشته  یاست بدون حرکت و 

 به عالمت ندارد. یازیگر نیحرکت باشد و د نداشتن هشود تا خود نشان
گروه، طرفدارینظر ا یرا دا نکردیپ ین  کن خال در نگارش قرآن، تنها؛ ز از  یحرف سا
یم؛ حرکت  یم از تلفظ یخال وبلکه حروف ناخوانا ندار ورِ مانند: )، هم دار

ا  میس  واِ؛ك  ب  ضر   (ا 
کلمات عربیبا تلفظ صحناآشنا  یو قار کن تواند نمی یح  را تشخیص  حرف ناخوانا و سا

 و تمییز دهد.
گروهیمتأسفانه اخ کن، ن حرفند یگو یم اند و ده شدهین عقیطرفدار ا یرًا  به  یازیسا
که در فارس همان ؛عالمت ندارد کن( عالمت یبرا یگونه  قرار  یحرف صامت )سا

 (.است و نشر طبعمرکز  الخط رسمبا  یها آن، قرآن ۀدهند )نمون ینم
گروه از ایا کلمات فارسین  که  زبانان، ساده و قابل  ما فارس یبرا ین نکته غافلند 

کلمات را از معنایلفظ صحست و تا ما یزبان مادر ند )چونصیتشخ کلمه  یح 
به  یازینبلکه م، یسکون ندار یبرا یبه عالمت یازیتنها ن و نه (میده یم صیتشخ

 یک حرف ناخوانا در فارسیبر آن،  و عالوه مید هم نداریحرکات و تشد یگذار نشانه
کلمات معدود )مثل: خواهر، خواستن و ...(یشتر نیب از را آنها  ،و همه 2ست، آن هم در 

 شه ناخوانایهمآنها  از یبعض که میچهار حرف ناخوانا دار یدر عرب یول ؛حفظ دارند
کن از حروف ناخوانا، یتنها راه تشخ لذا ؛گر در موارد خاصید یست و برخا ص حرف سا

ز یحروف ناخوانا ن یها برا الخط از رسم یبعض گرچه؛ است استفاده از عالمت سکون
 م داد.یح خواهیمفصاًل توض« القرآن رسم»مبحث  در .اند قرار داده یعالمت خاص

کن  تلفظ حرف سا
کن، در فارس کن ماقبل  ءایواو و » یبه استثنا ؛ندارد یتفاوت یعرب و یتلفظ حرف سا سا

                                                 
 .2۶6ص  ؛دلیل الحیرانمارغنی؛ . 6

استن و...»فارسی اصیل،  در .2 و  اهر و خ  و  کن مشکل بودهو ( رهنگ عمیدف) است« خ   چون ابتدا به سا
 ند.ا کرده، حرکت واو را به خاء داده و واو را حذف است
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کن»حرف قبل از « ۀفتح»، یکه در لحن فارس« مفتوح 49   و  یفارس ۀه ضّم یرا شب« واو سا

کنی»حرف قبل از « ۀفتح»  مانند: کنیم؛ ادا یفارس ۀه کسریرا شب« اء سا
ِیَِ) م  ِیِ ِِِِِِِِِِِِِِِِو  م  ِی َِخِ(،ِ)و  ِِِِِِِِِِِِِِِِِر  ِیِ خ  ِ(ر 

کن به ید دقت شود حتمًا به صورت فتحه و دو حرف واو و یدر قرائت قرآن با اء سا
یرا ؛دنصورت َنرم و آرام خوانده شو  .دارند «نیل»صفت  ز

کلمات به درست نیم، ایقد یدر فارس البته زه ن یم ااد یگونه  از  یز بعضیشدند و امرو
 کنند. یم ح تلفظیرا به صورت صحآنها  ران )همانند پشتو زبانان(یمناطق ا

کن» :یادسپاری احکام  ید، دارانریگ یم که بعد از آن قرار یه به حروفبا توّج  ،«حرف سا
کامل و اظهار، اخفاء، » کتب تجواست  «ناقصادغام ادغام  مشروح به صورت د، یکه در 
کن  یگذار عالمت ۀویر در شییها با تغ الخط از رسم یدر بعض ند.ا ان شدهیب حرف سا

که ان یاند آن احکام را به قار خواسته  «دیتشد»ان مبحث یشاءاهّلل در پا قرآن متذکر شوند 
 .خواهیم پرداختآنها  یبه بررس
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 دیتشد ۀنشان
 نشانۀ تشدید

کن و متحرک از  «دیتشد» که است  یبه طورو با شّدت  ،جک مخریتلفظ دو حرف سا
 1فتد.ین یا فاصله ،در تلفظ آن دو

کیحرف با ا د»ت را یفین  د با شّدت و بدون مکث یکه با یحرف یعنی ؛ندیگو یم «مشّدَ
ن بدون یش ۀاز شکل دندان یبعض ،دادن حرف مشّدد نشان یحرف اول ادا شود. برا یرو

که به بررس دهکراستفاده  (د)گر از حرف دال ید یو برخ              نقطه  م.یپرداز یمآنها  یاند 

 ( ــــــــــــ)ن بدون نقطه یش ۀ. دندان1
ن یا است. (ق 675 ی)متوفا یدیل بن احمد فراهیخل ی، آقا          ن شکلیمبتکر ا
و بر  است.شده گرفته « دیشد»ا ی« َشّد » ۀکلم یابتدا ( ـ ش)ر آخر ین غیاز شعالمت 

لت ادا شدن حرف در هنگام تلفظ د و محکم یشد آن را حذف  ۀها و دنبال نقطه .دارددال
 .(دی/شدشّد                 ـش                   ــــــــــ) :اند گذاشته یآن را باق ۀو دندان

به آن ز یگانه ن از حرکات سه یکیرد و یگ یم حرف قرار یشه باالیهم               ن عالمتیا
.ر   ؛ب   ر   ؛ب   ر  : مانند ؛شود یممه یضم  ب ُّ
کوفه( مورد استفاده قراریزم ام در مشرقیاال میاز قدن عالمت یا گرفته  یم ن )بصره و 

 دهند. یم ن نسبتیزم مشرق یرو آن را به علما نیاز ا ؛است

                                                 
یف6 االدغام: هو اللفظ بحرفین حرفًا » .است« ادغام» ارائه شده درباره . این تعریف، قدر جامع از تعار

کنٌّ اال»( 27۴، ص 6؛ ج النشر فی القراءات العشر)ابن جزری؛  «کالثانی مشّدداً  دغام: أن تأتی بحرفین، سا
( 6۶5، ص 3؛ ج شرح الرضی)محمد بن حسن استرآبادی؛  «فمتحّرکٌّ من مخرج واحٍد من غیر فصل

که در تلفظ آنها فاصله» کردن به طوری  ، «ای نیفتد ادغام: دو حرف پهلوی هم را از یک مخرج ادا 
 (.65؛ ص صرف ساده)محمد رضا طباطبایی؛ 

 

ّ 
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 (د). به صورت حرف دال 2 56  

آخر ن عالمت، حرف یا .دهند ینسبت م نهیَانُدلس و مد یرا به علما (د)ن شکل یا
لت د و محکم اداشدن حرف در هنگام تلفظ یتا بر شد است «دیشد» ای« َشّدَ » ۀکلم دال

 1.(دیشد/شد             د) :دکن
کتاب احمد محمد  که  مرسوم مصاحف اهل االمصار مع  ةمعرف یفالمقنع دهمان 

رقاست شده چاپق نامبرده ی، با تحقکتاب النقط د یمبحث عالمت تشد ی، در پاو
ک( ت629)ص  کلماست گرفته شده  «شّد » ۀاز کلم «دیعالمت تشد»کند  یم دیأ  ۀو 

کتاب ین محقق، دلیا سخند یمؤ .داند یح نمیرا صح «دیشد» ران یل الحیدلل شارح 
که« د»بر عّلت انتخاب شکل  مورد الظمآن یعل  د:یفرما یم است؛ آنجا 

انتخاب را « دال»و اگر شکل  است افتهیل یتشک «دال»و دو  «نیش»ک یاز « شّد » ۀکلم
ردهیکن کلمه را آو کِلّ یا م، در واقع دو سوم  کنکلمه  م تا بر  لت   ۀن رساتر از شکل دندانید و ادال
کلمهیکه  است نیش  2.است ک سوم 

 یلی( طبق دل3است هکردار یرا اخت (د)، شکل دال یبر آن )هرچند ابوعمرو دان عالوه
کن و دندان یبرا ( ـ ح)نقطه  الخاء بدون رأس انتخاب یبرا  4که دو صفحه بعد  ۀحرف سا

ردهحرف مشّد  یبرا           ن یش ن بود که حرف یعادت عرب بر ا»د: یفرما یماست،  د آو
کلمه را کِلّ  یم اول  ردند تا بر  کندکلمه  آو لت   یمحکم ۀپشتوان (د)شکل دال لذا  «.دال

زه به کلدا نکرد و امریدر جهان اسالم پ یروان چندانیرو پ نیاز ا ندارد؛ متروک شده  یو
 است.

 مندان کردند و عالقه یم استفاده یمختلف یها به روش (د)ن عالمت یاز ا ،در گذشته
کتاب یم کر» یها توانند به  یرا مراجعه « میرسم و ضبط قرآن  در شرق و امروزه کنند؛ ز

                                                 
_  2۶5ص  ؛دلیل الحیران؛ مارغنی؛ 63_  629ص  ؛المقنعو  ؛۵6_  ۴9ص  ؛حکمالمابوعمرو دانی؛ . 6

2۶۴. 

 .2۶2ص  ؛دلیل الحیرانمارغنی؛ . 2

 .۵5ص  ؛المحکمابوعمرو دانی؛ . 3

 .۵2. همان، ص 4
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ن شکل یتنها از ا ،مختلف یها الخط ها با رسم قرآن یدر تمام، اسالم غرب جهان
 کنند. یم فادهاست

د»ن عالمت یا یو به حرف دارا «دیتشد»،               ن عالمتیا به  ند.یگو یم «مشد 

 تلفظ حرف مشدد
م و نون یدو حرف م یندارد، به استثنا یتفاوت یو فارس یتلفظ حرف مشدد، در عرب

 .دارند «و زائد یفرع ۀُغّن »که  (ّم، ّن )مشّدد 
ه» ن  که از خ یصوت «غُّ تلفظ دو حرف هنگام  شود. یم ( خارجینیب یفشاشوم )یاست 

کلیم  ینیب ین دو حرف از فضایا یو صدا بسته یم و نون، راه خروج صدا از راه دهان به 
که به ا یم خارج ه»ن حالت یشود،  ن  کنیم .ندیگو یم «غُّ  که اظهار یم و نون متحرک و سا

در این دو حرف ؛ اما است« یو ذات یاصل ۀُغّن » ی، دارایشود، همانند زبان فارس یم
 یشوم )فضایدو حرکت، صدا از خ ۀو به انداز هستند «و زائد یفرع ۀُغّن » یدارا یموارد

_   ّم )حرف دو ن یورت مشّددبودن ان حالت ُغّنه، در صیتر کامل .شود یم ( خارجینیب
د» :مانند است؛ (ّن   «.ِاّنَ  :ُمَحّمَ

 اند که در هم ادغام شده یحروف یرگذا عالمت ۀنحو
خود را در قالب نوشته و  یها تواند افکار و خواسته یم است که یانسان تنها موجود

از  یبعض است؛ لذا گفتن عت انسان بر روان و آسان سخنیالفاظ، آشکار سازد. طب
 یا در حرف بعدیتبدیل گر یرا به حرف د یا حرفیکلمات، حذف  یحروف را از بعض

 مانند: ؛کند یم ادغام
ز؛ــچ           ل روز ـِچه   ل؛ــِچ              ل ـهـِچ   ؛رـَامب            رــَانب   ّرو

ز  سال ز              رو  ؛ار مهربانمّی َم              ار مهربانمین َم    ؛ساّرو
 .انـیدعـّم یا              ان ـین مدعـیا   ّدار؛ـامان           دار  امانت

 ن است.یز چنیم نیکرو قرائت قرآن  یدر زبان عرب
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کن 53   ، «اظهار»دارد: رد، سه حالت یگ یم که بعد از آن قرار یبا توجه به حروف ،حرف سا

کامل» ر در یی، با تغیقار ییراهنما یبراضبط قرآن،  یعلما«. ادغام ناقص»و  «ادغام 
کن و حرف بعد از آن، خواسته یگذار عالمت ۀویش ادآور یها را  ن حالتیاند ا حرف سا

. این ز آشنا باشندین یگذار عالمت ۀوین شیبا ا بایدن قرآن اان و معلمیرو قار نیز اا ؛شوند
کار برده شده استیالخط عرب ها )از جمله رسم الخط از رسم یدر بعضشیوه   .( به 

 معنای ادغام
 گریز دیدر چ یزیفرو بردن چ» :یبه معنا« ادخال» ۀمترادف کلم، در لغت« ادغام»

کن در حرف بعد:»دراصطالح قرائت.«است که حروف اول  یشکل به یفرو بردن حرف سا
َد  :مانند) «به صورت مشّدد ادا شود یآن حرف بعد یبه جا و نشودتلفظ  به (؛ مّدَ  ← َمد 

کن و متحرک از ادغام،  ،گریعبارت د  بدون مکث و فاصله ،ک مخرجیتلفظ دو حرف سا
یرا 1است؛  ؛ستین یقی، فرو بردن حقستا ف ادغام آمدهیکه در تعر« فرو بردن»ن یا ز

 .است یبلکه مجاز
 «هیف ُمدَغمٌّ »حرف دوم را (، شده ادغام) «ُمدَغم»است که حرف اول را آوری ادیالزم به 

کار  (در آن هشد ادغام)  ند.یگو یم، یعنی فروبردن حرفی در حرفی دیگر «ادغام»و به این 
گر حرف یعنی است؛ «سهولت در تلفظ» ،ادغام ۀدیفا  ،ر تلفظ و بدون فاصلهک بای یا

 و ن خواهد بودیتگاه تکّلم سنگدس ین حالت برایا همجنس آن تکرار شود، ایآن حرف 
)بدون مکث( محکم و  یبار ول کیجه زبان یدر نت شود و میبرطرف با ادغام  ینین سنگیا

 شود. یم و جداکند  میبرخورد « هیف مدغم» با شّدت به مخرج حرف
عمل ادغام را است، انسان  گفتن بر روان و آسان سخنعت انسان یطباز آنجا که 

گاه  کلمه باشند یدر  مدغمٌّ فیهخواه دو حرف ُمدَغم و  ؛دهد یم انجامناخودآ ا در دو یک 
کلمات، اگر ُمدَغم و ُمدَغمٌّ  تفاوتن یبا ا ؛کلمه ک کلمه باشند، یه در یف که در نگارش 

                                                 
، 6ج ؛ النشر فی القراءات العشر؛ ابن جزری؛ 6۶5، ص 3ج  ؛شرح الرضیحسن استرآبادی؛  محمد بن. 6

 .65ص  ؛صرف ساده؛ محمد رضا طباطبایی؛ 33، ص ۴ج  ؛العربیة مبادیی؛ ؛ رشید شرتوت27ص 



کریم                                                                        رسم و ضبط ق                                                                                                                                                 رآن 

 

  54 

 د یه با عالمت تشدیف ِف مدَغمشود و در عوض حر یحرف مدَغم نوشته نم
کن و دوم )اولین حرف در اصل، دو حرف است یا بفهمد یشود تا قار یم نوشته  یسا

 مانند: ؛د با شّدت و بدون مکث خوانده شودیو با (متحرک
ْس س  ؛   س               م  د   م  ْدد             م   م 

 یبعد ۀکلم یاه در ابتدیف حرف ُمدَغم در آخر کلمه و حرف ُمدغمٌّ  چنانچهاما 
د عمل ادغام را یو خواننده است که با ین قاریا یول ،شود یم باشند، حرف مدغم نوشته

 مانند: ؛انجام دهد
ْم  هُّ ْل ل  ْم                قُّ هُّ ل   ب    ؛قُّ ْل ر  ب              قُّ ر   ف   ؛قُّ ْت طآئ  ف               ةقال  ائ  ط   .ةقال 

کتابدارد ک یمختلف یها یبند میادغام، تقس ان شده است؛ یب 1یدیتجو یها ه در 
عالمت  ین مواردیقرآن، در چن یقار ییراهنما یها، برا الخط از رسم یاما در بعض

کن  حرِف  اند تا بر عدم اظهارِ  ُمدَغم را ننوشته حرِف  سکوِن  لت سا کند و در عوض، دال
لت اند تا دهکرد مشخص یه را با عالمت تشدیحرف ُمدَغمٌّ ف  حرِف  2امتبر ادغام  دال

ْم  د، مانند:یه نمایُمدغم در ُمدغمٌّ ف هُّ
ل ل   ب   ؛ قُّ ل ر   ف  ؛ قُّ آئ   .ةقال ت ط 

، این دو روشاز  یکیمختلف، به  یها الخط در رسم 3،اما در مورد ادغام ناقص
 اند: دهکر یگذار عالمت

کِن مدَغم را ن6 ردهی. عالمت حرف سا کن  او لت اند تا بر عدم اظهار حرف سا کند و دال
ردهیز را نیه نید حرف مدغمٌّ فیمت تشدعال کنداند تا بر عدم ادغام  او لت   ،جهی، در نتدال

                                                 
یس تجویدر.ک: علی حبیبی؛  . برای اطالع بیشتر 6  .راهنمای تدر

کاماًل از بین  :تامادغام . 2 که در آن، حرف ُمدَغم  که شامل  و اثری از آن بر برودادغامی است  جا نماند 
 شود. بیشترین موارد ادغام می

که در آن، صفتی از صفات بارز ُمدَغم باقی بماند ناقص: ادغام. 3 در نتیجه حرف  ؛ادغامی است 
کامل از بین نمی که  ماند، و این زمانی پیش می بلکه صفتی از صفات آن باقی می ؛رود مدغم به طور  آید 

شتی حرف که حالت اطباق و در« تاء»در « طاء»مانند ادغام  ؛تر باشد حرف ُمدَغم از ُمدَغمٌّ فیه قوی
ُت »در مثال  .ماند در هنگام ادغام باقی می «طاء» از این رو قلقله  ؛شود ، اظهار نمی«طاء»، حرف «َاَحط 

 .شود ، ادغام می«تاء»در حرف  «طاء»با حفظ درشتی  ،در این صورت .رود آن از بین می
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 ؛ مانند:است «ادغام ناقص»که همان ماند  باقی مین عدم اظهار و عدم ادغام یب یحالت 55  

طت   س  طتُّ ؛ب  ح  ْم. ؛ا  طتُّ ر    ف 
کن را آورده2 کن تا اند  . عالمت حرف سا لت بر اظهار حرف سا کند و عالمت دال
لت اند تا بر ادغام حرف ُمدَغم  هافزود مدغمٌّ فیهحرف  یز روید را نیتشد در  ؛کنددال

 ؛ مانند:است «ادغام ناقص»که همان ماند  باقی مین اظهار و ادغام یب یجه حالتینت
ْط  س  ْم ب  ْطت ُّ ر   ، ف  ْطت ُّ ح  ، ا   1.ت  

کن و دّوم اولی، قت دو حرف استیمشّدد، در حق حرف :یادسپاری  ؛ لذاکمتحر یسا
 و حقکند آن را آشکار نیز باید قرآن  یقار پسشود،  یم ن دو حرفیجانش یدر وزن شعر

رد )به صورت دو حرف ولآن  کند یرا به جا آو یرا ؛(بدون مکث و با شدت تلفظ  افراط در  ز
که بعد از حرف  هنگامیژه یو ؛ بهاز تالوت خواهد شد ید، باعث حذف حرفیتشد

ق   ق   مانند: 2؛ردیگ مثل آن قرار یمشّدد، حرف ه  ح  ْلن   ؛ْدر  ل   ظ  ل  و  ْم.یا ع   ه 

                                                 
_  2۶9ص ؛ راندلیل الحیمارغنی؛ ؛ 633_  632ص ؛ المقنعو  77-35ص ؛ المحکمابوعمرو دانی؛ . 6

276. 

 .۶ص ، المفید فی علم التجوید نهایة القولمحمد مکی نصر جریسی؛ . 2
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 مد   ۀنشان

 نشانۀ مّد 
کشش» یدر لغت به معنا« َمّد » امتداد و » :در علم قرائت، عبارت است ازو  «امتداد و 

 .«یعیش از مقدار طبی، بیحروف مّد  یکشش صدا
کن، مشّدد یهرگاه بعد از حروف مّد  گ ا همزه(ی، سبب مّد )حرف سا  رد، حروفیقرار 

 مانند: 1؛کشش داد یعیش از حالِت طبید پیرا با یمّد 
أِٰ َِءال 
ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨٰ

ِِ؛َنِ اَءِِ؛َراد َ ِِ؛ش  ِِ؛َءِیج  وء  ِس 
 یرو               به شکل ینگارش قرآن، عالمت ، دریقار ییراهنما یبرا ین مواردیدر چن

 مانند:اند؛  قرار داده یمّد  حروف
َن  ݖ َءا

 ُء ݖ ُسو ؛َء ݖ یِج  ؛َء ݖ ـاَش  ؛ّدَ ݖ اَر  ؛ْل  
کلم           ن عالمت یا که گرفته شده« مّد » ۀاز   یم و طرف باالین میریقسمت ز است 

 2.(ــــــــــ             مد) اند دهکراختصار حذف  یدال را برا
 .است (ق 675 ی)متوفا یدیاحمد فراه ل بنیخل               ن شکلیمبتکر ا

با توجه به انواع مّد و مقدار کشش آنها، در نگارش و  «مّد »عالمت  ۀانداز ۀدربار
 کسان عمل نشده است.یها  قرآن یگذار عالمت

 که آید ، به دست میانواع مّد  ید برایقرائت و تجو یعلما یها یبند میاز مجموع تقس
 ز.ی. جا2و الزم؛  3. واجب6 :بر دو قسم است «مّد »

                                                 
کتاب  درباره. 6 یس تجویدلزوم مّد و عّلت آن، در   ایم. توضیح داده راهنمای تدر

_  2۶۴ص ؛ دلیل الحیرانمارغنی؛ ؛ 63_  635ص ؛  المقنع و ۵۶_  ۵۴ص ؛ المحکمابوعمرو دانی؛ . 2
2۶3. 

 بر دو قسم است:« واجب» امر. 3
ف بر انجام آن،  الف( که ُمکّلَ  داده شود؛« کیفر»و بر ترکش « پاداش»واجب شرعی: واجبی است 

که نزد علمای  ب( « ناپسند»و ترکش « پسندیده»فن )صنعت(، انجام آن  یکواجب صناعی: واجبی 
 .است
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د در لزوم و وجوب یقرائت و تجو یعلما ۀکه هم است یمّد  . مد  واجب و الزم:3 57  

آن را  یمّد  د حروفی، حتمًا باینظر دارند و قار فاقکلمه اتّ آن  یمّد  شتِر حروفیکشش ب
 ند.یگو یم «مّد واجب و الزم»رو به آن  نیاز ا بکشد؛ یعیشتر از حالت طبیب

که هم یمّد  ز:ی. مد  جا9 وب کشش د، در لزوم و وجیقرائت و تجو یعلما ۀاست 
کلمه اتّ  یمّد  شتِر حروفیب کشش ب ینظر ندارند و قار فاقآن  و عدم  یمّد  شتر حروفیدر 

 ند.یگو یم «زیمّد جا»رو به آن  نیاز امخیر است؛ ، یکشش اضاف
قرآن، در موارد مّد  یقار ییراهنما یها، برا از قرآن یبعض یگذار در نگارش و عالمت

و در موارد مّد جایز، عالمت مّد را           تر  یا ضخیم          تر الزم، عالمت مّد را بزرگ
 مانند: ؛اند نوشته           تر ا نازکی               تر  کوچک

                                                                    1 
  

 

ردهکسایموارد، عالمت مّد را  همهد، در یجد یالخط عرب اما در رسم  مانند: ؛اند ن آو
 

 
 :یادسپاری

در  ،باشد« همزه»د شود و بعد از آن یتول« ریاشباع هاء ضم»حرف مّد بر اثر  چنانچه. 6
ُکبری  »و  «مّد اشباع»و به آن  استحکم مّد منفصل   ند.یگو یم زین 2«مّد صلۀ 

                                                                                                                     
کشش اضافی در چنین مواردی، نزد علمای قرائت و تج ید، واجب و الزم )واجب از این رو مّد و  و

کس باید به فتوای  هر ،واجب است )واجب شرعی( یا مستحب از نظر شرعیاینکه اما ؛ است (صناعی
کند.  مرجع تقلید خود مراجعه 

 .32: . مطففین6

باشد.  صلۀ هاِء ضمیر: امتداد حرکت هاِء ضمیر و وصل آن به حرف همجنس همان حرکت می .2
 مّدصله بر دو قسم است: 

ی»ف( ال که بر اثر اشباع حرکت هاِء ضمیر به وجود می«: مّد صلۀ صغر  آید و بعد از  واو و یایی است 
ِوَِعلِٰآن، سبب مّد )همزه( نیامده باشد، مانند:  ه  ن َ ٌرِِیا  ِیَِلٰقاد  ه  ع   .َرج 

ی»ب(  ُکبر  حرف مّدی بر اثر اشباع هاِء ضمیر به وجود آمده و بعد از آن همزه باشد؛ «: مّد صلۀ 
ِمانند:  ِِٰماَله  ِِو  َلَده  ِِ؛أخ  ه  ِِب  ِِی  ٰواج  ز 

َ
 .اأ
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در ز یجا ه به تفاوت شکل مّد ز با توّج یو عالمت آن ن استز یمّد جا ،«مد اشباع»
 یگذار عالمت ۀه به تفاوت در نحوبر آن، با توّج  عالوه است. ها، متفاوت از قرآن یبعض

آنها  یکه به بررس است متفاوت ، محل قرارگیری مّد زین« شده ر اشباعیهاِء ضم»
 .میپرداز یم

 ءایر را به صورت واو و یوجود آمده از اشباع هاِء ضم به ءایکه واو و  ییها قرآندر 
ردهیز هاِء ضمکوچک بعد ا اء، عالمت مّد یآن واو و  ی، رویقار ییراهنما یاند، برا ر آو

 اند؛ مانند: قرار داده
ِ َلَده ِِݖِوِماَله  خ 

َ
ِِ؛أ ه  سم  ِِݖِوِإ  حَمد 

َ
ِِ؛أ ه  م  ل  ِع  ن  اِݖِیِم 

ِإل َ
کسرهییر را با تغیکه اشباع حرکت هاِء ضم ییها قرآن یول   به شکل ،ر شکل ضمه و 

 ؛ مانند:اند قرار دادهر، یهاِء ضم یعالمت مّد را رواند،  دهکرمشخص         
ِ َلَده  خ 

َ
ِِ؛ماَلهِأ حَمد 

َ
هِأ سم  ِِ؛إ  ه  م  ل  ِع  ن  ِم  اِݖ

ِإل َ
کلمات2 که الف مّد یخور یبرم ی. در قرآن به   مانند: ؛امده استیدر نگارش نآنها  یم 

ولَِ» ِئِ ـݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨِٰـا  ولَِ»ِِِِِِِِِِِِ«ِِِِِك  ِائِ ا  ِ«ك 
ِݨݨݨݨݦݨݨݨݦِٰـَهِ» ِلَِؤ  ولَِ»ِِِِِِِِِِِ«ِِِِِِِاء 

 
َِهاِأ  «اء 

ها،  الخط قرآن د، در رسمیآا منفصل به وجود یط مّد متصل یاگر شرا ین مواردیدر چن
 اند: دهکروه عمل ین دو شیاز ا یکیبه 

فتحه را  یبودن صدا یاشباع ،      ستاده نوشتن شکل فتحهیکه با ا ییها قرآن .6
ول: اند؛ مانند همان شکل قرار داده یواند، عالمت مّد را ر دهکرمشخص  ݩݩݩݩٰ ِا  ݧ ِئ ِݧ ِݖِهِِٰ؛ك  ݩݩݩٰآلؤ  ݧ ݧ ِݩݧ  .ء 

کوچک ییها قرآن .2 ، عالمت مّد را            اند دهکربعد از حرف مفتوح اضافه  یکه الف 
کوچک قرار داده یرو ِݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦِٰـولَِاِ اند؛ مانند:  همان الف 

ݖ
ِئ ِ لَِـݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨٰ ِـهَِِ؛ك  ݖِاؤ  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ِݧ  .ء 

 یرو مّد منفصل وقت نیاز ا ؛است 1اساس حالت وصل قرآن، بر یگذار . عالمت3

                                                 
 دو حالت وجود دارد:. در قرائت قرآن، 6

کند تا َنَفسی تازه  الف( کلمه توقف  که قاری قرآن بر آخر  و به قرائت  نمودهحالت وقفی: حالتی است 
کلمنیست ادامه دهد. با توّجه به اینکه در قرائت قرآن، وقف بر متحرک جایز  کن شود باید  هحرف آخر  سا

 )به صورت وقِف اسکان یا ابدال...(.
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که بعد از حروف مّد  59    د، حرفشواول، وقف  ۀکلم یاما اگر رو ؛، همزه آمده باشدیاست 

 مانند: ؛شود یم )دو حرکت( خوانده یعیل نداشتن سبب مّد، به مقدار طبیبه دل یمّد 
 

                                                                                                  1 
 

                                                                                                2 
 

                                                                                           3 
 

                                                                                              4 

                                                                                                                     
کلمات )و بدون قطع صوت( ب( که قاری بدون توقف بر آخر  کلمات قرآن  ،حالت وصل: حالتی است 

کلمه  در این صورت .هم بخواند سر را پشت رد تا معلوم شود آن  کلمات را بیاو باید ِاعراب و حرکات آخر 
 .چه محّلی از اعراب دارد

که عالمت این بحث م ضبط قرآندر عل کلمات است  گذاری قرآن، بر مطرح است  اساس حالت وصل 
 یا حالت وقف؟

کریم، بر عالمت، شک بی کلمات،  همۀلذا ِاعراب و حرکات  است؛ اساس حالت وصل گذاری قرآن 
رده حتی آخر آیات و پایان سوره کلمه یا آیه، حرف مدی ب ؛اند ها را نیز آو گر آخر  اشد و ابتدای از جمله ا

و روی حروف مّدی آنها عالمت مّد قرار  استبعدی، حرف همزه باشد، در حکم مّد منفصل  ۀکلمه یا آی
کلمه یا آخر آیه توقف  .اند داده گر قاری قرآن، روی آن  ؛ د، دیگر در حکم مّد منفصل نخواهد بودکرحال ا
یرا  در تلفظ بعد از حروف مدی، همزه نیامده است. ز

 .73: . قصص6
 .۶5: . نمل2
 .۴5: . حج3
 .3۵: . قیامت4
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 نیتنو ۀنشان
ین  نشانۀ تنو

قرائت، عبارت و در اصطالح  «کلمه دنکردار(  ن )نونُمَنّوَ » یدر لغت به معنا «نیتنو»
کن زائد: »است از در  یشود ول یم اضافه یاز اسام یر بعضکه در تلفظ به آِخ  ینون سا

عبارت  به 1است؛         تکرار شکل حرکت آن ۀنشان .«شود ینگارش نوشته نم
کن زائد» :تر خالصه  .«شود یم خوانده یولاست که نوشته نشده است  ینون سا

کن، حرکت  نیاز ا ؛از حروف است ین، حرفینون تنو رو هنگام برخورد با حرف سا
 رد؛ مانند:یگ یم کسره به خود

وایخ   طُّ وایخ              ٌر اْهب  طُّ ن  اْهب   رُّ
 

ین  مانند: ؛شود یم ادغامآنها  در نیز «رملونی»نزد حروف  نون تنو
 

فُّ  ح   ورٌ غ  فوُّ            ٌم یر  ح  غ   ٌم یرُّ ر  
 

، این است که سندینو ین را به صورت حرف نون، در نگارش نمینون تنوعلت اینکه 
کن  ن عرب بر دو قسم است:ادر زب ،نون سا

کن اصل». 6 کن«: ینون سا وسط و آخر اسم، و در  است کلمه یکه جزِء اصل ینون سا
آن را رو  نیاز ا ؛ست و هم در حالت وقفا هم در حالت وصل خوانا و دیآ یم فعل و حرف

 مانند: ؛ندیگو یم زین« نون»به آن سند و ینو یمدر نگارش 
ْن  س  ْن  ؛ح  ْمنُّ ْن  ؛ال ت  حس  ْن  ؛ا  ْحز  ْن  ؛ال ت   م 

کن زائد». 2 کن«: نون سا به خاطر  گاهی یول نیست،کلمه  یکه جزِء اصل ینون سا
شود و  یم شود و تنها در حالت وصل خوانده یم ها اضافه ز اسما ی، در آخر بعضیعوامل

 کلمه، آن را در یبا نون اصل اشتباه نشدن یرو برا نیاز ا ؛شود یدر حالت وقف خوانده نم

                                                 
 .۴۴۴، ص اللبیب مغنی ابن هشام، ؛۶، ص ۴، ج العربیة مبادیرشید شرتوتی، . 6
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، مشخص               به صورت تکرار شکل حرکت آن را بلکه  ،سندینو ینگارش نم 16  

یند؛  می (دار حرکت نون) «نیتنو»آن و به  1اند دهکر  مانند:گو
 

ْح  ْح  ؛ة  م  ر  ْح  ؛ة  م  ر   ٌة م  ر 
 

ینعالمت  برای که ارائه شده یمختلف یها ، شکلتنو مختِص به زمان  یبعض است 
 شود( یم که بر تلفظ آن، بار ین )و احکامیحرِف بعد از تنودرباره گر ید یخاص و برخ

 م.یپرداز یمآنها  یکه به بررس است
ین ۀنشان . ایشانن قرار دادیتنو یبرا یمتعال یبار ابواالسود دوئل نخستین را دو  تنو

،  (  ) حرف  ین فتحه، دو نقطه باالیتنو یحرکات، برا ۀو مانند نقط قرار داد (  )نقطه
کسره، دو نقطه زیتنوبرای  ن ضمه، دو نقطه جلِو حرف یتنو یو برا ( )ر حرف ین 

 2ن باشد.ینوتلفظ ت ۀنشان یگریحرکت و د ۀنشان یکیقرار داد تا  ()
 یها ر داد، نقطهییحرکات را تغ ۀشکل نقط یدیاحمد فراه ل بنیاز آنکه خل پس
کرد ز به شکل حرکات ین را نیتنو دهنده نشان  ۀنشان یگریحرکت و د ۀنشان یکیتا تبدیل 

  .                       ن باشدیتنو
الف، چون قبلش  نیشود )ا یمتبدیل  ن فتحه در حالت وقف، به الفیتنو :یادسپاری

دارای  رو در نگارش کلماِت  نیاز ا ؛شود( یم خوانده یمفتوح است، به صورت الف مد
رده ی، الفآن  مانند: ؛تلفظ آن در هنگام وقف باشد هاند تا نشان آو

 

ات  ک   ت              اب   .ااب  ک 
 

گ ید رویاز عالمت حرکات با تبعیتن به یعالمت تنو کلمه قرار   یلو ؛ردیحرِف آخر 
که شهرت ب نظر دو .است ابراز شده ین فتحه نظراِت مختلفیتنو ۀباردر دارند،  یشتریرا 

یم متذکر میبه طور مختصر   3:شو

                                                 
 .2۴۶ص  ؛دلیل الحیرانمارغنی؛ ؛ ۵9ص  ؛المحکمابوعمرو دانی؛ . 6

 .۵3ص  ؛همان. 2

 .2۴3_  2۴۶ص ؛ دلیل الحیرانمارغنی؛ ؛ ۶2_  ۶5. همان، ص 3
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گ ید روین فتحه بایعالمت تنو .6 تلفظ الف در  ۀدهند رد تا نشانیحرف الف قرار 
 .«اباً ِکت  »؛ مانند: هنگام وقف باشد

ین روانشیو پ یدیاحمد فراه ل بنیخلبه اعتقاد  .2 حرف آخر  ید رویبا، عالمت تنو
یرا ؛اابً ِکت   ؛ مانند:ردیکلمه و قبل از حرف الف قرار گ  ن، تکرار شکل حرکتیعالمت تنو ز

کلمه است نه حرف الف نیز و آن حرکت است تنها نقش الف،  .مربوط به حرف آخر 
 شود. ینم رو در حالت وصل، خوانده نیاز ا است؛ قرآن در هنگام وقف یقار ییراهنما

 چند نکته:
اء یکه الف آنها ُمنقلب از  یثالث یاز جمله اسام کلماتاز  یدر بعض ی. الف مّد 6

یمانند:  است؛ اء نوشته شدهی، به صورت حرف باشد د  ن کلمات، یا یوقت .یح  ضُّ  ؛هُّ
یرا ؛دشو ین فتحه اضافه نمیبعد از تنو یگر الفین فتحه شوند، دیُمنّون به تنو خود  ز

 مانند: ؛شود یم در هنگام وقف، به صورِت الف خواندهاء یحرف 
د   ی؛           یهُّ د  ح   هُّ ح               یضُّ  یضُّ

کلمات نین فتحه در ایگاه تنویجا بارهدر ن فتحه یشکل تنو. 6 ز دو نظر وجود دارد:ین 
 و یدیاحمد فراه ل بنیخل. به اعتقاد 2 ًی ُضح ؛ًی ُهد ؛ مانند:اء باشدیحرف  ید رویبا
د یز باین فتحه نیشکل تنو است و اءین، مربوط به حرف قبل از یتنو ، عالمتروانشیپ

گ یرو  .یُضًح  ؛یُهًد  :مانند :ردیهمان حرف قرار 
َمًة »: مانند یکلماتبعد از . 2 اًة » و« َرح  گرد که به « َحی   یالف، شوند یم ختم (ة، ة)ـتاِء 

کن س ءهنگام وقف، حرف تاء به ها ؛ چوناند اضافه نکرده  ؛مانند:شود یمتبدیل  (ـْه، ْه )ا
 اْه ی  ح   ؛ْه م  ْح ر   

ز یباشد ن یمّد  قبل از همزه، الف اگرشوند،  یم ختمکه به حرف همزه  یکلماتدر . 3
ݧ  ممانند:  ؛اند اضافه نکرده یالف ݧ ݧ یرا ؛اًء م  َس  ؛اًء ݧ ، ین کلماتیچن ۀاولیهمزه در نگارش  ز

گر طبق قاعده، الف یشکل  تکرار شکل الف ،اا(اا، َسم  )م   ؛دندکر یم اضافه ینداشت و ا
ز(، الف را  ؛شد یم از این رو برای جلوگیری از تکرار الف در نگارش )طبق قواعد آن رو

ا( ؛نوشتند نمی ا، سم   احمد بنل یهمزه توسط خل یبرا (ء)ن شکل ینکه ایاز ا. پس )م 
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چون در  .اًء(اًء، َسم  )م   ؛دندکراضافه  آن را ،شد یم که همزه خوانده یوضع شد، در موارد 13  

کلمات، بدون الف دوم نوشته شده بود، نوعن یه، اینگارش اول را بدون آنها  همچنان از 
 1.الف نوشتند

کوچکیقد یها الخط از رسم یدر بعض  ۀنشانتا  دندکر یم بعد از همزه اضافه یم، الف 
 هنگام وقف باشد.

 شتریح بیتوض
رق همان م، حرف همزه در یحروف متذکر شد یگذار مبحث نقطه یگونه که در پاو

نوشتند تا  یم یرو همزه را به صورت نیاز ا نداشته است؛ یکسانیش عرب، تلفظ یگو
گویقابل گر ؛ برای مثال،مختلف را داشته باشد یها شیت  حرف همزه در آخر کلمات،  ا

کن   ؛در نگارش نداشت یگرفت، اصاًل شکل یم قرار یمّد  ا حروفیبعد از حرف سا
ء» مانند: ز  وءِ؛ءیَبرِ ِ؛اءَمِِ؛ج  ِ» :نوشتند یم ن صورتیکه به ا «س  ز  وِ؛یَبرِ ِ؛امَِِ؛ج   .«س 

ز، از تکرار سه حرف یاز طرف د  از یکیدند و کر یم یخوددار «یا، و، »گر، عرب آن رو
وَدَِدِِ؛ااَءَِتَرِ» مانند: ؛نوشتند یرا در نگارش نمآنها  م ِ ِ؛او   :نوشتند یم ن صورتیبه ا که «َنِیـ ی ِا 

َدَِدِِ؛اَرِتَِ م  ِِ؛او  ِا   .َنِی  
ز ینآنها  شوند و قبل از یم که به همزه ختم یخواستند بعد از کلمات یم اگر، نیا بنابر

کنند یاست، الف یمّد  الف  ین رو برایاز ا ؛شد یم تکرار پیاپی، دو الف (ااَم ) ؛اضافه 
 (.اَم ) ؛نوشتند یاز تکرار، الف دوم را نم یریجلوگ

د و کراستفاده  (ء)ن یالع حرف همزه، از رأس یبرا احمد بنل یلدر اواخر قرن دوم که خ
ن یاما در چن .اء()َم  ؛دکرشد، آن را در نگارش اضافه  میخوانده  باید که یدر موارد

ه، فاقد الف یدر نگارش اول ؛ چوندندنکراضافه  ید همزه، الفی، بعد از شکل جدیموارد
کلّ  حرف همزه کردنتنها مشخص آنها  دوم بود و هدف  2.نگارش قرآن یبود، نه اصالح 

                                                 
 .2۴7ص ؛ دلیل الحیران؛ مارغنی؛ ۶۵ص  ؛المحکم ابوعمرو دانی؛. 6

رقی مبحث  . همان2 که در پاو  اساس حالت وصل گذاری قرآن بر توضیح دادیم، عالمت «مّد »گونه 
اًء َتجری»در عبارت « ماًء » ۀدر حالت وصل کلماست؛ لذا  یم« م  کلم .نیازی به الف ندار گر بر  « ماًء » ۀا

گذاری قرآن، تنها  شود و هدف علمای ضبط در عالمت ه میخواند« ماءا»، طبق قاعده کنیموقف 
کاری به حالت وقفکر مشخص  کلمات نداشتند. دن قرائت صحیح قرآن در حالت وصل بود و 
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گرفت مسلمان ۀرش همیمورد پذ این شیوه گروه یحّت  ؛ها قرار  گونه  چیه ۀکه اجاز یآن 
 دادند. یدر نگارش قرآن نم یدخل و تصّرف

کلمات  یادآوریالزم به  ا»است که  وء  ا»، «س  زء  ِیَبرِ » و «ج 
قرآن، طبق  ۀیدر نگارش اول «اݘ 

ِکت   ،قاعده یرا با الف نوشته شده بود اًبامانند:  وا)شکل همزه  ندر صورت نبود؛ ز اِ؛س  ز  ِ؛ج 
 آمد. یش نمیپ یتکرار الف (ایَبر

ک :یادسپاری ِیلِ » فه در دو فعلید خفینون تأ وَنن  ِ»و  «ك  َفَعن  ف قاعده، به ، بر خال«َلَنس 
اِغرِ ُکوًنا ِمّ َی َولَ ؛ مانند: ن نوشته شده استیشکل تنو اِص َلَن  و 1َن یَن الّصَ َفًعا ِبالّنَ  .2ِة َی س 
کلمه یهمچن کن  ن نوشته یز برخالف قاعده، به شکل تنویه نیجواب «ِاذن  »ن نون سا

ِ ؛ مانند:شده است
اِل َ ذ  إ  لَِیَِِاَو وَنِخ  َبث  ِل 

ل َ ِإ   .3الِ یَقل ِِااَفك 
که منطق ذکر کرده یهاتیتوج این نوع نگارش، یبرا شاءاهّلل در مبحث  ان نیستند. یاند 

 م داشت.یخواه این بارهدر  یبحث مستقل« رآنالق رسم»
 

                                                 
 .32: . یوسف6
 .6۵: . علق2

 .7۶: . اسراء3
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 ن با توجه به احکام آنهاینون ساکن و تنو یگذار عالمت ۀنحو

 

کن»تلفظ  یبرا کلمیبا توّجه به اول «نیتنو»و  «نون سا از  یبعد از آن، احکام ۀن حرف 
کامل»ل: یقب  یلماع .اند دهکرذکر  «میناقص، اخفاء و قلب به مادغام  ،اظهار، ادغام 

کر آن ، احکام یگذار عالمت ۀر در نحویی، با تغیقار ییراهنما یم برایرسم و ضبط قرآن 
کرده کمک  یآنها، به قار یگذار عالمت ۀاحکام و نحو آن با ییآشنا .اند را مشخص 

که بر پ د تا قرآن را آنکرخواهد  گرامیگونه بخواند   نازل شده است. ؟ص؟اسالم یامبر 

آنهایگذارعالمتۀنونحویوتنوساکناحکامنون
کنه، حکمش بدان ایتنو            اریوشــه ین و نون سا

کــت بود، انـنیز حکم آن زـک                                                                     کالِم   ردگارــدر 
کن           کنـملیردر  ؛در حرف حلق اظهار   ون ادغام 

 ارــیاخفا ب یدر مابق ؛میزد باء قلب به مــدر ن                                                                  

 ظهارمورد ا یگذار . نحوه عالمت1
ادا حرف از » یو در اصطالح قرائت، به معنا« دنکرآشکار » یدر لغت به معنا« ِاظهار»

 .است «مخرجش
کن»حرف   یعنی ؛شود یم «اظهار»برسد  «یروف حلقح»که به  یوقت« نیتنو»و  «نون سا

کن از مخرج خودش و به صورت آشکار و بدون مک  شود. یم ( ادایاضاف ۀث )ُغّن نون سا
 ن و خاین و حا و غیهمزه، ها و ع              باوفا ی، شش بود ایحرف حلق             
کن را با عالمت ها( نون س قرآناز  ی)در بعض یقار ییراهنما ی، براین مواردیدر چن ا

( سکون اند و حروف  قرار داده 1                 هم یرو ین را به صورت مساویو عالمت تنو )ن 
                                                 

ین را نیز به همین شکل مساوی روی هم قرار 6 کن برسد، عالمت تنو ین به حرف سا که تنو . در مواردی 
 .الخط عربی جدید( های با رسم ()قرآن6:،)اخالص«َاَحدٌّ اهّلُل »؛(25:)اسراء«ُظران   ظوًرا َمح  »مانند: ؛اند ادهد
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کن و تنو ۀاند تا نشان خودشان نوشتهرا با حرکت  یحلق ن نزد آن حرف یاظهار نون سا
 مانند: ؛باشد

ِ م  ه  ن  َِخِِ؛م  ن  َِعَِانِ ِ؛رِ ی ِم  م َِرِِ؛َتِم 
َ
وٌلِأ لِ؛ٌنِیس  ِݦݦݦݨݨݨݨݨِـا  َِغِݨݨݨݦݦݨݨݨݨٰ ِرِ ی ِه  ِِ؛ه  ایَعل  ِِم  ِیَحك  ِام 

 موارد ادغام یگذار عالمت ۀ. نحو2
به است گر یدر حرف د یفرو بردن حرف» :یو به معنا «ِادخال» ۀمترادف کلم «ادغام»

 .«آن، حرف دوم مشّدد ادا شود یو به جا نشودکه حرف اول تلفظ  یشکل
کن و تنو»رف ح م، ل، و، ن( ر، )ی، « لونرمی»که به شش حرف  یوقت «نینون سا

کن،  یعنی ؛شود یم «ادغام»برسد،  ن ادغام در یشود و ا یم تبدیل یحرف بعدبه نون سا
 .، با ُغّنه همراه است«، م، و، ن(یمون )ی، بدون ُغّنه و در چهار حرف «ل،ر»دو حرف 
کن را بدون  قرآناز  ی)در بعض یقار ییراهنما ی، براین مواردیدر چن ها( نون سا

تا بر عدم                        اند  قرار داده ین را به طور نامساویو عالمت تنو (ن)مت سکون عال
کن و تنو کندن یاظهار نون سا لت  عالمت )م، ن، ل، ر( « من لر»چهار حرف  یو رو دال

کن و تنوتا  (ّم، ّن، ّل، ّر ) اند د قرار دادهیتشد کامل نون سا ن چهار حرف ین در ایبر ادغام 
اند تا بر ادغام ناقِص نون  د نوشتهیرا بدون عالمت تشد 1«یو، »دو حرف  یول لت کنددال

کن و تنو کند؛ن دو حرف ین در ایسا لت   مانند: دال
 

 
کن را با عالمت سکون و عالمت  ۀقار شبهها ) الخط از رسم یدر بعض هند( نون سا

شش حرف  یز رویرا ند یاند و عالمت تشد هم قرار داده یرو ین را به طور مساویتنو
کرده« رملونی»  اند. اضافه 

                                                 
رده الخط . در بعضی از رسم6 عالمت  «ی، و»و هم روی حرف  (ن  )اند  ها، هم عالمت سکون نون را آو

لت ( تا بر ادغام ناقص اند )ّو، ّی  تشدید قرار داده ر )ُغّنه نون( و هم ادغام )مخرج نون در هم اظها ؛کنددال
 دو حرف واو و یاء(.
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ین»در مبحث  یادسپاری: 17   کن و تنو دو بحث  «یرملون»در شش حرف  «ادغام نون سا

 است:
و نزد چه حروفی  ؛«یمون»است؟ نزد چهار حرف « ادغام با ُغّنه»نزد چه حروفی  .6

 .«ل، ر»است؟ نزد دو حرف « ادغام بدون ُغّنه»
ادغام »نزد چه حروفی  ؛«من لر»است؟ نزد چهار حرف « تام ادغام»نزد چه حروفی  .2

 . «...و، ی»؟ نزد دو حرف 6است« ناقص
کن» که سر زبان به لث« حرف نون سا های فک باال  دندان ۀدارای مخرجی است 
خروج صدای آن از )بندد و دارای صفت ُغّنه  چسبد و راه خروج صدا را از دهان می می

 .است (راه بینی
کن»ورد هنگام برخ ، مخرج حرف نون به مخرج «یرملون»به شش حرف « نون سا

که به این حالت  میتبدیل یرملون  ل، »رف حهنگام ادغام در دو . گویند می« ادغام»شود 
ولی ؛ است« تام»ماند و ادغام  اثری از حرف ُمدَغم باقی نمی و رود ُغنه نیز از بین می« ر

اثری از حرف ُمدَغم باقی  و موجود است نون هُغن« و، ی»هنگام ادغام در دو حرف 
، هرچند غّنه موجود «م، ن»؛ اما هنگام ادغام در دو حرف است« ناقص»و ادغام  ماند می

چون دو حرف میم و نون مشدد ذاتًا  است؛ است، اما این ُغنه از حرف ُمدَغم باقی نمانده
 .است تامغام آن در اینجا نیز اثری از حرف مدغم باقی نمانده و اد ،داشتندغّنه 

 موارد َقلب )ِاقالب( یگذار عالمت ۀ. نحو3
اصطالح قرائت، عبارت و در  «نکردل یو تبد یدگرگون» یدر لغت به معنا« قلب»

کن و تنویتبد: » است از کنین به حرف میل نون سا  .«م سا
کن و تنو»هرگاه  د و با توجه به شو یم «میقلب به م»برسد، « باء» به حرف «نینون سا

که یا کنیم»ن   .است همراه« ُغّنه»شود، با  یم نزد باء اخفاء« م سا
                                                 

رقی مبحث ادغام، . 6  .را توضیح دادیم« و ناقص تامادغام »در پاو
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ها عالمت سکون  الخط از رسم ی، در بعضیقار ییراهنما یبرا ،ین مواردیدر چن
کنداند تا بر عدم اظهار حرف نون  اوردهیحرف نون را ن لت  کوچکیآن، م یو به جا دال  یم 

لت م یظ حرف نون به صورت م، تا بر تلف        اند حرف نون قرار داده یرو در مورد  .کنددال
لت ن یاند تا بر عدم تلفظ نون تنو ن را ننوشتهیاز دو شکل عالمت تنو یکی نیز نیتنو دال

کنار شکل ب یم کوچکیــآن، حرف م یو به جا کند  دــان رار دادهــن قیمانده از تنو یاقـــدر 
 ؛ مانند:باشدم یم ن به صورتیتلفظ نون تنو ۀنشان، تا                

 

 
 

کن، هم عالمت سکون را  ۀقار شبهها ) الخط از رسم یدر بعض هند(، در مورد نون سا
رده کوچکیاند و هم حرف م آو ن، هم یدر مورد تنو و    اند  آن، اضافه نموده یرو یم 

ردهیعالمت تنو کوچکیاند و هم حرف م ن را آو کنار یم                     اند اضافه نموده آن در 

 موارد اخفاء یگذار عالمت ۀ. نحو۴
اصطالح قرائت، عبارت و در  «دنکر یپوشاندن و مخف» یدر لغت به معنا« اخفاء»

 یکه حرف بعد ینحو ُغّنه به ادغام همراه با ن اظهار ویب یحرف در حالت ءَادا»است از: 
 .«مشّدد تلفظ نشود

کن و تنو»  شود. یم خفاءا ،ماندهینزد پانزده حرف باق« نینون سا
ها( مانند ادغام  الخط از رسم یقرآن )در بعض یقار ییراهنما یبرا ین مواردیدر چن

یراانجام شده است یگذار عالمت ،ناقص کل ؛ ز  نیاز ب یهنگام اخفاء، مخرج نون به 
رو همانند موارد  نیاز ا ؛ماند )ادغام ناقص( یم ینون باق ۀاما ُغّن  ،رود )عدم اظهار( یم

که در حالت است از نظر تلفظ آن، تنها فرق .شده است یگذار ص عالمتادغام ناق  ،
کاماًل به حروف بعد در مورد اخفاء، زبان به  یول شود؛ تبدیل می یادغام، حرف نون 

  .ردیگ یم به خود ییو حالت اخفا شود میک ینزد یمخرج حرف بعد
که بو ییاخفا ،ن اخفاءیبهتر مزمان صدای و ه دیایدر تلفظ ب یحرف بعد یاست 



 نیتنو ۀنشان         

 

  19 

 
 مانند: ؛شود خارج ینیاز راه ب حرکت دو ۀانداز نون، به ۀُغّن  19  

 

 
 

ن  یگذار نگارش و عالمت ۀن و نحویمطالب مربوط به تنو ۀهم کلمات ُمنّوَ
، مانده  یتنها مطلب باق کردیم. یبررس موجود یها الخط ساس رسما بررا دار(  نی)تنو

کن است  یهنگام ،دار( ین)تنو نَو ّن کلمات ُم  نخواند ۀمربوط به نحو ا یکه به حرف سا
 رسند. یم دمشّد 
کن زائد ؛«نیتنو» حال اگر  .شود یم خوانده یول شود نمیکه نوشته  است ینون سا

کلماِت منّون )تنو کلمه نیبعد از  کن  یا دار(  که اّول آن سا ا مشّدد باشد، در یواقع شود 
کنار هم قرار خواهنیا کن در تلفظ  که به ان صورت، دو حرف سا گرفت  ن حالت، ید 

کن» کنیگو یم «نیالتقاء سا کالم عرب جا ،نیند و التقاِء سا  1ست.یز نیدر 
کن یبرا کسرهیتنو نونن، یرفع التقاِء سا  مانند: 2؛خوانند یم ن را در تلّفظ با حرکت 

ال   واـف  نْ ٱ ـْهو  ْه                   ض ُّ ن  ـل  ض ُّ ٱو   ؛واـْنف 
وح   رْ ٱنُّ ل  ْلمُّ ن               ن  یس  وح  رْ لْ ٱنُّ ل  مُّ  ؛ن  یس 

واـْهب  ٱٌر ـیخ   ن  ـیخ                    طُّ طُّ ٱرُّ  .واـْهب 

                                                 
کنین جایز است: ،. در دو حالت6  التقاِء سا
کن باشد( 6 که یک حرف به آخر سا کلماتی  ی   مانند: ؛در حال وقف در  َو د   ؛ل  َلُکُم ال  َحم   .الفاِئُزون  ُهم   ؛ُقِل ال 
کلمه باشد؛ مانند: (2 کن دوم در یک  کن اول، حروف مدی و سا ال    سا آ آّل   ؛َن ء  رشید شرتوتی؛ ) یَن.ض 

 (.6۶۵، ص ۴ج  ؛العربیه مبادی

ین، همزه وصل باشد . این قاعده وقتی پیش می2 که بعد از تنو یرا ؛آید  وصل، همیشه  ۀبعد از همز ز
کن یا مشّدد   .استسا
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دکلموووا التقووواءموووواردیگوووذارنحووووالعالمت نحووواحووور سووواکنیوووام ووود  درمنوووو 
مختلفیهاالخطرسم

کوچکیقار یراهنما یها، برا الخط از رسم یدر بعض کلمیز ی، نون مکسور  ۀ منّون ر 
 اند؛ مانند: نوشته

 

 
 

، هم نون استز یکه وقف و وصلش هر دو جا یدر موارد نیز ها الخط از رسم یدر بعض
کوچک کلمه نوشتهیز یمکسور   ۀباشد و هم حرکِت همز یحالت وصل هاند تا نشان ر آن 

رده  ؛باشد یبعد ۀکلم یوصل در ابتدا ۀخواندن همز ۀاند تا نحو وصل بعد از آن را آو
 مانند:

 

 
 

کاستی( نوشته  «ضبط القرآن»تا اینجا مد هّلل، الح کم و  که طبق تلفظ )بدون  کلماتی 
کلماتی که برخالف ضمن بررسی ، «القرآن رسم»در مبحث  .یمکرداند را بررسی  شده

 آنها را نیز توضیح خواهیم داد.« ضبط»گذاری  عالمت ۀاند، نحو تلفظ نوشته
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 آنها یگذار عالمت ۀالقرآن و نحو رسم

 گذاری آنها القرآن و نحوۀ عالمت سمر
کتاب کر» یها در  قرآن را  یگذار نگارش و عالمت یها وهیکه ش« میرسم و ضبط قرآن 

کردهیب کلمات و آیتلفظ صح یکه برا ییها عالمت یاز بررس پساند،  ان  ات قرآن یح 
کار رفته، به ب م )ضبطیکر کلماتیالقرآن( به  که برخالف  پرداخته یان نگارش   ،نوشتهاند 

کل سهرا در قالب آنها  القرآن( و اند )رسم شدهتلفظ  رده یعنوان   اند: آو
 شوند؛ یخوانده نم یول اند که در نگارش قرآن نوشته شده ی. حروف6
 ؛شوند یم خوانده یول اند که در نگارش قرآن نوشته نشده ی. حروف2
که باید به صورت متصل باشند3 ، اند نوشته شدهولی منفصل و جدا از هم  ،. حروفی 

 :مانند ؛بعدی باشد ۀکه طبق قاعده باید متصل به کلم« الم جاّره» ۀمانند واژ
ِِ1 که در آی به صورت منفصل نوشته شده  ِِ2ه در حالی 

 ۀمانند آی ؛از هم باشند جدا باید قاعده طبق که موصوله« ما»و « ِاّنَ » های مانند واژه است
ِِکه در آیه 3؛ به صورت متصل  ِِ4 در حالی 

کهنوشته شده است  .اند دهکررا ذکر  5یک از آنها قواعد و ضوابطیهر یبرا ، 
                                                 

 .33: انفال ؛62: . آل عمران6

 .3۶: . معارج2

 .63۴: . انعام3

یات4  .۵: . ذار

شده در صدر  های نوشته اساس قرآن بر )طبق ادعای بعضی از علمای َرسم( . این قواعد و ضوابط،5
خالف قاعده،  اند و برای موارد همدنگارش قرآن درآ ۀو به عنوان قاعده و ضابطشده اسالم، استنباط 

که به قول ابنان دهکرهایی ذکر  دلیل که جز  پایه سخنان بی» ،سنت( خلدون )از علمای اهل د  ای است 
یی، اساسی ندارد رگو که ذکر  . عالوه(۴96ص  ؛مقدمه؛ )ابن خلدون« زو بر آن، بعضی از قواعد و ضوابطی 

که در مباحث آینده به آن اند نیز موارد نقض فراوانی در نگارش همین قرآن دهکر یم اشاره خواه هاها دارد 
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کتاب کوشیم می م، صرف، یرسم و ضبط قرآن کر یها قواعد مذکور را با استفاده از 
 یگذار نگارش و عالمت ۀویان و شی، به طور خالصه بیعرب ینحو و قواعد امال و انشا

 یهند( بررس ۀقار شبهو  ی، عربی، ترکیرانیموجود )ا یها الخط قرآن اساس رسم را برآنها 
کر یروخوان یریادگیآموزش و  یمطالب و قواعد الزم برا نیز انیدر پا .کنیم م )آموزش یقرآن 

سطوح  یانتخاب و براآنها  انیاز م را (یگذار ث نگارش و عالمتیاز ح حیقرائت صح
ن امعلم ییراهنما یس را برایو روش تدر ،یدبن مختلف )از نظر سن و معلومات( دسته

کر  .کنیم می م ارائهیمحترم قرآن 

                                                                                                                     
که قرآن است و قابل تصرف نیست، الفاظ قرآن » که خواهیم داشترا بحث این کرد و در پایان،  آنچه 

که جبرئیل  ؛قرائت صحیح باشد ۀقرآن باید بازگوکنندنگارش « نگارش قرآن؟ ۀو یا شیو است قرائتی 
گرامی اسالم ؟ع؟امین  .ندودها تالوت فرم نازل فرمود و آن حضرت بر مسلمان ؟ص؟بر پیامبر 
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وف ناخوانا در قرآن کر  میحر
کریم  حروف ناخوانا در قرآن 

کلّ  کر ،یبه طور  از کلمات  یدر بعض «یا، ل، و، »چهار حرف  ،میدر نگارش قرآن 
 یان موارد آنها، مختصریاز ب پیش .شوند تلفظ نمیهنگام خواندن،  یول اند نوشته شده

ک ۀدربار یرام، یده یم حیت نگارش آن توضیفیشکل همزه و    الخط اساس رسم بر ز
 ن مبحث خواهد بود.یهم درموجود،  یها قرآن

 الف همزه درباره یح مختصریتوض
 « ا» که به شکل الف  است عربیزبان  یحرف از الفبا نخستین، «همزه»حرف 

حاالت )مفتوح، مکسور و  ۀهمکلمات در  یو در ابتدار نیاز ا 1؛شده است یم نوشته
 مانند: ؛قطع ۀا همزیوصل باشد  ۀچه همز ؛نوشتند یم مضموم(، آن را به صورت  الف

َِالِ  َِحم  ِِ؛د  ض  ِا  ب  نِ ِ؛ر  ِا  ر  ِِ؛ص  مِِٰ؛دمََِاح  َذِِ؛اما  خ  ِِ؛ا   .انِٰاِ َان ش 
( در حذفو  نقلحذف و ل، یف همزه )ابدال، تسهیتخف ۀاساس قاعد برگاهی اما 
کلمات، آن را به شکل  و وسط آن قرار  یبرا یا اصاًل شکلینوشتند  یم «یا ـ و ـ »آخر 

 دادند. ینم
                                                 

کتاب6 ردهایی  دلیل« همزه»، برای حرف « ا» ، برای اثبات شکل الف یهای ادبیات عرب . در  که  هآو اند 
کوتاه و  برای حرکات و حروف مّدی )مصوت  عرب، ۀکنیم: در نگارش اولی به یکی از آنها اشاره می های 

کشید «واو»و  «یاء»ابتدا از شکل  .کشیده( شکلی وجود نداشت کسره و ضمه استفاده  ۀبرای صدای 
کشید «الف»دند و سپس از شکل کر می که حرف  ،فتحه استفاده شد ۀبرای صدای  در این زمان بود 

که همزه خوانده می (ا)الف  کرد: الفی  کشید دو مصداق پیدا  که مصوت  از  ؛فتحه است ۀشود و الفی 
که همان همزه است الف حرکت اول: :دندکراین رو الف را دو قسم  نیز « الف یابسه»و به آن  پذیر 

که همان الف مدی است و به آن  دوم: الف حرکت ؛گفتند می ناصف گفتند ) می« الف لینه»ناپذیر 
، ص 2در قاهره، ج  فرهنگستان زبان عربی ۀ، به نقل از مجل33_  72ص  ؛قواعد امالی عربییمین؛ 

۴7  _۵۵.) 

 



کریم                                                                        رسم و ضبط ق                                                                                                                                                 رآن 

 

  74 

که در  یاز حروف« هحرف همز»  صورت بهندارد و   یکسانی، تلفظ زبان عربیاست 
 :شود یم تلفظ« فیتخف»و  «قیتحق»

گر یکدیبه  یصوت یحلق، تارها یاز مخرجش )انتها همزهتلفظ  1:ق همزهیتحق. 6
گهانی صدا در پشت مخرج آن حبس و با باز شدن شوند و یم متصل  یمخرج، صدا نا

ن یو ا است شود( همراه صفات َنبره و شدت یم به بیرون پرتاب یآن با حالت انفجار
کن باشدیو به ؛ن استیدستگاه تکلم سنگ یبرا گر همزه سا از اقوام  یرو بعض نیاز ا ؛ژه ا

ن یکردند که به ا یم تر تلفظ ، آن را سبکینین سنگیاستن از اک یش( برایعرب )مثل قر
 ند.یگو یم «همزه خفیفت»حالت 

از  یکیا حرف قبل از آن، تلفظ به یبا توجه به حرکت حرف همزه  همزه: فیتخف. 2
د شو یم انجام 5«نقل و حذف»، 4«حذف»ن(، ینابی)ب 3«لیتسه» 2،«ِابدال» چهار صورت

ل همزه، آن را به یتسه ۀرو با توجه به قاعد نیند؛ از ایگو یم «ف همزهیتخف»که به آن 
گوینوشتند تا قابل یم «یا، و، »صورت  بعد از  یمختلف را داشته باشد؛ ول یها شیت 

مشکل آنها  یر عرب به اسالم، شناخت موارد همزه برایو رو آوردن اقوام غگسترش اسالم 
دند و بعد از کراستفاده آنها  صیتشخ یبرا یزرد و الجورد یها نخست از نقطه لذا ؛بود

                                                 
قه ۀهمز»که به آن « تحقیق همزه. »6 یند، تلفظ همزه به صورت خالص  نیز می« ُمَحّقَ که قواعد است گو

 تخفیف در آن راه نداشته باشد.

َله ۀهمز»که به آن « ابدال همزه. »2 یند، تبدیل همزه به حروف مّدی از جنس حرکت قبل  نیز می« مبّدَ گو
مناست؛  از آن  ُاوُتِمن. ← ُأؤُتِمَن  ؛ِایمان ← ِائمان ؛َءاَمن ← مانند: َأأ 

َله ۀهمز»که به آن  «تسهیل همزه. »3 یند، تلفظ همزه بین همزه و حروف مّدی همجنس  نیز می« ُمَسّهَ گو
که است؛ با حرکت آن : کلمههمزه را بین همزه و الف، و در  ،«رأس» کلمهدر  مثاًل  به این صورت 

 خوانیم. همزه را بین همزه و یاء می «َمالِئَکة» کلمههمزه را بین همزه و واو، و در  «مؤمن»

یند نیز می« همحذوف ۀهمز»که به آن « حذف همزه». 4 شاَء »مانند حذف یکی از دو همزه در عبارت  ؛گو
َشَره َشَره»شود  که خوانده می «َأن   «.شاَء ن 

کن قبل از  نیز می« منقوله ۀهمز»که به آن « نقل و حذف همزه. »5 یند، نقل حرکت همزه به حرف سا گو
َلَح »شود  که خوانده می« َقد َأفَلَح » : عبارتمانند است؛خود و حذف همزه در قرائت   «.َقَد ف 
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ز یهمزه ن یبه َاشکال حروف، برا یدیاحمد فراه ل بنیعراب توسط خلِا  یها ر نقطهییتغ 75  

قرار داد که به  یحروف یو آن را رو شداستفاده «( ء»ن یالع ن )رأسیاز شکل حرف ع
ه حرف ح آن سیتلفظ صح ۀقرآن، نحو یتا قار (ئ ،ؤ، أ)شوند  یم صورت همزه خوانده

ر زمان، ا .ص دهدیرا تشخ و سه حرف ، به عنوان حرف همزه (ء)د ین شکل جدیبه مرو
کرسیبه عنوان پا «ؤ، أ، ئ» ز، ا رسم الخططبق  ،نیا بنابر .شناخته شد همزه یه و  ن یامرو

گر خوانده ید «یو، ا، » ن سه حرفیشود و ا یم به صورت همزه خوانده (ء)شکل 
 .اند همزه یبرا یکرسه و یشوند و در حکم پا ینم

کرسیپا یگذار عالمت ۀنحو  همزه یه و 
 ۀقار شبهو  ی، ترکیرانی، ایعرب یها الخط همزه، در رسم یکرس یگذار عالمت ۀنحو

 هند متفاوت است:
که به صورت همزه  قرار داده یئایواو و  یرا رو (ء)د همزه یتنها شکل جدبرخی . 6 اند 

گروه، شکل اصلیده ایبه عق (.ؤ، ئ)شوند  یم خوانده رو  نیاز ا ؛همزه، الف است ین 
کن یحرک آن قرار دهند و با مت یرا رو (ء)د همزه یاند شکل جد دهیند یازیگر نید ا سا

  . مانند:اند دهکربودنش را مشخص  همزهنوشتن الف، 
ٰسِاِ  َذِاِ ِ؛اَنِن  ِاَِِ؛خ  ِنِٰاِ ن ش  ن َ ِبِِٰ؛اه  ئ  ِیَِِ؛ار  َِمئ ِو  ؤِ ِ؛1ذ 

ؤل  اِ؛ٱل ل  ؤ  ل  ؤ  ِ.ل 
کن را  که  خی همزه متحرک را به صورت الف متحرک نوشتهبر. 2 اند ولی همزه سا

کن  یمّد  اند تا با الِف  دهکرمشخص  العین )ء( ماقبل آن مفتوح باشد با رأس )الف سا
 مانند: .ماقبل مفتوح( اشتباه نشود

نِ ِ َذِِ؛اَنِٰسِا  خ  ِِ؛ا 
 
أ َِان ش  ن َ َاَل...ِ؛َناه  ِ.ِس 

قطع از  ۀاند تا الف همز قرار داده العین )ء( رأسز یمتحرک ن همزه الف یرو گروهی. 3
ِأِ  ز داده شود:ییوصل تم ۀهمز ِلِ ٱن َ ِِأ   .ِاَن...ن س 

                                                 
که . 6 کلمهوقتی  یسند  های یاء را نمی ، نقطه( ݣݣݣݣءݤݤݤݤݤیـ  )گیرد  روی یاِء غیر آخر قرار می ،همزه وسط   .(ئـ  )نو
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 مکسور ۀهمز در ، وکرسی حرف یرا رو العین ، رأسو مضموم مفتوح ۀهمز برخی در. ۴
ِإِ  اند: قرار داده کرسی ر حرفیرا ز العین رأس ِلِ ٱن َ ِإ 

اَنِنِ  ِِ؛س 
 
َذِأ نِ ِ؛خ 

َ
ِأ

 
أ َِناه ِش  ِیِ؛ن َ ذ  َمئ  ِلِ ل ِأِ؛و  ݭݭݭݭ ِولِ ؤ  ݩݩݩݩݘ اِ؛ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ؤ  ل  ؤ   .ل 

کرسیپازمانی « یو، ا، »حرف  سه :یادسپاری که حرف همزه، رو یه و  آنها  یهستند 
گ گ آنهاا بعد از یاما اگر حرف همزه قبل  (؛ؤ، أ، ئ)رد یقرار  کرسیگر پایرد، دیقرار  به  یه و 
ِیَِ انند:م ؛شوند یم ند و خواندهیآ ینم شمار ِݖِاش  وِ؛ء  ِس  ِݖ ِِ؛ء  ِِ؛َءِݖِیج  ِش  ء  ِݖِاَءابَِِ؛ةین َِءاِ؛ی  ِݖِابَِِ؛یء  ِ.وء 

حرو ناخوانادرقرآن
 یبه بررس هند( ۀقار شبهو  ی، ترکی، عربیرانیموجود )ا یها الخط اساس رسم بر اینک

کر  م.یپرداز یم «، لیا، و، »ب چهار حرف یبه ترت م،یحروف ناخوانا در قرآن 

ناخواناالفموارد
شه ناخوانا و یک مورد همیاست ) یکل ۀقاعده و ضابط یحرف الف در پنج مورد دارا

نوشته  ،مشخص ۀو بدون ضابط یچند مورد جزئ در ( واست ناخوانا گاهیچهار مورد 
 شود. یخوانده نم یولاست شده 

مندناخوانابودنالفمواردضاحطه

 . الف جمع1
کلمات یعرب یقواعد امال بر اساس ز،   بعد از اگرشوند،  یم که به واو جمع ختم یامرو

کردن واو ضمیر جمع از واوهای دیگر الزمامده باشد، ین یر متصلیضمآنها   برای مشخص 
کلمه، الف رده شود یاست بعد از واو آخر  واجب و در  ،در افعال ،ن اضافه شدنیا .آو

ِ مانند: 1؛ز استیجا ،یاسام وه  ر  وا؛َِنص  ر  لَِِ؛َنص  وا؛َِملَِم  واق   .ه ِاق 
که بعد از واو اصلیخور یبرم یدر نگارش قرآن به کلماتالبته  اضافه  یز الفیکلمه ن یم 

که این الف نیز ناخواناست ِیَِ ؛ مانند:شده است  َواع  ِِ؛ف  َِِلن  واَند  واَنبِ ِ؛ع  ِِ؛ل  واَاش  ِیَِلِ ِ؛ك  َواِر   .ب 

                                                 
ری؛ . 6 ؛ محمد 6۶2، ص ۴ج  ؛بادی العربیةم؛ رشید شرتوتی؛ 353، ص مصحف  الخط رسمغانم قدو

 .6۶۶ص  ؛صرف سادهایی؛ رضا طباطب



 میحروف ناخوانا در قرآن کر         

 

  77 

 
کلمه )بر خالف قاعده( ۀکه همز یکلماتبعد از ن یهمچن 77   و وا کرسی با 1مضموم آخر 

ݨݨݨݨݦݦݦِٰـبتِ اَِ ؛ مانند:شده استاضافه  ناخوانا یز الفینوشته شده است ن اـِݖ ِؤ  ـݨݨݨݨݦݦݦݦݨݨِٰــَبل؛ ٌِؤاݖ اݖَِجٰزِ؛ ِؤ  ٰعِ؛ ِـݖِد  ؛ِاؤ 
َرِ ݩݩݩݩِٰكش  ݧ ݧ ݧ ݧ اــݖِݩݧ َِنٰشِ؛ِؤ  اݖ  .ؤ 

ن واوها یه ایتشب یبرا»د: یگو یم یابوعمرو دان اّما ستی، روشن ناین نوع نگارشعّلت 
که هر دو کلمه واقع شده به واو جمع است   2«.اند در آخر 

 ۀک قاعدین الف بعد از واو، یش ایفزاا» د:یگو یم ( ق 27۶ ی)متوفا ینورید هبیُقت ابن
که قلم یعموم که است ش از آن بوده ین پیکاتبان بر آن عادت داشتند و ا یها بود 
جمع  ن الف را به واویش ایو افزا کنندرا وضع  ی، قواعدیعرب یامال یبرا یعرب یعلما

 3.«اختصاص دهند یدر فعل ماض
کلماتدر  کلمه، واو جمع است و بعد ازیخور یبرم یقرآن به  که واو آخر  ر یهم ضمآنها  م 
بار در قرآن  ُنهکه « جآُءو»مانند:  ؛اند دهکرناضافه  یامده است، اما بعد از آن الفین یمتصل

کلمیاست؛ موارد، بدون الف نوشته شده  ۀهمم آمده و در یکر بار در قرآن  سهکه « بآُءو» ۀا 
کلمی ؛آمده و هر سه مورد، بدون الف نوشته شده است از  یبعض .بقره ۀدر سور« فآُءو» ۀا 

 . ... 5َعَتو   4؛َسَعو  مانند:  ؛گر بدون الف آمده استید یۀه با الف و در آیک آیدر نیز کلمات 
ردن یدل ردن الف در ایا نیل آو کلمات هرچه دستهن یاو توان  یم در مجموع باشد، از 

کردیاضافه شدن الف ب یک قاعده و ضابطه را برای کلمات» :ان  م یخور یبرم یدر قرآن به 
کلمه، الف  «.شود یکه خوانده نماست نوشته شده  یکه بعد از حرف واو آخر 

از  ین سریالف ا ی، رویقار یراهنما ی( برایها )عرب الخط از رسم یدر بعض

                                                 
کلمات دربعضی 6  نشاُء.؛ ُشرکآُء ؛ ُدعآُء ؛ َجزآُء ؛ َبالءٌّ ؛ َانباُء  :اند نوشته شده طبق قاعده آیات،از . این 

 .۵9_  ۵3ص ؛ المقنعابوعمرو دانی؛ . 2

 .237ص  ؛أدب الکاتبابن قتیبه دینوری؛ . 3

ا)حج، با الف  ۀسور ۵6آیه . در 4  آمده است. (َسَعو  )سبأ، بدون الف  ۀسور ۵آیه و در  (َسَعو 
یات، با الف و سورۀ  ۵6آیه اعراف، و  ۀسور 6۶۶و  77آیات . در 5 فرقان، بدون الف  ۀسور 2۵در آیه ذار

 آمده است.
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کند؛بودن آن از تلفظ  یاند تا بر خال داده قرار یتوخال ۀریکلمات، دا لت    مانند: دال
                                                                                                                        1 

 یادسپاری
 اند: دهکران ین الف بیاضافه شدن ا یعرب، مجموعًا سه وجه برا ی. علما6
ن یکه ا 2«جاء و قال»مانند  ییها ر آن در عبارتیان واو جمع و غیم یگذار فرقلف( ا

 اّما مقدر باشد« جاء»عاطفه باشد و فاعل  واو یا« جاء»ست واو جمع و فاعل واو ممکن ا
گر الف باشد  (جاء و قال)اگر الف نباشد و  شود واو، فاعل است یم معلوم (جاءوا قال) :ا

دهد  یرخ نم ین اشتباهیکه چن یگریموارد د همچنین در .ستیشود فاعل ن یم معلوم
کردندین   .ز الف را اضافه و آن را به مورد اشتباه حمل 

الف » به آن .ن استیز همین« الف فارقه»و « الف جمع»ن الف به یا یگذار علت نام
یند؛ می «جمع دهد  یم زیر جمع تمیرد و واو جمع را از غیگ یم چون بعد از واو جمع قرار گو

یند؛ می «الف فارقه»  و  زییگذارد )تم یم فرقبین واو جمع و غیر جمع ن الف، یچون ا گو
 دهد(. یم

گذاشتن م یبراب(  مانند:  دیآ یم یر منفصلیاست که بعدش ضم یا ان کلمهیفرق 
ِ م  ِه  وا ب  َِغض  َِما َذا إ  وَنِیََِو ر  ف  غ 

کلمه 3 َذاَِوِ :د مانندیآ یم ر متصلیکه بعد از آن ضم یا و  إ 
ِ م  وه  َزن  وِو َ

َ
ِأ م  وه  وَنِیِ َكال  ر  س  خ 

 .شود که در اینجا، الف اضافه نمی 4
کلمه از کلمه بعد تا امکان وقف برآن روشن باشد ج( لت بر جدا بودن یک   ؛برای دال

ِمانند:  ذ 
وااَءَِنِیَوال َ واَِوَهاَجر  واَِمن  بِ ِیف َِِوَجاَهد  ِایس  ِل  ِِهلل  ذ 

ویَوال َ ر  َنص  ِِاَنِآَوواِو َ
 
ـ ولَِأ وَنِـݨݨݨݨݨݨݨٰ ن  م  ؤ  م  ِال  م  ِه  ك  ئ 

ا َحق  
ِلَِو  5 م  وه  ر  ص  نِن َ َباَرَِیَِوَلئ  َأد  ِال  ن َ

َول  
توان وقف  یم اول یۀآدر  «َنَصروا»واو جمع  یرو ،6

                                                 
 .75: . احزاب6

 .3۴: . نمل2

 .37: . شوری3
 .3: . مطففین4

 .7۴: . انفال5
 .62: . حشر1
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الف »رو به آن  نیاز ا 1،کردتوان وقف  یوم نمددر آیه « َنَصرو»جمع واو  یرو یول کرد؛ 79  

کلمه تمام شده و وقف بر آن  یم دهیآن فهم ۀلیوس به ؛ چونندیگو یم زین« فصل شود 
کلم یم له الف معلومیبه وس لذا کردنجدا  یعنیفصل  .ممکن است کلمه قبل، از   ۀشود 

 .جدا است بعد

کّلیت ندارد و نمیدیدگاهاین   توان آن را به عنوان قاعده پذیرفت. ، 
ِبرای نمونه، آیه  َتٰراه  ِاش  َمن  ِل  وا م  َِعل  َرة َِوَلَقد  ٰاخ  ِف یِال  ِِٰماَِله  َِخلٰاق  ن  که بعد از واو  ِ2م  با این 

 باشد. جمع، الف آمده، جای وقف نمی

 وصل در وسط جمله ۀ. الف همز2
کن و وقف بر متحرکن است که یدر زبان عرب ا یکل ۀقاعد  ست.یز نیجا ،ابتدا به سا

کلمات، ابتدا کن باید ن ، آخرشامتحرک و هنگام وقفباید آنها  یهنگام شروع  سا
کن را محال و غ یشتر علمایرو ب نیباشد؛ از ا  یول ؛دانند یم ممکن ریعرب، ابتدا به سا

کتاب ، یُجن ابن کن را مشکلسابتدا به  (ق 392 یمتوفا) العرب ةُ سّر صناعصاحب   ا
کن در ،دیوگ می و داند می ُتر   ؛وجود دارد یفارس زبان ابتدا به سا  زبان در) مانند: ش 

کن مه یسیانگل ت :مانند ؛فراوان است ابتدا به سا تارتیس  گفته .(ودنت، س  اند  در جواب 
کلماتید شروع اشو یم دقت معلوم با  3.است یفیمکسور ضعمضموم یا  ۀبا همز ،ن 

کن  یرو برا نیاز ا ست؛یز نیجا ،مشکل، در زبان عربیا باشد محال  ،حال ابتدا به سا
کن، از الف متحرک ممکن  یژگیو .رندیگ یم کمک« وصل ۀهمز»ه نام ب یشدن نطق به سا

در وسط کالم  یشود ول یم کالم خوانده یدر ابتدا ن است کهیوصل( ا ۀن همزه )همزیا
 4شود. یخوانده نم

                                                 
ری؛ . 6  .639_  69ص ؛ دلیل الحیران؛ مارغنی؛ 363_  353ص  ؛الخط مصحف رسمغانم قدو

 .652بقره:  .2

 .3۶۵، ص 2ج  ؛شرح الرضیحسن استرآبادی؛  محمد بن. 3

 ؛6۶2، ص ۴ج  ؛العربیه مبادی؛ رشید شرتوتی؛ 67۵_  67۴ص  ؛صرف سادهمحمدرضا طباطبایی؛ . 4
ری؛  ؛626و  66۵ص  ؛قواعد امالی عربیناصف یمین؛   .399ص  ؛رسم الخط مصحفغانم قدو
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کن را  شود یم کالم خوانده یدر ابتدااز این جهت  تا به کمک آن بتوانند حرف سا
کنبه س ابتدا ۀکلم کهد، شو یدر وسط کالم خوانده نم. همچنین به این دلیل بخوانند  ،ا

کمک حرف متحرک کلم کن نیشود و د یم قبل خوانده ۀبه  ست تا به همزه یگر ابتدا به سا
وا :باشد؛ مانندنیاز وصل  لُّ ْدخُّ واا ی؛ اُّ لُّ  .ْقوم  اْدخُّ

که در ابتدا و وسط وجود دارد  «قطع ۀهمز» به نام یگرید ۀدر مقابل همزه وصل، همز
ْلن :ندشود؛ مان یم کالم خوانده رس  لنا ا؛ا  ْرس  ْد ا  ق   .ل 

 قطع ۀوصل و همز ۀه همزیوجه تسم
گفتهیکوفهست. ن علما اختالف یب ،وصل ۀهمز یۀدر وجه تسم به این دلیل  ،اند ان 

کهده شدیوصل نام ۀهمز کالم، ساقط ۀهمز ه است  گو یم وصل در وسط  نده یشود و 
گفته یبصر .کند یم ماقبل آن را به مابعدش متصل که  ،دان ها  ن همزه یمتکلم با ااز آنجا 

کن کن را امکان، همزهو این  رسد یم به تلفظ سا ، همزه وصل کند یم ریپذ نطق به سا
 1نامیده شده است.

کهیقطع ا ۀهمز یۀوجه تسم کلمه خوانده ن است  بعد خود را از شود و ما یم در اثناء 
 2کند. یم ماقبل، قطع

کلمات عرب ۀموارد همز  وصل در 
 افعال

ِتحان، یحرف شش و یمصدر افعال پنج حرف در .6 ِتخراج؛ ؛مانند: ِام   ِاس 
َبَل؛، یو شش حرف یافعال پنج حرف یدر ماض .2 َتق  َتَمَع، ِاس   مانند: ِاج 
َتح  ، یو شش حرف ی، پنج حرفیدر امر افعال سه حرف .3 ِلم   ؛َتِظرِان   ؛مانند: ِاف  َتع   .ِاس 

                                                 
ری؛ . 6 کن: غانم قدو ه یتوصل بها الی النطق بالّسا ؛ محمد خلیل 399ص  ؛الخط مصحف رسمْلّنَ

 .359ص  ؛احکام قراءة القرآنحصری؛ 

 .۶2و  22ص  ؛صرف سادهمحمد رضا طباطبایی؛ . 2
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 ها ماس 36  

که عبارتند ده اسم اس در تنهاهمزه وصل  ت، ِا از: ت  م، ِاس  ن، ِاب  ِاس  ُرؤ  ، ِاب  ةَن ب  ، ِام  َرأُنم   ةا، ِام 
 .ُمن  یَنتان و انان، ِاث  آنها(، ِاث   یۀ)و تثن
 حروف

 1ف.یتعر «َال  »الف  در تنها

 کلمات یوصل در ابتدا ۀخوانده همز ۀنحو
 مانند: شود؛ خوانده می «مفتوح»شه یهم  «حرف»در همزه وصل 

ِکتاب َقَمر ؛ال  ِکتاب               ال  َقَمر ؛َال   َال 
  مانند: شود؛ خوانده می «مکسور» شهیهم «ها اسم»در همزه وصل 

ن م ؛اب  ن                 اس  م ؛ِاب   ِاس 
اگر  که ن حرف بعد از همزهیا دومی «الفعل نیع»با توجه به « افعال»در  همزه وصل

گر« هکسر»بود، با « ا مکسوریمفتوح »  مانند: ؛شود یم واندهخ« ضّمه»باشد با « مضموم» و ا
َتح َتح             اف  ِرب ؛ِاف  ِرب              اض  ُصر ؛ِاض  ُصراُ                  ان   ن 

 چند نکته
ُتوا»در پنج فعل همزۀ وصل . 6 ُضوا، ائ  ُشوا، ام  ُنوا، ام  ُضوا، اب  کسره ، «اق  در حالت ابتدا، به 

یشود یم خوانده ِض » ن افعال در اصلیارا ؛ ز ِن یِاق  ِش وا، ِا یوا، ِاب  ِض یم  اند و  بوده« وایوا، ِاِئِت یوا، ِام 
 ،اء و واوین ین صورت بیدر ا است و شدهل است، به ماقبل داده یاء، ثقیکسره بر  چون

کنین  کن یبرا و دیآ یم شیپالتقاء سا  اء حذف شده است.ین، حرف یرفع التقاء سا
کن ۀهمز. 2 کلمات ۀز همزبعد ا ،سا تون» وصل در  ُتوا، ِائ  ِت یِائ  َذنی، ِائ  ِت، ِائ  در  «ا، ِائ 

به همزه وصل )به خاطر  یابتداو در صورت « همزه» صورت وصل به ماقبل، به صورت
ِت، یا، ِا یِت ی، ِا یُتونیُتوا، ِا یِا ب: یترت؛ به این شوند یمتبدیل  «یاِء مدی»ن( به یاجتماع همزت

                                                 
 365ص  ؛احکام قراءة القرآنمحمد خلیل حصری؛ ؛ 622_  626ص ؛ قواعد امالی عربیناصف یمین؛ . 6
 _369. 
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 ؛ مانند: َذنیِا 
                                                                                                  1 
 ، دو همزه جمعیشروع کلمه بعد ی، برا«سماوات» ۀکلم یرو در صورت وقف

 ۀاگر کلم یول ؛شود یم خوانده (یونِ ُت یِا ) اءیدوم به صورت حرف  ۀرو همز نیاز ا ؛شوند یم
کلم را« سماوات» کن یبعد ۀبه  کالم، ساقط ۀم، همزیوصل  و  شود یم وصل در وسط 
کن به کمک کلم ۀو همز ن نخواهد بودیگر اجتماع همزتید  وصل خوانده ۀقبل از همز ۀسا
 شود. یم

کن ۀ. همز3 ز در صورت وصل به ماقبل، به ین« ُتِمَن ؤ  اُ » ۀوصل در کلم ۀبعد از همز سا
واو »ن( به یوصل، )به خاطر اجتماع همزت ۀمزو در صورت ابتدا به ه« همزه»صورت 

 شود. یمتبدیل )ُاوُتِمَن( « یمد

 وصل ۀنشانه همز
 استفاده یمختلف یها وصل از عالمت ۀهمز یرسم و ضبط قرآن، برا یعلما ،میدر قد

یرا دندینام یم «ِصَله»دند و آن را کر یم وصل ماقبل الف به مابعد  ۀها نشان آن عالمت؛ ز
 آن بود.

است، « وصل ۀهمز»که  یالف ی، رویقار ییراهنما یها برا از قرآن یه در بعضامروز
کوچک د همزه یشکل جد است، «قطع ۀهمز» ی کهالف یاند و رو قرار داده را ( اݗ  ) یصاد 

ِٰز داده شود؛ مانند: ییقطع تم ۀتا همزه وصل از همز اند را قرار داده (أ) ت
َ
مِ ِیأ

َ
ِٱأ .ر   هلل 

ن است یصود اند مقیگو یم دانند و یم «ِصل»ف اول فعل امر را حر ( ـ ص) شکل یبعض
کالمت را وصل کن و آن را قطع نکن.  2که 

کلمه  ( ـ ص)شکل نیز گر ید یبعض )پیوستن چیزی به چیزی(  «هلَ ِص »را حرف اول 
 .دانند یم

                                                 
 .۴: . احقاف6
رقی62۴ص  ؛قواعد امالی عربیناصف یمین؛ . 2  .، پاو
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 بر شکل عالوهد، کرل، ابتدا وص ۀبه همز بتوانکه  یها در موارد الخط از رسم یدر بعض 33  

گر  دهافزوز یوصل را ن ۀ، حرکت همز« ـ ص» کند،  ۀخواست از همز یقاراند تا ا وصل شروع 
لِ  مانند: ؛حرکت آن را بداند

َ
ِٱ د  ناٱِ ِ؛َحم  د  ِِ؛ه 

 
ِنِ ٱ ر  ِِ؛ظ 

َ
ِلِ ٱ ِٰرَِاع   .اب 

با را قطع  ۀوصل را بدون عالمت و الف همز ۀها، الف همز الخط گر از رسمید یدر بعض
ِٰ ند؛ مانند:ا حرکات )فتحه، کسره و ضمه( نوشته ِِیَات ِاهلل  ر   .َام 

 ین فتحه در حالت وصلی. الف بعد از تنو3
بر  یقار یاند تا راهنما دهکراضافه  ین فتحه، الفیبعد از تنو گفتیمن یدر مبحث تنو

کلمات باشدیوقف بر آخر ا ۀنحو ختم  (ة، ةــ)رد گکه به تاء  یکلمات ی)به استثنا 1ن 
 مانند: ؛اند( شده

                                                                                                                     2 
کلم ًما» ۀهنگام وقف بر  لِ )شود  یم الف خوانده «ِعل  لِ »هنگام وصل  یول ؛(اٰمِع  اَوع  ِم 

ِلِ ٰذَِوَكِ  ست.ا ، الف آن ناخوانا«ك 

 ی. الِف الحاق در حالت وصل۴
 «.وند دادنیاضافه نمودن و پ» :یعنی ،«ِالحاق»
کلمه در هنگام وقف یدن حرفکرنزد قّراء، عبارت است از اضافه « الحاق» به  ،به آخر 

کلمه  منظور  ات.یا حفظ توازن در آخر آیحفِظ حرکِت حرِف آخِر 
کتابت قرآن رعا «وقِف الحاق»  :است لیت شده و شامل موارد ذیدر 
کلم«هاء سکت»الحاق( 6 که درمبحث وقفدرهفت   م پرداخت؛یآن خواه به الحاق ه 
کلمات«الف»الحاق  (2 ِلـ»؛ ، در آخر  ِݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨَِٰاَنا، ِك  ا، ِن َ لظ  

َ
ونَِٱ ِن  ِا،

َ
ولَِٱ س  ِلر َ ِا،

َ
بِ ٱ لَِلَِیلس   ِس  لَِا، ا،ِاس 

 3.«اَرِیارِ َوِقَِ

                                                 
 .6۶۶ص  ؛صرف ساده؛ محمدرضا طباطبایی؛ 6۶2، ص ۴ ج ؛مبادی العربیةرشید شرتوتی؛ . 6

 .22: . یوسف2
 .39_  33ص ؛ المقنعابوعمرو دانی؛ . 3
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کلمات  اِک ـ  ل»و « اَانَ »اضافه شدن الف در آخر  کلمه  یبرا« ّنَ حفِظ حرکِت حرِف آخِر 
 ات است.یحفظ توازن آخر آ یکلمات برا یۀوقف، و در بق هنگام

 شتریب حیتوض
حفظ حرکت  برای است. بوده« َاَن »و در اصل  منفصل ُمتکّلم َوحده ریضم« َاَنا» ۀکلم

کلمه هنگام وقف، الف ۀفتح یرادندکراضافه   یآخر  در زبان عرب، وقف بر متحرک  ؛ ز
کن شدن حرف نون هنگن الیست و در صورت عدم اضافه شدن ایز نیجا م اف و سا

که  ین الف همانند الفیرو ا نیاز ا 1؛اشتباه شود« َان  ناصبه» با ممکن بود، (َان  )وقف 
ست و در حالت ا خوانا یرد، تنها در حالت وقفیگ یم قرار (اِکتابً )ه ن فتحیبعد از تنو

 .است ست و ناخوانایبه آن ن یازیگر نید یوصل
اِک لـ  » ۀکلم ِک »ف ، ُمخّفَ «ّنَ ف همزه، حذف و یتخف یبرا« َأَنا» ۀالف همز است و «ن  َأَنالـ 

کن در متحرک ادغام شده  ا)نون سا کلمه برای ، و الف آخر2(لِکّنَ  «َاَنا» حفظ حرکت آخر 
کلمنگذشت و در صورت اضافه توضیح آن که  است  ۀشدن الف هنگام وقف، با 

ا»الف  قراء، همهرو  نیاز ا 3؛شد یم بالفعل اشتباه ةمشبهف حراز  «ّنَ ِک ـ  ل»  یۀر آد« لِکّنَ
ََِِرب  ِـٰل

ه  ِالل َ َو ِه  ا ن َ َرَِولَِِیك  ِب  ك  ر 
ش 
 
اِب  یِاِأ َحد 

َ
أ

و هنگام  (ِکّنَ ـ  ل) بدون الفرا در حالت وصل،  4
اِک ـ  ل)قرآن، با الف  الخط رسم طبقوقف،   اند. خوانده (ّنَ
اـ  ل» ۀکلم که الزم است این نکته ذکر  قصص، در  ۴۵آیه و  طه ۀسور 37 آیهدر « ِکّنَ

کلمهیالغ ر متصل متکلم معیضم «نا»بوده و « ِلکن  نا»اصل   ر است و الف آن، جزِء اصل 
 شود. یم و هم در حالت وقف خوانده رو هم در حالت وصل نیاز ا است؛

کلمات، برایاضافه شدن الف در سا  .است ات در هنگام وقفیحفظ توازن آ یر 
                                                 

کلمه چند بار در قرآن تکرار شده . 63۴ص  ؛دلیل الحیرانمارغنی؛ . 6 شارح دلیل الحیران  است.این 
کلمات  کتابت  که این الف در حالت وقفی خواناست؛ و  که این الف، زائد نیست، چرا  معتقد است 

که هم در حالت وقفی و هم در  عربی بر اساس حالت وقفی و وصلی می باشد، و حرف زائد، حرفی است 
 حالت ابتدای به آن خوانده نشود.

 .633. همان، ص 2

 .39۴، ص 2 ج ؛شرح الرضیاسترآبادی؛ حسن  محمد بن. 3

کهف4  . :33. 
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که بعدش الف )ِابدال( آمده یا ن فتحهیهمه با تنو ،زاباح ۀکلمات آخر سور 35    است 

بٱ»کلمات  یبه استثنا است؛ ُن ٱ، َل یلّسَ ُس ٱ، وَن لّظُ ن ی، تنودارندکه چون الف و الم  1«وَل لّرَ
کن شودیجه هنگام وقف، حرف آخر کلمه بایدر نت ؛دنکن یقبول نم ن یدر ا .د سا

بعد از  یحفظ توازن، الف یبرا و ردخو یم ات در هنگام وقف به همیصورت، توازن آ
ُن »کلمات  ِب واَل ُس وَنا، الّرَ الّظُ که تنها در حالت وقف خوانا دهکر اضافه« اَل ی، الّسَ و  است اند 

 شود. یخوانده نم لدر حالت وص
 آمده« ِابدال»است که بعدش الف  یا ن فتحهیز همه با تنویانسان ن ۀکلمات آخر سور

 ؛رندیپذ ین نمیو تنو ندر منصرفیکه غ 2«َر یَقوارِ »و « ِسَل اَل َس » ۀدو کلم یبه استثنا است؛
کن ،رو هنگام وقف نیاز ا ات یجه هنگام وقف بر آخر کلمات، توازن آیدر نت ؛شوند یم سا

کلمیبعد از ا یالف ،حفظ توازن یبرا و خورد یم به هم اند  دهافزو «اَر یارِ ، َقَو ِساَل َساَل » هن دو 
 شود. یو در حالت وصل خوانده نم است اکه تنها در حالت وقف خوان

بعد، زائد بوده و  یۀآ یدر ابتدا «اَر یارِ َقَو » ۀالزم است که الف بعد از کلماین نکته  ذکر 
 هم در حالت وقف و هم در حالت وصل. ؛ستا شه ناخوانایهم

کلمه، دایالف ا ی( رویها )عرب الخط از رسم یدر بعض  یشکل یضیب ۀرین هفت 
 ۀریست، داا شه ناخوانایهمآنها  که الف یاند و کلمات قرار داده          له( یطمست ۀری)دا
 مانند: اند؛ ، قرار داده              ره( یُمستد ۀری)دا یگرد

                                                                                                                            3 

                                                 
بیَل » هکلم .۶7و  ۶۶ ،65 ،۴: . احزاب6 بیاَل )با الف  ۶7، بدون الف ولی در آیه ۴در آیه « الّسَ آمده  (الّسَ

ری  .است یسد میغانم قدو کلمه : »نو گر قیاس در اینجا  (الّسبیل)احتمال داشت الف در این  هم )ا
کل که  ۀمصحیح باشد( مانند سه  کلمه بدون الف، دلیل بر این است  دیگر نوشته شود؛ ولی آمدن این 

ری؛ « الف در اینجا الزم نیست آمدن الف در آن (. ایشان 2۴2_  2۴6؛ ص الخط صحف رسم)غانم قدو
 داند. کلمات را برای حفظ توازن در آخر آیات، در هنگام وقف می

 .6۵و  ۴: . انسان2

کلمۀ الزم به  .6۶ و 6۵: . انسان3 که  یَر »یادسپاری است   آمده الف بدون ،۴۴ آیه نمل، سورۀ در «.َقَواِر
یَر... است َِقَوار  ن  ِم  ٌد َمر َ ِم  ٌح ر  ِص  ه  ن َ ِا  َِقاَل ... با اینکه وقف بر آن اولی است، چون در وسط آیه بوده و ،

 نیازی به حفظ توازن نیست.

۠ 
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گرچهن موارد یتوان به ا یم زیگر نیدو مورد د :یادسپاری کتاب افزود؛  رسم و  یها در 
 م مستقاًل به آن پرداخته نشده است:یضبط قرآن کر

 ردیگ یم همزه قرار ۀیکه پا ی. الف1
که در نگارش اولیح دادیحرف همزه توض قباًل درباره نداشت و  یه، شکل خاصیم 

 .ندنوشت یم «یا، و، »به صورت همزه را ،ا حرف قبل از آنیزه به تناسب حرکت هم گاهی
 یحروف ید و آن را روکرحرف همزه وضع  یرا برا «ء»، شکل احمد بنل یاز آنکه خل پس

که به صورت همزه خوانده ا، و، »ن سه حرف یا بدین ترتیب)أ، ؤ، ئ(، شوند  یم قرار داد 
اساس نگارش امروز  ن، بریا بنابر .دهستنحرف همزه  یه و کرسیو پا ناخوانا بوده« ی

گر حرف همزه به تحق کرس یق خوانده شود، الفیقرآن، ا ز به موارد یاست ن (أ)همزه  یکه 
یراشدالف ناخوانا اضافه خواهد  م یخوان یم را به صورت همزه (ء)د ین شکل جدیما ا ؛ ز

 نه الف.
 وصل ۀنزد همز یمد   . الف2

کن یحروف مّد  کنید از حروف مّد و اگر بع ندذاتًا سا گ ی، حرف سا رد، التقاِء یقرار 
کن کن یبرا و دیآ یم شین پیسا گر حرفیرفع التقاِء سا کن در  یمّد  ن، ا ک یو حرف سا

کشش ب یمّد  کلمه باشند، حرف اآل  مانند: َء  ؛شود یم شتر خواندهیبا مّد و   َن یآلِّ َض  ؛َن ـ 
کلم گر در دو  گانه )حرف مّد در آخر کلمه و حرف سا ۀا  ۀکلم یکن در ابتداجدا

کن ی( باشند برایبعد َن  ؛شود یخوانده نم یمّد  ن، حرفیرفع التقاِء سا ّبَ ا مانند: َر
ک   م   ؛ِشف  ا  ُس.ِاَذا الّشَ

در تلفظ خوانده  یول شود مینوشته در نگارش  یمّد  ، حرفین مواردیدر چن
که حروفیآ یم شیپ ین قاعده وقتیا 1.شود ینم یرا؛ به همزه وصل برسند یمّد  د  بعد از  ز

کن یوصل، هم ۀهمز  .است ا مشّددیشه حرف سا
 م:یدار یمّد  الف گونهدو  این، بنابر

                                                 
، ۴ج  ؛مبادی العربیة؛ رشید شرتوتی؛ 3۵2 _ 339، ص 6ج ؛ شرح الرضیحسن استرآبادی؛  محمد بن. 6

 .676ص  ؛صرف ساده؛ محمدرضا طباطبایی؛ 6۶۵ص 
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که یمّد  الف .6 37   و خوانا است وصل( شه )هم در حالت وقف و هم در حالت یهم ای 

َنا :مانند باشد؛متحرک  یکه بعدش حرف است یا یآن الف مّد  َنا َسِمع  َنا ِاّنَ ّبَ  ِاَذا َاَراَد. ؛َر
که یمّد  لفا» .2 در  و در حالت وقف خوانااست؛ یعنی  ها ناخوانا وقت یبعض ای 

کن  است یا یست و آن الف مّد ا حالت وصل ناخوانا ا مشّدد یکه بعدش حرف سا
َن ؛ مانندباشد ّبَ م  : َر ، ِاَذا الّشَ ِشف  ک   .ُس ا ا

 یّد م ن الفیب یهند، از نظر شکل ۀقار شبهو  ی، ترکیالخط عرب با رسم یها در قرآن
 قبل از الف ۀ، فتحیرانیاالخط  در قرآن با رسم یول ؛وجود ندارد یخوانا و ناخوانا تفاوت

 یناخوانا را معمول یمّد  قبل از الف ۀو فتح         ستادهیخوانا را به صورت ا یمّد 
 مانند: ؛اند نوشته

1 

 ندارند مشخص ۀکه قاعده و ضابط یموارد
کتابت قرآن به کلمات که استثنایخور یبرم یدر  کلمات، با الف زائد یدر بعضئًا م   یاز 

که نوشته شده کلم یکیمانند شود؛  یخوانده نم اند  ُه » ۀاز دو الف در  َبَحّنَ الف و  2«اَلَ اذ 
و الف آخر  1«نی  ِماَئَت » 7،«ةِمائَ » 6،«ٍء یِلَشا» 5،«َء یِجا» 4،«َئُسوایَتا» 3«َئُس یایَ »کلمات 

                                                 
 .65: . حشر6

 .26: . نمل2

 .36: و رعد 37: . یوسف3

 .37: . یوسف4

 .23: و فجر ۶9: . زمر5

کهف1  . :23. 

کلم عرب»گوید:  میناصف یمین  ؛در موارد متعدد. 7 کلم نوشتند تا را با الف می« ِمَئه» ۀها  « ِمنه» ۀاز 
یرا نقطه ؛ز داده شودیتمی کتابت عربی وجود نداشت ز که  در زمان حاضر صحیح... گذاری در  تر آن است 

یسند زه با وجود نقطه ؛آن را بدون الف بنو ناصف « گذاری، امکان این اشتباه از بین رفته است چون امرو
 .23۴_  233ص ؛ قواعد امالی عربییمین؛ 
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 2.«وَداَثُم » ۀکلم
 ۀریها دا ن الفیا یقرآن، رو یقار یراهنما ی( برایها )عرب الخط رسماز  یدر بعض

کنداند تا بر عدم تلّفظ  قرار داده یگرد لت   .دال

ناخوانامواردواو
 کرد: یبند توان در دو دسته جمع یم را واو ناخوانا موارد

کل یموارد (6  شود؛ یزائد است و خوانده نم یکه حرف واو به 
که به  یالف ،گریبه عبارت د ؛شود یم و به صورت الف خواندهکه حرف وا یموارد (2

 صورت واو نوشته شده است.

کل ی. موارد1  زائد است یکه حرف واو به 
کلمه از در نگارش  است، شده نوشته  ی، واو زائد(اُ )قرآن، بعد از الف مضموم شش 

ول» آن شش کلمه عبارتند از: .شود یدر تلفظ خوانده نم یول ِݨݨݨݨݨݨݦݦݦِـا  ِئ ِݦݦݨݨٰ  وك  ولیل ِِ،ِا  وا،ِا  ول  ݩݩݩِٰ،ِا  ݧ وٰلآݧ ،ِا  ِء  ِات 
ِِو وس  ِی ِرا  م   3.«ك 

کلمه، هیا یبرا که بتوان بر دهنکرذکر  یا چ قاعده و ضابطهین شش  ، هااساس آن اند 
ن است یرسم و ضبط قرآن به آن پرداخته شده ا یها که در کتاب یلیتنها دل .ه کردیتوج

کتاب یدر بعض .اند شتهن نویچن نیه، ایکه در مصاحف اول ذکر  یهاتینحو، توج یها از 
 یعرب، حروف و کلمات از نقطه و عالمت، خال یۀدر نگارش اول اینکه از جمله ؛اند دهکر

از این رو بعد از الف  ؛مشکل بود« یـ  ی و ِالُاولِ »و « َک یو ِالَ  ُاولِئَک »کلمات  لذا تمییزند بود
کلمات  ند، )همانا دهکراضافه  ی، واو«یُاولئَک و ُاول» و»و  «ُعَمر»گونه که در  ر  « َعم 

                                                                                                                     
 .۶۶و  ۶۵ :. انفال6

کلمه 2 ( ۵6: ، و نجم33: ، عنکبوت33: ، فرقان۶3: هود)مورد  چهارتنها در  و بار در قرآن آمده 2۶. این 
 .با الف زائد آمده است

واعد امالی ق؛ ناصف یمین؛ ۵3ص  ؛المقنع؛ ابوعمرو دانی؛ 697_  69۶ص ؛ دلیل الحیرانمارغنی؛ . 3
، ۴ج  ؛العربیة مبادیرشید شرتوتی؛  ؛6۶7ص  ؛رف سادهصمحمد رضا طباطبایی؛ ؛ 223ص  ؛عربی

 .6۶3ص 
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که واو گفته 39   کلمه تمین ایاند تا ب دهکراضافه  یاند  را بر « ءُاوآل»ز داده شود( و سپس یین دو 

کر« ـ یُاول»را بر « ُاوُلوا و ُاوالِت »و « ُاولئک»  1.اند دهحمل 
 ۀرین شش کلمه، دایواو ا ی، رویقار یراهنما ی( برایها )عرب الخط از رسم یدر بعض

کنداند تا بر عدم تلفظ حرف واو در هنگام قرائت  قرار داده یگرد توخال لت   ؛ مانند:دال
 

2 
 

کلمه، با خط ریواو ا ریز( یو ترک یها )فارس الخط از رسم یدر بعض  ۀکلم ،زین شش 
لت اند تا بر خوانده نشدن حرف واو در هنگام قرائت  نوشته« بال اشباع»ا ی« قصر» ؛ کنددال

 مانند:

 

که واو ۀقار شبهالخط  در رسم ن یـاند، واو ا دهکررا با عالمت سکون مشخص  یمّد  هند 
کلمه را بدون عالمت سکون نوشته  اند؛ مانند: شش 

 

                                     
 

َتِمُعو  ی»کلمات  یمّد  واودر ابتدای همین آیه،  ِبُعو  یفَ »و « َن س  ست، با ا خواناکه « َن ّتَ
کلمات  یولاست؛ عالمت سکون مشخص شده  ـ  ُأو»واو   ناخوانارا که « اُأوُلو»و « ِئَك ل

 .فرق باشد خوانا و ناخوانا یمّد  ن واویاند تا ب ست، بدون عالمت سکون نوشتها

 شود یم که واو به صورت الف خوانده ی. موارد2
 مفتوح، قلب به الف واو متحّرک ماقبل ،اساس قواعد زبان عرب )قواعد ِاعالل( بر

                                                 
قواعد امالی ؛ ناصف یمین؛ ۵3ص  ؛المقنع ابوعمرو دانی؛ ؛ 697_  69۶ص ؛ دلیل الحیرانمارغنی؛ . 6

، ۴ج  ؛العربیة مبادیرشید شرتوتی؛ ؛ 6۶7ص  ؛صرف سادهمحمد رضا طباطبایی؛ ؛ 233ص ؛ عربی
 .6۶3ص 

که ضمه استشدن واو را به تن دلیل الحیران، اضافه که حرکت  در حالی ؛اسب حرکت همزه دانسته 
ی»و  «ِالیک»همزه  کلم استکسره  «ِال  ی» ات)واو  یُهما»، «ُاول  یُهم  »، «ُاول  کلمه  و خوانا «ُاول  « ُاوِلی»واو 

 (.استناخوانا 

 .63: . زمر2
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 .َدَعا                َدَعَو  مانند: 1؛شود یم
ل ینوشته شود )به دل« الف»ن است که به صورت یا« از واومنقلب الف »اصل در 
 یول ؛شود یم ز نوشتهیجا به صورت الف ن رو در همه نیاز ا 2؛الف به واو( ۀامتناع از امال

کلمه  نقلب از واو به صورت حرف واو نوشته )برخالف قاعده( الف مقرآن در هشت 
کلمه .د به صورت الف خوانده شودیبا یولاست شده  ، ةوَصل  » عبارتند از: 3آن هشت 

ب  ةوی  ، َح ةوَزک   در « ةو، َمن  ةو، َنج  ةو، َمشک  ةوَغد  »و اند  تکرار شده که چند بار در قرآن« وا، ِر
 ن.یمعات یآ

کلم این نکتهذکر  که دو  طبق ر اضافه شوند، یاگر به ضم« ةوی  َح »و  «ةوَصل  » ۀالزم است 
 مانند:  شود؛ میقاعده، واو به صورت الف نوشته 

 .یاتیِلَح  ؛اُتنایَح  ؛اِتُکم  یَح  یف؛ یِاّنَ َصالت ؛َصالِتِهم   یف ؛َصالَتُه  ؛ِبَصالِتَک 
ردهیدل یبعض که نوشتن الف به شکل واو، برا ل آو کلماتیاشاره به اصل ا یاند   ن 

گفتهید یو برخ است ل به واو یالف را متما یها )اهل حجاز( صدا از عرب یاند بعض گر 
 4کردند. یم )و درشت( تلفظ

 مختلف یها الخط ن مورد در رسمیا یگذار عالمت ۀنحو
کلمه، الف قرمز رنگیواو ا یم، رویقد یها در قرآن دادند تا بر تلفظ  یم قرار ین هشت 

کندواو به صورت الف  لت   5.دال
کوچک ید، رویجد یالخط عرب با رسم یها در قرآن اند تا بر  قرار داده یحرف واو، الف 

کندتلفظ حرف واو به صورت الف  لت  الف )منقلب از وجود حرف مفتوح قبل از  .دال
                                                 

 .26۴ص ؛ دلیل الحیراناحمد مارغنی؛  ابراهیم بن؛ 6۵ص  ؛صرف سادهمحمدرضا طباطبایی؛ . 6

دلیل  ،. ابوعمرو دانی6۶۵، ص ۴ج  ؛ةمبادی العربیرشید شرتوتی؛ ؛ 263ص ؛ دلیل الحیرانمارغنی؛ . 2
 (.۶۶ص  ؛المقنع)ابوعمرو دانی؛  داند الف به واو می ۀآن را امتناع از امال

 .۶۶و  ۵۴ص  ؛نعقالمابوعمرو دانی؛ ؛ 26۵ص ؛ دلیل الحیراناحمد مارغنی؛  ابراهیم بن. 3

محمد رضا ؛ ۶۶و  ۵۴ص  ؛المقنع؛ ابو عمرو دانی؛ 26۶ص ؛ دلیل الحیراناحمد مارغنی؛  اهیم بنابر. 4
 .6۶۶ص  ؛صرف سادهطباطبایی؛ 

 .639ص  ؛المحکم فی نقط المصاحفابوعمرو دانی؛ . 5
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کشش صدا شدن واو(، باعث دو برابر 96    :مانند 1شود؛ یم حرِف قبل ۀفتح یمّد و 

َلٰوِِ ٰوِِ؛ةٰوَِیَِحِِ؛ةص  ِ.ِ...ةَزک 
حرف قبل از  ۀهند( فتح ۀقار شبهو  ی، ترکیرانیم، ایقد یها )عرب خطال ر رسمیدر سا

ده( یکش ی)فتحه با صدا یاشباع ۀفتح ۀنشاناند تا  نوشته           ستادهیاواو را به صورت 
لت داشته اند تا بر عدم تلفظ آن  و حرف واو را بدون عالمت نوشته باشد  2؛باشددال

 .ةوی  َح  ؛ةوـ  َصلمانند: 
الف روی واو این کلمات، د، یجد یالخط عرب مرکز طبع و نشر، همانند رسمدر قرآن 

حرف قبل از واو  یول باشد؛تلفظ حرف واو به صورت الف  نشانهاند تا  قرار داده یکوچک
کلمات را بدون عالمت یا کناند و با توجه به  نوشته« فتحه»ن   عالمت نداشتن حرف سا

 :؛ مانندشود یم یاعث اشتباه قارموارد باز  یالخط، در بعض ن رسمیدر ا
 

3 
کوچک رو ت»حرف واو در  یالف   فتحه ۀدیکش یخواندن واو با صدا ۀنشان« َصَلو 

کوچک رو یول است؛ حرف واو به صورت خوانده شدن  ۀنشان« ةَصلو  »حرف واو  یالف 
کلمات آشنایکه با تلفظ ا یکس است. (یالف )مد ن تفاوت را یا تواند نمیندارد،  یین 

  4.ص دهدیختش

                                                 
کرسی الف مدی به 6 کرسی همزه( حرف واو،  و خوانده  آید شمار می. در چنین مواردی )همانند 

یراشود؛  نمی  خواند، نه حرف واو را. قاری قرآن، این شکل جدید را به صورت الف می ز

که الف مّدی نیامده گفت« الف مّدی». در مبحث اشکال 2  ۀ)مانند: هذا(، فتحاست یم در مواردی 
ا(  حرف را ایستاده می ذ  یسند )ه  تا بر تلفظ الف اند...  در اینجا نیز فتحۀ قبل از واو را ایستاده نوشتهنو

که به صورت واو نوشته شدهمدی ) کند( است الفی  لت  کوچکی کرو دیگر نیازی به اضافه  دال دن الف 
 روی حرف واو نباشد.

 .233: . بقره3

کلمه 4 طی  ». حرف الم در  کن بودن آن است. چرا بدون عالمت بودن « الُوس  بدون عالمت، و نشانۀ سا
ة»حرف الم  کن بودن آن نباشد؟ به قرینۀ « َصلو  ت»نشانۀ سا کلمه بعدی « َصَلو  ة»چرا  و  گر « َصل  نباشد؟ ا

که حرف قبل از آن مفتوح است و  الخط عربی، روی حرف واو، الف قرار داده در رسم اند، برای این است 
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خوانده  یول شود میکه نوشته  یبه موارد واوتوان  یم زیگر نیدو مورد د :یادسپاری
کتاب کرد؛شود، اضافه  ینم کر یها هرچند در   نشدهپرداخته  هابه آن میرسم و ضبط قرآن 

 .است
 ردیگ یم ه همزه قراریکه پا ی. واو1

ف، یتخف ۀاساس قاعد بر گاهیه، یدر نگارش اول گفتیم حرف همزهدر مبحث همزه 
همزه  یبرا (ء) یدینکه شکل جدیااز  پس .ُموِمن :مانند ؛شد یم به صورت واو نوشته

گر حرف همزه به تحق ،(ُمؤِمن)دادند حرف واو قرار  یروآن را و  شدوضع  ق خوانده یا
کرسیپا)شود، حرف واو  ناخوانا اضافه خواهد  واو شود و به موارد یخوانده نم (همزه یه و 

یرا ؛شد  نه حرف واو.شود  یم به صورت همزه خوانده (ء)د ین شکل جدیا ز
 وصل ۀنزد همز یمد   . واو2

گر بعد از واو مّد  کن یا گ یدا مشّد ی، حرف سا کلمیقرار  گانه باشند،  ۀرد و در دو  جدا
کن  یمّد  ن واویب کن است و حرف سا کنید بعدا مشّد یکه ذاتًا سا  شین پی، التقاِء سا

کن یبرا ین مواردیدر چن .دیآ یم وِالِ  شود؛ مانند: یخوانده نم یمّد  ن، واویرفع التقاِء سا وت  ٰتِا  ِالِ ِِِِِِِِِِِِِابك  وت  تِٰا  ِك  ِ؛اب 
ِیلِ  د  ب  ِاهلَلِیلِ ِِِِِِِِِِِِِِِِاهلَلِِاوع  د   .عب 

خوانا و  یمّد  ن واویب ی، از نظر شکلیو عرب ی، ترکیرانیالخط ا با رسم یها در قرآن
 یمّد  هند، واو ۀقار شبهالخط  با رسم یها در قرآن یول ؛وجود ندارد یاوتچ تفیناخوانا ه

 مانند: ؛اند ناخوانا را بدون عالمت سکون نوشته یمّد  خوانا را با عالمت سکون و واو
 

1 
2 

                                                                                                                     
کشش صدای فتحه می کن است و  شود؛ ولی طبق این رسم باعث مّد و  الخط، حرف بدون عالمت، سا

که در نگارش نیامده کوچک، الفی است  ِت »است؛ مانند:  الف  کلمه «. َصَلو  ة»پس  نیز باید « َصلو 
ة» و   «.وةَصل  »خوانده شود نه « َصل 

 .39: . اعراف6
 .۵3: . ِاسراء2
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ناخوانااءیموارد 93  

 .کرد یبند توان در دو دسته جمع یم زیرا ن« اءی»موارد 
 شود؛ یزائد است وخوانده نم یکل اء بهیکه حرف  یموارد .6
که به  یالف ،گریبه عبارت د ؛شود یم اء به صورت الف خواندهیکه حرف  یموارد .2

 اء نوشته شده است.یصورت 

کلیکه حرف  ی. موارد1  زائد است یاء به 
کهنوشته شده  یاِء زائدی ،(ِا )که بعد از الف مکسور  هست یدر قرآن کلمات در  است 
ِیَفا َِاِآن کلمات عبارتند از:  .شود یتلفظ خوانده نم ِمات  ِیَفا ِِاَِ  1؛ن  ت َ ِم  نِنَِ  2؛ن  ِیَبا ِم 

ل رس  ِیَمَلا ِ ؛ مانندر متصل شده باشدیکه به ضم یوقت«  َمَل » ۀکلم  3؛َنِیالم    4؛ه 
ی َِمَلا  م  ه 

اَِاء اول کلمه یحرف  ؛5 ِیی ِ ب  م  کلمی 6؛ك  ِ ۀاء دوم 
َ
أ ِییِ ب   ۀسور ۶آیه در  د 

 7ات.یذار
کلیاِء ای یقرآن، رو یقار یراهنما ی( برایها )عرب الخط از رسم یدر بعض مات، ن 

لت اء در هنگام  قرائت یاند تا بر عدم تلفظ حرف  قرار داده یگرد تو خال ۀریدا  کند.دال
کرسیهند( حرف  ۀقار شبهو  ی، ترکیرانیها )ا الخط گر از رسمید یدر بعض همزه  یاء را 

رده و حرف همزه را رو شماربه  حرف الِف قبل  ؛ها الخط ن رسمیدر ا .اند آن قرار داده یآو
                                                 

 .6۴۴آل عمران: . 6

 .3۴انبیاء: . 2

 .3۴انعام: . 3

 .653اعراف: . 4

 .33یونس: . 5

 .7قلم: . 1

کلمه دو بار در قرآن آمده7 ِالَأیِ آمده  یاءک ص، با ی ۀسور 67آیه در  و . این  َِذا در همچنین است.  د 
رَ اِء، ِلَق انَ اِء، َء یَت اِء، اِ َق ِتل  »کلمات  کرسی الزم ندارد« اِء اِء، َو ها  بعضی از قرآن .همزه بعد از الف مدی، پایه و 

رائ(.است همزه روی حرف یاء زائد نوشته شده   )ِتلقائ، ایتائ، ءانائ، ِلقائ، و
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 ِه.َماَلئِ  ؛َنَبائ ؛َاَفاِئن   :مانند ؛شود یو خوانده نماست زائد  اء،یاز 

 شود یم اء به صورت الف خواندهیکه  ی. موارد2
 اِء متحرک ماقبل مفتوح، قلب به الفیاساس قواعد زبان عرب )قواعد ِاعالل(،  بر

ا               ی  م  ر   شود؛ مانند: یم م   ر 
حرف الف و غلبه داشتن  ۀل جواز امالیرا )به دل اءی، الف منقلب از یدر نگارش عرب

گویسند )تا قابلینو یبه صورت الف نم 1کلمات در نگارش( ۀشیر مختلف  یها شیت 
 سند و به صورت الفینو یم «اءی» یبلکه به صورت شکل اصل ؛را داشته باشد(

 خوانند. یم
کلماِت موارِد ذ« اءی»حرف   د:شو یم خوانده« الف»ل به صورت یدر آخر 

ی باشد؛ مانند:« اءی»آن منقلب از « الف»که  یثالث های مافعال و اس ۀ. در هم6  ؛َرم 
ی ى ؛َسع  ی ؛ُهد   ؛َفت 

« الف»که قبل از  یش از سه حرف باشند، در صورتیبکه  هایی مافعال و اس ۀ. در هم2
ى :نباشد؛ مانند« اءی»حرف  د  ى ؛یـَصّل   ؛َاه  ر  ى؛ ؛ُکب  ار   ُسک 

یکه عبارتند از یَاعجم. در پنج َعَلم 3 ییع ؛: ُموس  ی ؛س  ى ؛َمت  ر  ى؛ ؛َکس  ار   ُبخ 
ىکه عبارتند از ی. در پنج اسم مبن۴ ـ ی اَ  ؛: َلد  ی ؛ّن  ی؛ـ  ُال ؛ُاولـ ی ؛َمت 
که عبارتند ۵  2ی.ـ  َبل ؛یـ  َحّت  ؛یـ  َعل ؛ِالـ یاز: . در چهار حرف 

 مختلف یها الخط ن موارد در رسمیا یگذار عالمت ۀنحو
کلمات، الف قرمز رنگیاِء ای یم، رویقد یها آندر قر تلفظ  ۀنشاندادند تا  یم قرار ین 

؛ ی اهّلُل مانند: َنَر  ؛ساکن برسندکه به حرف  یموارد ءبه استثنا 3؛باشداء به صورت الف ی
 َم.یر  ُن َم ب   یَس یِع 

                                                 
 .۶۶_  ۶3ص  ؛المقنعابوعمرو دانی؛ . 6

 .263_  265ص  ؛دلیل الحیراناحمد مارغنی؛  ابراهیم بن؛ 75ص  ؛قواعد امالی عربیناصف یمین؛ . 2
 .639ص  ؛المحکم فی نقط المصاحفابوعمرو دانی؛ . 3
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کوچکیحرف  یرود، یجد یالخط عرب با رسم یها در قرآن 95    اند تا بر قرار داده یاء، الف 

کنداء به صورت الف یتلفظ حرف  لت  حرف اء ین الف منقلب از یاچون قبل از و  دال
برابر  حرِف قبل ۀفتح ی، مّد وکشش صداهستمفتوحی   .ُهَدى   ؛َرَمی  : مانند1؛شود یمدو
حرف قبل از  ۀهند(، فتح ۀقار شبهو  ی، ترکیرانیم، ایقد یها )عرب الخط ر رسمیدر سا

ده( یکش ی)فتحه با صدا یاشباع ۀاند تا بر فتح نوشته         ستاده یاء را به صورت ای
لت کند  مانند: 2عدم تلفظ آن باشد، ۀنشاناند تا  اء را بدون عالمت نوشتهیو حرف  دال

ی ى ؛َرم   .ُهد 
کلمات همانند رسمیاِء ای یدر قرآن مرکز طبع و نشر، رو د، الف یجد یالخط عرب ن 

اِء یحرف قبل از  یول است؛اء به صورت الف یظ حرف تلف نشانهاند تا  قرار داده یکوچک
کلمات را بدون عالمت )فتحه( نوشتهیا   مانند: ؛اند ن 

                                                                                                                     3 
کن، فاقد عالمت است والخط، حرف  ن رسمینکه در ایتوجه به ابا  بر                شکل سا

لت  یتلفظ الف که نوشته نشده یمدال ـ  »د مانن) است کند  در «   ـ  ق »و « هایاَ ی  »در « ی
اء در یحرف  یالف کوچک روص دهد یتشخ تواند نمیقرآن  ی. قار(«ِتُکمَصَدق  »
و  به صورت الف اءیبلکه نشانه تلفظ حرف  نیستاء یحرف  یمصوت الف برا« ى  ذاالَ »
 است. «ذال»ن الف مصوت حرف یا

خوانده  یول شود میکه نوشته  یئایتوان به موارد  یم زینگر یدو مورد د :یادسپاری
کتاب کرد؛شود، اضافه  ینم کر» یها هرچند در  به  به طور مستقل« میرسم و ضبط قرآن 

 .است آن پرداخته نشده

                                                 
کرسی الف مدی به 6 کرسی همزه( حرف یاء، پایه و  و  آید شمار می. در چنین مواردی )همانند پایه و 

یرشود؛  خوانده نمی  خواند، نه حرف یاء را. را به صورت الف می  قاری قرآن، این شکل جدید از

رقی مورد حرف واو متذکر شدیم، ایستاده همان 2 که در پاو قبل از یاء، بر تلفظ الف مدی  ۀبودن فتح گونه 
که به صورت یاء نوشته شده لت می( است )الفی  کوچکی کرد، و دیگر نیازی به اضافه کند دال ن الف 

 .نیسترف یاء روی ح

 .2۶۴: . بقره3



کریم                                                                        رسم و ضبط ق                                                                                                                                                 رآن 

 

  91 

کرس یئای. 1  ردیگ یم همزه قرار یکه 
 ۀاساس قاعد بر گاهیه، یدر نگارش اول ،میدر مبحث همزه متذکر شدر که همانطو

نکه یبعد از ا .ةَک یِ مال ؛ُی : بارِ مانند ؛شد یم اء نوشتهیف، حرف همزه به صورت یتخف
باِرُئ، ) اء قرار دادندیحرف  یرو آن را و شدوضع همزه  یبرا (ء) یدیشکل جد

خوانده  (همزه یکرس)اء یشود، حرف ق خوانده یاگر حرف همزه به تحق ،(ةَمالِئَک 
یرا اِء ناخوانا اضافه خواهد شدیشود و به موارد  ینم ، به صورت (ء) دین شکل جدیا؛ ز

 .(اءی)شود نه حرف  یم همزه خوانده
 وصل ۀنزد همز یمد   اِء ی. 2

گر بعد از  کن یاِء مّد یا گ یدا مشّد ی، حرف سا کلمیقرار  گانه باشند،  ۀرد و در دو  جدا
کن  یمّد  اِء ین یب کن است و حرف سا کنید بعدا مشّد یکه ذاتًا سا  شین پی، التقاِء سا

کن یبرا  ین مواردیدر چن و دیآ یم  شود؛ مانند: یخوانده نم یمّد  اءین، یرفع التقاِء سا
م   یفِ ؛ ةَن یَمِد ال    فِـ              ةَن یَمِد ال   یفِ  م    فِـ               اِت َو الّسَ  .اِت َو الّسَ

 یچ تفاوتیخوانا و ناخوانا ه یمّد  اِء ین یب ی، از نظر شکلیالخط عرب با رسم یها در قرآن
 مانند: ؛وجود ندارد

                                                                                                                                1 
اند تا بر  ستاده نوشتهیخوانا به صورت ا یمّد  اِء ی ۀ، کسریو ترک یرانیالخط ا در رسم

لت کندده( یکش ی)کسره با صدا یاشباع ۀکسر کسر دال ناخوانا را به صورت  یمّد  اِء ی ۀو 
کسر نوشته یمعمول اِء یکوتاه( و ناخوانا بودن حرف  ی)کسره با صدا یمعمول ۀاند تا بر 

کند؛ لت   مانند: دال

 
ناخوانا را  یمّد  اِء یخوانا را با عالمت سکون و  یمّد  اِء ی یزن هند ۀقار شبهالخط  در رسم

 ؛خوانا و ناخوانا فرق باشد یمّد  اِء ین یب یاند تا از نظر شکل بدون عالمت سکون نوشته
 مانند:

                                                 
 .6۵۶: . اعراف6
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ناخواناموردالم 97  

 .است یف نزد حروف شمسیتعر «ل  اݗ »تنها مورد آن الم 
وصل است که  ۀآن، همز «الف» .«الم»و « الف» ف، شامل دو حرف است:یتعر «ل  ٱ»

کن است  «الم» .دوش یشود و در وسط جمله خوانده نم یم کالم خوانده یر ابتداد آن، سا
و نزد چهارده حرف  1،«ِادغام» ،یو نزد حروف، دو حالت دارد: نزد چهارده حرف شمس

 شود. یم «ِاظهار» ،یقمر
 مستقل ۀکلمک ی، (فیتعرالم )ف، چون حرف ُمدَغم یتعر« ل  ٱ»در هنگام ادغام الم 

 و درتبدیل  یهنگام تلفظ، به حروف شمس یشود ول یم ، در نگارش کلمات نوشتهاست
ف را یقرآن، عالمت سکون الم تعر یقار ییراهنما یرو برا نیاز ا شود؛ یم ادغامآنها 

کنداند تا بر عدم اظهار  ننوشته لت  د ی، عالمت تشدیحروف شمس یو در عوض، رو دال
کامل )الم در حروف شمس ۀنشاند تا ان گذاشته   مانند:؛ باشد( یادغام 

سلٱ م  حملِ ٱَنِمِ ِ؛ش   ِٱِة؛ر َ اس  ِِ؛لن  ن َ ِٱا  ِ.ةاَعِلس ٰ
خوانده  ، حرف الم چون فاقد عالمت استیگذار عالمت ۀوین شیااساس  بر

د د است دو بار و به صورت مشّد یتشد یچون دارا یشود و در عوض حرف بعد ینم
 شود. یم خوانده

 یقار ییراهنما یرو برا نیاز ا ؛شود یم «اظهار» یف، نزد حروف قمریتعر« ل  اݗ  »ا الم ّم ا
کندبر اظهار اند تا  دهکرقرآن، آن را با عالمت سکون مشّخص  لت    ؛ مانند:دال

َقَمرٱ رنَِِ؛ل  ِٱاَِفج َ َار  ِل  تِٰٱِ؛ض  ك  ِل  ٰعَِِوِِ؛اب  َِال  ِیِٰاد  ِات 
 یادسپاری

عجبا »است: ن جمله خالصه شده یکه در ا دنمجموعًا چهارده حرف ی. حروف قمر6
ن جمله خالصه شده یکه در اند چهارده حرفز ین یحروف شمس .«یکه خوف حق غم

 .«ِشِنل زردست»است: 
                                                 

، ص ۴ج  ؛مبادی العربیة؛ رشید شرتوتی؛ 696، ص 3ج ؛ شرح الرضیحسن استرآبادی؛  محمد بن. 6
 .62ص  ؛صرف ساده؛ محمدرضا طباطبایی؛ 33
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که چون در فارس یادآوریالزم به  کسان ی« ز، ذ، ظ، ض»حرف ، تلّفظ چهار یاست 
س، »حرف  ن تلفظ سهیو همچن هست زیگر نیسه حرف د ۀندینما« زاء»است، حرف 

و تلفظ دو  هست زیگر نیدو حرف د ۀندینما« نیس»پس حرف  .کسان استی« ث، ص
 هست. زین« طاء»حرف  ۀندینما« تاء»حرف  و کسان استی یفارسدر « ت، ط»حرف 

ن حروف به یشباهت ا ،«یقمر»و  «یشمس»به حروف این  یگذار . عّلت نام2
 یول ؛ندارد ییقدرت خودنما یا چ ستارهید، هی؛ با طلوع خورشاست« قمر»و  «شمس»

کنار او خودنما ۀهمو ندارد  ین قدرتیماه چن ز ین یحروف شمس .کنند یم ییستارگان در 
 ییخودنماقدرت  یالم در مقابل حروف شمس و ن استیف چنیتعر« ل  ٱ»الم نسبت به 
ف در یتعر« ل  ٱ»ندارند و الم  ین قدرتیچن یحروف قمر یول ؛شود یم ادغامآنها  ندارد و در

 شود. یم در تلفظ اظهارکند و  یم ییخودنما یمقابل حروف قمر
کن در حروف شمس ۀ. قاعد3 کن یادغام الم سا اختصاص تعرف  «ل  ٱ»، به الم سا

کنگرنه دارد؛ و   مانند: ؛را ندارد یژگین ویا یهر الم سا
ِٱَوِ ت  َتف َ ِلِ اَِِ؛ل  م  ك  َنت  ذاِِ؛س  َتَقِٱا  .یِ ل  م  ِت 

میانادرقرآنکرمواردحرو ناخویحندجمع
کر ۀهم ، ی، عربیرانیمختلف )ا یها الخط م را با رسمیموارد حروف ناخوانا در قرآن 

 یبراآنها  ۀبا هم ییآشنا ،شک کردیم. بدون یهند( مورد بررس ۀقار شبهو  یترک
که بر پ همان) قرآن یخوان حیصح  ی؛ ولاست( الزم است نازل شده ؟ص؟امبر اسالمیگونه 

که آموزش روخوان با توجه به هدف کر یخوان و روان یما  م )از نظر نگارش و یقرآن 
کلاست، آشنایی تفصیلی  (یگذار عالمت و اصطالحات عربی القرآن  مطالب رسم یۀبا 

 نیاست؛ از ا یکافآنها  یگذار عالمت ۀبا نحو ییآشناو موارد استثنا و... لزومی ندارد و 
کرد یبند دسته یتر ادهن سیو تحت عناو یاجمال به صورترا آنها  رو تا  خواهیم 

 موارد حروف ناخوانا در قرآن آشنا شوند. همهتر با  آموزان راحت قرآن

 ناخوانا موارد الف
شه )در حالت وقف و یو هم یردگ یم که بعد از واو آخر کلمه قرار یالف :«الف جمع». 6

 ( ناخوانا است.وصل
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 ید ولوش یم کالم خوانده یبتداکه در ا یالف متحرک: «همزه وصل در وسط جمله». 2 99  

اساس حالت وصل است،  قرآن بر یگذار د و چون عالمتوش یدر وسط جمله خوانده نم
 ( ناخوانا است.ها )در حالت وصل وقت یو بعض شود میبدون حرکت نوشته 

 ن فتحه اضافهیکه بعد از تنو یالف: «ن فتحه در حالت وصلیالف بعد از تنو». 3
گرد  یکلمات ید )به استثناوش یم باشد  یقار یتا راهنمااند(  ختم شده (ة، ةـ)که با تاء 

 ( ناخوانا است.ی)در حالت وصل گاهیدر هنگام وقف و 
 شود؛ می یز بررسیو در مبحث وقف )ابدال( ن شد ین بررسین مطلب در بحث تنویا
 ندارد. یرو طرح آن در مبحث حروف ناخوانا، لزوم نیاز ا

کلمه اضافه شده و تنها در  یالف: «وصل الِف الحاق در حالت». ۴ که در آخر هفت 
 ود.ش یناخوانا( و در حالت وصل خوانده نم گاهیست )ا حالت وقف خوانا

، مطرح شود می یبررس دوباره ن مطلب در مبحث وقف )ِالحاق(ینکه ایبا توجه به ا
 ندارد. یدن آن در مبحث حروف ناخوانا، لزومکر

کرسیالف پا». ۵ خوانده  ۀ، تا نشانیردگ یم ر حرف همزه قراریکه ز یالف :«همزه یه و 
همزه  یبرا «ء»د ینکه امروزه شکل جدیبا توجه به ا .شدن آن به صورت همزه باشد

همزه  یه و کرسیشود و در حکم پا یخوانده نمدیگر ن الف یشناخته شده است، ا
کرس یئایو و واو  الف است. شه ناخوانا(ی)هم ک یرند، تحت یگ یم همزه قرار یکه 

کرسیپا» عنوان  .شوند یم یمعرف« همزه یه و 
کن یا یالف مّد  :«وصل ۀنزد همز یمّد  الف». ۶ با توجه به ، رسد یم که به حرف سا

کن یمّد  نکه الفیا کن است، التقاِء سا رفع التقاء  ید، برایآ یم شین پیذاتًا سا
کن کلمه باشند ین، در صورتیسا در  لفا. این دوش یمخوانده ن حرف مّدی ،که در دو 

وصل،  ۀنزد همز یمّد  اءیو و واو  الف .است حالت وقف خوانا و در حالت وصل ناخوانا
 .شوند یم یمعرف« وصل ۀنزد همز یمّد  حروف»عنوان  تحت

 ناخوانا موارد واو
کلمه یمّد  واو». 6 که بعد از الف مضموم در شش کلمه نوشته  یواو: «در شش 
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 .ستا شه ناخواناید و همشو یخوانده نم یول شود می
حرف واو در هشت کلمه به صورت  :«دوش یم که به صورت الف خوانده یواو». 2

که د، وش یم الف خوانده کلاز آنجا  ن یخوانده شدن ا ۀموجود، نحو یها الخط رسم یۀدر 
عالمت موجود، به صورت الف است،  واو به صورت الف، با عالمت مشخص شده

کرسیو در حکم پاشود و حرف وا یم خوانده و  واو .ستا شه ناخوانایو هم یمّد  الف یه و 
کرسیپا»ک عنوان یتحت شود،  یم که به صورت الف خوانده یئای « یالف مّد  یه و 

 شود. یم یمعرف
کرسیواو پا». 3 خوانده  ۀ، تا نشانیردگ یم ر حرف همزه قراریز که یواو «:همزه یه و 

زه شکل جدیا با توجه به .شدن آن به صورت همزه باشد همزه  یبرا «ء»د ینکه امرو
شه یهمزه و هم یه و کرسیشود و در حکم پا یخوانده نمدیگر شناخته شده است، واو 

کرسیکه پا یئایو الف و واو  است. ناخوانا ک عنوان ید، تحت نریگ یم همزه قرار یه و 
کرسیپا»  .شوند یم یمعرف« همزه یه و 

کن یا یّد واو م :«وصل ۀنزد همز یمّد  واو». ۴ نکه یرسد با توجه به ا یم که به حرف سا
کن یمّد  واو کن است، التقاِء سا کن ید، برایآ یم شین پیذاتًا سا ن، در یرفع التقاِء سا

کلمه باشند یصورت در حالت وقف ، الف. این دوش یخوانده نم ، حرف مّدیکه در دو 
وصل، تحت عنوان  ۀهمز نزد یمّد  اءیو الف و  واو است. خوانا و در حالت وصل ناخوانا

 شوند. یم یمعرف «وصل ۀنزد همز یمّد  حروف»

 ناخوانا اءیموارد 
اء در چند کلمه بر خالف قاعده و ضابطه، نوشته یحرف  :«اء در چند کلمهیحرف ». 6

مختلف،  یها الخط شود و با توجه به متفاوت بودن آن در رسم یو خوانده نماست شده 
کر یخوان آموزان در مبحث روان آنم و قریکن یم نظر از آن صرف م با آن آشنا خواهند یقرآن 

 شد.
کلماتیحرف  :«شد یم که به صورت الف خوانده یائی». 2 به صورت الف  یاء در 

کلاز آنجا  .دوش یم خوانده اء، به ین یخوانده شدن ا ۀموجود، نحو یها الخط رسم یۀدر 
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 ه صورت الف خواندهعالمت موجود، ب است، صورت الف، با عالمت مشخص شده 656  

کرسیاء در حکم پایشود و حرف  یم  یو واو یاء .ستا شه ناخوانایو هم یمّد  الف یه و 
کرسیپا»ک عنوان ید، تحت نشو یم که به صورت الف خوانده  یمعرف« یالف مّد  یه و 

 د.نشو یم
کرسیاِء پای». 3 شدن خوانده  ه، تا نشانیردگ یم ر حرف همزه قراریکه ز یئای: «همزه یه و 

زه شکل جدیبا توجه به ا .آن به صورت همزه باشد همزه شناخته  یبرا« ء» دینکه امرو
 شه ناخوانایهمزه و هم یه و کرسیشود و در حکم پا یخوانده نمدیگر اء ین یشده است، ا

ه و یپا»وان ک عنیرند، تحت یگ یم همزه قرار یه و کرسیکه پا یو الف و واو یاء است.
 شوند. یم یمعرف« همزه یکرس
کن یا یاِء مّد ی :«وصل ۀنزد همز یمّد  اءی». ۴ با توجه به   .رسد یم که به حرف سا

کن یمّد  اِء ی اینکه کن است، التقاِء سا کن یبرا ،دیآ یم شین پیذاتًا سا  ن یرفع التقاِء سا
که کلمه باشند در صورتی  نزد  یمّد  و الف و واو یاء .دوش یخوانده نم حرف مّدی، در دو 

 .شوند معرفی می« وصل ۀنزد همز یمّد  حروف» تحت عنوان ،وصل ۀهمز

 ناخوانا مورد الم
کن :«یف نزد حروف شمسیتعر «ل  ٱ»الم »  ؛دوش یم ادغام یکه در حروف شمس یالم سا
کندنوشتند تا بر ناخوانا بودن آن  یم بدون عالمت سکونآن را رو  نیاز ا لت  و در  دال

تحت عنوان را ن مورد یا .دندکر یم صد مشخیرا با عالمت تشد یعوض، حروف شمس
خوانا و نزد  ینزد حروف قمر کنیم. این الم یم یمعرف «یف نزد حروف شمسیالم تعر»

 باشد. یم ناخوانا یحروف شمس
کریم حروف ناخوانا  ۀاد شده، مجموعیموارد  یبا بررس که نوشته  ی)حروفدر قرآن 

 :کرد یعنوان معرف توان تحت هفت یم شوند( را یخوانده نم یول شوند می
کرسی. پا6  ؛(ݘ ی أ ؤ)همزه  یه و 
کرسی. پا2 ـــ) یمّد  الف یه و  ـ  ـو ـ  ــ ـ   ؛(ى  ــ
 ؛(ا و  ـــــ). الف جمع 3
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 ؛(وُا)در شش کلمه  یمّد  . واو۴
کالم  ۀ. همز۵  ؛(... ٱ... )وصل در وسط 
ـــَــ )وصل  ۀنزد همز یمّد  . حروف۶ ـِ  ؛(ٱ +و ــ  ُــ  ی ــ ا ــ
 .یف نزد حروف شمسیتعر ل(ٱ). الم 7

کم  د:کرم یرا به دو دسته تقسآنها  توان یم ت در موارد فوقدقّ  یبا 
 )شامل چهار مورد اول(؛شه ناخوانا یحروف هم (6
 ر(.ی)شامل سه مورد اخناخوانا  گاهیحروف  (2
مشکل آنها  یبرا یبا اصطالحات و قواعد عرب ییکه آشنا یآموزان قرآن یبرا :یادسپاری

 کرد.تر مطرح  توان موارد حروف ناخوانا را ساده یم است،
موجود، مربوط به حروف  یها عالمتد ید دیخواه« 7و  ۵، 3، 2، 6»موارد با دقت در 

 این افرادم به یتوان یم رو نیاز ا ؛دنندار ین موارد، عالمتیحروف موجود در ا هستند و قبل
شوند و با  یشته باشند، خوانده نمندا یاگر عالمت (یو، ا، ل، )ن چهار حرف یم اییبگو

 .تا در ذهنشان بماند میساز یم را «یوال» ۀکلم ،آن چهار حرف
کوتاهیکش یل صدایتبد»تحت عنوان نیز را « ۶و  ۴»موارد   کنیم. یم یمعرف« ده به 

خردساالن( خواهد  یس حروف ناخوانا برای)روش تدر دومشاءاهّلل مشروح آن در بخش  ان
 آمد.
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وف  شوند یم خوانده یول شدهنه نوشته ک یحر

که نوشته نشده ولی خوانده می شوند  حروفی 
کرنگارش بعضی از کلمات در   یول اند نوشته نشده« یو، ا، »ه حرف م، سیقرآن 

 .شوند یم خوانده
کلمات موارد  د:کرم یبه دو دسته تقستوان  میرا  این 

 ؛نیستندکلمه  یکه جزِء اصل ی. موارد6
 اند. کلمه یزِء اصلکه ج ی. موارد2

خواهیم  آشنا این موارد یگذار نگارش و عالمت ۀات و نحوین مبحث با جزئیدر ا
 .شد

 نیستندکلمه  یکه جزء  اصل ی. موارد3
 ند.یآ یم به وجود« ریِاشباع هاِء ضم»که بر اثر « یئای»و « واو»
کلّ ب کلمات عرب، بر سه قسم است« هاء»، حرف یه طور   :در آخر 

کلمه یحرف (:ی)ذات یجوهرهاء   الف( که جزِء ذات و جوهر  و از آن جدا  است است 
َعِ نند:ما ؛شود ینم َِنف  َِفٰوِِ؛ه  ه  لِ؛اک  ِـا  ِݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦٰ ِِ؛ه   .َتن َته 

کن است که جزِء ا هاء  سکت: ب( کلمه صهاِء سا هم  یو معنا و مفهوم نیستل 
کلمه، هیتوازن در اشعار  یندارد و برا شود  یم نگام وقف اضافها حفظ حرکت حرف آخر 

در قرآن، مجموعًا در هفت مورد آمده است . هاء سکت ند(یگو یم لحاق)و به آن وقف ِا 
 1عبارتند از: که

ِ ه  َتد  ق  ِِ؛ا  ِیَلم  ه  ن َ ٰسِِ؛َتس  ِیَِابَِح  ٰتِِ؛ه  ِیَِاب ِک  لطِ؛ه  ِیَِان ِـٰس  َِیِالِ ٰمِِ؛ه  ِٰمِِ؛ه  َِیِاه   9.ه 
                                                 

 خواهد آمد. «وقف الحاق». جزئیات بیشتر آن، در 6

 ،در حالت وصل« ه  ماِلَی »کلمه . در حالت وصلشود و هم  . هاء سکت، هم در حالت وقف خوانده می2
 دو وجه دارد:
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کلمه یهاِء متحرک :ریهاء  ضم ج( که در آخر  شود و ما  یم ن اسمید و جانشیآ یم است 
لتیکند )و بر مفرد مذکر غا یم ازین یرا از تکرار آن ب  کند(. یم ب دال

گاه« ِاشباع»با  یگاه ( وـُه ُه، ـِه ِه ) است ا مکسوریشه مضموم یر همیهاِء ضم بال » یو 
 شود. یم خوانده« اشباع

ل یتبد»ارت است از قرائت، عبو در اصطالح  «دنکرر یس» یدر لغت به معنا« اشباع»
کشکر کوتاه به  کسره،  .«دهیدن حرکت  اشباِع حرکِت بر اثر و  یمّد  اءیبر اثر اشباِع حرکِت 

 د.یآ یم در تلفظ به وجود یمّد  ضمه، واو
 ریاشباع هاِء ضم یکل ۀقاعد

گر دو طرف هاِء ضم  ۀصل» شود و به آن یم ر اشباعیر، متحرک باشد، حرکِت هاِء ضمیا
 ند.یگو یم «ریهاِء ضم

ر و وصل آن به حرف همجنس یامتداد حرکت هاِء ضم یمعنابه  ریهاِء ضم ۀصل
و  یابد میر، حرکت ضمه امتداد یدر صورت مضموم بودن هاِء ضم، است همان حرکت

در صورت مکسور  .ندیگو یم «یواو ۀصل»ن رو به آن یاز ا ؛شود یم لیتبد یمّد  به واو
ن رو به یاز ا ؛شود یم لیتبد یمّد  اِء یو به  یابد میاد حرکت کسره امتدنیز  ریبودِن هاِء ضم

 مانند: ؛ندیگو یم 6«یئای ۀصل»آن 
ِ ه  ِِ؛ب  ِِ؛َله  هِِِِِِِِِِِِِمال ه  وِ؛یب  وِ؛َله  ه   مال 

 شود: یر در سه مورد اشباع نمیف فوق، هاِء ضمیاساس تعر بر
کن باشدی. قبل از هاِء ضم6 ِ مانند: ؛ر، سا ه  د  ب  ِیَِ؛َِفاع  ه  َلم  لَِِ؛ع  ِی ِا  ِ؛ِه  َِلد  ه   ن 

                                                                                                                     
لَِ: «َهَلَک »ادغام هاِء سکت در هاء  (6 یهِه َ ِمال   ؛ك 
کوتاه( 2 کلم (سکت )مکث   قرائت، بدون تجدید نفس. ۀو ادام« ماِلیه  » هبر 

که بر ا نیز می« مّد صلۀ صغری»به صلۀ هاِء ضمیر،  .6 یند؛ و مراد، واو و یایی است  ثر اشباع گو
مد طبیعی و »حرکت هاِء ضمیر به وجود آمده و بعد از آن، سبب مّد )همزه( نیامده باشد و در حکم 

ُه « اصلی ِعِه  و است؛ مانند: ِاّنَ . در مقابل  ی َعلی  َرج  اِدرٌّ کبری»َلق  که بعد از آن، سبب مّد « مّد صلۀ 
اُرُه  د  ، ِبِه  و )همزه( آمده باشد؛ مانند: ِمق  فٌّ اًجا.أَ  ی َأل  و   ز 
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ِ مانند: ؛باشد یمّد  ر، حروفی. قبل از هاِء ضم2 655   وه  ِیَاب ِ؛َِاخ  ؛ِه 

َزلِ  َِنَِان  وه ِ؛ِاه   َخذ 
کن ی. بعد از هاِء ضم3 ِ مانند: ؛ا مشّدد باشدیر، سا َِِله  د  َحم  ِ؛ِال  س  ِا  ِالَمس  ه  ِیم  ِ؛ِح  ذ 

ِال َ ه   .َنِیب 
 نکتهچند 

کلمات ی. هاِء ضم6 کن« ِقه  َفَال  »و « ِجه  َار  »ر در   ؛است سا
کلمات ی. هاِء ضم2 َس َوَم »ر در   است. مضموم« ُه ی  َعلَ »و « ُه یانِ ا َان 
 1.دشو یاشباع نم «م  رَضُه َلُک ی»در ر ی. هاِء ضم3
َقُه َم ». حرف هاء در ۴  .شود یاست و اشباع نم یذات «ًرایَکِث  ا َنف 
 .شود یم اشباع «اًناِه ُمَه یفِ »ر در ی. هاِء ضم۵
کلم . حرف هاِء در۶  د.شو یم است، اشباع ینکه ذاتیبا وجود ا «ِذِه ه  » ۀآخر 
 شده ر اشباعیهاِء ضم یگذار عالمت ۀنحو

 یگذار ر را با عالمتی، موارد اشباع هاِء ضمیقار یراهنما یها، برا از قرآن یدر بعض
 اند. دهکرمشخص  یمخصوص

اند  هکردر اضافه یِء ضمبعد از ها یکوچک ءایها، در موارد اشباع، واو و  از قرآن یدر بعض
لت تا   مانند: ؛ر باشدیبر اشباع هاِء ضمدال

ِ ه  ن َ م  ِِ؛یَعلِِٰوِا  َِوِا  ِیَوَاب ِِیِه  ِه 
کسره وییتغ ها، با گر از قرآنید یضــدر بع  لــکــه شــــب                          ضمه ر شکل حرکت 

 مانند: ؛اند دهکرر را مشخص یلزوم اشباع هاِء ضم                       
هِ ن َ َِواِ ِ؛یݨݨݨݨݨݨݨِٰـلَعِِ‘ا  ه  ِیَوَاب ِِم   ِه 

ر از نظر ین اشباع و عدم اشباع هاِء ضمیب یتفاوت نیز ها گر از قرآنید برخیدر 
ر، یرو الزم است موارد اشباع و عدم اشباع هاِء ضم نیاز ا ؛شود یده نمید یگذار عالمت

                                                 
کلم6 ضیَ »زمر، در اصل  ۀسور 7آیۀ در « َضُه ر  یَ » ۀ.  ݧ  ر  ݧ ݧ ݧ ݧ َضی  الف منقلب از حرف یاء )یَ  و بوده« اُه ݧ ( به سبب ر 

دن کر افتاده است؛ از این رو چون هاِء ضمیر، قبل از عمل (م  َضُه َلُک ر  ا یَ ُکرُو ِان َتش   َو )وجود حرف شرط 
شود تا  شد، پس از حذف الف نیز بدون اشباع خوانده می ، بدون اشباع خوانده می«إن»حرف شرط 

 اصل خود باشد. ۀدهند نشان
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ح یبه صورت صح یالخط با هر رسم یآنهر قربتوانند شود تا  بازگو آموزان قرآن یبرا
 بخوانند.

کلمه9 که جزء  اصلی   اند. . مواردی 
کلمات نوشته نشده یدر بعض« ا، و، ی»سه حرف   .ندا از 

ذکر  1یهاتیتوجاند _  با اینکه جزِء اصلی کلمه _ن سه حرف یعدم نگارش ا بارۀدر
که به بررس دهکر  م.یپرداز یآنها م یاند 
 . جلوگیری از تکرار3

شد، به  یمهم تکرار  ، پشت سر«ا، و، ی»جا سه حرف  عرب، هر یۀدر نگارش اول
 دند؛ مانند:کر یاز آنها اکتفا م یکینوشتن 

ودِ د؛ِیَِِِِِِِِِِِِِِداو  وَنِداو  ؤ  َر ِیَِِِِِِِِِِِِِِد  َِرِد  ی  َِرِتََِِِِِِِِِِِِِِِن؛َِتَراَءاِؤ  م  
ی  ِِِِِِِِِِِِِِِِِیَنِا؛ِا  م  

 
 2.َنِأ

  نوشتند: ین صورت میاکه به 
د؛ِیَِ ی  ِدَرِداو  م  

َن؛َِترا؛ِا   3.نؤ 

                                                 
یسد می( هـ 353خلدون )متوفای  . ابن6 کرده»: نو گمان  گاه  که صحابه، صنعت  بعضی از افراد ناآ اند 

کامل می که مخالف قواعد می اند و برخی از نوشته دانسته خط را به خوبی و به طور  از  ،باشد های آنان 
یادت الف در  .روی حکمت و عّلتی بوده است ُه  اَ اَل »اینان در مورد ز َبَحّنَ یند: برای توّجه به عدم  می« ذ  گو

یادت حرف یاء، در  کمال قدرِت « ِبَاییٍد »وقوع ذبح است، و در ز که به منظور جلب توّجه بر  معتقدند 
که هیچ اصلی ندارد، جز رأی باِ  که قابل توجه لـ هی است و از این قبیل مطالب  دوِن دلیِل شخصی 

یخ قرآن) «نیست  (.۴33و  ۴69، ص خلدون ابن ۀمقدم، به نقل از تار

که  همان. 2 گرحرف همزه، بعد از حروف مّدی، شکلی نداشت ،قباًل متذکر شدیمطور  یم رهمزه را بردا . ا
 .(ترا)د نوشتن برای جلوگیری از تکرار، با یک الف میلذا  ؛آید تکرار الف پیش می (تراا)

رشید ؛ ۴9_  3۶ص  ؛المقنعو ؛ 6۶3_  6۵3ص  ؛المحکم فی نقط المصاحفابوعمرو دانی؛ . 3
ابراهیم ؛ 6۶3ص  ؛صرف سادهمحمد رضا طباطبایی؛ ؛ 6۶3، ص ۴ج  ؛مبادی العربیةشرتوتی؛ 

یسند و دو در برخی از کلمات، یک واو می. »355و  6۵2_  6۴9 ص ؛دلیل الحیراناحمد مارغنی؛  بن واو  نو
عمید؛ « داُود ؛کاُوس ؛شود؛ مانند: طاُوس نامیده می« واو اشباع ضمه»کنند و در این حالت،  تلّفظ می

 .۴۵، ص 6ج  ؛فرهنگ فارسی عمید
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از کلمات که  دستهن یا ۀ، درباریانقار ییراهنما یقرآن براگذاری  عالمتبعد از  657  

گروهیامده است، اختالف نظر پیاز آن در نگارش ن یحرف که نگارش قرآن را  یدا شد؛ 
کلمه، تنددانس یر مییقابل تغ ریو غ یفیهمانند الفاظ قرآن، توق بر  یا هرچند نگارش 

کاتب  یخالف قاعده و ناش نگارش در آن  ین برایمع یا ا نبود قاعده و ضابطهیاز اشتباه 
که در صفحات آ یبرا ،عصر و زمان باشد م ینده به آن خواهیموارد مذکور و موارد مشابه 

کوچک و نازیبا قلم قرمز رنگ  این حروف،پرداخت تنها اجازه دادند  اضافه  کا با خط 
 یاند، راهنما ه ندادهیدر نگارش اول یرییال خودشان( تغینکه )به خیشوند تا ضمن ا

کریاقار  د؛ مانند:نز باشیم نین بر صحت قرآن 
وَنِ ؤ  َر ود؛َِید  ی ِ 1َِداو  م  

ِ.ݨَِنـــَتَرَءا؛ِا 
به قاری د ان خواسته                    به شکل                 یها ر شکل عالمتییبا تغ یبعض

کسره و ضمه در چن یبفهمانند صدا خوانده  ید به صورت اشباعیبا ین مواردیفتحه، 
به  یازیگر نیجه دیشود( و در نت ید میتول یشود )که بر اثر اشباع حرکات، حروف مد

 مانند: نیست؛ (ا، و، یحرف )ن سه یدن اکراضافه 
ی  ِ م  
ؤَن؛َِتــٰرٰا؛ِا  َر َِن.داوَد؛ِید 

ر حرف واو، یز، زیبا خط ر یول ،اند نوشته یمعمولبه صورت ضمه را ز نیگر ید یبعض
  اند، مانند: نوشته« مّد، اشباع، مع المّد، مع االشباع، باالشباع» ۀکلم

 

 َرُؤَن د  ُؤن، داُود، یَ َر د  داُود، یَ 
ِاشباعِِِِِِِِِِِِِِِِِاشباعِِِِِِِِِِِِمدِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِمدِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

کتابت قرآن، تنها  معتقدنددانند و  ینم یفیکتابت قرآن را توق که یگریگروه د خط و 
رده یبا شوند یکه خوانده م یتمام حروف است وکاِشف از قرآن ُمنَزل  د در نگارش قرآن آو

گروهح بخوانندیمسلمانان بتوانند قرآن را به صورت صح ۀد تا همنشو اجازه دادند  . این 
رده شو د تا همه بتوانند قرآن را به همان ندر موارد الزم، حروف نانوشته، در متن قرآن آو

                                                 
از این رو در نگارش جدید، همزه را بدون  ؛اند را واو اّول دانسته . بعضی از علمای رسم، واو محذوف6

رده و کرسی  .َرُءوَن د  مانند: یَ  ؛اند قبل از واو موجود آو

 ۦ
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که بر پ یروش گرامیبخوانند  ار آن بزرگو ۀو صحاباست نازل شده ؟ص؟ اسالم یامبر 
رسم  یعلماهای  درباره دیدگاه ندهیفرمودند )در صفحات آ یتالوت م ؟مهضر؟حضرت

کلمات قرآن، درباره   (.دم دایخواهبه طور مفصل توضیح نگارش 
کلمه موجود است9  . عوض از آن حرف، حرف دیگری در 

خوانده  «الف»به صورت  «یو، »م که دو حرف یخور یبرم یدر نگارش قرآن به کلمات
َلوةِ مانند: ؛شوند یم لاة؛َِرَمیِِِِِِِِِِِِِِص   .َرَماِِِِِِِِِِِِِِِص 

کلمات، حرف  دستهن یدر ا یرا نوشته نشده« الف»از  به جای « واو و یاء»دو حرف  ز
کلمه وجود  خوانده « الف»به صورت « واو و یاء»به عبارت دیگر، دو حرف  دارند؛آن، در 

 زی نیست.نیا« الف»به افزودن حرف شوند و  می
، با «الف»به صورت  «اءیواو و »موجود، خوانده شدن  یها در نگارش قرآن

« حروف ناخوانا»ن قسمت را در مبحث یرو ا نیاز ا ؛مشخص شده است یگذار عالمت
 .نیستدن آن کرو دیگر نیازی به مطرح  کردیمبررسی 

 . اختصار1
کربسیاری از کلمات در الف مدی  ی برا کهی لیدل عمده  نوشته نشده است وم یقرآن 

 1.است« اختصار » اند، دهکر ذکر  آن
کتابت نبطیپ یبا بررس یول که از  ( یکتابت آرام یها از شاخه یکی) یداش خط عرب 

کتابت نبطیابی ی، درماست گرفته شده کار  ی، الف مّد یم در  را تنها در آخر کلمات به 
تنها  الف مّدی را ،یاز خط نبط یوریز به پیخط عرِب صدر اسالم ن در رو نیاز ا ؛برند یم

                                                 
کتاب ی. یکی از قدیم6 کتاب  های رسم ترین  ، المقنع فی معرفة مرسوم مصاحف اهل االمصارالقرآن، 

کتابش را به 2۵ _ 65از پانزده صفحه )ص  بیشنامبرده   .( استق ۴۴۴ابوعمرو دانی )متوفای  ۀنوشت ( از 
کلماتی پرداخته  بعد از او  است. تصار، نوشته نشدهبه خاطر اخالف مدی آنها که است برشمردن 

 د:ندکرافرادی آن موارد را به سه دسته تقسیم 
که برای اختالف قرائت است؛ مانند: الف در  (6 َِملِ حذف اشاره:  ینِك  ِالد    ؛یوم 
کلمه و اثبات آن در نظایر آن می (2 که عبارت از حذف الف در یک  باشد؛ مانند:  حذف اقتصار: 
ى ٰبد  ِجا بدون الف، و در جاهای دیگر با الف آمده که در یک  ع  ِع   .ىٰباد 
 شود(. حذف اختصار )که شامل بیشترین موارد در قرآن می (3
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کلمات م 659   َنا ؛َنای  َءاتَ  مانند: 1،نوشتند یدر آخر  َنا ؛َجَعل  َزل  َنا ؛َان  َسل   ؛َار 

کلمات به ضمیهموقتی  یول در وسط کلمه مّدی  شوند و الف یختم م ،ر متصلین 
ن   ؛َك ن  ی  َءاتَ  رد، نوشته نشده است؛ مانند:یگ یقرار م َزل   ؛َك َجَعل  َسل   ؛اه  ن  َان  ؛ ن  ی  َءاتَ ؛ َك ن  َار  ُهم 
ن   َزل  ه  َجَعل  ن   ؛ُه ن  ا؛ َان  َسل   .ُه َار 

رو در  نیاز ا ؛را با مشکل مواجه ساخته بودمّدی  ص الفینگارش، تشخ ۀوین شیا
که الف رندیز بیوسط کلمات را نمّدی  صدر اسالم، معمول شده بود  هنوز به  یول ؛او

وسط مّدی  م، الفیاز روش قد یرویه پب یلذا بعض ؛فتاده بودیجا ن یصورت رسم
ردند و ا ید، الف را میاز روش جد یرویبه پنیز  ینوشتند و برخ یکلمات را نم ین آو

 :؛ مانندار استی( بسیدر قرآن )با رسم عثمان یسینو دوگانه
 

 
 

کتاب  ،بر آن عالوه مّدی  نگارش الف دکه موارد عد شود یافت می« القرآن رسم»کمتر 
کرده باشدیاکسان رویرا   یالخط عرب عربستان، با رسم چاپ یها بارز آن، قرآن ۀنمون .ت 
که ه هندقار شبهو  ن حال یبا ا .دید دیخواهآنها  در یتفاوتاز چنین صدها مورِد  است 

کشور ما به پبرخی  کتابت قرآن را توق ها( )َسَلفیاز اهل سنت یگروه یرویدر   یفیکه 
                                                 

ری؛ . 6  .27۴ص  ؛رسم الخط مصحفغانم قدو
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کنند و از  میقلمداد  یه و اساِس نگارشیرا فاقد پا یرانیاالخط  با رسم یها دانند، قرآن یم
 .کنند می یریجلوگآنها  چاپ

کتابت صدر  یا یمّد  های الف افزودن، یرانیا الخط رسمتنها تفاوت  است که در 
کلمات نوشته نشده بود و سابق یاسالم در بعض گردد  یبه قرن اول برم الخط رسمن یا ۀاز 

کتاب خودق 36۶ یتوفا)م یداوود سجستان یاب ابن رده  1( در  اد یز بن داهّللیکه عباست آو
نوشته  یعثمان الخط رسمکه در  ییها دستور داد الف یرانیا یبه مردق( ۶7)متوفای 

کند و ا کلمات قرآن افزود؛ از قبینشده بود را اضافه  ل یشان دو هزار الف در نگارش 
شته نو (صلحت، بقیت)که در نگارش اولیه بدون الف  «باقیات»و « صالحات»
 شد. یم

ردن الف یرانیالخط ا ز همانند رسمین یالخط ترک ن، رسمیبر ا عالوه  یها است )در آو
که اثر ن دو رسمی( و ایمّد  د نبود، قرآن یجد یالخط عرب از رسم یالخط تا صد سال قبل 

 خی، شیل قرن چهاردهم هجرینکه در اوایبود تا ا یاسالم یکشورها یۀکل یج و رسمیرا
ااَلزهر دانشگاه  یاز علما ق( 6366 ی، )متوفایمحمد، مشهور به المخّلالت رضوان بن

کتاب معروف ا و بر اّدعایی مطابق با قواعد رسم یمصر، مصحف  یعنی ،ن علمیاساس دو 
کرد. ا مان بنیسل التنزیلو  یابوعمرو دان المقنع کتابت   6353ن مصحف در سال ینجاح 

در موسم حج  یونیلیم یراژهایتوسط کشور عربستان در تو چون  2شددر قاهره چاپ  ق
کمگرفتار حجاج قرار یدر اخت  ین ظلم بزرگیا یافت.رواج  یر بالد اسالمیکم در سا ، 

عموم مسلمان آسان است به  یو خواندن آن برا استران یکه از مفاخر ارا  یقرآن که است
کنیمالمصحف   مخالفت با رسم گردون متهم  هر  که ؛ در حالیمیخارج سازانتفاع  ۀو از 

ه چاپ و استفاده یدر ترک یچ تفاوتیبدون ه ،ن قرآنیه همیشبها جلد  سال میلیون
کس یم که مرکز طبع و  ولی برعکس قرآن .نکرده استاعتراض  یشود و تا به حال  هایی 

که بر اساس قواعد رسم نوشته شده مورد اعتراض  کرده و مدعی است  نشر جایگزین آنها 
                                                 

 .667ص  ؛المصاحفداود سجستانی؛  ابن ابی. 6

 .3۴ص  ؛المصحف المصحف و ضبط رسم. بررسی علمی تطبیقی 2
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گرفته است.علمای  666    عربستان و سودان قرار 

 .بیان خواهد شدرسم المصحف  ۀباراهل سنت در یان، نظر علمایدر پا
کتاب  ،دانشگاه اْلزهر مصر استاداناز  یاستاد زرقان  مناهل العرفان فی علوم القرآندر 

کتاب را آنها  القرآن، رسم یعلما ءدانشگاه اْلزهر( پس از نقل آرا یتخصص یها )از 
 :است کرده یبند نه جمعگو نیا

 :دارندسه رأی و عقیده المصحف،  رسم یعلما
 دانند. یز نمیجارا دانند و مخالفت با آن  یم یفیالمصحف را توق رسمبرخی  رأی اول:

گروه، میپس از نقل اقوال ا زرقانی ر یپذ امکانگونه  این، ین رأیادر  هد: مناقشیگو ین 
که ادل کتایاقامه شده، بر تحر ۀاست  لت ندارد؛ ن رسمیر از ایبت قرآن به غم  یرا دال در  ز

کتابت به رسم  است و امدهین یدیتهدی یا نه، دیوع ،گناه ؛ن اقوالیا حداکثر بر جواز 
لت دارند. ن رسمیو وجاهت و دّقت ا یعثمان رش ین مطلب، محّل اتفاق و قابل پذیا دال

 است.
و  یفیدانند نه توق ی( می)قرارداد یالمصحف را اصطالح رسمگروهی  رأی دوم:

 دانند. را جایز می المصحف مخالفت با رسم
کتابت را عموم مردم بر یکتابت مصحف براای،  به اعتقاد عده رأی سوم: ج و یاساس 

کتابت قرآن با رسم عثمان جایز بلکه واجب استمعروِف نزد آنها  تا جایز نیست  هیاول یو 
گاهان نشودییباعث تغ بر رسم  محافظتن حال، همزمان یبا ا یلو ؛ر )در قرائت( نزد ناآ

گذشتگان صالح به ما رس یسیاز آثار نف یمانند اثر واجب است؛ز ین یعثمان ده یکه از 
گاهانشودرها  ، نبایدانیت ناآشنایباشد و به خاطر رعا گ ی، بلکه در دست آ که یقرار  رد 

 .نباشد ین از وجود آنها خالیزم
بر  )رأی سوم( ین رأیو ا»کند:  یان میگونه ب نیاخود را  ۀدیپس از نقل اقوال، عق وی

از جهت نگارش قرآن در هر عصر  :قرآن از دو جهت استوار است یاط برایت احتیرعا یۀپا
 ؛که نزد آنها معروف است تا مردم دچار اشتباه در )قرائت( قرآن نشوند یا وهیبه ش یو زمان

کسانیه که آشنایو از جهت حفظ رسم اول ست، آن را یاز اشتباه بر آنها ن که ترس یان و 
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ژه به خاطر حفظ قرآن یو به ؛است یبزرگ ینیاط، مطلب دیبدون شک، احت .بخوانند
2و1«میکر

ِ
بودن  یفیتوق ۀبیان شده دربارکه تمام اقوال  استن نکته الزم یتذکر ا ،انیدر پا

از  یکی) 3مالک یشتر به استناد فتوایافراد و ب یشخص های دیدگاهالمصحف،  رسم
گفتمستند کدام  چیو ه استگذاران مذاهب اربعه اهل سنت(  هیپا گرامیپ ۀبه   یامبر 

ق یان مصادیدر بداشتن بر تضاد  عالوه . این اقوالنیستند ؟مهع؟اطهار ۀا ائمی ؟ص؟اسالم
 نیاز ا ؛دانند ینم یقیالمصحف را توف که رسم کسانی در تضادند، با اقوال یرسم عثمان

                                                 
 .33۶_  379ص  ؛عرفان فی علوم القرآنمناهل الزرقانی؛ . 6
رده است: « خط و نگارش قرآن» بارۀدر ؛. دکتر محمود رامیار2 المصحف، همان  خط قرآن و یا رسم»آو

کتابت قرآن برگزیده شد. دانشمندان، این روش را  که در زمان عثمان، برای  روش نگاشتن قرآن است 
کنند. البته  یاد می« رسم عثمانی»و یا « رسم عثمان»ای نیز از آن به  نامیدند و عده« رسم المصحف»

گفته می که  کاستی و افزایش و  اصل در نوشتن، چنان است  کلمه باید بدون  شود و صورت مکتوب 
کی و ُمَب  هیچ اما در مصاحف عثمانی، این اصل  ؛ن صورت ملفوظ آن باشدّی گونه تغییر و تبدیلی، حا

کلمات فراوانی در آن یاف که نوع نگارش آن با تلّفظ آنها متفاوت است ت میرعایت نشده و  ایشان «. شود 
نوشتن قرآن به رسمی جز رسم : »گیرد می نتیجه ،المصحف رسم دربارههای مختلف  پس از نقل قول

کار نرفته گناهی و وعیدی و نهی و تهدیدی در آن به  ای از دانشمندان  ولی عده ؛عثمانی، تحریم نشده و 
گر ؟ص؟کالم خدا و از نظر احترام به یاران پیامبراز فرط دّقت در حفظ  چه  و برای پرهیز از هرگونه تصرفی، ا

کوچک کتابت به این روش و رسم را التزامی می به  شناسند  ترین نحوی و یا احیانًا مفید هم باشد، 
یخ قرآنمحمود رامیار؛ )  (.۵22_  ۵26ص  ؛تار

از مالک » کند: ( نقل می ق 679انس )متوفای  از مالک بن ( به ِاسناد خود ق ۴۴۴. ابوعمرو دانی )متوفای 3
یسد، آیا می :سؤال شد کسی قرآن را بنو زه  گر امرو که مردم در این  تواند بر به نظر شما ا یسد  اساس روشی بنو

کرده زگار ایجاد  گفت: نه رو یسد ) ؛اند؟ مالک  ابوعمرو دانی؛ بلکه باید به همان روش نخستین بنو
د در زمان مالک نیز بعضی از رسم عثمانی پیروی شو و پاسخ معلوم می پرسشاین  از (.9ص  ؛المقنع

کتاب  همو ،بر آن عالوه .ده استکردند و ایشان نظر شخصی خود را بر لزوم متابعت بیان کر نمی در 
اساس  های آموزشی را بر کند آقای مالک، نوشتن قرآن نقل می (66ص ) المحکم فی نقط المصاحف

ز،   داند. اشکال می بینگارش رو
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کل 663    اند. اعتبار ساقط ۀاز درج یرو به 

محل زندگی  و در منطقه ؟مهع؟اطهار ۀرات در رسم المصحف، در زمان ائمییعمده تغ
ایشان نظر خود را که است از آنها نقل شده  یات متعددیروا یوقت بوده است.آن بزرگواران 

کتابت قرآن  2رنگ یو حّت  1اختالف قرائت ۀدربار کار رفته در  اند، چطور  فرمودهبیان به 
گونه  چیه ؟مهع؟ناا از حضرات معصومیمطرح نشده  یچ سؤالیالمصحف، ه ۀ رسماردرب
 !المصحف نقل نشده است؟ رسم درباره ینظر

تواند  یالمصحف م رسم شده دربارهرات انجام ییتغ ۀدربار ؟مهع؟اطهار ۀپس سکوت ائم
کار در زمان آنها یح بودن ایبر صح یلیدل ل بر عدم یلن دیتواند بهتر ین خود میو اباشد ن 

 صراحتد در قم، به یمراجع بزرگوار تقل ۀکه هم یامر ؛المصحف باشد بودن رسم یفیتوق
کتاب ؟حر؟ ت اهّلل معرفتیحضرت آ. اند ان فرمودهیب و حضرت  التمهید فی علوم القرآندر 
کتاب ی رازیت اهّلل مکارم شیآ ان داشته و یبه صراحت ب الخط عثمان طه بررسی رسمدر 

کتابت قرآن بر یاصالح رسم عثمان ،اهل سنت یاز علما یهمگام با بعض اساس رسم  و 
 اند تا سبب اشتباه در قرائت نشود. ج و شناخته شده و معروف را الزم دانستهیرا

ز در یو قباًل ن 3فرمودندی ت اهّلل سبحانیه و مفّسر بزرگ حوزه، حضرت آیکه فقچنان
ن ینه به ا؛ البته ستین یفین توقخط قرآ»اند  جانب مرقوم داشته نیا یجواب استفتا

کند یمعن کس حق دارد در خط قرآن تصرف   یأت علماید تحت نظر هیبلکه با ؛که هر 
که خواندن را برا یر، روشیوارد در تفس کنند  کند... یرا انتخاب   «.جوانان آسان 

                                                 
کلینی؛  محمد بن. 6 کافییعقوب   .63و  62، ح ۶35، ص 2ج   ؛اصول 

 .3، ح ۶29. همان، ص 2

 .6396، درس تفسیر ماه مبارک رمضان 6396مرداد  6۵(؛ رسانه مستقل شیعیان) نیوز شیعه. سایت 3
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کر یخوان حیصح»خداوند، مباحث مربوط به  یاریبه  ظر نگارش و م از نیقرآن 
تا  کردیم یبررس موجود در جهان اسالم یها الخط اساس رسم بررا « یگذار عالمت

گاهامعلم کتاب مقدس بپردازند و از برکات آن یکامل به آموزش ا ین ارجمند قرآن با آ ن 
 مند شوند. بهره
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 دومبخش 

 های مهارتکلیاتی در باره 
 مخوانی قرآن کریآموزش روخوانی و روان 
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کل          کر یخوان و روان یآموزش روخوان یها درباره مهارت یاتیبخش دوم:   میقرآن 

 

  667 

 
کلیاتی درباره مهارت 667   کریم های آموزش روخوانی و روان بخش دوم:   خوانی قرآن 

 یها مهارت درباره یاتیکل: بخش دوم
وان  وخوانی و ر  خوانی قرآن کریم آموزش ر

 
کر یآموزش روخوان»هدف ما از  قرآن  یخوان حیصح»آموزان با  قرآن زی، آشناسا«میقرآن 

افراد کالس  ۀان دوره، همیکه در پا یبه طور است؛ 1«یرگذا و عالمتنظر رسم الخط از 
ست یالزم ن این، . بنابر، روان و بدون غلط بخوانندیروخوان جهتبتوانند قرآن را از 

کر ۀآموزان را با هم قرآن بلکه تنها  ؛میم آشنا سازیقواعد و مطالب رسم و ضبط قرآن 
کفادخالت مستقیم م یکرقرآن  یخوان و روان یکه در روخوان یبا مطالب ییآشنا ت یدارند، 

 کند. یم
 یسواِد خواندن و نوشتن فارس دارایافراد  مختص ،س ماینکه روش تدریه به ابا توّج 

دارند و به خاطر  ییآشنا یزبان فارس یبا قواعِد امال و انشاآنها  ،یعیطب است، به طور
 ۀهم الزم نیست، یبا عرب یفارس یگذار و عالمت امالاشتراک فراوان الفبا و قواعد 

س، یان روش تدریاز ب پیشرو  نیاز ا ؛ح داده شودیتوضآنها  یل برایمطالب به تفص
 وجوه اشتراک و افتراق وسه یمقا یفارس یرا با قواعد امال و انشا ینخست مباحث روخوان

گروه  یآموزان، مباحث الزم برا را مشخص و با توجه به ِسن و استعداد قرآنآنها  آموزش هر 
 م.یپرداز یمآنها  سیان روش تدریو سپس به بکنیم  مین یعُم را 

 ن بخش بتوانند:یان ایم در پاین ارجمند انتظار دارابا توجه به مطالب فوق، از معّلم

                                                 
کریم، از سه جهت قابل بررسی است: . صحیح6  خوانی قرآن 
 ؛«خوانی روخوانی و روان»گذاری  و عالمت ( رسم الخط6
نه )که باعث روان و  صفات ذاتی و ُمَمّیزه )که باعت تمیز دادن حروف می (2 شوند( و عارضی و ُمَحِسّ

کلمات و جمالت می  «.تجوید»شوند(،  فصیح ادا شدن 
کلمات  ۀانتخاب محّلِ مناسب برای وقف و نحو( 3   .«وقف و ابتدا»وقف صحیح بر آخر 

 .استهدف ما تنها جهت اول  ،بخشدر این 
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 یگذار و عالمت خطرسم ال جهتم از یقرآن کر یخوان حیصح ی. مطالب الزم برا6
 ( را بشناسند؛یخوان و روان ی)روخوان

را  یقرآن با مطالب مشابه در زبان فارس یافتراق مباحث روخوان. وجوه اشتراط و 2
 بدانند؛

)از نظر ِسن و  یآموزش یها گروه ۀهم یبرارا قرآن  یآموزش روخوان ی. مطالب الزم برا3
 ؛کنندمعلومات و استعداد( مشخص 

 ؛دهندارائه  یس مناسبی، روش تدریآموزش یها گروه ۀهم ی. برا۴
در ذهن و  ماندگاری ،یریادگیم و یمربوط به آموزش قرآن )تفه یها نی. با انواع تمر۵
 کامل داشته باشند. ییاز درس قبل( آشنا یابیارزش
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وف تهج    زبان عرب یا الفبای یحر

 حروف تهّجی یا الفبای زبان عرب
کر» یدر بخش اول، تنها به بررس حروف و » ۀدربارم و یپرداخت« میرسم و ضبط قرآن 

  س، الزم استیتدررو قبل از ورود به مبحث روش  نیاز ا ؛مینداشتثی بح «قرآن یالفبا
 م.یحروف قرآن داشته باش درباره یح مختصریتوض
کلمه کرجدا : »یعنی« یَتَهّج »و « ِهجاء» و  یبا اسامآنها  و شمردناز هم دن حروف 

 شان.یصداها
 1«.ی»ا ت «الف»حروف از  یبرشمردن اسام یعنی« یحروف تهّج »ا ی« حروف ِهجاء»

 یشکل، اسم و تلفظ یشود و هر حرف یل میحرف تشک ینیهر زبان از تعداد مع
 م.یپرداز یمآنها  یاجمال یکه به بررس دارد( خاص ی)مخرج

 تعداد حروف
ز اضافه یرا ن یالف مّد  یحرف و برخ 23زبان عرب را  یا الفبای یحروف تهّج  ،برخی

 دانند. یحرف م 29را  هاده و آنکر
 2:بان عرب بر دو قسم استدر ز« الف»
در واقع همان همزه است که به صورت الف نوشته  :ریپذ . الف حرکت )صدا(6

 .است یند و جزء حروف اصلیگو یز مین« اِبسهیالف »شود و به آن  یم

                                                 
 .69۶۴، ص 2ج  ؛فرهنگ فارسی عمیدحسن عمید؛ . 6

فرهنگ در  :بر دو قسم است« الف»در زبان فارسی نیز . ۵، ص ۴ج  ؛مبادی العربیهرشید شرتوتی؛ . 2
کند و الف  همزه قبول حرکت می»فرق میان همزه و الف آمده:  دربارۀ  (۴3، ص 6ج ) فارسی عمید
کن است کلمه میه :سا کلمه نمی مزه در زبان فارسی فقط در اول  که  .آید آید و در وسط و آخر  کلماتی 

گرفته شده ،وسط یا آخر هستند ۀدارای همز  .«سماء ؛؛ مانند: یأساند از زبان عربی 
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که  همان شه )در سه یکلمات هم یهمزه در ابتدا ، حرفگفتیم  1،در بخش اولطور 
کلمه، یل الف و در وسط حالت مفتوح، مکسور و مضموم( به شک به شکل خودش ا آخر 

 یا حرکت قبل از آن، رویه به حرکت خودش با توّج  ها وقتشتر یشود و ب ینوشته م (ء)
 رد؛ مانند:یگ یقرار م« ی، ا، و»از سه حرف  یکی

کُتب ؛ِامام ؛َاحَمد   .َسماء ؛باِرُئ  ؛ُمؤِمن ؛َل َسأَ  ؛ُا
د و یآ یبعد از حرف مفتوح م که است یهمان الف مّد  :ریناپذ . الف حرکت )صدا(2

کشش صداشدن باعث دو برابر  مجرد صوت و قائم به این الف،  .شود یفتحه م یمّد و 
کلمه قرار یشه در وسط ید و همیآ یکلمه نم یگاه در ابتدا چیرو ه نیاز ا ؛ر استیغ ا آخر 
 ند؛ مانند:یگو یز مین« نهیالف ل»شود و به آن  یرد و همواره به شکل  الف نوشته میگ یم

 .ِعَباِدَنا ؛َءاَباَءَنا ؛َواِلَداِن   ؛َماَلَها 
 است.( یعرب، مربوط به الف قسم دوم )الف مّد  یاختالف در شمارش الفبا

ردهین شماربه  یکه آن را حرف مستقل یگروه ت حرف، یند خاصیگو یم ،اند او
 ،فتحه( ۀدیشک یست )صداا خود ذاتًا صدا یالف مّد  که ، در حالیاست یریصداپذ

 .نیست یا قمری یک از حروف شمسی چیو جزِء ه یاِء مّد یهمانند واو و 
گروه ر حروف، یند الف هم مانند سایگو یم  ،دانند می یکه آن را حرِف مستقل یاما 

)َجوف( دستگاه تکّلم خارج  یخال یاز فضا است؛ امادر دستگاه تکلم  یمخرج یدارا
 یبدانند ول یرا حرف مستقل یر، الف مّد یاخ ۀتدساست آنچه که باعث شده  .شود یم

که توّج ی، اندانند یرا حرف مستقل یاِء مّد یواو و  تا حّدِ  یمّد  ءایه صوت در واو و ن است 
مخرج ، یحرِف عرب 23ان یاما از م ؛معطوف است یمّد غیراِء یبه مخرج واو و  یادیز

« َجوف»دهان  یالخ ی، فضایمخرج الف مّد  نیست. یکی، یبا الف مّد  یحرفهیچ 
 2.دانند میحرف  29را عرب  یالفبا رو نیا ازاست؛ « حلق» ،مخرج الف همزه یول ؛است

                                                 
 )توضیح مختصری دربارۀ الف همزه(. 73 . صفحه6

حروف »حرف( و  23) «حروف مکتوبه» اند: دهکرارائه  یبندی جدیدی برای حروف الفبای عرب . تقسیم2
 حرف(. 29) «منطوقه
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کردید،  :یادسپاری 121   تعداد حروف،  ۀمطرح شده درباراختالف همان طور که مشاهده 

آموزان با الف همزه در  ست و قرآنا با آنها یی، آشنایهدف اصل .ندارد یَعَمل ۀچ ثمریه
( آشنا یده )حروف مد  یکش یدر مبحث صداها یبا الف مد   مبحث حروف و

 شوند. یم
 مییآموزان بگو به قرآن ،دهکربهتر است در مقام آموزش حروف، قول مشهور را انتخاب 

 22و  یفارس زبان زا کمتر (گ ژ، چ، پ،) زبان عرب از نظر تعداد، چهار حرف یالفبا
 .استحرف 

 َاشکال حروف
کلمه، به صورت در ابتدا، وسط و حروف، گاهیجا با توجه به یدر هر زبان  یها آخر 

 ن است.یز چنین یدر زبان عرب و شود یم نوشته یمختلف
از َاشکاِل  یبعض یبه استثنا ؛است یمانند َاشکال حروف فارس یَاشکال حروف عرب

 م.یپرداز یمآنها  یکه به بررس« کاف»و « تاء»دو حرف 
ز ین« ة، ةـ»شکل ، به «ت»بر شکل  عالوهرا « آخر ءتا»، حرف یدر زبان عرب حرف تاء:

یرا سندینو یم  شوند، بر دو قسمند: یختم م« تاء»عرب به حرف که در زبان  یکلمات؛ ز
کلمات1 « تاء»شه در حالت وقف و وصل، به صورت یآنها هم« آخر ءتا»که حرف  ی. 

اٌتََّجن ََّ» مانند: سند؛ینو یم (ت)ده یکش یرو آن را به صورت تا نیاز ا ؛شود یخوانده م
ََّجن ََّ»شود:  ی، خوانده م«اٌتَّن َََّجَّ»هنگام وقف بر  که «یَتجر  .«ات 
کلمات2 « هاء» ،وقفو در حالت « تاء»آنها در حالت وصل، « آخر ءتا»که حرف  ی. 

و ( ة، ـةـ)ت خوانده شدن تاء یسند تا قابلینو یم یرو آن را به صورت نیاز ا ؛شود یخوانده م
َجن َََّّیِالََّ»مانند:  ؛شته باشدرا دا (ه، هــ)هاء  َمغِفَرََِّّةَّال  ، خوانده «ةَجن  »هنگام وقف بر که  «ةَوال 

ه  »شود:  یم  «.َجن َ
                                                                                                                     

گفتاری بر دو قسم است: الفی  ؛از نظر نگارشی یک شکل بیشتر ندارد« الف»توضیح: حرف  ولی از نظر 
 22پس از نظر نگارشی )مکتوب(  .است« الف مدی»شود و الفی که مصوت  خوانده می« همزه»که 

گفتاری )منطوق( و الف مدی( حرف )شکل الف، مشترک است بین همزه و  حرف )یکی  22از نظر 
 است. الف همزه و دیگری الف مدی(
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کا (؛  ــلـ)شد  یمکسان نوشته ی« کاف و الم آخر»م، حرف یقد یها در نوشته ف:حرف 
کوچک ( کـ) یر آخریباشد، کاف غ یان آن دو، فرقینکه میا یبعدها براولی  تر،  به صورت 

کاف آخر قرار دارند تا از  کتابت قرآن، یامروزه ن .ز داده شودییتم (ل)حرف الم در درون  ز در 
کاف آخر است( برای، )که شب« لـ»از موارد، از شکل  یدر بعض « آخرالم »حرف  یه 

 شود؛ مانند: یاستفاده م

 
شکال حروف آموزان با اَ  ، با توجه به آشنا بودن قرآنیدر مقام آموزِش َاشکال حروف عرب

تنها آشنا  و الزم نیستآنها  ۀ، آموزش دوباریبا َاشکال عربآنها  کسان بودنیو  یفارس
 .کافی است« ک»و   «ة، ةـ»با دو شکل آنها  دنکر

 حروف یاسام
اسامی تنها  و کسان استی یآن با فارس موردشانزده  ی، اسامیان حرف عربیاز م

تاء، ثاء،  ،1باء ند از:ا عبارتآنها  دارد و یمختصرتفاوت  یبا فارس یدوازده حرف در عرب
 .اءی(، طاء، ظاء، فاء، هاء، يحاء، خاء، راء، زاء )زا

کلمات و آ کار ما با تلفظ  حروف  یاسامکاری با و  استات یدر خواندن قرآن، سر و 
ع .میندار کر ۀتنها در حروف مقط  آن خوانده  یبا اسم عربباید  یم است که هر حرفیقرآن 

 شود.
عه ۀدربار یح مختصرینجا توضیا در  یریادگیا عدم لزوم یتا لزوم  الزم است حروف مقط 
کر یدر آموزش روخوان بیحروف عر یاسام  م روشن شود.یقرآن 

                                                 
گرچه به همزه ختم شده1 ، هنگام شمارش حروف، یولی در زبان عرب ؛اند . اسامی این دوازده حرف، 

یند: الف، با،  می و کنند آنها را تلفظ نمی ههمز اساس تخفیف همزه( جهت سهولت در تلفظ )و بر گو
 . ثا، جیم، حا، خا، دال و ...تا، 
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 حروف مقّطعه در قرآن 121  

که اگر یبر ا یدر هر زبان یکل   ۀقاعد        به صورت تک و جدا از هم نوشته « حروف»ن است 

گر ا یول ،ندکن یم یمعرف« اسم»را با آنها  شوند، کلمه ین حروف با هم ترکیا ب و به صورت 
کلمه مآنها  نوشته شوند، ن است؛ اما در یچننیز  یدر زبان عرب .خوانند یرا به صورت 

کلمات ۀسور 22سوره،  11۴قرآن، از مجموع  که برخالف شکل نشو یشروع م یآن با  د 
کلمه خوانده نمهاآن یظاهر  قطعه و جدا د به صورت قطعهیبابلکه  ،شود ی، به صورت 

« حروف مقطعه»آنها  رو به نیاز ا ؛مخصوِص خود خوانده شود یبا اسام یجدا و هر حرف
  ند؛ مانند:یگو یم

 «میم ،الم ،الف»          «الم»
 نیاز ا آن تفاوت دارد؛ یفارس یبا اسام (، ی هـط، ح، ر، ) ن حروفیاز ا یبعض یاسام

 ی، رویقار ییراهنما یهند( برا ۀقار شبهو  ی)ترک یرانیالخط ا با رسم یها رو در قرآن
آن حروف را با  یعرب یاند تا اسام قرار داده          ستاده یا ۀعالمت فتح ین حروفیچن

 مانند: ؛اشتباه نکند یفارس
ََّّ؛سی ََّّ ه  مَّ؛صعی َّکه َّ؛َّط  ََّّ؛ح  ََّّ؛الر  َّ؛المر 

  مانند: ؛است              ن عالمتی، بدون ایالخط عرب با رسم یها در قرآن یول
َّ.المرَّ؛الرَّ؛حمَّ؛عصیکهَّ؛طهَّ؛سی

حروف حتمًا الزم  یعرب یاد دادن اسامی، یالخط عرب با رسم یها قرآن برای آموزش
یرااست  ۀناتفاوت دارد، نش یبا فارس یدر عربآنها  یکه اسام یالخط، حروف ن رسمیدر ا ؛ ز

الخط  با رسم یها م قرآنیاما اگر بخواه ؛دنزبان ندار یفارس یقار ییراهنما یبرارا الزم 
 یعرب یدادن اسام ادیبه  یازیگر نیم، دیهند( را آموزش ده ۀقار شبهو  یترکیا ) یرانیا

برد اسامیز نیست؛حروف  کار حروف در قرآن در حروف مقطعه است و در  یعرب یرا تنها 
 ستادهیا ۀفتح با عالمت ،تفاوت دارند یکه با عرب یحروف یها اسام الخط ن رسمیا

فتحه  ۀدیکش یدر درس صدا             ن عالمتیآموزان ما با ا مشخص شده است و قرآن
 ۀهم یحروف برا یاددادن اسامین حال ی( آشنا خواهند شد؛ با ای)َاشکال الف مد  
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 ح بخوانند.یبه صورت صحرا  یالخط با هر رسم یهر قرآنبتوانند آموزان بهتر است تا  قرآن
که رویگر اید ۀنکت عه، عالمت مد یبعض ین است  اند  قرار داده            از حروف مقط 

کشش ب عه  یاسام ۀدیکش یشتر صداهایکه بر  لت حروف مقط  شاءاهلل در  ان .دارددال
 م پرداخت.یآن خواه یمبحث مد  به بررس

عه ا درباره آخرنکته  که از مجموع یحروف مقط   حرف حرف، تنها چهارده 22ن است 
کار رفته که در جمالت ذ)ب  ل خالصه شده است:یدون تکرار( در حروف مقطعه به 

 (؛میزن یچنگ م؛ به آن حق  است ؟ع؟یراه عل) «َحق ٌّ ُنمِسُکُه  ی   ِصراُط َعلِ ». 1
که برا یم قاطعیسخن آشکار حک) «م  قاِطع  َلُه ِسر ٌّ یَنص ُ َحک». 2  یآن سر   یاست 

 (؛نهفته است
هَقَک مَع یَصح َطر». 1 ن َ کن با پ) «الس ُ ت یرویراهت را درست   (.از سن 

ح حروف یدر آموزش و تلفظ صح ین چهارده حرف، نقشیدانستن ا :یادسپاری
ت یکفا ،ن چهارده حرفیا یعرب یح اسامیتلفظ صح یریادگیتنها  و مقطعه ندارد

 کند. یم

 مختلف یها الخط اساس رسم ف حروف مقّطعه بریتعر
آن خوانده  یبا اسم عرب یقطعه و هر حرف به صورت قطعه :یالخط عرب اساس رسم بر

 شود. یم
که  یحروف .شود یقطعه خوانده م به صورت قطعهها:  الخط ر رسمیاساس سا بر

با  ،که عالمت ندارند یشوند و حروف یخوانده م« آ» یبا صدا ،دارند         عالمت
 شوند. یاسمشان خوانده م

 آموزش حروف مقطعه مرحله
عه با رسمزآمو مرحله هند( بعد از  ۀقار شبهو  یترکیا ) یرانیالخط ا ش حروف مقط 

 یآموزش روخوان یها شتر کتابیرو ب نیاز ا است؛           آموزان با عالمت قرآن ییآشنا
گر  یول ؛اند ، مبحث حروف مقطعه را درس آخر قرار دادهیرانیالخط ا رسممبتنی بر  ا
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 یاددادن اسامید بالفاصله بعد از یم، بایموزان آموزش دادآ را به قرآن یحروف عرب یاسام 121  

عه را ن یعرب یرا ؛میز آموزش دهیحروف، حروف مقط   یعرب یهدف از آموزش اسام ز
ظ صح کاربرد د استح حروف مقطعه یحروف، تلف   در قرآن ندارد. یگریو 

 تلفظ حروف
تفاوت رف که ده ح یبه استثنا است؛ ی، مانند زبان فارسیشتر حروف عربیتلفظ ب

 .ض، ط، ظ، ع، غ، و ث، ح، ذ، ص، عبارتند از: و 1دارند یبا فارس یمختصر
با تلفظ باید آموزان  قرآن؛ لذا ح خوانده شودیفص ید به صورت عربیقرآن با، شکبدون 

زمان آموزش مخارج حروف  ۀدرباربحث ما  یول .ز آشنا شوندیحروف ن یح عربیصح
که که  یکلمات ین رویازمند تمری، نیوف عربح حریآموزش صح است. از آنجا  است 

کار رفته و فرض ما اآنها  ن حروف دریا که قرآنیبه  و  هستند یآموزان ما مبتد ن است 
مخارج حروف و قواعد ندارند،  ییقرآن، آشنا یگذار هنوز با اصول نگارش و عالمت

یدی را باید  داد. آموزش قرآن یخوان با روانآموزان  قرآن ییپس از آشنا تجو
قرآن، اصول نگارش و  یریادگی یاز همان ابتدا توان می ن مشکلیاحل  یالبته برا

که  صورتن یبه ا ؛را همزمان آموزش داد یقرآن و مخارج حروف عرب یگذار عالمت
 یو فارس یدر عربآنها  که تلفظ یقرآن، تنها با هجده حرف یها هنگام آموزش عالمت

کاری متفاوت استآنها  که تلفظ یه حرفم و به دیکن ین میکسان است، تمری  و میندار، 
ر زمان، تلفظ صح ییبعد از آشنا آموزش  یکی یکیح حروف را یبا چند عالمت، به مرو

کارِ  یژگیو اینن با یانتخاب تمر یول .میکن یخود اضافه م یها نیدر تمر ،داده  ها، 
عمول، آموزش لذا طبق روش م ؛ندیآ یآن برنم ۀن از عهدامعلم  ۀاست و هم یسخت

 م.یگذار می د وایمخارج حروف را به مبحث تجو

                                                 
کمترند؛ . این ده حرف به صورت غالب1 کثر  ،برای نمونه ند؛اما در بعضی از مناطق ایران، بیشتر یا  ا

اما در بعضی از مناطق  ؛ندکن تلفظ می« قاف»را به صورت انفجاری و شبیه « غین»زبانان، حرف  فارسی
ظ می« غین»را به صورت سایشی و شبیه « قاف»برعکس،  ،گیالن  کنند. تلف 
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وش تدر وخویر  یناس مباحث ر
یس مباحث روخوانی  روش تدر

 :، تذکر چند نکته الزم استیس مباحث روخوانیان روش تدریقبل از ب
ال1 جهت اختصار و که ت شود یرعاباید ها  درس ۀهم آموزش در یمشترک یها تی. فع 

 م:یشو ین قسمت متذکر میرا در اآنها مباحث ر، از تکرا یریجلوگ
م در ساعت مقرر و با ظاهر الف(  آراسته؛ یحضور معل 

 ؛؟مهع؟محمد و صلوات بر محمد و آل یهل  ِا و حمد  «ِبسم اهلل»آغاز کالس با  ب(
کالس؛ یو عاطف یارتباط روح یو برقرار یسالم و احوالپرس ج(  با افراد 
 ف؛یلتکا یاب و بررسیحضور و غ د(
کوتاه )بهتر ایا حدیه یک آیشروع کالس با  هـ( که یث  کالس  ۀدربارن است  اهداف 

کالس؛ یت با همکاریا روایه یام آیان پیواژه به واژه و ب ۀباشد( و ترجم  1افراد 
گذشته و ارزشیابی آن،  و( پرسیم )ارزشیابی  درس گذشته را میجهت مرور درس 

یسیم ییابی از درس قبل روی تابلو مچند مثال به عنوان ارزش و ای( مرحله یا آیات  ،نو
گذشته را مشخص  خواهیم بخوانند و  از افراد ُمنتخب می کنیم میدارای قواعد درس 

کالس می ۀبعد از شنیدن جواب صحیح، از هم  خواهیم با هم بخوانند؛ افراد 
گذشته و ایجاد انگیزه جهت یادگیری  ز( کالس در یادگیری درس  تشویق افراد 

 احث درس جدید؛مب

                                                 
در پایان کنند و ، اعالم «حفظ ۀمسابق»توانند حفظ آن آیات و روایات را به عنوان  ن ارجمند میا. معلم1

ره، مسابقه کنند، جوایزی اهدا  دو که آیات و روایات را حفظ  یق و  کنندای برگزار و به نفراتی  و برای تشو
 کنند.خواهیم چند بار آن را تکرار  آموزان می روایت، از قرآن کمک به حفظ، بعد از ترجمه و بیان پیام آیه و

ک می . همچنین کنندتکرار از حفظ خواهیم چند بار  میاز آنها کنیم و  سپس آیه و روایت را از تابلو پا
ز آیه یا روایت درس قبل را از قرآن می کنند. توان هر رو  آموزان پرسید تا از حفظ بخوانند و ترجمه 
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کتاب بیان شده است؛ ۀارائ ح( 121   یس که در   درس جدید با رعایت مراحل تدر

 ماندگاریشدن و  بندی مباحث درس و تعیین تکلیف منزل برای ملکه جمع ط(
 مطالب درس در ذهن؛

 کالس با دعا و صلوات قرآنی. دادن پایان ی(
ش داده شود و در هر د آموزیکه در چند جلسه با ،یمباحث روخوان یبند می. تقس2

بستگی ن محترم اص معلمیتشخو  یابیتوان آموزش داد، به ارز یم یجلسه چه مطالب
کالس از عالقه با توجه به  .دهند یقرآن انجام م یریادگیمندان به  دارد که قبل از شروع 

توان زمان  ی، میمباحث روخوان ابآنها  یقبل یین، معلومات، استعداد و مقدار آشناِس 
کالس و همچن یبراالزم   سیرا مشخص و تدر یآموزش ۀن مطالب هر جلسیآموزش هر 

 .کنند
کتاب س، برین روش تدریگرفته شده در ا انجام یبند میتقس آموزش  یها اساس 
کر یروخوان ِ متوسط افراد  استمؤلف  ۀ، نوشت2و  1، سطح میقرآن  که با توجه به حد 

ص خود، یاساس تشخ توانند بر یمند من ارجارو معلم نیاز ا ؛است شدهن ییجامعه تع
 ک درس را در دو جلسه آموزش دهند.یا ی کنندک جلسه ادغام یچند درس را در 

می، ایا آموزش در هر رشته یۀاز اصول اول یکی. 1 ز ان است که معل  ن ارجمند در رو
رت  ۀدرباراول،  افراد و  یآن، نقش موضوع مورد بحث در زندگ یریادگیموضوع درس، ضرو

گاهیافراد کالس توض یرات آن را براثم کالس با آ کامل و با احساس  یح دهند تا افراد 
کالس حاضر شونددف، یتکل کر معلمان .ر  ز اول تدر در باید میارجمند قرآن   سیرو

کتاب مقدس و نقش قرآن در زندگیبا ا ییقرآن، ضرورت آشنا یمعرف ۀدربار آحاد  ین 
آموزان )با توجه به ِسن و استعداد آنها(  قرآن یراب ،آنها یو سعادت و خوشبخت انانمسلم

گاه ح دهند تا قرآنیتوض کالس حاضر شوند و حضور در کالس و  یآموزان با آ الزم در 
 بدانند. یفه و واجب شرعیک وظیخود،  یح قرآن را برایقرائت صح یریادگی

آموزش قرآن ند و به دان میکه قرآن خواندن را  یزانیعز یشده، برا ارائه یها . روش۴
مراحل  یمودن منطقی، پیمهم و اساسعالقه دارند، تنها جنبۀ راهنمایی دارد. نکته م یکر
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 ۀا از مجموعی کندتواند از روش دلخواه خود استفاده  یم یکس رو هر نیاز ا ؛استس یتدر
ه و یا در قالِب داستان، َمَثل، تشبیبرگزیند خود  یرا برا یشده، روش جامع ارائه یها روش

 عر به آموزش قرآن بپردازد.ش
گر قرآن۵ ابتدا قرآن  توان از همان یباشند، مداشته  ییباال آموزاِن خردسال، استعداد . ا

کتاب آموزش ؛آموزش دادآنها  به یعرب را با لحن  ی( لحن عرب1)سطح آنها  یهرچند در 
 امده باشد.ین ،یحرکات و حروف مد  

و  کرد یموجود در آن منطقه را بررس یها آنالخط قر د رسمیاز آموزش قرآن، با پیش. ۶
دارد، قرآن را آموزش داد و اگر  یشتریکه رواج ب یالخط اساس رسم سپس بر

د یها الخط رسم تر و بزرگسال، الزم  یآموزان قو قرآن یبراآنها  به ه، اشاربودج یرا یمتعد 
 است.

یس، نخست هدف از درس و انتظارات 1 ان یدر پاوزان آم از قرآن. در بیان روش تدر
م کردیم.ان یس را بیسپس مراحل و روش تدر و میرا متذکر شد درس باید ن ارجمند امعل 

یس را   یرا برا الزم در هنگام آموزش در نظر داشته باشند و روشهدف و مراحل تدر
کنند.یدر هنگام تدر را آموزان قرآن آموزش  س اجرا 
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یس حروف و حروف مقطعه برای بزرگساالن 122    روش تدر

 
وش تدر وف مقطعه برایر وف و حر رگساالن یس حر  بز

 
کر یحروف عرب یاسام و با َاشکال ییآشنا ،هدف عه قرآن   است.م یو حروف مقط 

 رود: یآموزان انتظار م ان درس از قرآنیدر پا
کار رفته . تمام َاشکال حروف 1  در قرآن را بشناسند؛به 
 حروف آشنا شوند؛ یعرب ی. با اسام2
کر ۀع. حروف مقط  1 و به صورت  دهندص یسوره( را تشخ 22م )در اوائل یقرآن 
 .کنندح تلفظ یصح

 سیمراحل تدر
 ؛یزبان فارس یالفبا یادآوری. 1
گ» . حذف چهار حرف2  ؛یحروف عرب کردن و مشخص «پ، چ، ژ، 
شکل دو  ی، به استثنایبا فارس یتفاوت نداشتن َاشکال حروف عرب یادآوری.  1

 ؛«ک»و « ة، ةـ» حرف
 حروف؛ یعرب یبا اسام یی. آشنا۴
ع یی. آشنا۵ کر ۀبا حروف مقط   م.یقرآن 

 سیروش تدر
م د قرآنین جلسه بایدر اول گیآموزان را با قرآن و اه  م و یآن آشنا ساز یریت و لزوم فرا

 م:یکن یگونه آغاز م نیسپس درس را ا
 یریادگی یبرا .آن زبان آشنا شد ید با حروف و الفبایابتدا با یهر زبان یریادگی یبرا
خوشبختانه چون  .میآشنا شو (زبان قرآن) یعرب یا حروف و الفباب دیبانخست ز یقرآن ن

 .مییآشنا یما با حروف عرب ۀ، همندکسانی یبا فارس یحروف عرب
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 ید تا من روییبگو یکی یکی ؛دیر اکه همه بلد یفارس یالفبا :آموزان خطاب به قرآن
 سم.یتابلو بنو
 ِت ...پ، ، ِب، آموزان: الف قرآن

گفتن آنها، شروع م  .یب از الف تا یبه ترت یم به نوشتن شکل حروف فارسیکن یبا 
م: از ا گ»حرف، چهار حرف  12ن یمعل  دارد و  یاختصاص به زبان فارس« پ، چ، ژ، 
مشخص )×(با عالمت ضربدر چهار حرف را ل وجود ندارد )و یاص ِی در زبان عرب

 ند.مشترک یو فارس یبحروف در عر یۀم( و بقیساز یم
 چند تا بود؟ یزبان فارس یالفبا :میپرس یمآنها  سپس از

 تا. 12آموزان:  قرآن
م: چندتا  ؟نبود یدر عرب هاآن یمعل 

 تا. ۴آموزان:  قرآن
م:  کن 12را از  ۴معل   ست؟ا چندتا  زبان عرب یم، الفبایکم 

 تا. 22آموزان:  قرآن
آنها  به .رسد یبا َاشکال حروف م یینا، نوبت به آشیبا حروف عرب ییپس از آشنا

د نشو یآخر نوشته م ریبه شکل آخر و غ یفارس یمانند الفبا یزبان عرب یم: الفباییگو یم
است  «ة، ةـ»شکل  یکی ؛با هم ندارند یچ تفاوتیدو حرف، ه یبه استثناآنها  و َاشکال

کلمات به جا یکه در آخر بعض است که  «ك»ل شک یگریدو سند ینو یم« ءتا»حرف  یاز 
 شود. یآخر نوشته م« کاف» یبه جا

آنها  به کنیم. را بیان میحروف  یعرب یبا َاشکال حروف، اسام ییبعد از آشنا
که با َاشکال حروف فارس ینها َاشکال حروف عربیم: اییگو یم  یتفاوت چندان یبود 

 م.یز آشنا شویحروف ن یعرب یم با اسامیخواه یحال م ؛نداشت
 ییآشنا یبرا .دنندار یحروف فارس یبا اسام یز تفاوت چندانین یربحروف ع یاسام

، همه با یبا نوشتن اسم هر حرف ؛سمینو یمآنها  ر َاشکالیحروف را ز یعرب یبهتر، اسام
 .حروف یعرب یم به نوشتن اسامیکن یو شروع م .دیهم بخوان
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جهت سهولت شوند،  یکه به همزه ختم م یحروف ی، اسامگفتیمگونه که قباًل  همان 111  

که به رسیدیم  ین اسمیبه اول یز وقتینجا نیدر ا .شود یخوانده نم هاآن ۀدر تلفظ، همز
 م.یشو ین نکته را متذکر میشود، ا یهمزه ختم م

 خ ح ج ث ت ب ا
 خاء حاء جیم ثاء تاء باء الف

 ص ش س ز ر ذ د
 صاد شین سین زاء راء ذال دال
 ق ف غ ع ظ ط ض
 قاف فاء غین عین ظاء طاء ضاء

 ی و ه ن م ل ك
 یاء واو هاء نون میم الم کاف

 .رندیاد بگیحروف را خوب  یآموزان، اسام م تا قرآنیکن ین میحروف تمر یاسام یرو
گون باشد تا موجب خستگ یها د به شکلین باین تمریا مثال،  یبرا ؛نشودآنها  یگونا

آن را  ی، اسم عربیهر حرف یوم با اشاره ریخواه یمآنها  حروف، از یاز نوشتن اسام پس
 .ندیبگو

 و از کنیم میحروف را پاک  یحروف آشنا شدند، اسام یبا اسامکاماًل که  نیپس از ا
شتر، از ینان بیاطم یبرا .ندیبگواز حفظ حروِف مورد اشاره را  یم اسامیخواه یمآنها 

گانه م اد یحروف را  یعرب یآموزان، اسام قرآن ۀهم دانستیم یوقت ؛میپرس یچند نفر جدا
 یم: حال که اسامییگو یمآنها  به .میکن یم یمعرفآنها  یاند، حروف مقطعه را برا گرفته

گرفتیحروف را  یعرب عیتوان ید، همه میاد  د با یتنها با ؛دیز بخوانیقرآن را ن ۀد حروف مقط 
که یحروف مقطعه آشنا شو کجایگو یحروف مقطعه مآنها  چرا بهد یبداند   قرآن یند و در 

 اند. آمده
کر ۀسور 11۴از سوره  22 که با یآغاز م یم با حروفیقرآن   یجدا و با اسام د جدایشوند 

عه»آنها  رو به نیاز ا ؛خود خوانده شوند یعرب  ند.یگو یم «حروف مقط 
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عه»  ِی شکل ظاهربرخالف  کلمات نیا چون و «جدا جدا ؛قطعه قطعه» :یعنی «مقط 
کلمه خوانده نم  و به صورت قطعهاز هم جدا د حروفش را ید بلکه باشون یآنها به صورت 

شود:  که خوانده می« الم» مانند: ؛ندیگو یحروف مقطعه مآنها  به پس م،یقطعه بخوان
 «.میالف، الم، م»

عه تمر یۀبق یرو  موارد آن در قرآن آشنا شوند. ۀم تا با همیکن ین میحروف مقط 
که اسامیرس یم یبه حروف یکه وقتاست  نیقابل توجه ا ۀنکت به همزه ختم آنها  یم 

که در اسام همان م:یده ی، تذکر مشود می  یاسام ۀهمزد، یحروف، آشنا شد یگونه 
 شود. یشوند، در حروف مقطعه هم خوانده نم یکه به همزه ختم م یحروف

، حروف یرانیا الخط با رسم یها م که در قرآنیشو یز متذکر مین نکته را نیان ایدر پا
        به شکل  یبا عالمت ،تفاوت دارند یبا فارسآنها  یعرب یکه اسام را یا مقطعه

ص  ه تلفظ صح فارس یاند تا قار دهکرمشخ   مانند: ؛باشدآنها  حیزبان متوج 
مَّ؛سی ََّّ؛سـ َّطَّ َّطَّ؛ح  َّݦݦݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨ  ََّّ؛ه  ََّّ؛الر  َّ.عصی َّکه ََّّ؛المر 

شاءاهلل در مبحث  که اناند  قرار داده          به شکل  یحروف، عالمتاین از  یبعض یرو
 د شد.یمد  با آن آشنا خواه
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وش تدر وف برایر  خردساالن یس حر

یس حروف برای خردساالن  روش تدر
و  ی)ترک یرانیالخط ا با رسم یها م قرآنیاگر بخواه ،میقباًل متذکر شدطور که  همان

حروف آشنا  یربع یآموزان را با اسام ندارد قرآن یم، لزومیهند( را آموزش ده ۀقار شبه
یرا ؛میساز برد اسام ز کار عه  یعرب یتنها  ن یو در ا استحروف، در حروف مقط 

    به شکل یبا عالمت ،تفاوت دارند یبا فارس یکه در عرب یحروف یها، اسام الخط رسم
 ۀدیکش یآموزان در مبحث صدا م تا قرآنیکن یم رو صبر نیاز ا ؛اند مشخص شده

 م.یپرداز یشوند و سپس به آموزش حروف مقطعه من عالمت آشنا یفتحه، با ا
گروه، از درس اول یا یحروف و حروف مقطعه برا یمبحث اسام ،ن صورتیا در ن 

با َاشکال  ییآموزان خردسال در کالس اول ابتدا نکه قرآنیشود و با توجه به ا یحذف م
طرح ک درس مستقل یندارد مبحث حروف را به عنوان  یاند، لزوم حروف آشنا شده

م، یبزرگساالن متذکر شد یکه براحروف س یتدر 1و  2 ،1مراحل  ی، بلکه با طکنیم
 م.یشو یبالفاصله وارد مبحث صداها م

م یول ها آشنا سازند، الزم  الخط رسم ۀآموزان را با هم ن ارجمند بخواهند قرآنااگر معل 
کنند و طیحروف ن یعرب یرا با اسامآنها  است  یس ضروریرمراحل تد یۀبق یز آشنا 
 .است
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وش تدر وف مد  یر  یس حرکات و حر
ی یس حرکات و حروف مد   روش تدر

 چند نکته الزم است: یادآوریس، یان روش تدریاز ب پیش
 م:یدیل رسیج ذیاز نظر شکل، اسم و تلفظ به نتا یحرکات و حروف مد   ی. در بررس1

ه قار شبهو  ی، ترکی، عربیرانیالخط ا با رسم یها در قرآن                شکل حرکات( الف
 نداشت. یچ تفاوتیکسان بود و هیهند، 
 متفاوت بود. یبا فارس ،حرکت کسره و ضمه یلحن عرب( ب
و  یو ترک یرانیاالخط  رسمبا  یالخط عرب با رسم یها در قرآن یاِء مد  یشکل الف و ( ج

 الخط رسمبا  یها نهند با قرآ ۀقار شبه الخط رسمبا  یها در قرآن یاء و واو مد  یشکل 
 .استمتفاوت  یو ترک ی، عربیرانیا

د ین بایا بنابر .متفاوت بود یبا فارس یست حرف در عربیبعد از ب یلحن الف مد  ( د
ه و الف مد   کسره، ضم  ت شود  یرا ؛میآموزش ده یلحن عربحتمًا با را  یدق  قرآن به زبان  ز

َّ شده استنازل  یعرب َُّقر  َناُه نَزل 
َ
اَّأ گرامیو طبق سفارش پ 1ای  َّاََّعَرب َّن َّءاََِّإن َ  ؟ص؟اسالم یامبر 

ُموا الُقرآَن ِبَعربِ َتَع : »فراگرفت یعربد آن را به صورت یبا ز خوانده ین یو با لحن عرب 2«ـِتِه ی َ ل َ
وا الُقرآَن ِباَ » :شود  .1«لحاِن الَعَرِب َوَاصواِتهاِاقَرُؤ

از روش برای آموزش آن، گر ا یول نماید؛ می، ابتدا مشکل یآموزش قرآن با لحن عرب
 .کرده و بزرگسال لیافراد تحص یژه برایار آسان است، به ویح استفاده شود، بسیصح

گر قرآن  یریادگیو نوشتن آشنا شده باشند و  نآموزان ما خردسال و تازه با خواند حال ا
م و یآموزش ده یم نخست با همان لحن فارسیمشکل باشد، ناچارآنها  یبرا یلحن عرب

                                                 
 (2)یوسف:  «ا آن )کتاب( را به صورت قرآن )و به زبان( عربی فرو فرستادیمهمانا م. »1

 .211، ص 22ج  ؛بحاراالنوارمحمدباقر مجلسی؛ . 2

کلینی؛  محمد بن. 1 کافییعقوب   .۶1۴، ص 2ج  ؛اصول 
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ر یرا آنها  یقرآن، لحن عرب یخوان از تسلط بر روان پس 111    .میوشادآو

کوتاه و  ی)صداها یس حرکات و حروف مد  یبا توجه به مطالب فوق، در روش تدر
ردهیخردساالن ن یرا برا یده(، لحن عربیکش م و میا او گر تشخامعل  ص دادند ین ارجمند ا

دارند، حتمًا با  یرا با لحن عرب یحرکات و حروف مد   یریادگی ییتوانا ،آموزان آنها قرآن
با  یآموزش حرکات و حروف مد   یبرابیان شده آموزش دهند و از مراحل  یلحن عرب
 د.کنناستفاده  به بزرگساالن، یلحن عرب

کوتاه و کشیده، نسبی بوده و بر اساس نوع قرائت )شمرده زمان. 2 خوانی  تلفظ صدای 
یر»، و معمولی «درَح »، ُتندخوانی «تحقیق» مین «( تدو متفاوت است؛ بعضی از معل 

کوتاه را به صورت  کرده و خیلی « تک ضرب»بدون توجه به این نکته، صداهای  معرفی 
بوده « سایشی»کنند، حال آنکه صدای حرکات،  تلفظ می« انفجاری»سریع و به صورت 

کشش آنها حروف مدی به وجود می ن تلفظ آید، تنها تفاوت در زما و امتدادپذیر است و از 
که با توجه به نوع قرائت )تحقیق،  یر(  در وَح صدای حرکات و حروف مدی است  تدو

کوتاه است. کشیده، دو برابر زمان صداهای   زمان تلفظ صدای 
 .یدر زبان فارس یحرکات و حروف مد   ی. اسام1

کش یرا به صداهاآنها  ،یحرکات و حروف مد   یریادگیسهولت در  یبرا ده یکوتاه و 
یرا ؛اند دهکر یگذار نام با دو برابر  است؛ ولیحرکات  ی، همان صدایحروف مد   یصدا ز

کشِش ب  شتر.یمد  و 
ا بعد از یآ یول ،باشد یحروف مد  آموزش از  پیشد یآموزش حرکات با ،شک بی. ۴

توان بعد از حرکات، سکون را  یا نمید؟ آنآموزش داده شو ید حروف مد  یحرکات حتمًا با
 آموزش داد؟

ر، ، یو ترک یعرب  ،یرانیا یها الخط رسم اساس بر م و تأخ  ن سکون یب یارتباطاز نظر تقد 
کن یوجود ندارد )هرچند حروف مد   یو حروف مد   ها،  الخط ن رسمیدر ا یولند، ذاتًا سا

ا حروف یتوان بعد از حرکات، سکون  یرو م نیاز ا ؛اند( بدون عالمت سکون نوشته شده
که حروف مد   ۀقار شبهالخط  اساس رسم بر یول را آموزش داد. یمد    یداراآنها  یهند 
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 .آموزش داده شود ، عالمت سکونید قبل از حروف مد  یحتمًا با  عالمت سکون است،
میا بربنا و  یموجود در منطقه را بررس یها د قرآنیاز آموزش با پیشن ارجمند ان، معل 

و کنند  یبند ، درسالخط موجود در همان منطقه اساس رسم برمطالب روخوانی را 
گر عالمت سکون را ین نکته را نیا. همچنین باید آموزش دهند که ا ز در نظر داشته باشند 

یراداشته باشد ید حروف مد  ینباآنها  یها آموزش دادند، مثال یقبل از حروف مد    ؛ ز
 .است هنوز آموزش داده نشده
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یس حرکات برای بزرگساالن  روش تدر
وش تدر رگساالن یس حرکات برایر  بز

 س فتحهیتدر
ان درس از یپاو در  استح فتحه یتلفظ صح ۀبا شکل، اسم و نحو ییآشنا ،هدف

 رود: یآموزان انتظار م قرآن
 عالمت فتحه را بشناسند؛. 1
کنند؛ حروف فتحه. 2  دار را درست تلفظ 

کلم. 1 ح و روان تلفظ یقرآن را به صورت صح یدر هر جاۀ دارای عالمت فتحه هر 
 .کنند

 س فتحهیمراحل تدر
کر یریادگیقرآن در سهولت  یها ان نقش عالمتیب. 1 بودِن  کسانیم و یو قرائت قرآن 

 ؛یموجود در زبان فارس یها با عالمتآنها  شتریب
 ؛شکل فتحه یمعرف. 2

 اسم فتحه؛ یمعرف. 1

 تلفظ حرف مفتوح؛ ۀان نحویب. ۴

 ب؛یک و ترکیکلمات به صورت تفک ین رویتمر. ۵

 ب.یکلمات به صورت ترک ین رویتمر. ۶

 فتحه سیروش تدر
کر یگذار نگارش و عالمت ۀخچیتار ۀکه دربار یحیبا توجه به توض م داده شد، یقرآن 

و  یریادگیدر سهولت  هاها و لزوم آن ساده، وجود عالمت یا ان مقدمهید با بیتوان یم
کریقرائت صح از وجود آنها  ینگران رفعتا ضمن کنید ان یآموزان ب قرآن یبرا را میح قرآن 

 ز باشد.یقرآن ن یریادگیسهولت  زمینۀدر قرآن،  ییها ن عالمتیچن
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 متفاوت خواهد بود.  الت و استعداد افراد کالس،یان مقدمه، با توجه به ِسن، تحصیب
گر قرآن ر است ، بهتباشندرستان به باال یآموزان ما از نظر معلومات و استعداد در سطح دب ا

 ییتا آشنا کنیمبازگو آنها  یقرآن را برا یگذار و عالمت خط ۀخچیراز تا یا فشرده
کنندیخود پ یکتاب آسمانبا  یشتریب گر در سطح پا یول ؛دا  توان آن را  یبودند، م یتر نییا

کرد.یبآنها  یدر قالب مثال برا  ان 
کلماتیتوان ین مقصود میا یبرا ، هاآن یها ر مصوتییتغبا که  کنیماستفاده  یم از 

کندییز تغیکلمه ن ایمعن م و از یسینو یم یچ عالمتیرا بدون ه «کرم» ۀکلم مثاًل  ؛ر 
خود، آن را  ۀقیبا توجه به ذوق و سلآنها  ک ازیهر .ر ا بخوانند م آنیخواه یآموزان م قرآن

ِکرم» :خواند یم ُکُرم،  ِکِرم،   «.َکَرم، 
دهند و ما با  یمکلمات قرار ن یبراعالمتی ، یم در نگارش فارسیده یح میسپس توض

کلمه در جمله، مصوت آن را تشخیتوجه به جا ح یو به صورت صح دهیم میص یگاه آن 
 م.یخوان یم

کلمات در جمله، حرکت آن یها با توجه به جا عرب .ن استیز چنیدر زبان عرب ن گاه 
رو  نیاز ا ؛نندیب ینمآنها  یگذار عالمت یبرا یازیگر نیدهند و د یص میرا تشخ

زنامه و ،ها کتاب ت و رو کتابندآنها بدون عالمت یها مجال   آسمانی ؛ اما چون قرآن 
درست و ، کنندبخوانند و به آن عمل آن را  اتیفه دارند آیها وظ مسلمان ۀهم واست 

ستند و با یها، عرب ن شتر مسلمانیگر بیاز طرف دما ا ،است الزمصحیح خواندن آن 
گردان ام ییراهنما ید، براندارن ییز آشناین یقواعد و دستور زبان عرب مؤمنان  ریآنها، شا

ها  مسلمان ۀدند تا همکر یگذار قرآن را عالمت اسالم، صدر در؟ع؟ طالب یاب بن یعل
ساده است  یلیموجود در قرآن، خ یها عالمت .ح بخوانندیبتوانند آن را به صورت صح

کالس اول ابتداآنها  شتریو با ب و  یادآوریرا آنها  بهتر، یریادگی یبرا و میا آشنا شده ییدر 
کاماًل در ذهنمان جا یکن ین میات قرآن، تمریکلمات و آ یو سپس رو یبررس دوباره م تا 

 د.ند و ملکه شونریگ
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ن نقش را در یتر ین و اصلیکه مهمتر هستند)صداها(  1ها، حرکات از آن عالمت یکی 112  

 م دارند.یتلفظ حروف و کلمات قرآن کر
ه» و« َکسره»، «َفتحه» ستند:ه )صداها( سه تا« حرکات» شکل، ب با یکه به ترت« َضم 

 م.یشو یآشنا مآنها  تلفظ ۀاسم و نحو
َبر» یدر فارس                ن عالمتیبه ا  ند.یگو یم« تحهفَ » یو در عرب 2«َز

کلم«َفتحه» ح  » ۀ، از   به معنای 3«وحدت ءتا»با )« ةٌّ َفتَح »گرفته شده و در اصل « َفت 
گشودن کی» ف بر آخر آن )طبق  بوده است که «بار  که بعدًا با آن آشنا  یقواعدهنگام توق 

کن  ءبه ها «ةـ»م شد( تاء یخواه  شود. یمتبدیل  (ـه  )سا
ت نام که هنگام تلفظ حروفیآن به فتحه ا یگذار عل      ن عالمتیکه ا ین است 

 رد.یگ یبار حالت گشودن به خود م کیها  لب  ،را دارند
دادن شکل آن از  نشان یرو برا نیا از است؛« الف» یل به صدایتما، م4فتحه یصدا

گرفته« الف»حرف  به شکل  ،کلمه اشتباه نشود اصلینکه با الف یا یاند، و برا کمک 
کوچک و ما  .                                     :اند حرف قرار داده یل رویالف 

ده و مأنوس به صورت سا ینخست کلمات .میکن ین میکلمات، تمر یسپس رو
کلمه را نیآموزان، ترک خواندن قرآن از پسم و یسینو یدا( مج )جدا یکیتفک ز یب آن 

                                                 
ه»برای « حرکات». شاید عنوان 1 کسره، ضم  آموزان تازگی داشته باشد؛ لذا بهتر است  برای قرآن« فتحه، 
ت انتخاِب این عنوان، برای قرآنع ییم نام ل  کسره و  آموزان توضیح داده شود؛ یعنی بگو گذاری فتحه، 

که این حالت ه، بر اساس نوع حرکِت لب در هنگام تلفظ حروفی است   ها را دارند. ضم 

َبر. »2 یر و پایین» در لغت به معنای« َز به آن  که در عربی    و عالمتی به شکل  «باال، فوق، مقابل ز
یند می« فتحه» ت نام .گو که در عالمت عل  َبر، این است   قرمز ۀگذاری اولیه، شکل آن، نقط گذاری آن به َز

 دادند. قرار می( )که باالی حرف است رنگی بوده 

کلمه اضافه می ء، تا«وحدت ءتا. »1 که در آخر  کاری در یک مرتبه  گردی است  لت شود و بر انجام  دال
 کند. می

که صدای فتحه،  دربارۀ. 1 کرد  یاد باز نکنند قرآنباید توجه  این  .آموزان دهانشان را به صورت عمودی، ز
 رعایت شود.بیشتر نکته در الف مدی باید 
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نان از یپس از اطم .گر آن را بخوانندیم بار دیخواه یماز آنها م و یسینو یمقابلش م
کلمات را به صورت ترکی، ایریادگی نوشتن از  هنگامم و یسینو یب مین بار تنها 

که  یبار از افراد نیهمه، ا یریادگینان از یاطم یبرا .م با هم بخوانندیخواه یم آموزان قرآن
کلمات مورد نظر را بخوانندیخواه یم ،میکن یخودمان انتخاب م نان یپس از اطم .م 

کالس، تکل تک یریادگیکامل از   .کنیم یمشخص مآنها  یف منزل را برایتک افراد 
که گونه  چیز هیکامل دارند و تلفظ آن ن ییآشنا یدر فارسآموزان ما با فتحه  قرآن از آنجا 

ن یا بنابر ؛ستیالزم ن یادیآموزش فتحه، زمان ز یندارد، برا یبا فارس یدر عرب یتفاوت
 م.یز آموزش دهیم عالمت کسره را نیتوان یم

کسرهیتدر  س 
کسره با لحن عرب ۀبا شکل، اسم و نحو ییآشنا ،هدف ان درس از ی، و در پایتلفظ 

 رود: یآموزان انتظار م نقرآ
کسره را بشناسند؛. 1  عالمت 
کنند؛ یرا با لحن عرب دار حروف کسره. 2  تلفظ 

کلمه. 1 که دارا یدر هر جا یا هر  و  یعالمت کسره )و فتحه( باشد با لحن عرب یقرآن 
 ند.یح و روان تلفظ نمایبه صورت صح

کسرهیمراحل تدر  س 
 شکل کسره؛ یمعرف. 1
کسره یمعرف. 2  ؛اسم 

 ؛یفارس« ِا » یکسره با صدا یتذکر تفاوت لحن عرب. 1

 ؛یکسره عرب یجاانداختن صدا یبرا یفارس «یا» یصدا از گرفتن کمک. ۴

کمک۵  ؛استکسره  یآن همانند لحن عرب« ِا »که مصوت  یگرفتن از کلمات فارس . 

 ب؛یک و ترکیکلمات به صورت تفک ین رویتمر. ۶

 .بیکلمات به صورت ترک ین رویتمر. 1
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کسرهیروش تدر 111    س 

کسره یآموزان، به تدر قرآن یریادگیاز  نانیاز درس قبل و اطم یابیاز ارز پس س 
 م.یپرداز یم

م:  کمک آن خوانده م ییها گر از عالمتید یکیمعل  کلمات قرآن به  کسره  یکه  شود، 
 ند.یگو یم« کسره» یو در عرب 1«ریز» یدر فارس             ن عالمت یبه ا است.

کلم«هکسر» ر  » ۀ، از  گرفته شده و در اصل «َکس  َر »،  و به معنای  وحدت ء)با تا« ةٌّ َکس 
که  «بار شکسته شدن کی» کن  ءبه ها )ة(در هنگام توقف بر آخر آن، تاء بوده است  سا
 ود.ش یم (ه  )

ت نام که هنگام تلفظ حروفیآن به کسره ا یگذار عل  ن عالمت، یا یدارا ن است 
 رد.یگ یبه خود م یو حالت شکستگشوند  میل ین متماییابار به طرف پ کیها  لب

را  یو قرائت قرآن با لحن عرب یریادگید لزوم یکسره، نخست با یآموزش لحن عرب یبرا
کمک  یکسره با صدا یم و سپس تفاوت لحن عربیح دهیات توضیات و روایگرفتن از آ با 

کلمن مطلب، چیبردن به ا یپ یم. برایشویادآور را  یفارس« ِا » کاربرد  کسره ۀند  دار که 
گر با لحن یو بار د یبار با لحن عرب کیدارند را انتخاب و  یفارس و یدر عرب یمشترک

کالس میکن یتلفظ م یفارس کدام با لحِن عربیم تشخیخواه یم و از افراد  و  یص دهند 
 است. یکدام با لحن فارس

، یقرائت قرآن با لحن عرب و یریادگیکسره و لزوم  یتفاوت لحن عرب با ییاز آشنا پس
 م.یپرداز یکسره م یبه آموزش لحن عرب

اما با  است، یفارس« یا» یه صدای، شبیعرب ۀکسر یم: صداییگو یم آموزان قرآن به
کمتر آموزان  م و از قرآنیسینو یتابلو م یرا رو« یا» ین هنگام( شکل صدای)در ا .کشش 

 یخط عمود ،ر آنیاندن آنها، زبعد از خو .م به صورت شمرده بخوانندیخواه یم

                                                 
یر. »1 َبر، و عالمتی به این شکل«ز که در عربی به آن                  ، در لغت به معنای: پایین، َته، مقابل باال و َز
یند؛ عل   می« کسره» که در عالمت ت نامگو یر، این است  قرمز  ۀگذاری اولیه، شکل آن، نقط گذاری آن به ز

یر حرف  که در ز  دادند. قرار می« »رنگی بوده 
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کنیده یح میزمان تلفظ آن باشد و توضدهنده  تا نشان             میکش یم د زمان یم فرض 
ر همان خط ینصف آن، ز ۀبه انداز یگرید افقیسپس خط  .قدر است نیتلفظ ما ا

کمتر بخوانندیخواه یمآنها  ، و از          میکش یم کشش  ر تکرار ن عمل را چند بایا .م با 
کوتاه تشخیکش یآموزان عماًل تفاوت صدا م تا قرآنیکن یم  یوقت .ص دهندیده را با 

م و یسینو یمقابلش م یرند، الف مکسوریاد بگیرا  یکسره با لحن عرب یتوانستند صدا
کمتر« یا» یهمان صدا یعرب ۀکسر یم صدایده یح میتوض کشش    است، اما با 

 

 
ت ینجا حتمًا بایدر ا .م با هم بخوانندیخواه یمز آنها ا« ِا »و « یا» یرو با اشاره د دق 
کشش کمتر باشد. یکسره، با لحن عرب یشود صدا  و با 

 یکه صدا یتوان از کلمات فارس یکسره م یعرب یجلوه دادن صدا یعیطب یبرا
 ؛ابانیبِ  ؛انیزِ  1؛ازیمانند:ِ ند؛ کراستفاده  استکسره  یعرب ی، همانند صداهاآن ۀکسر

 . ...؛زمنداینِ 
ت  م: همانیده یح میکسره توض یلحن عرب یریادگیاز  پس که دق   ید، صدایدکرگونه 

اء ینشان دادن شکل آن از حرف  یرو برا نیاز ا است؛« اءی»ل به حرف ی، متمایعرب ۀکسر
گرفته بدون و آخِر  غیر ءایکلمه اشتباه نشود، به شکل  یاصل ءاینکه با یا یاند و برا کمک 

 و ه، دندانه داشتیلاَو  ۀشکل کسر                                    اند ر حرف قرار دادهیز نقطه در
برد، یسپس برا کار کثرت   .              دنکرز حذف یآن را ن ۀدندان  اختصار و 

نکه قباًل با عالمت فتحه آشنا یم، و با توجه به ایکن ین میتمر  کلمات یسپس رو
مأنوس و به صورت  ینخست کلمات کنیم.م استفاده یتوان یز میت نن عالمیاند، از ا شده

ز مقابلش یب کلمه را نیآموزان، ترک از خواندن قرآن پسم و یسینو یجدا( م )جدا یکیتفک
ن بار تنها ی، ایریادگینان از یپس از اطم .م با هم بخوانندیخواه یماز آنها م و یسینو یم

م با هم یخواه یآموزان م ن نوشتن از قرآنیو در حم یسینو یم یبیکلمات را به صورت ترک
                                                 

یند . بعضی می1 گر ،گو در  .شود میتبدیل « ای»قرار بگیرد، به صدای « یاء»حرف  ،«اِ »از صدای پس  ا
ییان ؛نییازنند: ما .شود نمیتبدیل )مانند: ایران و سینی( « ای»چنین مواردی، صدا به  ییم،  ... نمی؛ز گو

کسر کسره به حرف یاء بیشتر و همانند  کشش. تمایِل صدای   د.شو عربی تلفظ می ۀبلکه بدون 
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کالس،  تک یریادگینان از یم و پس از اطمیپرس یان از چند نفر میدر پا .بخوانند 111   تک افراد 

 .کنیم یمشخص مآنها  یف منزل را برایتکل

 س ضّمهیتدر
ان از قرآن یو در پا است یتلفظ ضمه با لحن عرب ۀبا شکل، اسم و نحو ییآشنا ،هدف

 رود: یزان انتظار مآمو
 عالمت ضمه را بشناسند؛. 1
کنند؛ یدار را با لحن عرب حروف ضمه. 2  تلفظ 

کسره(  یدارا ۀهر کلم. 1 ه )و فتحه و  صورت به و  یبا لحن عربدر قرآن را عالمت ضم 
 .کنندح و روان تلفظ یصح

 س ضمهیمراحل تدر
 شکل ضمه؛ یمعرف. 1
 اسم ضمه؛ یمعرف. 2

 ؛یفارس« اُ » یضمه با صدا یعربتذکر تفاوت لحن . 1

 ؛یعرب ۀضم یصداآموزش دقیق  یبرا یفارس« او» یگرفتن از صدا کمک. ۴

 ؛استضمه  یآن، همانند لحن عرب« اُ »که مصموت یگرفتن از کلمات فارس کمک. ۵

 ؛یبیو ترک یکیکلمات به صورت تفک ین رویتمر. ۶

 .یبیکلمات به صورت ترک ین رویتمر. 1

 هس ضّم یروش تدر
ه س ضم  یآموزان، به تدر قرآن یریادگیافتن از ی نانیاز درس قبل و اطم یابیاز ارز پس

 م.یپرداز یم
م:  کمک آن خوانده م ییها گر از عالمتید یکیمعل  د، ضمه نشو یکه کلمات قرآن به 

ه» یو در عرب 1«شیپ» یدر فارس              به عالمت  است.  ند.یگو یم« َضم 
                                                 

که در است   و عالمتی به شکل  «رو، مقابل َپس و ُپشت هجلو، روب» در لغت به معنای« پیش. »1
ه»عربی به آن  یند می« ضم  ت نام .گو که در عالمتگ عل  گذاری اولیه، شکل  ذاری آن به پیش، این است 

 دادند. قرار می (  )که جلو حرف است قرمزرنگی بوده  ۀآن، نقط



کریم                                                                        رسم و ضبط ق                                                                                                                                                 رآن 

 

  111 

ه» کلم« َضم   و به معنای وحدت ء)با تا« ةٌّ َضم َ »و در اصل  هگرفته شد« م  َض » ۀاز 
کهوستنیبار به هم پ کی» کن  ءبه ها (ةـ)هنگام توقف بر آخر آن، تاء  ( است   (ـه  )سا

 شود. یمتبدیل 
ت نام ه»آن به  یگذار عل  که هنگام تلفظ حروف دارایا« ضم  ، ن عالمتیا ین است 

کاماًل جمع و به لب  د.نریگ یت غنچه مالد و حنشو یوسته میپ هم ها 
 یفارس« اُ » یضمه با صدا یبرای آموزش لحن عربی ضمه، نخست تفاوت لحن عرب

« او» یه صدای، شبیعرب ۀضم یم: صداییگو یمآنها  م و سپس بهیشو یرا متذکر م
کمتر است، یفارس کشش  تابلو  یرا رو« او» ین هنگام( شکل صدای)در ا .اما با 

ر یبعد از خواندن آنها ز .م به صورت شمرده بخوانندیخواه یآموزان م آنم و از قریسینو یم
کنیده یح میزمان تلفظ آن باشد و توض ۀتا نشان       م یکش یم افقیخط  ،آن د یم فرض 

ر همان خط ینصف آن، ز ۀبه انداز یگرید افقیسپس خط  .قدر است نیزمان تلفظ ما ا
کمتر بخوانندم بیخواه یمآنها  و از         میکش یم کشش  ار تکرار ب ن عمل را چندیا .ا 
کوتاه تشخیکش یآموزان عماًل تفاوت صدا م تا قرآنیکن یم  یوقت .ص دهندیده را با 

م و یسینو یمقابلش م یرند، الف مضمومیاد بگیرا  یضمه با لحن عرب یتوانستند صدا
کمت است« او» یهمان صدا یعرب ۀضم یصدا میده یح میتوض کشش   راما با 

 

 
د ینجا حتمًا بایدر ا .م با هم بخوانندیخواه یمآموزان  از قرآن« اُ »و « او» یرو با اشاره

که صدا ت شود  کمتر  یضمه، با لحن عرب یدق   .استو کشش 
کلمات فارس یم هضم یعرب یجلوه دادن صدا یعیطب یبرا  یکه صدا یتوان از 

 ؛ُبلوک ؛ُخروس ؛ُهلو ند:د؛ مانکراستفاده  استضمه  یعرب یهمانند صدا هاآن ۀضم
 . ...؛ ُهجوم

ت  م: همانیده یح میضمه، توض یعرب یریادگیاز  پس که دق   ید، صدایدکرگونه 
دادن شکل آن از حرف واو  نشان یرو برا نیاز ا است؛« واو»ل به حرف ی، متمایعرب ۀضم

گرفته کوچ ینکه با واِو اصلیا یاند و برا کمک   یک و روکلمه اشتباه نشود، به شکل واو 
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 .                      اند حرف قرار داده 111  

کسره یبا توجه به ا .میکن ین میکلمات تمر یسپس رو نکه قباًل با عالمت فتحه و 
مأنوس و به  ینخست کلمات کنیم.م استفاده یتوان یز مین دو عالمت نیاند، از ا آشنا شده

کلمه را نیرکآموزان، ت م و بعد از خواندن قرآنیسینو یم یکیصورت تفک ز مقابلش یب 
بار تنها کلمات  نی، ایریادگینان از یپس از اطم .م با هم بخوانندیخواه یم و میسینو یم

 .م با هم بخوانندیخواه یآموزان م ن نوشتن از قرآنیم و در حیسینو یم یبیرا به صورت ترک
کالس، تک ا تک یریادگینان از یم و پس از اطمیپرس یاز چند نفر منیز ان یدر پا فراد 

 .کنیم یمشخص مآنها  یف منزل را برایتکل
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وش تدر  خردساالن یکوتاه برا یس صداهایر
کوتاه برای خردساالن یس صداهای   روش تدر

که از آموزش حرکات برا یکوتاه، همان هدف یس صداهایهدف از تدر  یاست 
همان انتظارات  نیز میدارآموزان  س، از قرآنیان تدریکه در پا یم و انتظاراتیبزرگساالن داشت

ت نامیف یست حرکات را تعریخردساالن الزم ن یبرا است؛ ولیسابق  را آنها  یگذار ا عل 
کنیب یرم؛ یان  گونه که در  همان است؛ حرکات یبا شکل، اسم و صدا ییا هدف آشناز

گر شود  یوه رفتار مین شیبا هم                یآموزش صداها یز براین ییکالس اول ابتدا و ا
آموزش آنها  ز بهیرا ن یاند، لحن عرب آشنا شده یآموزان، تازه با خواندن و نوشتن فارس قرآن

و  یروخوان یریادگیبعد از  و میکن یکار مآنها  با یابتدا با لحن فارس بلکه میده ینم
 س رایتدر ۀویرو ما ش نیم؛ از ایده میآموزش آنها  را به یم، لحن عربیکر  قرآن یخوان روان

م .میده یح میتوض یاساس لحن فارس بر آموزان را  قرآن یریادگین ارجمند، توان ااگر معل 
م، به آموزش صداها یبزرگساالن متذکر شد یکه برا یبا استفاده از مراحل ،ص دادندیتشخ

 بپردازند. یبا لحن عرب
گانه و به ترتیس هریاکنون مراحل تدر ان یب                 بیک از صداها را به طور جدا

کرد.یخواه  م 

 «اَ » یس صدایمراحل تدر
کر یریادگیقرآن، در سهولِت  یها ان نقش عالمتیب. 1  شتریبودن ب کسانیم و یقرآن 
 ؛یموجود در زبان فارس یها با عالمتآنها 
گرفتن . 2  ؛ـــ(ݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨݡَّ)َاَّــــ یزبان فارسدر ر اول( ی)غ 1اول و دوم« اَ » یاز صداکمک 

                                                 
گذشته . 1 زه به آن  ؛ندگفت می اول و دوم« اَ »در آموزش زبان فارسی، در  اول و غیر اول « اَ »ولی امرو

یند. می  گو
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 آن؛ یاسم عرب یدر قرآن و معرف یین صدایچن وجود ِی ادآوری. 1 111  

 ب و درهم(؛یحروف )به ترت ین رویتمر. ۴

 هم(؛ )با یبی)جدا جدا( و ترک یکیکلمات به صورت تفک ین رویتمر. ۵

 .یبیکلمات به صورت ترک ین رویتمر. ۶

 «اَ » یس صدایروش تدر
گونه  همان .است مؤثر قرآن یریادگیان نقش آنها در سهولِت یس صداها، بیقبل از تدر

کلماتیح دادیس بزرگساالن توضیکه در روش تدر که تغیریگ یکمک م یم، از   یر صداییم 
کلمات  بودن قرآن یبا توجه به مبتدنیز دهد و  یر مییکلمه را تغ ی، معناهاآن آموزان، از 

 .کنیم یدارند( استفاده م ییآشناآنها  یآموزان با معنا ساده )که قرآن
گر ییگو یم وزانآم قرآن به م با یخواست یم یوقت ییکالس اول ابتدا ،ادتان باشدیم: ا

را درست تلفظ  یم کلمات فارسینکه بتوانیا یم، برایآشنا شو یخواندن کلمات فارس
ن حرف با یگفتند ا یدادند و م یاز حروف قرار م یر بعضیا زیباال  ییها م، عالمتیکن

ُگل)شود  یخوانده م« اُ »ا ی« ِا »ا ی« اَ » یصدا  (؛... ؛ُمرد ؛َمرد ؛ِگل ؛مانند: 
کلمات و معن یول که با روش خواندن  به  یازیگر نیم، دیآشنا شدآنها  یابعدها 

آن، درست  یارا با توجه به معن یا م هر کلمهیتوانست یم یراحت نبود و ما به یصداگذار
 م.یبخوان

 یقواعد زبان عربکه با اصول نگارش و  یکسان ؛طور است نیز همین یدر زبان عرب
کلمات عرب یم یراحت آشنا باشند، به آن، درست تلفظ  یارا با توجه به معن یتوانند 

که با اصول  یول کنند؛ کلمات یتوان یم، نمیستیو قواعد زبان عرب آشنا ننگارش ما  م 
کن یدرست را به یعرب  .میتلفظ 

آن را  بایدها  انمسلم ۀو هم است یبه زبان عرب ،ها ما مسلمان یکتاب آسمان ،قرآن
و قرائت قرآن،  یریادگیسهولت در  یبرا .ندکنعمل  به آنرند و بخوانند و یاد بگی

گردان حضرت عل  ند.کرد یگذار قرآن را عالمت ؟ع؟یشا
کالس اول ابتداآنها  شتریار ساده است و با بیموجود در قرآن، بس یها عالمت  ییدر 



کریم                                                                        رسم و ضبط ق                                                                                                                                                 رآن 

 

  112 

 ستند.هها، صداها  از آن عالمت یکی .میا آشنا شده
کریکلمات و آ یح و رویرا توضآنها  بهتر، یریادگی یبرا  م.یکن ین میم تمریات قرآن 

که به اولیسینو یتابلو م یبود )سپس آن را رو ـــ(ݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨݡَّ)َاَّــــ از صداها، یکی اول و به « اَ » یم( 
م )غ« اَ » یدوم لیدو   .َسَبد ؛َاسبگفتند؛ مانند:  یم (ر او 

کلمات عرب  .ندیگو یم 1«َفتحه»ود دارد که به آن جوَّــ(ݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨݡَّ)ـــن شکلیبه ا یعالمت زین یدر 
کلمات قرآن تمر یشتر، رویب ییآشنا یبرا  م.یکن ین میحروف و 
کسلیا یبرا کالس،  ک الزم برخوردار باشد، از روش مرحوم  نکه  کننده نباشد و از تحر 

پخش  یاسالم یجمهور یمایوم سد شبکه)که از  یآموزش زبان فارس یبرا؟حر؟ رزادهین
تک حروف قرار  تک یکه عالمت فتحه را رو به این صورت؛ کنیم یشد( استفاده م یم
 ؛ مانند:دهند یسه بار پاسخ مآنها  م ویپرس یآموزان م دادن، از قرآن ضمن قرارم و یده یم

م: الف با  شه؟ یچه م 2              معل 
 شه. یم ،َا، َا، اَ آموزان:  قرآن

م: باء  شه؟ یچه م               با  3معل 
 شه. یم، َب، َب، َب آموزان:  قرآن

م: تاء با   شه؟ یچه م              معل 
 شه. یم، َت، َت، َت آموزان:  قرآن

آموزان، حروف را با  قرآن ۀم همیمطمئن شد یوقت .میکن ین میحروف تمر همه یرو
گرفتهین صدا یا  .کنیم یتمرین مکلمات  یرو ،اند اد 

                                                 
م1 کتفا توانند به ح ن محترم میا. در اینجا معل  توانند توضیح دهند چرا اسم  ، میکنندداقل معرفی ا

 دند.کرانتخاب  فتحه را برای عالمت 

ییم . وقتی می2 یسیم و وقتی می را روی تابلو می (ا)، همزمان شکل حرف الف «الف» گو ییم  نو با گو
 و همچنین سایر حروف. (اَ )دهیم  همزمان عالمت فتحه را روی الف قرار می 

م1 گر اسامی عربی را به قرآنن ا. معل  توانند از اسامی فارسی استفاده  اند، می آموزان، یاد نداده ارجمند ا
 نمایند.
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م و سپس یکن یپاک م یقبل یها کلمات، نخست تابلو را از نوشته ین رویتمر یبرا 112  

ک( ی)تفک «داج جدا»را  ک قسمتیعنوان  کنیم و یم یبند میتابلو را به دو قسمت، تقس
 ؛میده یب( قرار می)ترک «باهم»گر را یو عنوان قسمت د

 

 باهم جدا  جدا
  

خودش   یرا با صدا یهر حرف کنیم و یتفاده مح دادم، اسیکه توض یهمان روشاز 
ب کلمه، هر حرف را با یاما هنگام ترک ؛دهند یآموزان سه بار پاسخ م م و قرآنیپرس یم

 خوانند. یبخش و شمرده م هم و به صورت بخش بار پشت سر کیخودش  یصدا
کلمه به صورت جدانباش ید سه بخشیبا یکلمات انتخاب  د تا آهنگ خواندِن حروِف 

نمونه:  یخورد؛ برا ین به هم مین صورت، آهنگ تمریر ایدر غ ؛جدا و با هم، متوازن باشد
 کنیم: اجرا میطور  نیرا ا «َنَصَر »ب یک و ترکیتفک

م: نون با   ه؟ش یچه م               معل 
 .شه یآموزان: َن، َن، َن م قرآن

م: صاد با   شه؟ یه مچ                معل 
 شه. ی، َص، َص مآموزان: َص  قرآن

م: راء با  شه؟ یچه م                معل 
 ه.ش یآموزان: َر، َر، َر م قرآن

م: حاال با هم  شه؟ یم چه«  َنَصَر » ،معل 
 .شه یآموزان: َن، َص، َر م قرآن

 
 باهم جدا جدا

ر           ر     ـ  ص   ـــن      ص   ن 
 

ن صورت تابلو را یدر ا .ابلو پر شودم تا تیده ین روش ادامه میها را به هم نیتمر یۀبق
نان از یاطم یم و برایده یب انجام مین را تنها به صورت ترکیبار تمر نیو ا کنیم میپاک 
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م تا یخواه یم میکن یکه خود انتخاب م یبار از افراد نیآموزان، ا قرآن ۀهم یریادگی
روش  .میکن ین مییف منزل را تعیهمه، تکل یریادگینان از یبخوانند، و پس از اطم

کتاب  ۀنمون .داردبستگی ص شما یبه تشخ ،نیتمر  آمده است. یآموزش روخوانآن در 
گر قرآن نکته: کاف یبا صدا یشتریب یقبل ییآموزان آشنا ا هم تا  یفتحه داشتند و وقت 

کالس داشتیپا گر هر  یول ؛میده ین جلسه آموزش میز در همیکسره را ن یم، صدایان  ا
کلمات در  یشتر روین بیمانده را با تمر یم و وقت باقیه آموزش دهک جلسیرا در  ییصدا

گرفت.یخواه یبهتر ۀجیم، نتیان برسانیکالس به پا  م 

 «ا  » یس صدایمراحل تدر
م )غ« ِا » ی. از صدا1 ل و دو   م؛یریگ یکمک م                    یزبان فارس در  ر اول(یاو 
 آن؛ یاسم عرب یمعرفدر قرآن و  یین صدایچن وجود ِی ادآوری. 2
 ب و درهم(؛یحروف )به ترت ین روی. تمر1
 ؛یبیو ترک یکیکلمات به صورت تفک ین روی. تمر۴
 .یبیکلمات به صورت ترک ین روی. تمر۵

 «ا  » یس صدایروش تدر
د را با همان روش ی، درس جدآن یریادگی از نان یاز درس قبل و اطم یابیپس از ارز

 ب:ین ترتیا به ؛میکن ی)درس قبل( شروع م
بود                 یصدام، یبا آن آشنا شد ییکه در کالس اول ابتدا ییگر از صداهاید یکی

 ِدرخت. ؛گفتند؛ مانند: ِاسِتکان یمر اول( یدوم )غ« اِ » یاول و به دوم« ِا »، یکه به اول
کلمات عرب  .ندیگو یم« َکسره»وجود دارد که به آن،               به شکل  یهم عالمت یدر 

کلمات قرآن، تمر یشتر، رویب ییآشنا یبرا  م.یکن ین میحروف و 
نان از یم و پس از اطمیده یحروف و کلمات را همانند روش سابق انجام م ین رویتمر

کالس، تکل ۀهم یریادگی  .میکن ین میرا معبرای جلسۀ بعد ف منزل یافراد 
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 «ا  » یس صدایمراحل تدر 111  

ل و دو  « اُ » ی. از صدا1  م؛یریگ یمکمک                   یر اول( زبان فارسیم )غاو 
 آن؛ یاسم عرب یدر قرآن و معرف یین صدایچن وجود ِی ادآوری. 2
 رهم(؛ب و َد یحروف )به ترت ین روی. تمر1
 ؛یبیو ترک یکیکلمات به صورت تفک ین روی. تمر۴
 .یبیکلمات به صورت ترک ین روی. تمر۵

 «ا  » یس صدایروش تدر
آغاز  د را با همان روشی، درس جدآن یریادگینان از یاز درس قبل و اطم یابیرزپس از ا

 ب:ین ترتیبه ا ؛میکن یم
بود                  یصدام، یبا آن آشنا شد ییکه در کالس اول ابتدا ییگر از صداهاید یکی

 لُبل.بُ  ؛گفتند؛ مانند: ُاردک یر اول( میدوم )غ« اُ » یاول و به دوم« اُ »، یکه به اول
کلمات عرب ه»وجود دارد که به آن                به شکل یهم عالمت یدر   .ندیگو یم« ُضم 

حروف و  ین رویتمر م.یکن ین میحروف و کلمات قرآن تمر یشتر، رویب ییآشنا یبرا
افراد  ۀهم یریادگینان از یم و پس از اطمیده یکلمات را همانند روش سابق انجام م

 م.یکن ین میرا معبرای جلسۀ بعد ف منزل یکالس، تکل
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یس حرو ی برای بزرگساالن فروش تدر  مد 
وش تدر رگساالن یبرا یمد  وف س حریر  بز

 یس الف مّد یتدر
ان یو در پا است یبا لحن عرب یتلفظ الف مد   ۀبا شکل، اسم و نحو ییآشنا ،هدف

 رود: یآموزان انتظار م درس، از قرآن
 ؛را بشناسند 1یرانیو ا یالخط عرب رسم با یها در قرآن ی. شکل الف مد  1
 بخوانند؛ یرا، درست و با لحن عرب یالف مد   ی. حروف دارا2
ا درشت خوانده یکه به صورت نازک  یبعد از حروف یالف مد   ی. تفاوت لحن عرب1

 ص دهند؛یتشخ را شوند یم
 .کنندح و روان تلفظ یرا به صورت صحی دارای حرکات و الف مد   ۀ. هر کلم۴
که آموزش با لحن عرب« یالف مد  »س یتدر برای :یدسپارای  یبا توجه به هدف ما 

کنَّا(َّـݨݨݨݨݨݨݨ َّ)ـــ یرانیا الخط رسمم با ی، اگر بخواهاست و  یم، با مشکِل آموزِش لحن عربیشروع 
ت نام یراآن مواجه  یگذار عل  به  «آ» ی، صداا(َّـݨݨݨݨݨݨݨ َّ)ـــ به محض نوشتن شکل خواهیم شد؛ ز

ت نامیبر آن، در ب عالوهد و یآ یآموزان م ذهِن قرآن باز با « یالف مد  »آن به  یگذار ان عل 
الخط  اساس رسم را بر« یالف مد  »م آموزش یرو ناچار نیم؛ از ایشو یمشکل مواجه م

کن یعرب ، اگر یبا لحن عرب یبا شکل، اسم و تلفظ حروف مد   ییم و پس از آشنایآغاز 
ِ  ۀمنطق یها الخط قرآن رسم

را  یرانیا الخط رسمبود،  یرانیالخط ا آموزش، با رسم محل 
 م.یکن ین میتمر الخط رسمن یاساس هم و بر یمعرف

 یس الف مّد یمراحل تدر
یسیم میرا  ی. حرف مفتوح1  م با هم بخوانند؛یخواه یآموزان م و از قرآن نو
کشش دهند؛ ،حرف مفتوح را دو برابر ۀفتح یم صدایخواه یمآنها  . از2  مد  و 
ن الف، باعِث دو یم ایده یح میو توض کنیم میبعد از حرف مفتوح اضافه  ی. الف1

                                                 
 .استالخط عربی  هند، مانند رسم ۀقار الخط ترکی و شبه های با رسم . شکل الف مدی در قرآن1
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 شود؛ یفتحه م یمد  و کشِش صداشدن برابر  111  

ت نام یرا معرف ی. الف مد  ۴  م؛یکن یان میآن را ب یگذار و عل 
 م؛یساز ی، آشنا میرانیالخط ا با رسم یها در قرآن یرا با شکل الف مد   آموزان قرآن .۵
که به صورت درشت و  ی، بعد از هشت حرفیالف مد   یذکر تفاوت لحن عرب. ت۶

 شوند؛ یپرحجم ادا م
 ؛یبیو ترک یکیکلمات به صورت تفک ین روی. تمر1
 .یبیکلمات به صورت ترک ین روی. تمر2

 یس الف مّد یروش تدر
ا هم بآن را م یخواه یآموزان م  و از قرآن          میسینو یرا م ینخست حرف مفتوح

و          میکش یمِر حرِف مفتوح یز یکوتاه افقیبعد از خواندن افراد کالس، خط . بخوانند
کنیده یح میتوض  یقدر بود؛ حال صدا نیا  ن حرفیا یتلفظ صداد زمان یم: فرض 
ک یکوتاه،  یر خط عمودید )و همزمان زیبخوان 1شتریمد  و کشش ب ،آن را با دو برابر ۀفتح

کشش صدا هتا نشان        م یکش یه دوبرابر بلندتر باشد مک یگرید افقیخط  حرف  یزمان 
 باشد(.

م یخواه یماز آنها م و یگذار یمدست خِط بلندتر  یآموزان، رو بعد از خواندن قرآن
کشش بخواننددوباره حرف مفتوح را  خط  یبعد از خواندن، دست را از رو .بدون مد  و 

کار را چند یا .شتر بخوانندیم با دو برابر مد  و کشش بیواهخ یماز آنها م و یدار یبلندتر برم ن 
( در تلفظ یآن )الف مد   ۀدیکش یکوتاه فتحه با صدا یم تا تفاوت صدایکن یبار تکرار م

 روشن شود.آنها  یکاماًل برا
ا( کنیم میاضافه « الفی»سپس بعد از حرف مفتوح،  م که در زبان یده یح میو توض )ت 

گ یحرف مفتوح، الف عرب هرگاه بعد از مد  و  شدن باعث دو برابر  ن الفیرد، ایقرار 
                                                 

ی، دو برابر حرکات 1 ظ صدای حروف مد  ه هم در زمان آموزش این نکت است.. با توجه به اینکه زمان تلف 
گیرد تا قرآن کید قرار  ی و هم هنگام تمرین روی حروف و کلمات، حتمًا باید مورد تأ آموزان از  حروف مد 

ی، با زمان تلفظ آنها نیز آشنا شوند.  همان ابتدای آموزش، ضمن آشنایی با لحن عربی حروف مد 
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 شود. یفتحه م یکشش صدا
کامل  یبرا روی الف ، یبا لحن عرب یالف مد   ظآموزان با شکل و تلف قرآنآشنایی 

بالطبع آن را ) .م حرف مفتوح را بدون الف بخوانندیخواه یماز آنها م و یده یقرار م دست
م یخواه یم و میدار یبرمدست الف  یسپس از رو (.خوانند یم یمعمول ۀفتح یبا صدا

ت شود صداینجا حتمًا بایدر ا .بار با الف بخوانند نیا مد  و  ،فتحه را با دو برابر ید دق 
کار راشتر بخوانندیکشش ب آموزان با شکل و تلفظ  م تا قرآنیده ین بار انجام میچند . این 

 کاماًل آشنا شوند. یح الف مد  یصح
ت  ی، اسم الف مد  یبا لحن عرب یبا شکل و تلفظ الف مد   ییاز آشنا پس و عل 

که یده یح میشان توضیبراگونه  اینآن را  یگذار نام ند، یگو یم« الف»به آن به این دلیل م 
کشش شدن ند، چون باعث دو برابر یگو یم« یمد  »است؛ و  به شکل حرف الف که مد  و 

را همان یز ؛مییگو یم« فتحه ۀدیکش یصدا»به آن  یا در فارسم .شود یفتحه م یصدا
کشش بکه  فتحه است یصدا شود و در مقابل به حرکت فتحه،  یشتر خوانده میبا 

 م.ییگو یم« کوتاه فتحه یصدا»
 یالخط عرب ران با رسمیکشور ا یها در قرآن یالف مد   الخط رسمنکه یبا توجه به ا

یرامیساز یآشنا م یرانیالخط ا ا رسمب یرا با شکِل الف مد  آنها  متفاوت است، شتر یب ؛ ز
با  را ین منظور، الف مد  یا ی. برااستالخط  ن رسمیران با همیموجود در ا یها قرآن
، یالخِط عرب با رسم یها م در قرآنیده یح میو توض (َتا)م یسینو یم یعرب الخط رسم

نکه یا ی، برایرانیالخط ا با رسم یها در قرآن یسند، ولینو ین شکل میرا به هم یالف مد  
ستاده در یفتحه را به صورت ا 1کوتاه آن اشتباه نشود، یفتحه با صدا ۀدیکش یصدا

 شوند. یکسان تلفظ میهر دو کنیم  و اشاره می                       اند: قرار داده یکنار الف مد  

                                                 
گر قرآن1 دهیم در زبان عرب، دو جور الف  نها توضیح میآموزان در سطح دبیرستان به باال بودند، برای آ . ا

یم ی دار یشان  عرب .خوانا و ناخوانا :مد  که عرب  ، موارد آن را میاستها چون زبان مادر شناسند؛ ولی ما 
یم، علمای ما برای راهنمایی ما، فتحه الف مدی خوانا  نیستیم و با ادبیات زبان عرب هم آشنایی ندار

ااند نوشته ناخوانا را معمولیرا ایستاده و فتحه الف مدی  ن  ا َسِمع  ن  ا ِان َ ن  ب َ .؛ ؛ مانند: َر ِشف  ک  َنا ا ب َ  َر
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 م.یده ین شکل انجام میا را بهکلمات  ین رویتمر  111  

درشت و پرحجم خوانده آنها  یم که الف مد  یبرخورد یحروف ن، اگر بهیهنگام تمر
م و یده یساده شرح م یانیرا با بآنها  شود )خ، ص، ض، ط، ظ، غ، ق، ر( روش تلفظ یم

 ن حروف را به ذهن بسپارند.یم ایخواه یمآموزان  از قرآن
که تلفظیریگ یکمک م ین منظور، از حروفیا یبرا  یولاست کسان ی یدر فارسآنها  م 

و « ت»شود؛ مانند:  یکی به صورت نازک و دیگری به صورت درشت تلفظ می، یدر عرب
 «.ظ»و « ذ» ؛«ص»و « س»؛ «ط»

در فارسی یکسان تلفظ « ط»و « ت»دهیم: دو حرف  آموزان توضیح می برای قرآن
« درشت»به صورت « ط»و حرف « نازک»به صورت « ت»حرف  ،در عربی لیو ؛دنشو می

را درست آنها  ،م و نخست خودیده یآن دو قرار م یمت فتحه را روعال 1.شود یتلفظ م
آنها  از سپس شان روشن شود،ای یم تا عماًل تفاوت تلفظ آن دو برایکن یتلفظ م

  کنند.تکرار با ما ن دو حرف را چند بار یم تلفظ ایخواه یم
اضافه  «َت »بعد از حرف  ین دو حرف آشنا شدند، الفیح ایبا تلفظ صح یوقت

در  یرییم اضافه شدن الف بعد از حرف مفتوح چه تغیپرس یمآنها  و از «َتا» کنیم یم
رد؟ یتلفظ حرف به وجود م  آو

 شود. یآن حرف م یمد  و کشش صداشدن آموزان:  باعث دو برابر  قرآن

                                                 
هنگام تلفظ بعضی از حروف، دهیم:  . برای تشخیص دادن صدای نازک و درشت حروف، توضیح می1

کم کشیده شده و به صورت نازک و  کام پایین  گردد، مانند حرف  حجم تلفظ می صدای حرف به طرف 
کشیده شده «پنیر»کلمه در « پ» کام باال  ؛ ولی در هنگام تلفظ بعضی از حروف، صدای حرف به طرف 

کلمه « خ»گردد، مانند حرف  و به صورت درشت و پرحجم تلفظ می ؛ در زبان عربی نیز چنین «خمیر»در 
کم کشیده شده و به صورت نازک و  کام پایین  که هنگام تلفظ صدای آنها به طرف  حجم  است؛ حروفی 

کم لفظ میت ی بعد از آنها نیز به پیروی از صدای آن حرف، به صورت نازک و  حجم تلفظ  گردند، الف مد 
کشیده  می کام باال  که صدای آنها به طرف  کشش صدای فتحه  َتــا؛ اما حروفی  شود؛ مانند: َتـــ   با دو برابر 

ی بعد از آنها  شده و به صورت درشت و پرحجم تلفظ می نیز به پیروی از صدای آن گردند، الف مد 
کشش صدای فتحه   َطا. حرف، به صورت درشت و پرحجم تلفظ می  شود؛ مانند: َط    با دو برابر 
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م: صدا  ا درشت؟ینازک بود « َت »حرف  یمعل 
 نازک.: آموزان قرآن

کشش مناز یهم همان صدا یمعلم: پس الف مد    دهد. یک حرف را دو برابر مد  و 
ا یشد  ینازک خوانده م« َط »م حرف یپرس یمآنها  م و ازیسینو یرا م« َط » سپس حرف

 درشت؟
 آموزان: درشت. قرآن

گر الف م: ا ݨݨݨݨݨَ ط»د یایبعد از آن ب یمعل  ݧ ݧ ݧ کشش  یهمان صدا ،«اݧ درشت را دو برابر مد  و 
 دهد. یم

گ یاگر بعد از حروف یم الف مد  یریگ یجه میپس نت که به صورت نازک و یقرار  رد 
شود؛ اما  یحجم خوانده م هم به صورت نازک و کم یشوند، الف مد   یحجم تلفظ م کم

گر بعد از حروف گ یا که به صورت درشت و پرحجم تلفظ میقرار  هم  یشوند، الف مد   یرد 
 شود. یبه صورت درشت و پرحجم خوانده م

 تمرین« ط»و « ت»ز مانند دو حرف ین« ص»و « س»ف وحر یرو ،بهتر ییآشنا یبرا
 یمعرف ،شوند یدرشت خوانده م ،که در حالت مفتوحرا  یم و سپس هشت حرفیکن یم

حجم و بعد از پردرشت و  ،حرف ن هشتیبعد از ا یم الف مد  ییگو یو م کنیم می
کم ،مانده یباقحرف  ستیب  شود. یحجم ادا م به صورت نازک و 

تفاوت آموزان  قرآنت شود ن دق  ین تمریدر ح ،میده یانجام من تمریکلمات  یرو
کاماًل رعا یلحن عرب کنندیرا  کاف ،میمطمئن شداز یادگیری همه  یوقت .ت  در  یاگر وقت 

را  یشکل دوم الف مد   گرنهو ؛میکن یم یز معرفیرا ن یم، شکل دوم الف مد  یار داشتیاخت
 م.یده یگر آموزش میدر جلسه د

 یشکل دوم الف مّد س یمراحل تدر
 ؛(یرانیو ا یعرب الخط رسم)با  یشکل، اسم و تلفظ الف مد  یادآوری . 1
 ؛یالخط عرب با رسم یشکل دوم الف مد  معرفی . 2
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 1؛یرانیا الخط رسمبا  یشکل دوم الف مد  معرفی . 1 111  

 ن دو شکل در تلفظ؛یا تفاوت. تذکر عدم ۴
 کلمات. ین روی. تمر۵

 یس شکل دوم الف مّد یروش تدر
 م.یآشنا شد یمعلم: همه با شکل، اسم و تلفظ الف مد  

که بعد از حرف مفتوح قرار م یالف «یالف مد  » مد  و شدن گرفت و باعث دو برابر  یبود 
 .َتاَباشد؛ مانند:  یحرف مفتوح م یکشش صدا

کلمات که الف مد  یخور یبرم یدر قرآن به  که بعدًا با آن آشنا  ی)بنابر علل هاآن یم 
 .َهاَذا                َهَذا د خوانده شود، مانند:یبا یولاست شد(، نوشته نشده  میخواه
بعد از حرف  ی، الف کوچکیالخط عرب با رسم یها ، در قرآنیقار یراهنما یبرا

کشش  .شودآن  ، متوجه خواندنیتا قار (َذاـ  َه )اند  دهکرمفتوح اضافه  تلفظ آن و مقدار 
 .کند ینم یچ فرقیفتحه، ه یصدا

ستاده یآن حرف را ا ۀبلکه فتح ؛اند دهکراضافه ن ی، الفیرانیالخط ا با رسم یها در قرآن
لت ده یکش یتا بر فتحه با صدا اند نوشته( اذ  ه  ) ن یجانش شکل  ،در واقع .کنددال

کتابت نوشته نشده است است یالف مد    گونهدو  ،الخط ن رسمیاساس ا پس بر .که در 
 م:یدار یالف مد  

ا»مانند  ؛آن در کتابت آمده است یکه الف مد   ی. شکل1 ا»در  «ذ  ذ   ؛«ه 
کتابت ن یکه الف مد   ی. شکل2 ا»در  « ـ  ه»مانند  ؛امده استیآن در  ذ   .«ه 

 با هم ندارند. یچ فرقیهآنها  زمان تلفظ
برد هر دو شکل در قرآن آشنا شوند کنیم تمرین میکلمات  یرو کار پس از  .تا با 
 م.یده یرا آموزش م یاِء مد  یآموزان،  قرآن ۀهم یریادگینان از یاطم

                                                 
ی در قرآن1  .استالخط ایرانی  هند، مانند رسم ۀقار الخط ترکی و شبه های با رسم . شکل دوم الف مد 
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 یاء  مّد یس یتدر 
ان درس، از یو در پا است یاِء مد  یتلفظ  ۀبا شکل، اسم و نحو ییآشنا ،هدف

 رود: یآموزان انتظار م قرآن
 را بشناسند؛ یرانیو ا یالخط عرب با رسم یها در قرآن یاِء مد  ی. شکل 1
 بخوانند؛ یرست و با لحن عربرا د یاِء مد  ی ی. حروف دارا2
کلمه 1 ی . هر  ح و یقرآن را به صورت صح یدر هر جادارای حرکات و الف و یاِء مد 

 .کنندروان تلفظ 
 یاء  مّد یس یمراحل تدر

 م با هم بخوانند؛یخواه یآموزان م م و از قرآنیسینو یرا م ی. حرف مکسور1
کشش دهند؛حرف مکسور  ۀکسر یم صدایخواه یم آموزان قرآن . از2  را دو برابر مد  و 
که اییگو یبه آن حرف مکسور، اضافه نموده و م یئای . حرف1 اء، باعث دو برابر ین یم 

کشش صدا  شود؛ یحرف م ۀکسر یمد  و 
ت نام یرا معرف یاِء مد  ی. ۴  م؛یده یح میآن را توض یگذار و عل 
 م؛یساز یآشنا م 1،یرانیا الخط با رسم یها در قرآن یاِء مد  یآموزان را با شکل  . قرآن۵
 کلمات. ین روی. تمر۶

 یاء  مّد یس یروش تدر
 آن را باهم بخوانند. میخواه یم آموزان واز قرآن«ِت »میسینو یرا م یمکسور حرف نخست

م که صداین ارجمند باامعل  خوانده  یبا لحن عرب حتماً کسره  ید توجه داشته باشند 
یراشود کشش صدا ؛ ز  .دیآ یبه وجود نم یعرب یاِء مد  ی ی، صدایکسره با لحن فارس یبا 

                                                 
ی در قرآن1 الخط  ولی در رسم است؛الخط ایرانی  مالخط ترکی، مانند رس های با رسم . شکل یاِء مد 

ی دارای عالمت سکون است ۀ قار شبه از این رو جایگاه آموزش آن، بعد از درس  (؛ِای  )هند، یاِء مد 
ی با رسم استسکون  کن  الخط عربی، توضیح می و بعد از آموزش یاِء مد  ی ذاتًا سا دهیم چون یاِء مد 

 اند. دهکرند، آن را با عالمت سکون مشخص ه ۀقار الخط شبه های با رسم در قرآن ،است
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، و       میکش یم یکوتاه افقیر حرف مکسور، خط یاز خواندن افراد کالس، ز پس 112  

کنیده یح میتوض  یقدر بود؛ حال صدا نین حرف، ایا ید زمان تلفظ صدایم: فرض 
کشش بخوان ۀکسر  افقی ک خطیکوتاه،  افقیر خط ید )و همزمان زیآن را دو برابر مد  و 

 حرف باشد(. یزمان کشش صدا هتا نشان   تـِــ() که دوبرابر بلندتر باشدکشیم  می یگرید
م یخواه یماز آنها م و یگذار یخِط بلندتر م یآموزان، دست رو بعد از خواندن قرآن

کشش بخوانند خط  یاز خواندن، دست را از رو پس .دوباره حرف مکسور را بدون مد  و 
کار را چند یا .شتر بخوانندیم با دو برابر مد  و کشِش بیخواه یماز آنها و م یدار یبلندتر برم ن 

کسره با صدا یم تا تفاوت صدایکن یبار تکرار م ، در تلفظ (یاِء مد  ی)آن  ۀدیکش یکوتاه 
 روشن شود.آنها  یکاماًل برا

ان در زب :میده یح میو توض           کنیم میبعد از حرف مکسور اضافه « یئای»سپس 
گ یئایعرب، هرگاه بعد از حرف مکسور،  مد  و  شدن اء، باعث دو برابرین یرد، ایقرار 

 شود. یکسره م یکشش صدا
کامل یبرا اء قرار ی یرو ، دستیاِء مد  یآموزان با شکل و تلفظ  قرآن آشنا شدن 

 یبالطبع آن را با صدا ؛اء بخوانندیم حرف مکسور را بدون یخواه یماز آنها م و یده یم
ن یم تا ایخواه یماز آنها م و یدار یاء برمی یسپس دست از رو .خوانند یم یمعمول ۀکسر

ت شود صداینجا بایدر ا .اء بخوانندیبار با   .کسره را با دو برابر مد  و کشش بخوانند ید دق 
کار را انجام مین بار ایچند  یاِء مد  یح یآموزان با شکل و تلفظ صح م تا قرآنیده ین 

 ا شوند. کاماًل آشن
ت نامیاِء مد  یبا شکل و تلفظ  ییبعد از آشنا ی  یگذار ، عل  شان یآن را برایاِء مد 

ییم  . میمیده یح میتوض  و به آن استاء یند، چون به شکل حرف یگو یم« اءی»به آن گو
کسره مشدن ند، چون باعث دو برابر یگو یم« یمد  » کشش  به  یشود و ما در فارس یمد  و 

کشش ب ،کسره است یرا همان صدایز ؛مییگو یم« کسره ۀدیکش یصدا»آن  شتر یاما با 
کسره،  ،در مقابل .شود یخوانده م کسره یصدا»به حرکت   م.ییگو یم« کوتاه 

متفاوت  یالخط عرب ران با رسمیکشور ا یها ، در قرآنیاِء مد  ی نگارشنکه یبا توجه به ا
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یرا کنیم؛ یآشنا م یرانیا الخط رسمبا  یاِء مد  یبا شکل  را آموزان قرآن است، شتر یب ز
 .استالخط  ن رسمیران با همیموجود در ا یها قرآن

 :میده یح میو توض (یتِ )م یسینو یرا م یعرب الخط رسمبا  یاِء مد  ین منظور، یا یبرا
 یها در قرآن یول ؛سندینو ین شکل میرا به هم یاِء مد  ی، یالخط عرب با رسم یها در قرآن
کوتاه آن اشتباه نشود،  یکسره با صدا ۀدیکش ینکه صدایا ی، برایرانیالخط ا با رسم

این دو                        :ن شکلیاند، به ا قرار داده 1یر حرف قبلیستاده زیکسره را به صورت ا
 با هم ندارند. یچ فرقیه ،در تلفظ

 ۀهم یریادگینان از یم و پس از اطمیده ین شکل انجام میبا ارا کلمات  ین رویتمر
 م.یده یرا آموزش م یآموزان، واو مد   قرآن

 یس واو مّد یتدر
ان درس، از یو در پا است یتلفظ واو مد   ۀبا شکل، اسم و نحو ییآشنا ؛هدف

 رود: یآموزان انتظار م قرآن
 را بشناسند؛ ی. شکل واو مد  1
 بخوانند؛ یرا درست و با لحن عرب یواو مد   ی. حرف دارا2
ی در دارای حر ۀ. هر کلم1 ح و روان تلفظ یقرآن را به صورت صحکات و حروف مد 

 .کنند
 یس واو مّد یمراحل تدر

 .م با هم بخوانندیخواه یآموزان م م و از قرآنیسینو یرا م ی. حرف مضموم1
 بکشند.حرف مضموم را دو برابر  ۀضم یم صدایخواه یمآموزان  قرآن . از2

                                                 
ی 1 یر حرف یاِء مد  کسره ایستاده را ز ی، یاِء ماقبل  :دهند و این اشتباه است قرار می (یت َّ). بعضی  یاِء مد 

کسر که به صورت ایستاده نوشته می ۀمکسور است و این  گر قرآن (.یت  )شود  حرف قبل است  آموزان  ا
تش را پرسیدند ییم پاسخ میدر  ،عل  یم گونهدر زبان عربی دو  گو ی دار خوانا و ناخوانا، و چون ما با  :یاِء مد 

کسر یم، علمای ما برای راهنمایی ما  کسر ۀقواعد عربی آشنایی ندار ی خوانا را ایستاده و  یاِء  ۀیاِء مد 
ی ناخوانا را معمولی نوشته َمِدی   ؛اند مد  اف  ؛ َنِة مانند ِفی ال  اِتن  ای   .ی ء 



 بزرگساالن یبرا یحروف مد   سیروش تدر         

 

  111 

 
ن واو باعث دو برابر یم اییگو یو م کنیم میبه آن حرف مضموم اضافه  ی. حرف واو1 111  

 .شود یواو م ۀضم یمد  و کشش صداشدن 
ت نامبیان و  یواو مد  معرفی . ۴  .آن یگذار عل 
 .یو عرب یرانیا الخط رسمبا  یها در قرآن ی. تذکر عدم تفاوت شکل واو مد  ۵
 کلمات. ین روی. تمر۶

 یس واو مّد یروش تدر
با هم آن را م یخواه یآموزان م و از قرآن « ـت  »م یسینو یرا م ینخست حرف مضموم

 یضمه با لحن عرب ید توجه داشته باشند حتمًا صداین ارجمند باامعلم .بخوانند
یراخوانده شود کشش صدا ؛ ز به وجود  یعرب یواو مد   ی، صدایضمه با لحن فارس یبا 

 .دیآ ینم
کالس، بق م تا یده یه مادام یاِء مد  یمراحل را همانند  یۀبعد از خواندن افراد 

 الخط رسمنکه یبا توجه به ا .کاماًل آشنا شوند یآموزان با شکل، اسم و تلفظ واو مد   قرآن
ادآور یکسان است، عدم تفاوت آن را ی یو فارس یعرب الخط رسمبا  یها در قرآن یواو مد  

نان از یو پس از اطم کنیم تمرین میکلمات  یقبل، رو یها م و مانند درسیشو یم
 .کنیم یف منزل را مشخص میهمه، تکل یریادگی

که است چاپ شده  ییها رًا قرآنیاخ گفتیم« ضبط القرآن»در مبحث  :یادسپاری
ردهیرا ن یحرکات قبل از حروف مد   ا، و، »ن َاشکال یهم یند حروف مد  یگو یاند و م او

 .نیستآنها  به حرکت قبل از یازیو ن هستند «ی
گر خواست  یک از حروف مد  یاز آموزش هر پس، ش دهیدآموز الخط رسمن ید با ایا

اد یتر قرآن را  زبان، راحت نکه افراد فارسیا یسندگان قرآن برایاز نو ید: بعضیح دهیتوض
ردهیرا ن یرند، حرکات قبل از حروف مد  یبگ م ) او ل( یا غیاند تا مانند شکل دو  ر او 

الخط  ن رسمین را با همیباشد و بعد از آموزش، تمر یدر زبان فارس «، اویآ، ا» یصداها
 .دیهدانجام 
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یس صداهای کشیده برای خردساالن  روش تدر
 

وش تدر  خردساالن یده برایکش یس صداهایر
 

که از تدر یده، همان هدفیکش یس صداهایهدف از تدر  یس حروف مد  یاست 
 م، همانیآموزان دار س از قرآنیان تدریکه در پا یم و انتظاراتیبزرگساالن داشت یبرا

ت نامیف یرا تعر یست حروف مد  ینجا الزم نیدر ا است؛ ولیانتظارات  را آنها  یگذار ا عل 
کنیب یرا میان  و با توجه به  است یبا شکل، اسم و تلفظ حروف مد   ییآشنا ،هدف؛ ز

حرف را  22در  یالف مد   یست تفاوت لحن عربیآموزان، الزم ن ن بودن سطح قرآنییپا
ن یم در قرآن هم چنییگو یم و میریگ یکمک م یفارس« آ» یم؛ بلکه از صدایمتذکر شو

ک ید رویکه از همان ابتدا با یا نکته یول .وجود دارد ییصدا د شود، زمان تلفظ یآن تأ
که دو برابر صداهایکش یصداها امبر یپ ،یاتیروابر اساس چون  است؛کوتاه  یده است 

 رمودند.ف یت میرعااین نکته را در قرائت قرآن  ؟ص؟اسالم یگرام
 فتحه ۀدیکش یس صدایمراحل تدر

 م؛یریگ یکمک م یزبان فارسدر ر اول( یاول و دوم )غ «آ» ی. از صدا1
 ند؛یگو یفتحه م ۀدیکش یدر قرآن که به آن صدا یین صدایچن وجود یادآوری. 2
 آن؛ یشکل قرآن ی. معرف1
 ب و درهم(؛یحروف )به ترت ین روی. تمر۴
 ؛یبیو ترک یکیتفککلمات به صورت  ین روی. تمر۵
 .ترکیبیکلمات به صورت  ین روی. تمر۶

 فتحه ۀدیکش یس صدایروش تدر
گذشته و اطم یابیپس از ارز د را با همان یآموزان، درس جد قرآن یریادگینان از یدرس 

 م.یکن یم آغاز خردساالن یکوتاه برا یروش صداها
کالس اول ابتدا ییگر از صداهاید یکی: معلم  یم، صدایآشنا شدبا آن  ییکه در 
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 .َانار ؛آبند؛ مانند: یگو یر اول میا غیدوم « آ» یاول و به دوم« آ» یکه به اول است «ا  آ،» 111  

که به شکل  1«آ» یه صدایشب ییدر قرآن هم صدا شود  ینوشته م (ا)دوم « آ»وجود دارد 
کوچک کنار آن، الف   ند.یگو یم «فتحه ۀدیکش یصدا»و به آن           اند قرار داده یو در 

کلمات تمر یسپس رو کاف .میکن ین میحروف و  گر وقت  آموزان را با  م، قرآنیداشت یا
 م.یساز یز آشنا مین               فتحه  ۀدیکش یشکل دوم صدا

م که در فارس : همانمعل   یهم صدا یدو شکل داشت، در عرب« آ» یصدا یطور 
ز آشنا یبا شکل دوم آن ن اکنون و میبا شکل اول آن آشنا شد .فتحه دو شکل دارد ۀدیکش
 م.یشو می

 یبرا .ندارد یچ فرقیه یتلفظ آن با شکل قبل است و          شکل دوم آن به شکل 
 م.یکن ین میحروف و کلمات تمر یبهتر، رو یریادگی

 م.یکن یف منزل را مشخص میآموزان، تکل قرآن یریادگینان از یپس از اطم
 کسره ۀدیکش یس صدایمراحل تدر

 م؛یریگ یکمک م یزبان فارسدر ر اول( یاول و دوم )غ «یا» ی. از صدا1
که به آن  یین صدایچن بودِن  ِی ادآوری. 2  ند؛یگو یم «کسره ۀدیکش یصدا»در قرآن 
 آن؛ یشکل قرآن ی. معرف1
 ب و درهم(یحروف )به ترت ین روی. تمر۴
 ؛یبیو ترک یکیکلمات به صورت تفک ین روی. تمر۵
 .یبیلمات به صورت ترکک ین روی. تمر۶

 کسره ۀدیکش یس صدایروش تدر
د را مانند یآموزان، درس جد قرآن یریادگینان از یگذشته و اطم سدر یابیپس از ارز

 م.یکن یم آغازروش قبل 
                                                 

گر . 1 ی را در قرآناممعل  ا آموزان دیدند، از همان ابتدا آنها  ن ارجمند، توانایی یادگیری لحن عربی الف مد 
کنند را با لحن عربی آشنا سازند و از همان مراحلی  ی برای بزرگساالن استفاده  که برای آموزش الف مد 

 توضیح دادیم.



کریم                                                                        رسم و ضبط ق                                                                                                                                                 رآن 

 

  111 

،  ـیا» یم، صدایبا آن آشنا شد ییکه در کالس اول ابتدا ییگر از صداهاید یکی: معلم
ند؛ یگو یآخر م« یا» یر آخر و به سومیغ« یا» یبه دوماول، « یا» یکه به اول است «، ی ـی

 .ینیس ؛بیس ؛رانیمانند: ا
که  الفیبا ا ؛ن شکل وجود داردیبه هم یین صدایز چنیدر قرآن ن کوچک  ین تفاوت 

 .ندیگو یم «کسره ۀدیکش یصدا»که به آن               اند اء قرار دادهیر حرف قبل از حرف یز
کلمات تمر یبهتر، رو ییآشنا یبرا  م.یکن ین میحروف و 

 .کنیم یف منزل را مشخص میآموزان، تکل قرآن یریادگینان از یپس از اطم
 ضمه ۀدیکش یس صدایمراحل تدر

 م؛یریگ یکمک م یزبان فارسدر ر اول( یاول و دوم )غ «او» ی. از صدا1
که به آن  یین صدایچن بودِن  ِی ادآوری. 2  ند؛یگو یم «ضمه ۀدیکش یصدا»در قرآن 
 آن؛ یشکل قرآن ی. معرف1
 ب و درهم(؛یحروف )به ترت ین روی. تمر۴
 ؛یبیو ترک یکیکلمات به صورت تفک ین روی. تمر۵
 .یبیکلمات به صورت ترک ین روی. تمر۶

 ضمه ۀدیکش یس صدایروش تدر
گر ید یکی م:ییگو یمآنها  آموزان، به قرآن یریادگینان از یدرس قبل و اطم یابیپس از ارز

ر اول( یدوم )غ« او»، یاول و به دوم« او»، یکه به اول است «او، و» یاها، صدااز صد
 .خروس ؛اومانند:  ؛ندیگو یم

کوچکیبا ا ،ن شکل وجود داردیبه هم یین صدایز چنیدر قرآن ن که واو  قبل  ین تفاوت 
 ییآشنا یبرا .ندیگو یم «ضمه ۀدیکش یصدا»و به آن            اند از حرف واو قرار داده

 .میکن ین میحروف و کلمات تمر یبهتر، رو
 .کنیم تعیین میف منزل را یآموزان، تکل قرآن یریادگینان از یپس از اطم
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وش تدر رگساالن یس سکون برایر  بز

یس سکون برای بزرگساالن  روش تدر
کن  ۀبا شکل، اسم )عالمت سکون( و نحو ییآشنا ،هدف و در  استتلفظ حرف سا

 رود: یآموزان انتظار م آنان درس از قریپا
 را بشناسند؛« سکون». عالمت 1
کن»خواندن  ۀ. نحو2 گرفته باشند؛یرا « حرف سا  اد 
( باشد را مشخص یعالمت سکون )حرکات و حروف مد   یدارا ۀیو آ  . هر کلمه1

 ح بخوانند.یو به صورت صح کنند
 س سکونیمراحل تدر

با هم آن را م یخواه یآموزان م م و از قرآنیسینو یم                  گانه را با حرکات سه ی. حرف1
 .بخوانند

 .م آن را بخوانندیخواه یمآنها  م و ازیسینو ی. همان حرف را بدون حرکت م2
خوانده  ییبه تنها ،نداشته باشد یگونه حرکت چیکه ه یم: حرفیده یح می. توض1

 .شخص شده استم                  از دو شکل یکیشود و در قرآن با  ینم
 .آن عالمت باشد یکه دارا یاسم عالمت و حرفمعرفی . ۴
ر م۵ کن را متذک   م؛یشو ی. روش خواندن حرف سا
 و ... . یبخش ، سهی، دوبخشیبخش کیکلمات  ین روی. تمر۶
 .یقبل یها سکون و عالمت یات دارایآ ین روی. تمر1

 س سکونیروش تدر
گذشته و اطم یابیپس از ارز گونه  نیدرس سکون را ا ،آموزان قرآن یریادگینان از یدرس 

 م:یکن یآغاز م
کلمات عرب ییمعلم: صداها ن یحال ا .میشد را شناخت یخوانده مآنها  به کمک یکه 
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 د.یبخوان (َن )را با حرکت فتحه  (ن)حرف 
 .آموزان: َن  قرآن

 (.ِن )معلم: با حرکت کسره 
 .آموزان: ِن  قرآن

 (.ُن )معلم: با حرکت ضمه 
 .موزان: ُن آ قرآن

 شود؟ یچگونه خوانده م «ن»معلم: حاال 
 .شود یآموزان: خوانده نم قرآن

 شود؟ یمعلم: چرا خوانده نم
 .ندارد یچ حرکتیه چونآموزان:  قرآن

م: حرف شود و به آن  یخوانده نم یینداشته باشد، به تنها یگونه حرکت چیکه ه یمعل 
کن»  اند. مشخص شده                     ن دو شکلیااز  یکیها با  ند و در قرآنیگو یم «حرف سا

 است. «سکون»ن عالمت یاسم ا
عالمت  یکه دارا یحرف .نجا وجود نداردیا یحرکت یعنی ؛ضد حرکت یعنی «سکون»

کن»به آن  ،باشد   یچ حرکتیکه ه یحرف یعنی ؛حرکت یب یعنی ؛ندیگو یم «سا
نیاز  یخوانده شدن، به حرف متحرک یشود. برا یخوانده نم ییرو به تنها نیندارد؛ از ا

گ کمک آن به یاست که قبل از آن قرار  حال با هم  .ک بخش خوانده شودیرد تا به 
 .«َمن»د: یبخوان

ْآموزان:  قرآن  .َمن 
نان یم و پس از اطمیکن ین میو... تمر یبخش ، سهی، دوبخشیبخش کیکلمات  یرو

ا یعالمت  ید دارایمنتخب نباات یآ کنیم. تمرین می 1اتیآ یهمه، رو یریادگیاز 

                                                 
که تابخش و با رعا آیات حتمًا باید به صورت بخش با. تمرین اولیه 1 کامل مطالبی باشد   کنونیت 

کشش آموزش دیده کوتاه و بدون  کوتاه،  کشش و  ؛اند )صداهای  کشیده، با دو برابر مد  و  صداهای 
کن با حرف متحرک قبل، به یک بخش می ،رعایت لحن عربی آموزان آمادگی  شود( تا قرآن و حرف سا
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که هنوز آموزش داده نشدهنباش یا قاعده 111   ف منزل را مشخص یتکل هم انیدر پا اند. د 

 م.یساز یم
گفت :یادسپاری کن را در یحرِف قبل از واو و  ۀم حرکت فتحیدر بحث سکون  اء سا

 رو نیاز ا نیست؛ح یصح ین در عربیا ،میکن یل به ضمه و کسره ادا میمتما ،یفارس
 .الزم استآنها  حیتلفظ صحآموزش 

گر قرآن کاف ا این  ن جلسهیم، در همیار داشتیدر اخت یآموزان مستعد بودند و وقت 
بعد، به  ۀجلس درگرنه ؛ ومیکن ین میات تمریمات و آکل یو رو دهیم میآموزش  نکته را

گروهیم، و وقت کالس را به تمریشو یم یادآورت درس سکون، آن را یعنوان تقو و  ین 
 م.یده یم اختصاص ات منتخبیآ یرو یفرد

 

                                                                                                                     
کنند خوانی و جمله کلمه برایالزم  آموزان باید یاد بگیرند  که قرآناست  یگر ایند ۀفاید .خوانی را پیدا 

کلمه یا جملههنگام مشکل  کلمه یا جمله  مشکل، بخشحل ای، تنها راه  در خواندن   است.خوانی آن 
سپس  ؛بخش دوم باشد ۀمطالعبرای شود تا وقت  خوانی، با خواندن هر بخش، مکثی می بخش ۀدر شیو

در  .طور تا پایان آیه همین و بخش بعدی باشد ۀمطالعای برشود تا وقت  با خواندن بخش دوم، مکثی می
یم؛ به این نحو: کاریدن آخر آیات کروقف  ۀاین شیوه، به نحو  ندار

َّ،َّف َّ اَّ،َِّفـَّ،َّـُعَّ،ََّوَّ،َّمََّّیَوَّ،ََّلـَّ،َُّهم  اَّ،ََّمـَّ،َّن  َّ،ََّاَّ،ََّفـَّ،َّاٰ،،َّیَََََّّّ،َّه  ُُ َّ،َّ ِِ اَّ،َّ  ٰ َّ،ََّّ وَّ،ََّنَََّّّش  ُِ َّ.،َُّکـَّ،َّ
ز تمرین کلمه آموزان می و آشنایی بیشتر قرآن بعد از چند رو بعد از  کرد.خوانی را همزمان اجرا  توان 

کلمه خوانی می بخش کلمه، مکثی می .کلمه بخوانند خواهیم همان آیه را به صورت  شود  با خواندن هر 
کلم .دوم باشد ۀکلم ۀمطالعبرای تا وقت   ۀمطالعبرای شود تا وقت  دوم، مکثی می ۀسپس با خواندن 

یم؛ به  کاریدن آخر آیات کروقف  هنیز به نحو هدر این شیو .طور تا پایان آیه همین و بعدی باشد ۀکلم ندار
، فی   این نحو: ، یَ َوَلُهم  اِرُب، َاَفال  اِفُع، َومش  ا، َمن  ُکُروَن ه   .ش 

کلمه کلم مراد از  که قرآن ؛صرف و نحوی نیست ۀخوانی،  توانند یکجا  آموزان می بلکه حداقلی است 
 خوانند.ب
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وش تدر  خردساالن یس سکون برایر
یس سکون برای خردساالن  روش تدر

که از آموزش سکون برا یهمان هدف ،هدف ز یم و انتظارات نیبزرگساالن داشت یاست 
 .استهمان انتظارات 

 س سکونیمراحل تدر
کن باشد )مانند: َمن(  هاوم آنکه حرف درا  یفارس یبخش کی یدوحرف ۀ. چند کلم1 سا

 .را بخوانندآنها  میخواه یآموزان م م و از قرآنیسینو یم
کلمات را بخش یخواه یم آموزان قرآن . از2 ص  یو صدا کنندم آن   .نمایندآن را مشخ 
نداشته  ییچ صدایکه ه یحرف یدر فارس :میده یح میتوض کردن هنگام بخش. 1

 .اند دهکرمشخص                      شکل دواز  یکیبا آنها را قرآن، در  یول ؛ندارد یباشد، عالمت
 .میکن یم یآن عالمت را معرف ی. اسم عالمت و حرف دارا۴
کن را توض ۀ. نحو۵  .میده یح میخواندن حرف سا
 کنیم. تمرین میو...  یبخش ، سهی، دوبخشیبخش کیکلمات  ی. رو۶
 ات.یآ ین روی. تمر1

 س سکونیروش تدر
گونه آغاز  نیآموزان، درس سکون را ا قرآن یریادگینان از ین درس قبل و اطمیز تمرپس ا

 م:یکن یم
م: همه در زبان فارس کلمات  یمعل  را آنها  ؛دیآشنا هست «َببر» و« َدست»، «َمن»با 

 .دیبخوان
 .آموزان: َمن، َدست، َببر قرآن

کلم م:   کنید.آن را مشخص  یو صدا، را بخش «َمن» ۀمعل 
 ، ن. ــَـ ــ، یش: م؛ صداک بخش استی «َمن»آموزان:  قرآن
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م:  112    دارد؟ ییچه صدا« میم»معل 

 .         آموزان: قرآن
م:   دارد؟ ییچه صدا« نون»معل 

 .ندارد ییچ صدایآموزان: ه قرآن
م: در زبان فارس  ؛ندارد یگونه عالمت چینداشته باشد، ه ییچ صدایکه ه ی، حرفیمعل 

مشخص                از دو شکل یکیبا آنها را قرآن،  یقار ییماراهن یدر قرآن برا یول
 .اند دهکر

ِ تدر یها قرآن الخط رسماز آن دو شکل را که در  یکیسپس 
برد بیمحل  کار  یشتریس، 

ْ»حرف نون  یقرار دارد، رو ییم میم و یده یقرار م «َمن   «سکون»ن عالمت ی: اسم اگو
کن» ران عالمت یا یاست و حرف دارا قرار دست م یحرف م یند. سپس رویگو یم «سا

کن را به تنهایده یم  بخوانند. ییم تا حرف نون سا
 .شود یآموزان: خوانده نم قرآن

م: چرا خوانده نم  شود؟ یمعل 
 ندارد. ییچ صدایه چونآموزان:  قرآن

م: همان ت  معل  که دق  کنیدکرگونه  د یبا و شود یخوانده نم ییتنهابه  د، حرف سا
کمک آن خوانده شود یادارقبلش حرف صد م یم ی)دست را از رو .باشد تا به 

 م بخوانند(.یخواه یماز آنها م و یدار یبرم
م و پس از یکن ین میو ... تمر یبخش ، سهی، دوبخشیبخش کیکلمات  باسپس 

 یشترین بی، تمریقبل یها سکون و عالمت یدارا 1اتیآ یهمه، رو یریادگینان از یاطم
 .کنیم یِف منزل را مشخص میتکل ،انیپا م و دریده یانجام م

                                                 
که تا تمرین روی آیات حتمًا باید به صورت بخش ۀ. شیو1 کامل مطالبی باشد   کنونخوانی و با رعایت 

یژه اند؛  آموزش دیده کلمه هیچ عجلهنباید برای خردساالن به و که هر  ؛ چونخوانی آیات باشد ای برای 
ز با عالمت و مطلب جدیدی آشنا می  ۀایشان مشکل است شیوآنها بر ۀشوند و رعایت همزمان هم رو

رقی  بخش  است. قبل توضیح داده شده صفحاتخوانی در پاو
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 ید رویبابرای خردساالن ، نداز صداها و سکون یبیها ترک عالمت یۀنکه بقیبا توجه به ا
 یها عالمت یات دارایانجام شود تا عماًل با خواندن کلمات و آ یشترین بیسکون تمر

س سکون الزم ت دریتقو یگر براید ۀک جلسیرو  نیاز ا  ؛آموزش داده شده آشنا شوند
کن ماقبل مفتوح ن ءایشتر، با تلفظ دو حرف واو و یب یعمل ییاست تا ضمن آشنا ز یسا

 آشنا شوند.
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وش  یس ر رگساالن ید برایتشدتدر  بز

یس تشدید برای بزرگساالن  روش تدر
د  ییآشنا ،1هدف ان از یو در پا استبا شکل، اسم )عالمت( و روش تلفظ حرف مشد 

 رود: یم آموزان انتظار قرآن
 را بشناسند؛« دیتشد». عالمت 1
د»خواندن  ۀ. نحو2 گرفته باشند؛یرا « حرف مشد   اد 
کلمه و آ1 ص ید )سکون، حرکات و حروف مد  یعالمت تشد یدارا ۀی. هر  ( را مشخ 

 ح و روان بخوانند.یو به صورت صح کنند
 دیس تشدیمراحل تدر

کلمی. 1 بخش  ک و بخشیتفکبه صورت  راد یعالمت تشد یدارا یدوبخش ۀک 
 .بخش و جدا از هم بخوانند آن را به صورت بخشم یخواه یآموزان م م و از قرآنیسینو یم

کلمه، زبان بایتلفظ ا یم: برایده یح می. توض2 ِ تلفظ ین 
ک حرف ید دو بار به محل 

کند و ا کم ین برایبرخورد  م،  سهولت در تلفظ، آن دو  یبرا و مشکل است یدستگاه تکل 

                                                 
ید 1 کاری  .دارداختصاص . مبحث ادغام و معرفی اقسام آن، به علم تجو کریم  در آموزش روخوانی قرآن 

یم؛ بلکه هدف ما تنها آشنایی  تامگذاری ادغام  عالمت ۀبه انواع ادغام و نحو و ناقص و ... ندار
گر روی حرفی دیدند، بدانند آن حرف را باید دوبار  وزان با عالمت تشدید آم قرآن که ا یک بار )است 

که روی آن قرار دارد کن و بار دیگر با همان عالمتی  و با شدت بخوانند و در تلفظ نباید مکثی بین دو ( سا
کامل ادغام و معرفی اقسام ؛حرف صورت بگیرد یا صدا قطع شود نیازی ها  ادغام از این رو به تعریف 

کافی است ۀتنها معرفی شکل عالمت و نحو نیست و د  مگر اینکه سطح افراد  ؛خواندن حرف مشد 
که قواعد ادغام  بخواهیم قرآناینکه کالس، عالی باشد یا  و ناقص در نگارش قرآن  تامهایی آموزش دهیم 

یم بعد از آموزش عالمتکراعمال  را کریم تشدید، یک جلسه را به معرفی  ده باشند؛ در این صورت ناچار
 .اختصاص دهیم ها گذاری آنها در بعضی از قرآن عالمت ۀانواع ادغام و نحو
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 .کنند یدر هم ادغام محرف را 
 .میده ینشان م  (دیعالمت تشد)آن را  ۀو نشان کنیم میف ی. ادغام را تعر1
 .میده یح می. روش تلفظ حرف مشدد را توض۴
 کنیم. تمرین مید یتشد یدارا یبخشو چهار یبخش ، سهیکلمات دوبخش ی. رو۵
 ات.یآ ین روی. تمر۶

 دیس تشدیروش تدر
گونه  نید را ایآموزان، درس تشد قرآن یریادگینان از یو اطم از درس قبل یابیاز ارز پس
 م:یکن یآغاز م

کلمه  ، َد »معلم: با خواندن  بخش  ؛ آن را بخشمیدر درس سکون آشنا شد «َمد 
 .دیبخوان

، َد  قرآن  1.آموزان: َمد 
م: که همان معل  ت طور  ، َد » تلفظ یبرا د،یفرمود دق  ِ یزبان ما با «َمد 

د دو بار به محل 
کند« دال»تلفظ حرف  ن یو ا ؛گر با حرکت فتحهیکبار با حالت سکون و بار دی ؛برخورد 

م مشکل است یبرا ملسهو یبرا .دستگاه تکل   «ادغام» یحرف اول را در دوم ،ت در تکل 
 .کنند یم

ک یجه هر دو حرف به صورت ی؛ در نت«گریدر حرف د یفرو بردن حرف» یعنی «ادغام»
د ادا م ِ  محکم و با یبار ول کین صورت، زبان یدر ا .شوند یحرف مشد 

ت به محل  شد 
با حالت سکون و هنگام  ،هنگام برخورد ؛شود یو جدا مکند  میتلفظ حرف برخورد 

 .دکه حرف دوم دار یبا همان حرکت ،جداشدن
گرفته( از عالمت ین مواردی، در چنیقار ییراهنما یبرا به  ی)که عمل ادغام صورت 

 .                                                                             اند؛ مانند: دهکرفاده است «ـــ ـ ـ»شکل 
د»را ن عالمت یا یاست و حرف دارا «دیتشد»، ن عالمتیاسم ا  «مشد 

                                                 
تا مشکل خوانده شدن آن دو حرف شود  آموزان، حتمًا باید بین دو حرف، مکث . هنگام خواندن قرآن1

 عماًل برای آنها مشخص شود.
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 ند.یگو یم 111  

د و یو بر شداست گرفته شده  «ا َشد  ید یشد» ۀکلم یابتدا « ـش»از   ن عالمتیا
لت ه شدن حرف در هنگام تلفظ محکم خواند آن را حذف  ۀها و دنبال نقطه .کند یمدال

 .                                                   اند، گذاشته یآن را باق ۀو دندان
نان از یو پس از اطم کنیم تمرین می، یبخشو چهار یبخش ، سهیکلمات دوبخش با

ف منزل را مشخص یان تکلیم و در پایکن ین میات تمریآ یآموزان، رو قرآن یریادگی
یم یم  .ساز

کالس، آمادگ گر افراد  ظ م ۀم، نحویداشت همداشتند و وقت الزم  یا م و نون مشدد یتلف 
که دارا ر یدر غ ؛میکن ین میو تمر دهیم میح یتوضآنها  یو زائد است، برا یفرع ۀُغن   یرا 

آنها  در آن جلسه به ،ادهداختصاص د یت درس تشدیک جلسه را به تقوین صورت، یا
 م.یده یآموزش م
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وش تدر  خردساالن ید برایس تشدیر
یس تشدید برای خردساالن  روش تدر

یس برای خردساالن؛  هدف و  ،بزرگساالن ید برایس تشدیهمان هدف از تدراز تدر
 .استز همان انتظارات یانتظارات ن
 دیس تشدیمراحل تدر

کلمات دوبخش یکی. 1  ،آموزان با آن آشنا هستند قرآن ۀکه همرا  دداریتشد یاز 
 .م آن را بخوانندیخواه یمآنها  م و ازیسینو یم

کنند یو صدا ،م آن را بخشیخواه یم آموزان قرآن . از2  .هر بخش را مشخص 
کلمه را به صورت بخش. همزمان با بخش 1  .میسینو یبخش و جدا از هم م کردن، آن 
کلمه را بخشم یخواه یمآموزان  از قرآنگر یبار د کی. ۴  1بخش و شمرده و جدا از هم آن 

ِ یتلفظ ا یم: برایده یح میبعد از خواندن توض .بخوانند
کلمه، زبان دو بار به محل  ن 

کم ین برایشود و ا یو جدا مکند  میتلفظ حرف برخورد  کلمه،   و مشکل است یخواندن 
ت مکنند و  یداخل م یرا در دوم یخواندن آن، اولآسان  یبرا  .خوانند یآن را با شد 

 .میده یح میخواندنش را توض ۀو نحوتشدید ۀ. نشان۵
 کنیم. تمرین می یو چهاربخش یبخش ، سهیکلماِت دوبخش ی. رو۶
 ات.یآ ین روی. تمر1

 دیس تشدیروش تدر
آغاز گونه  اینآموزان، درس را  قرآن یریادگینان از یدرس قبل و اطم یابیپس از ارز

 :میکن یم

                                                 
ِ تلفظ حرف و ای بین دو بخش ایجا . هنگام خواندن باید فاصله1

د شود تا برخورد دو بار زبان به محل 
د خواندن آن نیز روشن شود. ت مشد  کاماًل محسوس و عل   سخت بودن چنین تلفظی برای آنها 
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م: 111   کلمات  معل  اش»همه با خواندن  ا» و« نق   .دیبا هم بخوان ؛دیی، آشنا«بن 

ا قرآن اش، بن   .آموزان: نق 
کلم م:  اش» ۀمعل  کن «نق   .دیچند بخش است؟ بخش 

 دو بخش است. ؛«، قاش َنق»آموزان:  قرآن
م: صدا  بخش اول؟ یمعل 

 .، قـ ـَـ آموزان: ن،  قرآن
م و یسینو یآموزان، بخش اول را م بخش اول توسط قرآن یهمزمان با شمردن صدا

 «.َنق  » :میکن یم یگذار عالمت
م: صدا  بخش دوم؟ یمعل 

 آموزان: ق، آ، ش. قرآن
کم بخش دوم توسط قرآن یهمزمان با شمردن صدا فاصله،  یآموزان، بخش دوم را با 

 «اش  ق    َنق  : »میکن یم یگذار م و عالمتیسینو یکنار بخش اول م
م: در ا کلمه چهیمعل   ؟است تکرار شده یحرف ن 

 .آموزان: قاف قرآن
م: دفع  شود؟ یخوانده م یاول با چه عالمت ۀمعل 

 .آموزان: سکون قرآن
م: دفع  شود؟ یخوانده م یدوم با چه عالمت ۀمعل 

 .فتحه ۀدیکش یآموزان: صدا قرآن
م: همان که دقت  معل  کلمه، حرف قاف دو بار خوانده می، در اکردیدگونه   شود ین 

ز زبان دو یخواندن آن ن یبرا ( وکه دارد یدوم با عالمت ۀول با عالمت سکون و دفعا ۀدفع)
کند و ایبار با ِ تلفظ حرف قاف برخورد 

کلمه را با مشکل مواجه ید به محل  ن خواندن 
 :دیگر بخوانیبار د کی. سازد یم

 ، قاش. آموزان: َنق   قرآن
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م: برا کیادن کرراحت تلفظ  یمعل  کلمه، قاف سا  هنگامن یسند )در اینو ین را نمن 
کن ضربدر م یرو  یرو ن شکل یبه ا یآن، عالمت یو به جا (           میکش یقاف سا

کش هنگامن یدهند )در ا یحرف دوم قرار م حرف ضربدر خورده تا  یدن فلش از رویبا 
گر در یو د (                           م،یکن یحرف دوم اضافه م ید را رویحرف دوم، عالمت تشد

بلکه باشدت و محکم هر دو را با هم  ؛میکن یحرف اول مکث نم یخواندنش رو
 1.                                                  میخوان یم

م: اسم ا د» ران عالمت یا یاست و حرف دارا «دیتشد»، ن عالمتیمعل   «مشد 
 شود. یث( خوانده مکه محکم و باشدت )و بدون مک یحرف یعنی ؛ندیگو یم

کلمات عرب ییآشنا یبرا  ییآموزان ما با آن آشنا که قرآن یدوبخش یبهتر، نخست از 
کلمات سهیکن یدارند استفاده م یشتریب و پس از  یو چهاربخش یبخش م و سپس از 

کوتاه انجام میآ ین را رویهمه، تمر یریادگینان از یاطم ف یان تکلیم و در پایده یات 
 م.یساز یممنزل را مشخص 

در  .د الزم استیت درس تشدیتقو یگر برایک جلسه دیآموزان خردسال،  قرآن یبرا
گذشته، تمر یادآورین جلسه، ضمن یا گر یده یات بلند انجام میآ ین را رویدرس  م و ا

کالس، آمادگ ، ن  )م و نون مشدد یتلفظ م ۀنحو ،الزم را داشتند یافراد  ه  یکه دارا (م  ُغن 
 یکلمات و سپس رو یو نخست رو دهیم میح یتوضآنها  یبرارا ت و زائد اس یفرع

 م.یساز یمنزل را مشخص م فیتکل انیم و در پایکن ین میات تمریآ

                                                 
آموزان  . در اینجا حتمًا باید با شدت و بدون مکث خوانده شود تا تفاوت آن با حالت قبلی برای قرآن1

 کاماًل روشن شود.
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وش تدر ، برایر رگساالن و خردساالن یس عالمت مد   بز

، برای بزرگساالن و خردساالن یس عالمت مد   روش تدر
که در تلفظ به است  یگاه آن و تفاوتیجاو          مختصر با عالمت مد   ییآشنا ،هدف

رد یوجود م  رود: یآموزان انتظار م از قرآن نیز ان درسیدر پا .آو
 گاه آن را بشناسند؛ی. عالمت مد  و جا1
کاماًل تفاوت قائل  یدارا ی. در تلفظ حروف مد  2  ، عالمت مد  و بدون عالمت مد 

 شوند؛
 ح بخوانند.یه طور صحو ب دهندص یتشخ راعالمت مد   کلمات دارای. 1

در بحث ) ستینآنها  ک ازیق کشش هریبا انواع مد  و مقدار دق ییهدف ما آشنا
که  استمختصر با عالمت مد   یی؛ بلکه هدف ما آشنا(آشنا خواهند شدآنها  د بایتجو

گر رو گ یحروف مد   یا کشش بیقرار  ده یکش یا صداهای یشتر حروف مد  یرد، باعث 
کشش ب قرآنقدر که  نیهم .شود یم است؛ هرچند توازن در  یکاف ،شتر بخوانندیآموزان با 

اگر  و کسان استیبزرگساالن و خردساالن،  یرو آموزش آن برا نیاز ا ؛ت نکنندیمد  را رعا
کالس در سطح باال که از کلم ۀشیبودند، ر ییافراد  ا اسباب یگرفته شده « مد  » ۀعالمت 

که همزه و سکون است ت تفاوت شکل عالمت مد  یم یشو یمتذکر م آنها یبرا ،مد  را  ا عل 
کوچک یبعض یرو)ها  از قرآن یدر بعض کلمات، شکل آن  را است(  تر ا نازکیتر  از 

 م داد.یح خواهیتوض
 س عالمت مّد یمراحل تدر

 ۀک مثال سادیکه بعد از آن سبب مد  آمده باشد،  یک از حروف مد  یهر ی. برا1
 .با هم بخوانند آن رام یخواه یوزان مآم م و از قرآنیسینو یم یبخشدو

 کنیم. یگاه آن را مشخص میو جا یمعرف .  عالمت مد   را2
کشش حرف  کنیم میاضافه   مثال اول یحرف مد   ی. عالمت مد  را رو1 ی مد  ومقدار 

گرفتن از حرکت دست،روشن م یبا تلفظ عمل (رادهیکش ی)صدا کمک   .میساز یخود وبا
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 .میده ین روش ادامه میده، به هممانیدو مثال باق ی. رو۴
 .کلمات ین روی. تمر۵
 ات.یآ ین روی. تمر۶

 س عالمت مّد یروش تدر
م: همه با ییگو یمآنها  آموزان، به قرآن یریادگینان از ین از درس قبل و اطمیپس از تمر

کلمات  با هم  ؛ اکنوندیگذشته آشنا شد یها در درس «یَء، ُسوُء اَء، ج  ج  »خواندن 
 د.یبخوان

 .یَء، ُسوُء ، ج  اَء ج   آموزان: قرآن
م: در قرآن به عالمت کلم « ~ »ن شکل یم به ایخور یمبر  یمعل   گرفته شده «مــد» ۀکه از 

 .(مد ← ~ )اند  دهکردال را حذف  یم و قسمت باالین میریقسمت ز است و
رد و باعث یگ یده( قرار میکش ی)صداها یاز حروف مد   یبعض یرو (~)ن عالمت یا
کشش بمد    ۀدیکش ی)صدا یالف مد   یاگر رو .شود یم یحروف مد   یشتر صدایو 

گ م باید م )یخوان ی، م«َء ـآج  »رد یفتحه( قرار  آموزان بخواند و با  کلمات اول را با قرآنمعل 
کششیحرکت دست ن کند تا قرآنآنها  ز مقدار  کشش تقر را مشخص   یبیآموزان با مقدار 
 .آن آشنا شوند(

م: بدون عال م دست رویخواند یم چهمت مد  معل  گذارد تا  یعالمت مد  م یم؟ )معل 
 .(و بدون کشش اضافه بخوانند یآموزان آن را به صورت معمول قرآن

 .اَء ج  آموزان:  قرآن
م تا با یدار یعالمت مد  برم یم؟ )دست از رویخوان یمچه  (َء آج  )معلم: با عالمت مد  

 (.توجه به عالمت مد  بخوانند
 .َء ـآج  زان: آمو قرآن

، یکلمات دوبخش یم و سپس رویده یوه ادامه مین شیگر به همیدو مثال د یرو
نان از یبا دو عالمت مد  و پس از حصول اطم و ک عالمت مد  یو ...، با  یبخش سه

 م.یساز یف منزل را مشخص میان تکلیم و در پایکن ین میات تمریآ یهمه، رو یریادگی
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وش تدر رگساالن ین برایس تنویر  بز

ین برای بزرگساالن یس تنو  روش تدر
آموزان انتظار  ان از قرآنیو در پا استن یتلفظ تنو ۀبا شکل، اسم و نحو ییآشنا هدف:

 رود: یم
 را بشناسند؛ نی. اشکال تنو1
 آشنا شوند؛آنها  . با نحوه خواندن2
کلمات و آ1  نند.ح بخوایو به صورت صح دهندص ین را تشخیتنو یات دارای. تمام 

ن و یاحکام تنو او ب استن و اقسام آن یف تنویبا تعر یین درس، تنها آشنایا هدف
گر قرآنیندارکاری  یالخط عرب با رسم یها آن در قرآن یگذار عالمت ۀنحو که  یم؛ اما ا

از آموزش  پسند، ا یآموزان در سطح عال ا قرآنیاست  یالخط عرب م با رسمیده یآموزش م
ن و یگر، احکام تنوید ۀدار، در جلس نیات تنویکلمات و آ یخوان حین و تسلط بر صحیتنو

کن و نحو  م.یکن ین میو تمر دهیم میرا آموزش آنها  یگذار عالمت ۀنون سا
 نیس تنویمراحل تدر

کلم1 کن اصلرا مأنوس  یقرآن ۀ. چند   .میسینو یم اند، ختم شده یکه به نون سا
کلم2 یسیم  میمأنوس  یقرآن ۀ. چند   اند. ن ختم شدهینون تنوکه به نو
کلمات سریده یح می. توض1 کن  کلمه است و هم یم: نون سا شه یاول، جزِء ذات 

کن  یول ؛سندینو یرو آن را م نیاز ا ؛شود ی)در حالت وقف و وصل( خوانده م نون سا
کلمه  یکلمات سر شود )تنها در  یها خوانده م وقت یو بعض نیستدوم، جزِء اصل 

سند و با تکرار شکل عالمت، آن را ینو یرو آن را نم نیاز ا ؛شود( یحالت وصل خوانده م
 کنند. یمشخص م

 کنیم. یف و اقسام آن را مشخص مین را تعری. تنو۴
ت آنیتنو بعد از ی. تذکر اضافه شدن الف۵  .ن فتحه و عل 
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 .کلمات ین روی. تمر۶
 ات.یآ ین روی. تمر1

 نیس تنویروش تدر
م: همه با ییگو یمآنها  آموزان، به قرآن یریادگینان از یدرس قبل و اطم یابیپس از ارزش

کلمات آشنایخواندن ا ، ال َتح  » :دیین  ِسن  ، َاح  ُنن   .«َزن  َفال َتم 
کلمات نیبا خواندن ا ِکتاًب »د ییز آشناین   ، ِکتاب   ،  .«ِکتابٌّ
کلمات سرید دین کلمات خواهیا ۀشیر با دقت در کن آخر  اول، جزِء اصل  ید نون سا

کنیا یشود، چه رو یشه خوانده میکلمه است و هم و ذات کلمات توقف  ن یم و چه این 
کلمات بعد کن سر یم؛ ولیبخوان یکلمات را با  کلمات، جزِء اصل ینون سا و  یدوم از 

کلمه اضافه م یدر بعض نیست وذات کلمه  شود و تنها در حالت  یاز حاالت به آخر 
کلمات، نون  ین سرین ایبدادن تفاوت نشان  یرو برا نیشود؛ از ا یوصل خوانده م از 

، شکل یقار ییراهنما یسند، و براینو یسند و نون زائده را نمینو یرا م یو ذات یاصل
کن  هنشان یگریحرکت حرف و د هنشان یکی) کنند یعالمت را تکرار م تلفظ نون سا

 .(شود یخوانده م ینوشته نشده ولاست که  یزائد
 ند.یگو ین میتنون تکرار شکل عالمتیبه ا

کن زائد» ،«نیتنو» که در آخر بعض ینون سا  یولاست نوشته نشده  یاز اسام یاست 
 .استتکرار شکل عالمت، آن ۀو نشان «شود یخوانده م

شوند،  ین فتحه ختم میکه به تنو یکلمات ۀبارو در کنیم تمرین میکلمات  یرو
رده م یها الف شتر وقتیم: بیده یح میتوض چون (؛ «اًباِکت  »مانند: )ود ش یبعد از آن آو

کلمه برا (.ااب  ِکت  )شود  یهنگام وقف با الف خوانده م م و سپس یسینو ین میتمر یچند 
 م.یشو یرا متذکر م موارد استثنا

ف منزل را یان تکلین و در پایات تمریآ یآموزان، رو قرآن یریادگینان از یپس از اطم
 .کنیم یمشخص م
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وش تدر  خردساالن ین برایس تنویر

ین برای خردساالن یس تنو  روش تدر
ز همان انتظارات یو انتظارات ن ،بزرگساالن ین برایس تنویهمان هدف از تدر ،هدف

 .است
 نیس تنویمراحل تدر

م یخواه یآموزان م سم و از قرآنینو یتابلو م یگانه )با فاصله( رو با حرکات سه ی. حرف1
 .با هم بخوانندآن را 
کن2 با هم آن را م یخواه یمآموزان  از قرآنو  کنیم میاضافه آنها  عد ازرا ب ی. نون سا

 .بخوانند
کن زائد از اسم یم: در آخر بعضیده یح می. توض1 شود و چون  یخوانده م یها نون سا

 کنند. یآن، شکل حرکت را تکرار م یسند و به جاینو یآن را نم نیستکلمه  یجزِء اصل
را تکرار  یآن، شکل حرکت قبل یبه جا کشیم و میها ضربدر  تِک نون تک ی. رو۴

 .            م؛یساز یم و با عالمت فلش مشخص میکن یم
 .میکن یم یو اقسام آن را معرف ،فین را تعری. تنو۵
 .ن فتحهیبعد از تنو ی. تذکر اضافه شدن الف۶
 .کلمات ین روی. تمر1
 ات.یآ ین روی. تمر2

 نیس تنویروش تدر
م: همه با حرکات  .دیبخوانرا  (َا، ِا، اُ )ن حروف ید، اییکوتاه( آشنا ی)صداها معل 

 .آموزان: َا، ِا، اُ  قرآن
م: با عالمت سکون ن ، ُان  »د: یحاال بخوان .دیز آشنا شدیمعل  ، ِان   .«َان 

، ُان   قرآن ، ِان   .آموزان: َان 
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که آخر آنیخور یها برم از اسم یبه بعض یمعلم: در عرب کن هام  نده خوا ینون سا
ِکتاُب شود؛ مانند:  یم  ، کلمه است ن اسمیاز ا ینون بعض .ن   َحَسن  مانند ) ها جزِء اصل 
گر ننو («َحَسن  » سند و ینو یشه آن را میرو هم نیاز ا (؛َحَسـ)ندارد  ییم، معنایسیو ا

ها جزِء  ن اسمیاز ا یشود؛ اما نون بعض یز خوانده مین)در حالت وقف و وصل( شه یهم
کلمه  گر ننوو  (.«ن   ِکتاُب »مانند: ) تنیساصل  چ یکلمه ه یمعنا (کتاب)م یسیا

کلمه، اشتباه نشود،  یسند، تا با نون اصلینو ین نون را نمیرو ا نیاز ا ؛کند ینم یرییتغ
که ا گر رو یشه خوانده نمین نون همیچرا  کنیا یشود، )ا کلمه توقف  م، خوانده ین 

کن، عالمت حرکت قبل نون ی، به جایقار ییراهنما یشود(، برا ینم را تکرار  یسا
 اند، مانند: نموده

 . ؛ ؛ 
 ند.یگو ین میتنو ها ن عالمتیبه ا

کن زائد» ،«نیتنو» که نوشته نشده  ینون سا و بر سه  «شود یخوانده م یولاست است 
کسره ی، تنو           ن فتحه یقسم است: تنو هیتنوو             ن   .           ن ضم 

ها  شتر وقتیب :میده یح مین فتحه، توضیو هنگام تمر کنیم تمرین میکلمات  یرو
رده م یالف ،ن فتحهیبعد از تنو م و سپس موارد یده یانجام م یشترین بیتمر .شود یآو
ر میاستثنا را   م.یشو یادآو

ان، یم و در پایکن یم تمرینات یآ یآموزان، رو قرآن ۀهم یریادگینان از یپس از اطم
 م.یساز یف منزل را مشخص میتکل
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وش تدر وف ناخوانا برایر رگساالن یس حر  بز

یس حروف ناخوانا برای بزرگساالن  روش تدر
کتابت قرآن نوشته شده است یحروف نشناخت ،هدف شوند  یخوانده نم یول اند که در 

کرآنها  )حروف ناخوانا در قرآن( و موارد آموزان انتظار  ان از قرآنیدر پا و استم یدر قرآن 
 رود: یم

کر« حروف ناخوانا». با موارد 1  .م آشنا شوندیدر قرآن 
کلمات و آ2 ح بخوانند و حروف یرا به صورت صح« حروف ناخوانا» یات دارای. 

 .کنندآن را مشخص  یناخوانا
 س حروف ناخوانایمراحل تدر

ن حروف ناخوانا در قرآن، از داد جلوه یعیورود به بحث و طب ۀ. به عنوان مقدم1
 ؛میریگ یکمک م حروف ناخوانا یدارا ِی کلمات فارس

 آنها؛ یحروف ناخوانا در قرآن و معرف وجودیادآوری . 2
ها  وقت یبعض»و  «شه ناخوانایهم» ۀحروف ناخوانا به دو دست یبند می. تقس1

 ؛«ناخوانا
ف۴  و قرائت آنها؛ یگذار عالمت ،ان روش نگارشیتِک موارد هر نوع و ب تک ی. معر 
 حروف ناخوانا؛ یکلمات دارا ین روی. تمر۵
 حروف ناخوانا.دارای ات یآ ین روی. تمر۶

 س حروف ناخوانایروش تدر
ورود به  ۀبه عنوان مقدم ،آموزان قرآن یریادگینان از یاز درس قبل و اطم یابیپس از ارز

م: یپرس یآموزان م ، از قرآنجلوه دادن حروف ناخوانا در نگارش قرآن یعیطب یبحث و برا
که در نگارش آن، حرفیشناس یرا م ی، کلماتیا در زبان فارسیآ  ینوشته شده باشد ول ید 

 خوانده نشود؟
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کلمه هر کلماتیکن یسع ؛دیگو یم یا کس  م یسیتابلو بنو یو روکنیم را انتخاب  یم 
 1،نند: خواستنما) بدهد رییکلمه را تغ یکه بود و نبوِد آن حرف در نگارش آن، معنا

گر خوانده نمیز داده باشین سؤال را نیتا پاسخ ا (ش، خوانیخوار، خو شود، پس  یم که ا
 سند؟ینو یچرا آن را م

که در نگارش یخور یبرم «ی، و، ل، ا»ز مجموعًا به چهار حرف یمعلم: در قرآن ن م 
کلمن چهار حریبا ا یبعض .شوند یخوانده نم یول اند از کلمات نوشته شده یبعض  ۀف، 

 رد.یگ قراررا ساختند تا بهتر در ذهن  «یوال»
 :کردم یتوان به دو دسته تقس یحروف ناخوانا در قرآن را م

 شه ناخوانا هستند؛یکه هم یاول: حروف ۀدست
 .هستندها ناخوانا  وقت یکه بعض یدوم: حروف ۀدست

ز م تابلو  یا روم )عنوان آن ریآشنا شو (شه ناخوانایهم)اول  ۀم با دستیخواه یامرو
 :م(یسینو یم

 هستندشه ناخوانا یکه هم یحروف. 1
کرسی همزه )  (ئ، أ، ؤپایه و 

کرسیپا» حروف همیشه ناخوانا،از موارد  یکی ر آن یاست )عنوان آن را ز «همزه یه و 
 م(.یسینو یم

                                                 
کلمات، ۴۵، ص 1)ج  عمید فرهنگ فارسی. در 1 شود اما خوانده  نوشته می« واو»( آمده: در بعضی از 

یش. در قدیم ؛خواهر ؛خواستن ؛خواب :مثل ؛شود نمی کیفیت خاصی تلفظ  ،خو این واو را با 
 .شود نامیده می« واو معدوله»در این حالت  .اند کرده می

واستن( کردن :خواستن )خ  کردن ؛خواهش   .ایستادن ؛د شدنبلن :خاستن .آرزو 
وار(  تیغ درخت و هرچه شبیه آن. :خار .حقیر ؛پست ؛ذلیل :خوار )خ 

یش( و یش )خ   گاو آهن. :خیش .نسبت داشتن با یکدیگر :خو
وان(  خانه. ؛سرا :خان .طبق چوبی بزرگ ؛مائده ؛سفره :خوان )خ 

واهر(  همشیره. :خواهر )خ 
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که در نگارش قرآن به دو شکل آمده است: یمعلم: همزه از حروف 121    است 

 َء.یِج  ؛ُسوُء  ؛اَء ؛ مانند: َج ستا نوشته شده ییبه تنها .1
، ؤ، أ»از سه حرف  یکی یا حرکت حرف قبل از آن، رویبه تناسب حرکت خودش  .2

گرفته است «ئ ، ا»ن سه حرف یشود و ا یخوانده م (ء)ن صورت، تنها همزه یدر ا ؛قرار 
کرسیدر حکم پا «ی، و  ؛ُئ بارِ  ؛ِمن  ؤ  ُم  ؛َل أَ َس  شوند؛ مانند: یو خوانده نم اند همزه یه و 

 ة.َک ئِ َمال
تمرین ات یآ یهمه، رو یریادگینان از یم و پس از اطمیکن ین میکلمات تمر یرو

کافیده یانجام م گر وقت   م.یپرداز یمورد بعد م یبه معرف ،میداشت یم و ا
کرسیپا  (یـ ـــــ و ــــــ) یالف مّد  یه و 

م:  کریپا»شه ناخوانا، یگر از موارد حروف همید یکیمعل  ، است« یالف مد   یسه و 
 م(.یسینو یتابلو م ی)عنوان را رو

م: قباًل با الف مد   چند شکل  ید؛ الف مد  یفتحه( آشنا شد ۀدیکش ی)صدا یمعل 
 داشت؟

 .آموزان: دو شکل قرآن
م: شکل اول الف مد   که قبلش فتح ی، الفیمعل   :مانند 1؛      ستاده آمده بودیا ۀبود 

، الفش نوشته نشده بود و یبود؛ شکل دوم الف مد   یلف مدا یکه شکل اصل «ااِتن  ی  اء  »
لت ده فتحه( یکش ی)صدا یبر تلفظ الف مد       ستادهیا ۀفتح کرد؛ مانند:  یمدال
م    ات.و  َسم   ؛اذ  ه   ؛ن  َرح 

 یگونه عالمت چیرد که هیگ یقرار م یئای، واو و           یبعد از شکل دوم الف مد گاهی
                                                 

گر قرآن1 الخط را معرفی  ید، اشکال الف مدی آن رسمده الخط عربی را آموزش می های با رسم . ا
کلمات، واو و یاء به صورت  :دهیم ، و توضیح می«ـٰ ــــ  »؛ شکل دوم «ـ  ا»شکل اول  :یمکن می در بعضی از 

کوچکی قرار داده ؛شوند الف خوانده می ، تا قاری متوجه (ٰی  ــ ـ  ٰو  ــ  )ـاند  در این صورت روی واو و یاء، الف 
کرسی الف مد   یاء به صورت الف خوانده میباشد این واو و  ُة اند یشوند و در حکم پایه و   ؛؛ مانند: َصَلو 

.  ُهَدی 
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ه و یهمزه( پا یه و کرسی)مانند پا ن صورتیدر ا (؛ى       ،و     )ود ش یندارد و خوانده نم
 ؛اُهد  ة؛ َصال  » شوند: یکه خوانده م« اه  یَتل  ؛ ىُهد  »، «ةوَصل  » مانند:اند؛  یالف مد   یکرس

 «.اه  َتال  
ن یتمرروی آیات همه،  یریادگینان از یم و پس از اطمیکن ین میکلمات تمر یرو

کافم و ایده یانجام م مورد  یبه معرف ،داشتند یآموزان آمادگ م و قرآنیداشت یگر وقت 
 م.یکن یف منزل را مشخص میتکل ،ن صورتیر ایدر غ ؛میپرداز یم یبعد

 (اــو . الف جمع )3
م: با دو مورد از حروف ناخوانا آشنا شدیم. مورد سوم از موارد حروف همیشه ناخوانا  معل 

یسیم(. تابلو میاست )عنوان آن را روی « الف جمع»  نو
م: الف جمع، الف که بعد از واو جمع م یمعل  ز ییر جمع تمید تا آن را از واو غیآ یاست 

ُبو ؛اَنَصُرودهد؛ مانند:  کلمات داَضَر م که واو آخر، واو جمع یخور یبرم یگری. در قرآن به 
که در حکم الف جمع  ییالِف ناخواناآنها  بعد از یول نیست ُلویَ مانند:  است؛آمده   ؛ات 

ُؤ   .اَاَتَوک َ
 یناخوانا بودن( رو ۀ)نشان یتوخال ۀریک دای، یقار ییراهنما یها برا از قرآن یدر بعض

ُؤ  ؛ا  وَنَصُر مانند:  ؛اند ها قرار داده ن الفیا  .ا  َاَتَوک َ
م و یده یانجام متمرین ات یآ یآموزان، رو قرآن یریادگین و پس از یکلمات تمر یرو

 م.یپرداز یشه ناخوانا مید از موارد حروف همن موریآخر یبه معرف
کلمه ی. واو مّد ۴  در شش 

م: آخر کلمه یواو مد  »شه ناخوانا ین مورد از موارد همیمعل  باشد؛ )عنوان  یم« در شش 
 م(.یسینو یتابلو م یآن را رو

کلمه برم م: در قرآن به شش  که با واو مد  یخور یمعل   یواو مد   یول اند نوشته شده یم 
کلمات  .شود یخوانده نمآنها  َّئَِّݦݦݦݨݨݨݨݨ َّلواَُّ» اند: ن شکل نوشته شدهیبه ااین  َّ؛،ِءَّاٰواََُّّ؛یل َّواََُّّ؛كݡ

اََُّّ؛اُلوواََُّّ؛اٰ،ِتَّواَُّ َّی َِّوسݡ َِّئَّݦݦݦݨݨݨݨ َُّال شوند: ین صورت خوانده میبه اکه  «ُکم  َّ؛اُاُلوَّ؛،ِتَُّااَّٰ؛،ِءَُّااَّٰ؛یُال ََّّ؛كݡ
ُاِ َّی َّسݡ  .ُکم 
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 یناخوانا بودن( رو ۀ)نشان یتوخال ۀریک دای، یقار ییراهنما یها برا از قرآن یدر بعض 121  

کلمات قرار دادهیواو ا کلمیها، با خط ر از قرآن یاند و در بعض ن  ن یر واو ایقصر ز ۀز، 
گر قرآن کلمات نوشته د، یده یهند آموزش م ۀقار شبهالخط  با رسم یها اند؛ )و ا

ریرا ن ی، عالمت سکون واو مد  یقار ییراهنما یم: براییگو یم  اند(. دهاو
کلمات است، تمریا یکه دارا یاتیآ یرو ف منزل را یان تکلیم و در پایکن ین مین 

 م.یساز یمشخص م

 هستندها ناخوانا  وقت یکه بعض یحروف .2
ف قرآن یریادگینان از ین از درس قبل و اطمیپس از تمر دوم از  ۀدست یآموزان، به معر 

 م.یپرداز یحروف ناخوانا م
م: دست  هستندها ناخوانا  وقت یهستند که بعض یز حروف ناخوانا، حروفدوم ا ۀمعل 

 م(.یسینو یتابلو م ی)عنوان آن را رو
کالم ۀ. همز1  (اݗ ) وصل در وسط 

کالم»یکی از این حروف،  یر عنوان اصلی « همزۀ وصل در وسط  است )عنوان آن را ز
یسیم(. می  نو

کلمات م: در زبان عرب به  که ابتدایخور یبرم یمعل  کن است؛ مانند: نها آ یم  ُصر  سا ؛ ن 
ِبط    .ه 

کن ر شدن یپذ سهولت و امکان یها برا عرب .ممکن است ریا غیمشکل  ،ابتدا به سا
ک ین سریتلفظ ا کلمات، از الف متحر  رند و با یگ یکمک م «وصل ۀهمز»به نام  یاز 

ه و اگر  گر ضمه داشت، با ضم  کن( ا توجه به حرکت حرف دوم )حرف بعد از حرف سا
کسره م ،ا فتحه داشتیره کس  خوانند؛ مانند: یبا 

َّ َتح  ََّّ؛ف   ُ ِر ََّّ؛ض  ُصر  َََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ؛َّن  ِرَُّ؛ِافَتح  ُصََّّ؛ِاض  َُّان  َّر 
یژگی که در ابتدایوصل ا ۀهمز و گر در وسط  یشود، ول یکالم خوانده م ین است  ا

گ یرا شود یرد، خوانده نمیکالم قرار  کنید؛ ز رو حرف  نیااز  ؛نخواهد بود یگر ابتدا به سا
کن ابتدا کلمه قبل یسا  :مانند ؛شود یخوانده م یکلمه، به کمک حرف متحرک آخر 

ُخُلواَّ ِمَّیَّ؛ُاد  ُخُلوا.ااََّقو  َّد 
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ها قرار  ن الفیا یرو یر آخری، صاد غیقار ییراهنما یها، برا از قرآن یدر بعض
 .(َّٱ ) اند داده
ردهیوصل را ن ۀها حرکت همز در قرآن :یادسپاری یرا؛ اند او هنگام قرائت آنها  شتریب ز

گر قار ؛شوند یرند و خوانده نمیگ یدر وسط کالم قرار م ،قرآن توقف  یا کلمه ی، رویاما ا
 یوصل در ابتدا ۀخواندن همز ۀد با نحویهمزه وصل داشت، با ،بعد ۀکلم یو ابتدا کرد

بودند، در  یاگر افراد کالس در سطح عال .ح بخواندیا باشد تا بتواند آن را صحنکالم آش
گرنه  ؛میساز یرا آشنا مآنها  ن جلسهیهم  ییشاءاهلل بعد از آشنا م ِانیده یوعده مآنها  بهو 

 آشنا خواهند شد.« کالم یوصل در ابتدا ۀخواندن همز ۀنحو»قرآن، با  یبا روخوان
آموزان، به  قرآن یریادگینان از یو پس از اطم کنیم تمرین میات یکلمات و آ یرو
 .میپرداز یم ید بعدمور یمعرف

 . حروف مّدی نزد همزۀ وصل2
م:  « وصل ۀنزد همز یحروف مد  »ها ناخوانا،  وقت یگر از موارد حروف بعضید یکیمعل 

 م(.یسینو یتابلو م ی، )عنوان آن را رواست
م: در بحث همز گفته شد همز ۀمعل  کالم خوانده نم ۀوصل،  شود و  یوصل در وسط 

کن  یفشه حریوصل، هم ۀبعد از همز د میسا رو به کمک حرف  نیاز ا آید؛ یا مشد 
کلمه قبل ک آخر   شود. یخوانده م یمتحر 
گر حرف آخر کلم  یده( باشد، چون حروف مد  یکش ی)صداها ی، حروف مد  یقبل ۀا

کن ذاتاً  کنار  د،نسا که به آن یکدیدو حرف ساکن در  گرفت  التقاِء »گر قرار خواهند 
کن  .ندیگو یم «نیسا

کن یراستیز نیدر زبان عرب، جاین التقاِء سا کن با ؛ ز کمک حرف یحرف سا د به 
کن اول، حرف مد   ین مواردیدر چن .صدادار قبلش خوانده شود مانند: ) نباشد یاگر سا

َرأَ  کسره م ة(قاَلت  ام  َرأ»ن شکل: یبه ا ؛خوانند یآن را با حرکت  ن حالت یبه ا .«ةقاَلِت ام 
کن» کن اول ند؛ امایگو یم «نیرفع التقاِء سا باشد )چون حروف  ی، حروف مد  یاگر سا

 شوند؛ مانند: یخوانده نم ی( حروف مد  ندفی، ضعیمد  
ِشَّال َّوُذَّ ِشَََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعر  َعر  َّ.ُذال 
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گر بعد از حروف مد   122   شود؛ مانند:  یخوانده م یباشد، حرف مد   ی، حرف متحرکیاما ا

 .ةُذو ُقو َ 
ـ  »را به شکل  یاِء مد  یکه الف و  یرانیخط اال با رسم یها در قرآن :یادسپاری ـ   ا،ـ ، «یـ

کسریقار ییراهنما یاند، برا دهکر یگذار عالمت را  یاِء مدیقبل از الف و  ۀ، فتحه و 
َمد یفِ  ؛َبَلِد ال   اَذ ه   مانند: ؛اند نوشته یمعمول  .ِة َن ی  ال 
با عالمت سکون  را یاِء مدیکه واو و  نیز هند ۀقار شبهالخط  با رسم یها قرآن در

 ؛اند را بدون عالمت سکون نوشته یاِء مدی، واو و یقار ییراهنما یاند، برا دهکرمشخص 
َعَذ  ة؛َن یَمِد ال   یفِ  مانند: ُقوا ال   .اَب ُذو 

گر قرآن نگارش آنها  ۀنحو ید، تذکر و معرفیده یها را آموزش م الخط ن رسمیبا ا یها ا
 الزم است.

ن یآموزان، آخر قرآن یریادگینان از یم و پس از اطمینک ین میات تمریکلمات و آ یرو
 م.یکن یم یها ناخوانا را معرف وقت یمورد از موارد حروف بعض

 یف نزد حروف شمسیتعر« ل  ݗ ا». الم 3
م: آخر حروف »ف نزد یتعر «ل  ݗ ا»الم « ها ناخوانا وقت یحروف بعض»ن مورد از موارد یمعل 

 م(.یسینو یتابلو م ی)عنوان آن را رو است «یشمس
م:   «وصل ۀهمز»آن  «الف»و ل شده یتشک «الم»و  «الف»ف از دو حرف یتعر «ل  اݗ »معل 

کالم خوانده یشود )و هم یکالم خوانده م یدر ابتدا است و شه مفتوح است( و در وسط 
 «اظهار» یچهارده حرف قمرحرف، دو حالت دارد: نزد  22آن نزد  «الم» .شود ینم

کن و آشکار خوانده مبه صورت  یعنی ؛شود یم رشود؛ مانند:  یالم سا َقم   .َال 
که خوف حق غم» جملهکه در اند  ، چهارده حرفیحروف قمر خالصه  «یعجبا 

 اند. شده
آن را م یخواه یمآموزان  از قرآنم و یسینو یم یمثال یک از حروف قمریهر یسپس برا

 بخوانند.
 یبه حرف بعد یعنی ؛ودش یم «ادغام» یچهارده حرف شمسنزد  «فیالم تعر»اما 
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د خوانده م یو در حرف بعدتبدیل   مانند: ؛شود یادغام و به صورت مشد 
س م  شݡ سلاَََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّال  م  َّش ݡ

 یف را ننوشته و به جایعالمت سکون الم تعر ین مواردی، در چنیقار ییراهنما یبرا
 اند. د قرار دادهیعالمت تشد یحروف شمس یآن، رو
 ی، رویریادگینان از یم و پس از اطمیسینو یرا م ی، مثالیز حروف شمسک ایهر یبرا

 م.یساز یف منزل را مشخص میان تکلیم و در پایکن یمتمرین ات یآ
رند تا یخود ب همراهجلسه بعد حتمًا قرآن  یم برایخواه یآموزان م از قرآن تذکر: از  پساو
 م.یهقرآن انجام د ین را روی، تمر«ریاشباع هاِء ضم»آموزش 
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وش تدر وف ناخوانا برایر  خردساالن یس حر

 

ز همان یبزرگساالن و انتظارات ن یآموزش حروف ناخوانا برا هدفهمان  ،هدف
 .استانتظارات 
ر شد یدر بررس خردساالن،  یبرا یم استفاده از اصطالحات عربیحروف ناخوانا متذک 

کناس یتر ن و اصطالحات سادهیم از عناویناچار و ن استیسنگ تحقق  یبرا. میتفاده 
 م:یده یدر قالب سه جلسه آموزش م را (هفت مورد)حروف ناخوانا  ۀن هدف، مجموعیا

کرسی. پا1»؛ «1حروف ناخوانا »جلسه اول:  کرسی. پا2»؛ «همزه یه و   ؛«یالف مد   یه و 
کالم ۀ. همز۵»؛ «. الف جمع1»؛ «2حروف ناخوانا »جلسه دوم:  . 1»؛ «وصل در وسط 

 ؛«ینزد حروف شمس فیالم تعر
کلمه ی. واو مد  ۴»جلسه سوم:   «.وصل ۀنزد همز ی. حروف مد  ۶»؛ «در شش 

 ِی بند میاساس تقس خردساالن را بر یس حروف ناخوانا براین ما مراحل تدریا بنابر
 م.یشو ید متذکر میجد

 «1»س حروف ناخوانا یمراحل تدر
کلمات فارس1 کمک مجلو یعیطب یحرف ناخوانا برا یدارا ی. از   .میریگ یه دادن امر، 
کر2 ف «یحروف وال»م را تحت عنوان ی. حروف ناخوانا در قرآن  ص یمعر  آن  ۀو مشخ 

 .میکن یان میب( را )نداشتن عالمت
 .(یهمزه و الف مد یه و کرسین جلسه )پایدر ا« ءای»و « واو»موارد  ی. معرف1
 .کلمات ین روی. تمر۴
 ات.یآ ین روی. تمر۵

 «ا»ناخوانا س حروف یروش تدر
یس به همانند روش  کلمات فارس ،بزرگساالنتدر  یحرف ناخوانا )برا یدارا یاز 
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م: یده یح میم و سپس توضیکن یجلوه دادن حروف ناخوانا در قرآن( استفاده م یعیطب
که دریخور یبرم یز به کلماتیدر قرآن ن خوانده  یولاست نوشته شده  یحرفآنها  م 

 شوند. ینم
کلمات نوشته شده یدر بعض «یو، ا، ل، »چهار حرف  در قرآن مجموعاً   یاند ول از 

ندارند؛ پس  یچ عالمتینکه با موارد خوانا اشتباه نشوند، هیا یبرا .شوند یخوانده نم
 م:یریگ یجه مینت

 عالمتند یـوقت ب هر
 هر وقت با عالمتند

 

 ت مردم راحتندـز دس 
 دــنــتـــرائـــــق ارـــــتــرفـــگ

 شه در ذهنتان بماند.یساختند تا همرا  «یوال» ۀکلم «یو، ا، ل، »چهار حرف  نیبا ا 
 هین چه عالیبه بب

 شه یــــم هــــــتــــوشـــن
 

 هیچون از حروف وال 
 هــش یــمــــده نــــوانـــخ
ز، با موارد دو حرف    م.یشو یناخوانا در قرآن آشنا م« ی»و « و»در درس امرو

کرسی. پا1  «ؤ، ئ»ه همز یه و 
گاهی .دییآشنا (ء)شما با حرف همزه  ۀهم شود، مانند  ینوشته م ییبه تنها همزه 

 .آُء ش  ی ؛ُء ݖ ُسو ؛َء ݖ یج   ؛آَء م  : د(یها، با هم بخوان م هنگام نوشتن مثالیخواه ی)م
، و)اء یحرف واو و  یرو (ء)حرف همزه  گاهی  ،ن صورتیدر ا ؛ردیگ یقرار م (ݘ یݘ

ه و یندارند و پا یعالمت (ی، و)اء یو واو و  استرف همزه عالمت موجود مربوط به ح
کلمات اول یند و خوانده نمیآ یم شمارهمزه به  یکرس ه و یبدون پا یۀشوند )نخست 
کرسیحات الزم، پایآموزان، با توض بعد از خواندن قرآن و میسینو یمرا  یکرس را اضافه  یه و 

 .ن نحو:(یبه ا؛ میکن یم
م: ا کلمه را یمعل   .دیبا هم بخوان (اُءوب  )ن 

 .اُءوب  آموزان:  قرآن
م: ا وواب  )م یکن یر همزه اضافه میکه ز ین واویمعل  ندارد )عالمت  یچ عالمتیه (ݘُ

 شود؟ یا خوانده میآ ؛موجود ماِل همزه است(
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 .شود یآموزان: خوانده نم قرآن 121  

م: چرا خوانده نم  شود؟ یمعل 
 ه است.یالاز حروف و ؛آموزان: چون عالمت ندارد قرآن

وواب  )ن کلمه را یگر ایبار د کیمعلم:   .دیبخوان (ݘُ
 .واُء ب  آموزان:  قرآن

م: چه حرف  خوانده نشد؟ یمعل 
 .آموزان: حرف واو قرآن

م: چرا خوانده نشد؟  معل 
 است. یاز حروف وال ؛آموزان: چون عالمت ندارد قرآن
ک و شا یم از اشعار حروف ناخوانا برایتوان ینجا میدر ا کن یدابتحر   :میکالس استفاده 

 هین چه عالیبه به بب
 هـــــش یـــــم هـــــتــــوشــن

 

 هیچون از حروف وال 
 هــش یــمـــن دهـــوانـــخ
م: ا  کلمه را یمعل   .دیبا هم بخوان (اِرُء ب  )ن 

 .اِرُء ب  آموزان:  قرآن
م: ا (یارِ ب  )کنم  یر همزه اضافه میکه ز یئاین یمعل  )عالمت موجود ماِل  ندارد یعالمت ݘُ

 شود؟ یا خوانده میآ ؛همزه است(
 .شود یآموزان: خوانده نم قرآن

م:   .ݘُ یارِ ب  د: یگر بخوانیبار د کیمعل 
 .اِرُء ب  آموزان:  قرآن

م: چه حرف  چرا؟ ؟خوانده نشد یمعل 
 .هیاز حروف والچون  ؛اءیآموزان: حرف  قرآن

 هین چه عالیبه به بب
 هــــش یــــم هــــتـــــوشـــــن

 

 هیچون از حروف وال 
 شه یمـــده نــــوانـــــخ
م  کرسیپا « ـی» یر آخریغ ءای گاهی: معل  ـ )همزه  یه و  ن صورت، یرد که در ایگ یقرار م (یݘ
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 1.ةَک ئِ َمال؛ مانند: ( ئـ)سند ینو یآن را نم یها نقطه
آموزان، مورد  قرآن یریادگینان از یم و پس از اطمیده یانجام متمرین کلمات  یرو

ناخوانا در قرآن، واو و « ءای»و « واو»گر از موارد ید یکیم: ییگو یم کنیم و یم یرا معرف یبعد
کرسیاء پای  م(.یسینو یتابلو م ی)عنوان را رو است « ـــــــ»فتحه  ۀدیکش یصدا یه و 

کرسی. پا2 ـ »فتحه  ۀدیکش یصدا یه و  ـٰ ـ  و،ـ ـٰ  «یـ
م: در درس صدا فتحه، دو تا شکل  ۀدیکش یصدا دانستیم تحه، ف ۀدیکش یمعل 

ز ما در .داشت،  است.              فتحه ۀدیکش یشکل دوم صدا ۀباربحث امرو
م هنگام نوشتن یخواه یمآموزان  از قرآنمانند ) ؛دیآ یم ییبه تنها            ن شکلیا گاهی

لََِّّ؛َهَّـ ِال: ها، با هم بخوانند( مثال َّذ  ََّّ؛كݡ ِکن  ُنََّّ؛ل  م  ح  َِ. 
م:   یچ عالمتیرند و هیگ یقرار م «ی»و  «و»دو حرف           بعد از شکل گاهیمعل 

 اند فتحه ۀدیکش یصدا یه و کرسیپا ،اءین صورت، واو و یدر ا(؛ ی ____ ،و ____ ) ندارند
ل َّ مانند: ؛شوند یو خوانده نم َّ 2؛ةوصݡ ایـ َتلَّ؛یُموس   .ه 

ات یآ یآموزان، رو قرآن یریادگیاز  نانیو پس از اطم کنیم تمرین میکلمات  یرو
 .کنیم یمشخص مآنها  یف منزل را برایان تکلیم و در پایده یانجام متمرین 

 (2)س حروف ناخوانا یمراحل تدر
 ساده؛ یانیبا ب ،موارد الف جمع و همزه وصل در وسط کالم ی. معرف1
 کلمات؛ ین روی. تمر2
 ساده؛ یانیبا ب« الم»مورد  ی. معرف1
 کلمات؛ ین روی. تمر۴
 ات.یآ ین روی. تمر۵

                                                 
کرسی  . در این مثال نیز می1 یسید، بعد از خواندن قرآن« َمالِءَکَة »توانید نخست بدون پایه و  آموزان،  بنو

 انند.بار دیگر بخو خواهیم یک یاء را با توضیحات اضافه نماییم و می ۀدندان

گر از مراحل قبلی استفاده  . برای نوشتن مثال2  گیرید. بهتر نتیجه می کنیدهای اولیه، ا
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 (2)س حروف ناخوانا یروش تدر 121  

گونه  نیآموزان، موارد الف را ا قرآن یریادگینان از یدرس قبل و اطم یابیپس از ارز
 م:یکن یم یمعرف

م: هرگاه  گیبدون عالمت در وسط « الف»معل  کلمه  ن یا .شود یرد، خوانده نمیا آخر 
لَُّ د:یکلمات را با هم بخوان ََّوح  َقَمرََِّّ؛ل   .َعِمُلوَّ؛َول 

کلمات اضافه یاز عالمت( در وسط و آخر ا ی)خال یآموزان، الف بعد از خواندن قرآن ن 
خوانده  و ندارد ین الف، عالمتیا :میده یح میدن توضکرن اضافه یو در ح کنیم یم

َّاَوَّ د:یبا هم بخوان .شود ینم ُلل  َقَمرَِّاَوََّّ؛ح   .اَعِمُلوَّ؛ل 
تنها  ؛میح دهیتوض آموزان قرآن یا الف جمع را برایوصل  ۀهمز ندارد یلزوم :یادسپاری

تذکر  (اند هکردمشخص  (ـ ص) یر آخریها با صاد غ از قرآن یچون بعض) وصل ۀهمز ۀباردر
که در بعضیده یم کلمه، صاد غ یها، رو از قرآن یم  اند تا  قرار داده یر آخریالف وسط 

کالم خواندیمتوجه شود ا یقار کن بعدش با یشود و با یه نمن الف در وسط  د حرف سا
 حرف صدادار قبل از آن خوانده شود.

گر قرآن ن مبحث الزم یهمزه داشت، در ا یه و کرسید، الف پایده یکه آموزش م ییها ا
کرسیالف پا گاهیاست به آن اشاره شود که  ز یو چند مثال ن (أ)رد یگ یهمزه قرار م یه و 

رده شود تا عماًل با موارد آن آ  شنا شوند.آو
 یریادگینان از یم و پس از حصول اطمیده یکلمات انجام م یرو یشترین بیتمر

 م.یکن یم ین حرف از حروف ناخوانا را معرفیآموزان، آخر قرآن ۀهم
م: آخر است که بدون عالمت نوشته شده  ین حرف ناخوانا در قرآن، حرف المیمعل 

گر عالمت داشته باشد، با همان ع .باشد مانند  ؛شود یالمت خوانده محرف الم ا
اِحٌرََّّ؛َهَّݦݦݦݨݨݨݨݨݨ َّلاَِّ :م با نوشتن هر کلمه، با هم بخوانند(یخواه ی)م ََّّ؛َلس  َِّبِلس  رََِّّ؛اِنكݡ َقم  ََّّ؛َوال  ذ 

 .َنَّیَال َ
د یبا تشد یآن، حرف بعد یبه جا و شود یندارد و خوانده نم یحرف الم، عالمت گاهی
ُسَّلاَََّّ:مانند ؛شود یخوانده م م  بللََِّّ؛ش ݡ ِِ ا َّالَوََّّ؛َنَّی َّش   .ُتوَنَّیز َ

گر نخست مثال در نوشتن مثال م و بعد از یسیها را بدون حرف الم ناخوانا بنو ها ا
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کنیحرف الم را با توض ،آموزان خواندن قرآن گر یبار د کیم تا یم و بخواهیحات الزم اضافه 
 افتد. یبخوانند، بهتر جا م

 ،انیو در پا کنیم تمرین میت ایآ ی، رویریادگینان از یپس از اطم وکلمات  یرو ابتدا
ص میتکل  .کنیم یف منزل را مشخ 

 چند نکته
م ییروش و راهنما ۀارائ یحروف ناخوانا، برا یبند می. تقس1  .کار است تازه نامعل 

کسب تجرب نِا  میات آموزشیشاءاهلل بعد از  توانند از روش و ابتکار  ین ارجمند ما، معل 
تمام موارد حروف ناخوانا  یاصل بحث و معرفکنند به  یسع یول کنند؛خود استفاده 

 .لطمه وارد نشود
م نیاز ا ؛است یریادگیاساس  ،نی. تمر2 ن در یتمر براید ین ارجمند باارو معل 

یراقائل شوند ) یشتریت بیکالس، اهم   کنند( و  ین نمیآموزان، در منزل تمر شتر قرآنیب ز
گید پین باین تمریا قواعد  یریادگیز باشد تا ضمن یات نیآ یرد و رویوسته و مکرر انجام 

 .ز آنشا شوندین یخوان ، از همان ابتدا با خط قرآن و روانیروخوان
رندیم همه با خود قرآن بیخواه یبعد م ۀ. از جلس1  یبرا ،جلسه این رو در نیاز ا ؛او
کمتر در آن باشد( برا یاز قرآن را )که قواعد باق یا ف منزل، صفحهیتکل شان یمانده 

 بخش و کلمه بعد، به صورت بخش ۀجلس یم تا برایخواه یم و میساز یممشخص 
 .کنندن یکلمه تمر

کوتاهیکش یل صداهایس تبدیتدر  ده به 
که « 2و  1حروف ناخوانا »مورد از موارد حروف ناخوانا را تحت عنوان  پنجس یروش تدر

مورد . دو بیان شد ،شوند یهرگاه عالمت نداشته باشند خوانده نم« یوال»چهار حرف 
کلمه و حروف مد   یگر )واو مد  ید  ۀکه ضابطاست مانده  یوصل( باق ۀنزد همز یدر شش 

یراشود ینم یجارآنها  ۀدربار)نداشتن عالمت(  یحروف وال  ندنها خودشان عالمتیا ؛ ز
 ینها عالمتیم اییم بگویتوان یپس نم .ده بودند(یکش یما صداها یها از عالمت یکی)

حروف ناخوانا )با آن  ۀریاز دارا آنها م یرو ناچار شد نیاز ا ؛شوند یمندارند و خوانده ن
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ص( خارج و قاعد 121    یل صداهایتبد»و آن  کنیمابداع آنها  یبرا یدیجد ۀضابطه مشخ 

کوتاهیکش کوتاه به  یکه صداهااست نده( یر )درس آیدر مقابل اشباع هاِء ضم «ده به 
 شوند. یمتبدیل ده یکش یصداها

 (اُ )کوتاه ضمه  یدر شش کلمه، به صدا (ُاو)ضمه  ۀدیکش یصدامورد اول آن: 
 شود. یمتبدیل 

کن                               ده یکش یمورد دوم آن: صداها که به حرف سا ا یآخر کلمات 
که در  یشوند )تا شامل موارد یمتبدیل                  کوتاه یبرسند، به صدا              مشدد

کلمهی یرانشود اند ک  کشش بیکش ی، صداهاین مواردیدر چن ؛ ز شتر خوانده یده با مد  و 
 شوند(. یم

کوتاهیکش یل صداهایس تبدیمراحل تدر  ده به 
ف1 کلمه ی. معر   (اُ )کوتاه ضمه  یبه صدا هاآن (ُاو)ضمه  ۀدیکش یکه صدا یا شش 

 شود؛ یمتبدیل 
کلمه در آنیکه ا یاتیآ ین روی. تمر2 کار  هان شش   رفته است؛به 
کوتاه، وقتیکش یل صداهایتبد» ۀان قاعدی. ب1 کن  یده به  ا مشدد یکه به حرف سا

کلم یدر صورت« برسند گانه باشند؛ ۀکه در دو   جدا
 کلمات؛ ین روی. تمر۴
 ات.یآ ین روی. تمر۵

کوتاهیکش یصداهاتبدیل س یروش تدر  ده به 
ما با  ۀم: همیده یح مین، توضآموزا قرآن یریادگینان از ین درس قبل و اطمیپس از تمر

بودند که  ییده، صداهایکش یصداها .میآشنا شد                                   دهیکش یصداها
کشش ب کلمات، یمانند )هنگام نوشتن هر ؛شدند یشتر خوانده میبا  آموزان  از قرآنک از 

 .اُروَنه  یُتد   ؛یاُذون  ء   ؛اه  یُنوح   با هم بخوانند(:
م:  که با صداهایخور یبرم یر قرآن به کلماتدمعل   دیبا یول اند ده نوشته شدهیکش یم 

از آنها،  یکی .میشو میآشنا آنها  ن درس با مواردیدر ا .میکوتاه بخوان یرا با صداهاآنها 
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کلمه  «ُاو» ۀدیکش یصدا خوانده شوند )عنوان  «اُ »کوتاه  ید با صدایکه با استدر شش 
 م(.یسینو یتابلو م یآن را رو

و» ۀدیکش یل صدایتبد کلمه به صدا« ا   «ا  »کوتاه  یدر شش 
کلمه  ه  ۀدیکش یم با صدایدر قرآن کرشش  را با آنها  دیبا یول اند نوشته شده «ُاو»ضم 

کلمه عبارتند از: .میبخوان «اُ »کوتاه  یصدا ، َك ِئ ل  وِت، اُ ال  وِء، اُ ل  وُلوا، اُ و، اُ یلواُ » آن شش 
 «.ُکم  ی، َسُارِت، ُالِئَك ، ُاُلوا، ُالِء، ُاال  یُال» شوند: ین شکل خوانده میاکه به « ُکم  ی  روَساُ 

کلماتیا یات دارایآ یرو  یریادگینان از یم و پس از اطمیکن ین میتمر ،ن 
 م.یکن یم یرا معرف یآموزان، مورد بعد قرآن

م:  تبدیل           کوتاه یده به صداهایکش یکه صداها یگر از مواردید یکیمعل 
 .برسند                   به حرف                                       دهیکش یکه صداهااست  یشوند، وقت یم

م: در درس سکون و تشد کن یمعل  گفته شد حرف سا ددار به کمک حرف یا تشدید 
َّ مانند: ؛شوند یصدادار قبلشان خوانده م ََّفَذِک  م  َِّان َ َّر   .ٌرَّآََّان َتَُّمَذِک 

گ کن  یر قبل از کلماتا  ده یکش یددار است، صداهایا تشدیکه اولشان سا
  مانند: ؛شوند یمتبدیل کوتاه  یباشند، به صداها 
َّ ِشف  اَّاک  ن  ب َ َنَََََََََََََََِّّّّّّّّّّّّّّ ب َ ََََِّّّ ِشف  َمدَّیف َّ؛َّک  َمدََِّّفََََََََََََّّّّّّّّّّّّةنََّیال  َّة؛َّنََّیل  َعر  َََََََََََِّّّّّّّّّّّشَُّذوال  َعر  َّ.ِشَُّذَّل 

کسریقار ییراهنما ی، برایرانیالخط ا با رسم یها در قرآن  ۀستادیا ۀ، فتحه و 
، یاند تا قار نوشته                     یرا به صورت معمول                      ۀدیکش یصداها

کوتاه خوانده میدر اصداهای کشیده ص دهد یتشخ کلمات، به صورت  شوند و  ین 
که شکل  یم یباق «ُاو» ۀدیکش یصداشوند. تنها  ینمخوانده آنها  بعد از ءایالف و  ماند 

کنیبا و کسان استیآن  یخوانا و ناخوانا  یو ابتدا «ُاو» یصدا ،م اگر آخر کلمهید دقت 
کن  ،یکلمه بعد   مانند: ؛میبخوان «اُ »کوتاه  ید آن را با صدایددار باشد، بایا تشدیسا

َّوَّاُذَّ َعر  َََََََََََََََِّّّّّّّّّّّّّّّشَّل  َعر  َّ؛َِّشَُّذَّل  َّواَّالاتَُّء  ک  َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّةوز َ َََّّّاُتَّء  َّة.وک ََّّز َ
نان از یم و پس از اطمیده یات انجام میآ یکلمات و سپس رو یرو یشترین بیتمر

 .کنیم یف منزل را مشخص میآموزان، تکل قرآن یریادگی
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وش تدر وف سیر   ،شوند یخوانده م یول اند که نوشته نشده یحر

رگساالن یبرا  بز
که نوشته نشده یس حروفی   اند ولی خوانده می شوند، برای بزرگساالن روش تدر

که در نگارش اول یبا حروف ییآشنا ،هدف خوانده  یول اند قرآن نوشته نشده یۀاست 
آموزان انتظار  ان از قرآنیو در پا استر یشوند و موارد اشباع و عدم اشباع هاِء ضم یم
 رود: یم

 وانند؛ح بخیو به صورت صح دهندص ی. موارد حروف نانوشته را تشخ1
 ر آشنا شوند؛یاشباع و موارد اشباع و عدم اشباع هاِء ضم ی. با معنا2
 ان موارد اشباع و عدم اشباع، فرق قائل شوند؛ی. در تلفظ م1
کلمات و آ۴ و به  بدهندص یر را تشخیحروف نانوشته و هاِء ضمدارای  اتی. تمام 

 ح بخوانند.یصورت صح
 س حروف نانوشتهیمراحل تدر

ف1 ت آن؛یارد حروف نانوشته در قرآن و بمو ی. معر   ان عل 
 موجود؛ یها نگارش آن حروف در قرآن ۀنحوتوضیح . 2
ف1  ؛یمعادل آن در زبان فارس یرهایر با استفاده از ضمیهاِء ضم ی. معر 
 در لغت و اصطالح قرائت؛ «اشباع»تعریف . ۴
 ر با ذکر چند مثال؛یموارد اشباع هاِء ضمیادآوری . ۵
 ر با ذکر چند مثال؛یرد عدم اشباع هاِء ضممواتوضیح . ۶
 ات.یآ ین روی. تمر1

 س حروف نانوشتهیروش تدر
س حروف یآموزان، به تدر قرآن یریادگینان از یاز درس قبل و اطم یابیپس از ارز
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 .میپرداز ینانوشته م
م: در زبان فارس که دو تا حرف واو پشت سِر هم آمدهیدار یکلمات یمعل  مانند: است ) م 

ن یدر چن .«او»مصوت  یگریحرف واو است و دآنها  از یکی (.ووس، داوود و ...طا
ن یبه ا . طاُوس، داُود و ...ن شکل: یبه ا ؛ک واو نوشتیرا با آنها ز است یجا یموارد

ه اشباع»موارد،  تا مصوت  کردرتر تلفظ ید سیضمه را با یشود که صدا یگفته م «یضم 
 ده شود.یاز آن شن« او»

کهیخور یبرم یکلمات ز بهیم نیقد یعرب نگارش در نوشته آنها  در «یا، و، »حرف  سه م 
 شوند؛ مانند: یخوانده م یول اند نشده

َّیََُّّ؛داُودَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّداُوود ََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّییح  ی  َََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّتراءاَّ؛یح  ََّتر  َّ.اء 
ز، برا یها در نگارش قرآن مختلف  یها به صورت این موارد ،یقار ییراهنما یامرو

 یالخط با هر رسم یهر قرآنموارد آن را در م تا یپرداز یمآنها  یشده که به معرف یگذار نشانه
 د.نح بخوانیو به صورت صح بدهندص یتشخ یبه راحت

کوچکی، الف، واو و یقار ییراهنما یها برا از قرآن یدر بعض این سه  که ییدر جا یاِء 
َّ ن شکل:یبه ا ؛اند دهکر د خوانده شوند، اضافهیبا حرف َّۦِیَّح َّیََُّّ؛دواُوَّد   .َءا،ََّتر 

لت بر حروف نانوشته  ر دادهییها را تغ ها، شکل عالمت گر از قرآنید یدر بعض اند تا دال
َّن شکل: یکند، به ا َّح َّیَُّ،ََّدَّ‘اود  َّی  َّ،ََّتر   اء 

ن حروف را در متن یرعرب، ایغ یقار ییراهنما یها، برا گر از قرآنید یو در بعض
ز عرب نوشته اند و بر ردهنوشته آو ، یی  ح  یُ د، واُو د   ن شکل:یبه ا ؛اند اساس نگارش امرو

 .اء  َتر  
کالس م اساس رسم کلمات بر ین رویتمربه سپس  م و یپرداز یالخط موجود نزد افراد 

 کنیم. را معرفی میر یآنها، موارد اشباع و عدم اشباع هاِء ضم یریادگینان از یپس از اطم
م:  و  «واو»شود،  یخوانده م یولاست نوشته نشده  یکه حرف یاز موارد گرید یکیمعل 

که بر اثر  «یئای»  د.نیآ یبه وجود م «ریاشباع هاِء ضم»است 
کلمهیحرف  ،«ریضم» .دییر آشنایضم یشما با معنا ۀهم که به جا یا ا  اسم  یاست 
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م: ییگو یم« سنکتاب ح» ی؛ مثاًل به جاکند یاز مین یند و ما را از تکرار اسم، بینش یم 211  

کتاب آن» کتابش،  کلم«کتاب او،  شده و  «حسن»ن اسم یجانش« او، ش، آن» ۀ؛ پس 
 .است« ریضم»

او، » ید و معنایآ یکه در آخر کلمه م (ـه، ه)عبارت است از حرف هاء  «ریهاِء ضم»
 در آن. :ِه یفبرادرش، برادر او؛  :ُه وَاُخ مانند:  ؛دهد یم «ش، آن

ل یتبد»و در اصطالح قرائت عبارت است از  «دنکرر یس» یدر لغت به معنا «اشباع»
کش کوتاه به   مانند: ؛شود ید میتول «یحروف مد  » ،اثر آن، در تلفظ درکه  «دهیحرکت 

َدُهَّ َدُهَََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعب  ِدِهَّ؛َّوََّعب  ِدِهَََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعب  َّ.ۦََّعب 
 یو به صورت معمول شود میناشباع  گاهیشود و  یاشباع م گاهیر یحرکت هاِء ضم

 شود. یخوانده م
ح یتوض یاساس کتاب روخوان ر را بریسپس موارد اشباع و عدم اشباع هاِء ضم

 ،سیمورد تدر ۀدر منطق موجود یها اساس قرآن را برآنها  یگذار عالمت ۀو نحو دهیم می
ات یآ ی، روآموزان قرآن یریادگینان از یکلمات و پس از اطم یرو . ابتدامیکن یم یمعرف

 .کنیم یف منزل را مشخص میان تکلیم و در پایده یانجام متمرین 
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وش تدر وف نانوشته برایر  خردساالن یس حر
یس حروف نانوشته برای خردساالن  روش تدر

ز همان انتظارات یبزرگساالن و انتظارات ن یهمان اهداف از حروف نانوشته برا ،هدف
که بر اثر اشباع هاِء ضمیپرداز یم یبه آموزش حروفخردساالن، تنها  یبرا است؛ ولی ر به یم 

ه نوشته یاز تکرار در نگارش اول یریجلوگ یکه برا یئایالف، واو و  باد و نیآ یوجود م
یرا ؛میندارکاری ، اند نشده  نوشته شده یرانیالخط ا در نگارش رسمآنها  اِء یمورد الف و  ز

که شب یم یتنها مورد واو باق است. ها  شتر قرآنیم و بیهم دار یدر زبان فارس را ه آنیماند 
کلمه یا با خط ری             با ضمه وارونه  .اند ر حرف واو نوشتهیرا ز« مد»ز، 

ز یاشباع شده، به آن ن ۀشکل ضم یر، به تناسب معرفیبعد از آموزش اشباع هاِء ضم
 .کردم یخواهاشاره 

 ریس اشباع هاء  ضمیمراحل تدر
ف1  ر؛یارد اشباع هاِء ضممو ی. معر 
 ر؛یموارد اشباع هاِء ضم یگذار عالمت ۀان نحوی. ب2
ف1  ر؛یموارد عدم اشباع هاِء ضم ی. معر 
 کلمات؛ ین روی. تمر۴
 ات.یآ ین روی. تمر۵

 ریس اشباع هاء  ضمیروش تدر
که برا یهمانند روش ،سیروش تدر که یبا ا ؛میح دادیبزرگساالن توض یاست  ن تفاوت 

کلمات و   .کنیم یخردساالن استفاده م یقابل فهم برا اتاصطالحاز 
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وش تدر رگساالن ین برایس رفع التقاِء ساکنیر  بز

کنین برای بزرگساالن یس رفع التقاء سا  روش تدر
آموزان  ان از قرآنیو در پا استوصل  ۀن نزد همزیخواندن تنو ۀبا نحو ییآشنا ،هدف

 رود: یانتظار م
کنرفع التقاِء  ۀ. با قاعد1  ن آشنا شوند؛یسا
گرفته باشند؛یوصل را  ۀن نزد همزیخواندن نون تنو ۀ. نحو2  اد 
 ها آشنا شوند. از قرآن ین قاعده در بعضیاعمال ا ۀوی. با ش1

کنیمراحل تدر  نیس رفع التقاء  سا
کن؛ ۀنحو یادآوری. 1  خواندن حرف سا
کن»ف ی. تعر2  ؛«نیالتقاِء سا
کن» ۀان قاعدی. ب1  ؛«نیرفع التقاِء سا
 ن؛یف تنویتعر یادآوری. ۴
 وصل؛ ۀن نزد همزیخواندن نون تنو ۀان نحوی. ب۵
ف۶  ؛ها الخط از رسم یوصل در بعض ۀن نزد همزینون تنو یگذار عالمت ۀنحو ی. معر 
 کلمات؛ ین روی. تمر1
 ات.یآ ین روی. تمر2

کنیروش تدر  نیس رفع التقاء  سا
م: در یده یح میآموزان، توض قرآن یریادگینان از یاز درس قبل و اطم یابیپس از ارز

ک )صدادار( قبل از خود و به  کمک حرف متحر  کن به  گفته شد حرف سا درس سکون 
َّمانند:  ؛شود یک بخش خوانده می ََّّ؛ُقل  کن ِمن  کن، حرف سا . حال اگر بعد از حرف سا

گ یگرید ُدَّ مانند:) ردیقرار  َحم  َّال  َرََّّ؛ُقل  َّام  ُمََّّة؛قاَلت  ،س  َّال  کن (،ِبئ سݡ توان با حرف  یاول را مسا
ک قبل از آن خواند کن دوم، حرف متحرک یول ،متحر  کمک  یقبل از سا وجود ندارد تا به 
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کن»ن حالت در زبان عرب یبه ا .آن خوانده شود )برخورد و مالقات دو  «نیالتقاِء سا
کن(   ند.یگو یمحرف سا
کن کالم عرب جا ،نیالتقاِء سا خوانده  ی، برایدن مواریرو در چن نیاز ا ؛ستیز نیدر 

کسره م کن اول را در تلفظ با حرکت  کن دوم، حرف سا  ن صورت:یبه ا ؛خوانند یشدن سا
ُدَّاُقِلَّ َحم  َراََّاقاَلِتََّّ؛ل  َّةم  ُمَِّ،َّال1َّ،َِّبئ سݡ ُم(َّس   .)ِلس 

کن»ن حالت، یبه ا کنکربرطرف ) «نیرفع التقاِء سا گفته میدن برخورد دو سا  .شود ( 
کن یاردخوشبختانه در قرآن، در تمام مو کن است ش آمدهین پیکه التقاِء سا ، به سا

ک مورد است یتنها  .مواجه نشوند یان قرآن با مشکلیاند تا قار اول، عالمت مربوط را داده
آن آشنا  یارذگ عالمت ۀبا نحوباید و  نشده یگذار کسان عالمتیها  قرآن ۀکه در هم

کن یاست که تنو یم و آن وقتیشو ن یف تنویقباًل با تعر .ا مشدد برسدین به حرف سا
که نوشته  ینون ساکن زائد «نیتنو». دیآشنا شد و  شود یخوانده م یول شود نمیبود 

 .                    استآن، تکرار شکل حرکت  ۀنشان
گر بعد از تنو کن یحال ا که یآ یش میپ ین وقتیباشد )ا یدداریا تشدین، حرف سا د 

کن است و ین نون تنویت بن صوریدر ا ،وصل برسد( ۀن به همزیتنو که در تلفظ سا ن 
کن بعد از آن،  کن»حرف سا ِبُطوایَخ مانند:  ؛دیآ یش میپ «نیالتقاِء سا ًء آَجز   ؛رٌّ اه 

ن   ُحس  ت   ؛یال 
ن  ال َ  .یَعد 

کن یبرا ین مواردیدر چن کسره ین، نون تنویرفع التقاِء سا ن را در تلفظ با حرکت 
ِبَّیَخَّ ن نحو:یبه اخوانند؛  یم ََّّ؛ُطواُرِنَّاه  ن َّآَءِنَّال ََّجز  ِنَِّنََّّ؛یُحس  تَََّّعد 

 .یال َ
کوچکیقار ییراهنما یها برا از قرآن یدر بعض ر آن کلمات یرا ز ی، نون مکسور 

ِبُطواٌَّرَّیَخَّ ن نحو:یبه ا ؛اند نوشته ََّّ؛اه  َّآَجز  ن َّال ََّّء  ََّّ؛یُحس  ن  ت َََّّعد 
 .یال َ

ات یآ یآموزان، رو قرآن یریادگینان از یم و پس از اطمیکن ین میکلمات تمر یرو
 م.یساز یف منزل را مشخص میان تکلیم و در پایده ین انجام میتمر

                                                 
کثرًا اشتباه می1 های وصل، توضیح دهند در  الفاز ن محترم با حذف دو تا امعلم .خوانند . این مورد را ا

کنین بین  کسره می است؛ لذا« س  » و« ل  »اینجا التقاِء سا ُم » :خوانند الم را با   «.ِلس 

 ِن  ِن  ِن 
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وش تدر وف مقطعه برایر  خردساالن یس حر

یس حروف مقطعه برای خردساالن  روش تدر
کن یخواندن حروف مقطعه و تنو ۀبا نحو ییآشنا ،هدف د ین نزد حرف سا  استا مشد 

 رود: یآموزان انتظار م از قرآنان یوصل( و در پا ۀن نزد همزی)تنو
 ح بخوانند؛ی. حروف مقطعه را بشناسند و به صورت صح1
کن یخواندن تنو ۀ. با نحو2 د آشنا شوند.ین نزد حرف سا  ا مشد 
خردساالن  یحروف برا یعرب یم آموزش اسامیدر مبحث فوق متذکر شد :یسپارادی
یرا ؛ندارد یلزوم برد اسام ز کار که هر  حروف، در یعرب یتنها  خواندن حروف مقطعه است 
الخط  با رسم یها نکه در قرآنیآن خوانده شود و با توجه به ا ید با اسم عربیبا یحرف

 ۀتفاوت دارد با عالمت فتح یبا فارس هاآن یکه اسم عربرا  یا ، حروف مقطعهیرانیا
حروف  یبه آموزش عرب یزایگر نیاند، د دهکر( مشخص ی، )فتحه اشباع          ستادهیا

کنیبا یول نیست؛ با . همچنین آشنا شوند          ن عالمتیآموزان با ا م تا قرآنید صبر 
مطالب  ۀم تا همیکن یم، صبر میندارکاری با حروف مقطعه  ها نینکه در تمریتوجه به ا

و کنیم  می یان قبل از شروع قرآن، حروف مقطعه را معرف  یآموزش داده شود و در پا یروخوان
کنار آن، یده یآموزش م  .کنیم مطرح میز یمانده را ن یک قاعده باقیم و در 

 س حروف مقطعه و ...یمراحل تدر
عه و معرفی . 1 ت نامبیان حروف مقط   آن؛ یگذار عل 
 خواندن حروف مقطعه؛ ۀنحوبیان . 2
کن؛ یادآوری. 1  نحوه خواندن حرف سا
کنتوضیح . ۴  ن و عدم جواز آن؛یالتقاء سا
 ن؛یف تنویتعر یادآوری. ۵
کن  ۀان نحوی. ب۶ کن نزد حرف سا د؛یخواندن نون سا  ا مشد 
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ف1 کن در بعضینون تنو یگذار عالمت ۀنحو ی. معر   ها؛ از قرآن ین نزد حرف سا
 کلمات؛ ین روی. تمر2
 ات.یآ ین روی. تمر2

 س حروف مقطعه و ...یروش تدر
 م:یده یح میوضآموزان ت قرآن یریادگینان از یاز درس قبل و اطم یابیپس از ارز

کر یالحمدهلل با قواعد و مطالب روخوانمعلم:  م یخواه یاز امروز م .دیم آشنا شدیقرآن 
که از چند روز قبل سفارش کردیم و به خاطر همیقرآن آشنا شو یخوان با روان م ین بود 

کنیآن تمر ید تا از رویخود را همراه داشته باش یها قرآن کرین   11۴م مجموعًا یم. قرآن 
که هسور که برخالف شکل آن که به صورت کلمه  یآن با کلمات ۀسور 22 دارد  آغاز شده 

کلمه خوانده نم  .المد؛ مانند: نشو یاست، به صورت 
کلمات را بایحروف ا کنین  به ) میبا اسم خودش بخوانرا  یم و هر حرفید از هم جدا 

د یکه با یحروف) «حروف مقطعه»آنها  ن جهت بهیبه هم(؛ «میالف، الم، م» :ن صورتیا
 .گویند می (با اسم خودش خوانده شود یجدا و هر حرفقطعه و جدا قطعه

ما  ییراهنما یبرا .تفاوت دارد یبا فارس ین حروف در عربیاز ا یبعض یاسام
کشیا یها رو زبان فارس را درست آنها  اند تا قرار داده            ده ین حروف شکل دوم فتحه 

 یبا صداو آن را دارد            اء، عالمتیحرف س. ی   :م؛ مانندیوانآن بخ یو به صورت عرب
م یخوان یبا اسم خودش مو آن را  ندارد ین عالمتیحرف س (.ای  )م یخوان یفتحه م ۀدیکش

 .(نیس)
، با عالمت  م: در درس عالمت مد  آمد  یده میکش یصداها یرو :میآشنا شد         معل 

 .آَء ج   :مانند ؛ده بودیشک یشتر صداهایکشش ب هو نشان
گفت  یبعضصدای  .میخودش بخوان ید با اسم عربیبارا  یم هر حرفیدر حروف مقطعه 

کن یکش یصدا یدارا حروف ِی از اسام باشند، در این صورت  میده و حرف سا
ن حروف مقطعه، عالمت یا یرو ،رو نیاز ا ؛میشتر بکشید بیبارا صداهای کشیده 

که نشا قرار دادهمد   ؛ استن حروف یا یاسام ۀدیکش یشتر صدایکشش ب هناند 
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 .ن  ݖ یا، سیٰ                ݖ سیٰ مانند:  211  

آشنا شوند و در آنها  ۀخواندن هم ۀم تا با نحویکن ین میتمام حروف مقطعه تمر یرو
 م.یده یح میتوض (وصل ۀن نزد همزیتنو)را  ین مطلب روخوانیان آخریپا

 .م، نداردیح دادیبزرگساالن توض یکه برا یا وهیبا ش یس آن، تفاوت چندانیتدر ۀویش
کنیم.خردساالن  ید از اصطالحات قابل فهم برایتنها با ف منزل یان تکلیو در پا استفاده 

 م.یساز یرا مشخص م
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وان  میقرآن کر یخوان ر
کریم روان  خوانی قرآن 

کل کر یمطالب روخوان یۀالحمدهلل  که یقرآن  نظر نگارش  قرآن از یخوان حیصح دربارهم 
ن یا یریادگیبا آموزان  قرآن بیان شد.ز ینآنها  سیو روش تدر یبود، بررس یگذار و عالمت

 ؛شوند ی( آشنا میگذار قرآن )از نظر نگارش و عالمت یخوان حیمطالب، با اصول صح
ط بر روان یبرا یول  ۀهمم تا یداشته باشتمرین قرآن  یرو ید چند روزیقرآن با یخوان تسل 

 ۀرا با نحوآنها ، یخوان ن روانیضمن تمر همچنین باید شود.ملکه آنها  یلب بران مطایا
ط بر روانیدن بر آخر آکروقف   .کنیمز آشنا یرا با رموز وقف نآنها  ،یخوان ات، و پس از تسل 

 یذهن ۀسابقدرباره آن آموزان،  انتخاب شود که قرآن ی، صفحاتیخوان ن روانیدر تمر
ت فراوان آموزش داده شده را  نداشته باشند تا مطالب کابا دق  کاماًل ابه  ن یر ببندند و 

 ملکه شود. قواعد برایشان
زهادر  ط الزم،  یخوان د به صورت کلمهین بایاول، تمر یرو باشد و پس از تسل 
 م.یکن ین میتمررا  یخوان جمله

کلمهیهنگام تمر  دن بر آخرکر وقف ۀم و نحویکن یات توقف میآخر آ ی، رویخوان ن 
توضیح ، رموز وقف را یخوان ن جملهیم و هنگام تمریده یآموزش مآنها  ات را بهیآ

 ص دهند.یتا تمام شدن جمله را تشخ دهیم می
به آموزش  یخوان و جمله یخوان ن کلمهیتوانند همزمان با تمر ین ارجمند مامعلم

کالس تک، تفاوت دارند یبا فارس یکه در عربنیز بپردازند  یمخارج حروف و  یرارتا 
 نباشد. هکنند خسته

کتاب یروش تدر س یتدر یراهنماس وقف و ابتدا، رموز وقف، مخارج حروف و ... در 
 است. ان شدهیجانب ب نیا ۀنوشت دیتجو
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 سومبخش 

 

 آموزش روخوانی های مهارت دربارهکلیاتی 
 قرآن کریم خوانی و روان 

کریمخوا آموزش روخوانی و روان های بخش سوم: مهارت  نی قرآن 
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وخوان یها مهارت ۀدربار یاتیکل وان یآموزش ر  میقرآن کر یخوان و ر

 
کر یخوان و روان یدر آموزش روخوان مؤثرن بخش با نکات یدر ا  یم، و عوامل برقراریقرآن 

کالس درس آشنا خواه  د شد.یانضباط در 
ت مذکور را در آموزش قرآن د نکایرود بتوان ین بخش از شما انتظار میا ۀپس از مطالع

کار ببندیکر قیشاءاهلل تدر د تا انیم   د.یداشته باش یس موف 
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 گفتار شیپ
ََّّةیِمنََّوِصَّ ََّّیِلَ،بَّ؟ص؟اهللَّسوِلََِّ  ِ َّ:؟حر؟َذ

اِسََّمنِزلََّاَّاََّی َّالن  ر َ َّشݡ ،َِّان َ  ِ َّباَذ َِّبِعلِمِهََّوَّنتََّیعاِلٌمَّل،ََِّّةَّاَمَّیوَمَّالِقَّیِعنَدَّاهلِلََّّة  ََّمنََّطَلَبَِّعَََّّفُع َّالم 
اِسَّاَُِّیَّلَِّ َّة؛َحَّالَجن ََّیِجدَِّیََِّهََّلمَّیلََّصِرَفَِّبِهَُّوجوَهَّالن 
گرامیپ ِن مردم از نظر منزلت یند: همانا بدتریفرما یدر سفارش خود به ابوذر م ؟ص؟اسالم یامبر 

ز قیو موقع که از دانش او بهره یامت، دانشمندیت نزد خداوند در رو گران یبه د یا است 
کس ،نرسد ه مردم را به سودا یکه در پ یو  بهشت به  ی، بوکندخود جلب  ینش برود تا توج 

 1.دیمشامش نخواهد رس
آموزش دادِن دانش خود به )م یتعل ۀلئ، مسیعلم یرسان بارز بهره یها از نمونه یکی

ق به  کسانی ۀرو هم نی؛ از ا( استگرانید کر یریادگیکه موف  فه یاند، وظ م شدهیقرآن 
گرامیش پیگران آموزش دهند تا فرمایدارند خواندن قرآن را به د در روز  ؟ص؟اسالم یامبر 

 امت، شامل حال آنان نشود.یق
 یبهتر و زودتر ۀجیت آنها نتیکه رعا دارد یاصول یس و آموزش هر دانشیتدر ،شک بی

مینص کرد.اب معل   ن ارجمند خواهد 
ق مؤثرنکات  کوشیم مین مختصر یدر ا  یخوان و روان یآموزش روخوان درت یدر موف 

کر ر شوی رام یقرآن  گ ۀم تا مورد استفادیادآو  یهیبد .ردیعالقمندان به آموزش قرآن قرار 
کتابآنها  ،ارن نوشتیاست که ا کل بیانگر یها را از  س، یها و فنون تدر روش یاصول 

کرد.ین یب  از نخواهد 
کتاب  آموزش قرآن  یها را به مهارت ی، فصلمید قرآن کریس تجویتدر یراهنمادر 

، انواع یک مرب  ی یها یژگیو درباره یم و در آن فصل، نکاتیا دادهاختصاص م یرک
 ۀط و مکان آموزش، نحویف، محیتکل ین و اجراییها، پرسش و پاسخ، تع یابیارز

                                                 
 .1 ، ح1۶، ص 11ج  ؛بحاراالنوارمحمدباقر مجلسی؛ . 1
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که  یو اصول یآموزش یاستفاده از نوارها ۀه، رقابت، نحویق و تنبیاستفاده از تابلو، تشو 211  

ر شدهت ید رعایبا یقبل از آموزش هر درس آنها  ن بخش ازیرو در ا نیاز ا ؛میا شود، متذک 
 م.یپرداز یم یدیبه نکات جد، دهکرنظر  صرف

کالس را نی. معّلم با1 کامل داشته باشد و افراد   ز بشناسند.ید بر مطالب درس تسّلط 
م کر یخوان و روان یآموزش روخوان معل  اقل یم، بایقرآن  د خودش از نظر قرائت قرآن )حد 

کامل باشد و بتواند قرآن را با هر رسم یکه م یدر سطح  یالخط   خواهد آموزش دهد( 
و بدون غلط بخواند و  یح، روان، با لحن عربیهند( صح ۀقار شبهو  ی، ترکی، عربیرانی)ا

ح( یموجود در قرآن )از نظر شکل، اسم و تلفظ صح یها عالمت ۀد با همیبر آن، با عالوه
کامل داشته  ییآشنا قرآن یگذار نگارش و عالمتدر کلمات و اصول آنها  گاهیو جا

 آموزان آموزش دهد. درست و در خور فهم و استعداد قرآن یرا با روشآنها  باشد و
اح شناخت قرآن ،گرید ۀنکت  یابیارز»از آن به عنوان  یآموزش یآموزان است که در طر 

دف از آن، رد و هیگ یس صورت میقبل از تدر یابین ارزیا .برند ینام م« یصیتشخ
آموزان در آن رشته  قرآن یها دانسته شیو پ ییزان توانایم ۀاطالعات دربار یآور جمع
 .است

که ت ۀمشترک و هم ،یبا عرب یزبان فارس یحروف و الفبا از آنجا  ها و  مصو 
، در یبا خواندن و نوشتن فارس آشنا افراد است،کسان ی یو عرب یفارس یها عالمت

کر ینند با روخوانتوا ین زمان میتر کوتاه که سواد خواندن و  یاما افراد ؛م آشنا شوندیقرآن 
ن یآشنا ساخت و ا یعرب یرا با حروف و الفباآنها  دیرا ندارند، نخست با ینوشتن فارس

 .سواد جدا ساخت ید افراد باسواد را از بین رو حتمًا بایاز ا خواهد؛ می یشتریزمان ب
د افراد اول و دوم یلذا نبا ؛ح معلومات، تفاوت دارندز از نظر سطیافراد باسواد ن همچنین

کالس جمع یرستان در یرا با اول و دوم دب ییابتدا  .دکرک 
کالس با یگرید ۀنکت ( قرار یا ورودی یصی)تشخ یابید مورد ارزیکه قبل از شروع 

ط افراد بر روخوانیرد، میگ کر یزان تسل  ن افراد، در مدارس یاز ا یاریبس است.م یقرآن 
رهیا قباًل ای آشنا شده یبا اصول روخوان ییبتداا کالس ن دو  یتابستان یها ها را در 
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کر یبا روخوانآنها  و تسلط یید مقدار آشنایبا پس؛ اند گذرانده قرار  یابیم مورد ارزیقرآن 
 و آموزش مطالب بپردازند. یبند ن ارجمند به درسااساس آن، معلم رد تا بریگ

کرقرآ یکه با روخوان یافراد ُکندخوان_ م ین  دارند، حتمًا  ییآشنا _ یهرچند به صورت 
گانهیبا کالس جدا  ؛جا داده شوند «ید مقدماتیتجو»ا ی «یخوان روان»و با عنوان  یا د در 

 خواهند داشت.اثر منفی ز یگران نید یریادگیبلکه در  ،رندیگ یاد نمی یزینه تنها چ وگرنه،
 وجود دارد: یاصل ۀسه مرحل یآموزش هر درس ی. برا2

 موضوع درس؛ یۀته( 1
 آموزان؛ به دانش درسآموزش ( 2
 .آموزان دانش یریادگیافتن از ینان یاطم( 1

م باید  کندیآموزان ب دانش یخواهد در طول برنامه برا یرا که م یمطالبمعل  از قبل  ،ان 
ت کندمشخص  هر  یار دارد، موارد درسیآموزش آن در اخت یکه برا یزمان و با توجه به مد 

رفتن، مجبور نشود در  هیبپردازد تا بر اثر حاش هاس آنیو سپس به تدرکند ن ییجلسه را تع
زها کار خود را با عجله به آخر رساند.یانیپا یرو  ، 

ص شدن مواد تدر پس گفته یکه در هر جلسه با یس و زمان آن و مطالبیاز مشخ  د 
م الزم است ضمن .رسد یشود، نوبت به آموزش آن م  یانتخاب روش مناسب برا بر معل 

گرفتن سطح معلومات و توانایتدر کامل درس و نحو دانش ییس و در نظر   ۀآموزان، طرح 
ر هر یمطالب را به خوب ءادا م و تأخ  را در  یک و هدف اصلیبداند و رؤوس مطالب، تقد 

کار، بدون تهینظر داشته باشد و ا  هرگز یقبل ین و آمادگیمربوطه و تمر یها نوشته یۀن 
میا یبعد از ط .ستیممکن ن کار خود را تمامین نباان مراحل، معل  و با  بدانندشده  د 

یل آموزان خود  دانش به هر ساله ،ال راحتیخ م تحو ن یاز آخر بایددهند، بلکه هر معل 
قیتحوالت و نظر گاهن آن رشته اات دانشمندان و ُمحق  شود و آنچه را مناسب و الزم  آ

 س خود بگنجاند.در برنامه درو ،ندیب یم
د از درس قبل ی، قبل از شروع هر درس، نخست بایریادگیافتن از ینان یاطم یبرا
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کار، یبا ا شود؛ن یسؤال و تمر 211   آموزان خود را  دانش یریادگیزان ینکه میبر ا عالوهن 

ز یاند ن ب بودهیا غایاند  اد نگرفتهیقبل، درس را خوب  ۀکه در جلس یافراد یم، برایا آزموده
 خواهد بود. یدرس بعد یریگدای یشتر برایب یو موجب آمادگ دیمف

ه به مطالب  کر یخوان و روان یآموزش روخوان ی، برامذکوربا توج  د یم، نخست بایقرآن 
م اساس  ( قرآن )بری)روخوان یگذار ن ارجمند با اصول نگارش و عالمتامعل 
 یالب الزم براکامل داشته باشند تا بتوانند مط ییمختلف( آشنا یها الخط رسم

یس ۀج منطقیالخط را اساس رسم قرآن )بر یروخوان یریادگی ت تدر ( را آموزش دهند و مد 
ن ی( و همچنشدهانجام  یصیتشخ یابیاساس ارز آموزان )بر قرآن یریادگی یزمان الزم برا

 د.شواز قبل معلوم  ، بایدد آموزش داده شودیکه در هر جلسه با یمطالب
م د،یآموزش درس جد یبرا گذشته  قرآن یابدنان یاطم باید نخست معل  آموزان، درس 

گرفتهیرا  ده ید پرسیبا ییزهای، چه چیریادگینان از یحصول اطم یبرااینکه اما  ؛اند اد 
 .شوند ید بررسیاست که با یشود و چگونه؟ نکات

 نیانواع تمر
کار داریتمرنوع با سه  یدر آموزش روخوان  م:ین 

 یریادگیم و یتفه ین برایتمر .1
آموزان با خواندِن قرآن  قرآن آشنایی، یها و مطالب روخوان آموزش عالمت از هدف

کلمات و آآنها  ک ازیرو بعد از آموزش هر نیاز ا است؛ انتخاب شود که  یاتیالزم است 
کلمات و  د و از قرآننباششده آموزش داده  ۀا قاعدیعالمت  یدارا آموزان خواسته شود آن 

برد عملات را بخوانند یآ کار  ا قاعده آشنا شوند.یآن عالمت  یتا با 
کلمات ساده و مأنوس شروع مین تمریا شود و به کلماِت سخت و مشکل  ین از 

م ابدی یخاتمه م ان یو ب یآموزان )بعد از معرف قرآن یریادگینان از یحصول اطم یبرا. معل 
کلمات تمریا قاعده( نبایح آن عالمت یظ صحفتل ۀنحو آنها  د بهیبلکه با ؛ندن را بخواید 
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کلمات را بخوانند؛ در ا ارائهحات یاساس توض فرصت دهد تا بر ن صورت است یشده، 
 اند. دهیآموزان، درس را فهم ص داد قرآنیتوان تشخ یکه م

 رسوخ در ذهن ین برایتمر .2
که تازه با آن آشنا م یمطالب ر و تکرار نشویشو یرا  تنم، اگر مرو فراموش  ید، بعد از مد 

کالس، برایالزم است بعد از پا لذا ؛د شدنخواه ت و دوام مطالب آموزش داده یتثب یان 
آموزان، آن  د تا با انجام آن توسط قرآنشون ییف منزل تعیبه عنوان تکل ینیشده، تمر

کاماًل در ذهن  د.یبه صورت ملکه درآآنها  مطالب 
 از درس قبل یابین جهت ارزشیتمر .3

گاهین تمریهدف از ا کمک به شرفت قرآنیزان پیاز م بیای ین، آ  یبراآنها  آموزان و 
کلیآموزان با قرآن ،ن مرحلهیدر ا است.د یجد یها ل آموختهیت و تکمیتقو  یۀد بتوانند 

ح یبه صورت صحشده را آموزش داده  یها ها و قاعده عالمت یات دارایکلمات و آ
بلکه با  ؛میکن ین نمیک تمریکا به صورت تفیکلمات ساده  یگر رویرو د نیاز ا ؛بخوانند

آنها را م یخواه یتک افراد م آن نکات، از تک یات دارایا آیانتخاب کلمات مشکل 
د را آغاز یآموزان، درس جد قرآن ۀهم یریادگینان از یپس از حصول اطم .بخوانند

 م.یکن یم

 س خودیمعّلم از روش تدر یابیارز
م از عملکرد  یابیارزش ر معل  م و مستم ِ دهد تا به مرور  ین امکان را میخود، به او امنظ 

و مهارِت خود   سطح دانش یو در جهت ارتقا کندخود را اصالح  یها ییزمان، نارسا
 گام بردارد.

کار یا یبرا  یۀه و سپس با تهیته رادر آموزِش خوب  مؤثر و الزم یرفتارها بایدن 
 :مانند؛ کند یابیرا ارزش مطرح شده ی، رفتارهایریگ مشاهده و اندازه یبرا یا لهیوس
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کار بسته شودیس بایکه در تدر ییاز رفتارها یا نمونه 211    فیضع متوسط خوب د به 

 آنها؛ یها آموزان و رفع ِاشکال ف قرآنیبه تکل یدگی.رس1
 ه شده؛یس، تهیش از تدریکه پ یدرس طرح زا مؤثر ۀ.استفاد2
 ن؛آموزا ن قرآنیشیپ یها د با آموختهی.ربط دادن مطالب جد1
ال .شرکت دادن قرآن۴  ؛یریادگیو  یآموزش یها تیآموزان در فع 
س با سطِح یو روش تدر ی.متناسب بودن مواد و مطالب درس۵

 آموزان؛ قرآن ییتوانا
ه به تفاوت۶  س؛یآموزان در مراحل تدر قرآن یفرد یها .توج 
 ان درس؛یآموزان در پا قرآن یها از آموخته یابی. ارز1
 بعد. ۀجلس یف براین تکلیی. تع2

   

 

م برا تواند از  یمذکور م یبند اس درجهیاساس مق از عملکرد خود بر یابیارزش یمعل 
 .کنداستفاده  یمختلف یها روش

 یروش خودسنج .1
م روش تدریدر ا ک مطرح شده ارزشین روش، معل  ه به مال  یابیس خود را با توج 

کار میا یبرا کند. می عالیتواند جر ین  با س را یتدر ۀجام شده در جلسان یها تیان ف 
گوش دادن به آن، رفتارهاضبط صوت   1.کند یابیخود را ارزش یضبط و با 

 گریمعّلمان د یابیارزش .2
م رفتار یخواه یاز همکاران، از او م یکیار یشده در اخت یبند اس درجهیبا قرار دادن مق

 .کند یابیس ارزشیان تدریما را در جر
 آموزان قرآن یابیارزش .3

م نظر  کالس او ۀادار ۀس ونحویروش تدر ۀخواهد دربار یآموزان خود م از قرآن معل 
 بدهند.

                                                 
یس خود بپردازند، اضافه بر آشنایی با نقاط 1 ت به ارزشیابی تدر مین ارجمند، با دق  گر معل  . در این روش ا

کرد. یت خواهد  ری آنها نیز تقو یش، قدرت داو یس خو ت تدر  ضعف و قو 
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کالس یعوامل مؤثر در برقرار  انضباط در 

 سیتدر یانتخاب روش مناسب برا .1
م م ییس، هنر است. آشنایو تدر یمعل  ط مختلف، عامل مهم  در یدر شرا یبا رموز معل 

ق و برقراریتدر کالس انضباط  یس موف   .استدر 
م ۀحرف م از فنون و مهارت یجاب میا یمعل  د یم و جدیمختلف قد یها کند معل 
و هم به صورت مؤثر  کندس ید تا هم بهتر تدرشومند  ها بهره ، الگوها و روشیآموزش

ال ظاهر شود. آشنا یآموزش یها بتواند در مهارت م یها با فنون و روش ییفع  و  یمعل 
م است یرورط ضی، از شرایدار کالس م با .معل  امکانات و  ،ید از مسائل آموزشیمعل 

کار، هنرهایدر محموجود زات یتجه ان و یکه مرب ای یآموزش یآموزان و الگو دانش یط 
گاه افتهیدست آنها  ق بهیا تحقبمعلمان  برد، مزاباشد داشته  یاند، آ کار ب یا و معایو 

 را بداند.آنها  ک ازیهر
م، شکبدون  ک اصلن ارجمندامعل  ال ی، محر  رو  نیاز ااند؛  یت آموزشیهرگونه فع 

، برای رسیدن به مقاصد کند یکمک مآنها  شتر بهیِس بیتدر یها با روش ییآشنا
 باشند.داشته  یادتریعمل ز یآزاد ،یمختلف آموزش یها تیدر موقعآموزشی 

کالس ۀتوجه معّلم به هم .2  افراد 
ه آن حضرت به هم ؟ص؟اسالم یگرامامبر یپ یها یژگیاز و یکی ؟ع؟امام صادق  ۀرا توج 

 :ان فرموده استین آنها بیب یش به طور مساویها م نگاهیاصحاب و تقس
ََّّ؟ع؟عبداهللَّیَعنَّأب» َّ»قال: َِ َّ َّیَّ؟ص؟اهللَّسوُلَّکاَن َّبَََّقِس  ََّلَحظاَتُه َّفََّیُم ََّاصحاِبِه َّاََِّیََّن ُظُر َّلن  ذاََّّیݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨ 
وََِّّیل َّنُظُرَّاَِّیَََّوَّ  1...«.ِةَّیذاَِّبالس ݡ

کنند ۀکالس، به هم ۀس و ادارید هنگام تدرین محترم باامرو معل   نیاز ا ؛ افراد توجه 
یرا کالس بهیب ز ریو شتر افراد   یِسن   یرستان )با توجه به اقتضایو دب ییراهنما ۀژه در دو

                                                 
 .۴22، ص 2ج ؛ وسائل الشیعهحسن حر عاملی؛  محمد بن. 1
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 ز توجه شود.یاز دارند و دوست دارند به اظهارنظر آنان نیشتر معلم نیخود( به توجِه ب 212  

کنند کالس احساس  م یاند  فراموش شده هرگاه افراد  ه معل  برای ، نیستندا مورد توج 
م و اثبات وجود خود،  ه معل  کالس را به هم مجلب توج  م با ؛زنند ینظم  د ضمن یلذا معل 

ه به هم ِ نظر نداشته باشد. یدن هم افراد خاص  کرافراد، در سؤال و مشورت  ۀتوج   را مد 
 یشناس وقت .3

ک یاز مسائل مهم در برقرار یکی م به وقت کالس است؛ نظم   لذاالِس درس، توجه معل 
کالس خود حاضر شوند به موقع و بدون تأخیر د سازند ید خود را مقین ارجمند باامعلم در 

کنندیبه نظم و ترتآنها  از یرویز خود را به پیآموزان ن تا قرآن م .ب عادت  ر سر یکه د ینامعل 
 سازند. یآموزان را فراهم م رآنق یبعد یانضباط یب اسبابشوند، خود  یکالس حاضر م

 یت آن برایست و رعانیت کالس، قابل انکار ینقش مهم نظم و انضباط در موفق
گفت هیو با است یهمگان الزم و ضرور بدون نظم و انضباط به رشد و  یا چ جامعهید 

 .رسیدنخواهد  یترق  
بعد ت خود به فرزندانش، ین وصیدر آخر ؟ع؟یمهم حضرت عل یها از سفارش یکی

 :است« سفارش همه به نظم در امور»، یهـ  لِا  یاز تقوا
لََّوََّّیَعََّوَلدیَجمَُّکماََّوَّیُاوص» ََّبَلَغُهَِّکتابََّوََّّیَاه  َوََّّیَمن  ...َّاهلِلََّوََّّیِبَتق  ِرُکم  ِمََّام   1.«نظ 

م .نیز باید سر وقت باشدکالس  پایان میدر پا یشناس ت وقتیاه  کالس، از اه  ت یان 
کالس  یشناس وقت یرا  کمتر نیست؛در شروع  کالس، بریبز اساس ساعت  شتر افراد 

م درس را  و چنانچه اند دهکر یزیر خود برنامه یکالس، برا یانیپا ان یبه پا به موقعمعل 
نکه یا یشود و برا یبحث پرت م ۀشوند و حواسشان از ادام ینرساند، خسته و ناراحت م

کالس به پاکالس   هم خواهند زد. ان برسد، نظم کالس را بهیهرچه زودتر 
 ضیت عدالت و عدم تبعیرعا .۴

                                                 
که این وصیت به آنها می. »1 کسانی  رسد، به تقوای الهی و نظم در  شما را و تمام فرزندان و خاندانم را و 

 (.۴1وصیت ، نهج البالغه) «کنم امور سفارش می
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م ات متعدد قرآن به یخداوند در آ .ار روشن استیبس« ضیعدالت و عدم تبع»ت یاه 
کردهعدل و قسط   فرماید: ؛ مثاًل میاست سفارش 

َّی
َ
ِذَّیاَّأ

اِمَّءاَنَّیَهاَّال َ ََّقو َ َُّکوُنوا  ِطَّیَمُنوا  ِقس  ...َنَِّبال 
1 

ت آن در روابط یقسط و عدل و رعا ۀرا به اقاممؤمنان  همهه، ین آیخداوند در ا
ف  یاجتماع  ده است.کرموظ 

کالس احساس  گر افراد  م، م کنندا  یخطا یعنیشود،  یض قائل میتبعآنها  انیمعل 
 زمینۀ، کند میخ یبه خاطر همان خطا مجازات و توب یگریو د گیرد میده یرا ناد یکی
کرد. یانضباط یب کالس را فراهم خواهد   در 

 یشهر ،همکار ریهمکار و غ ،ریر مدیر و غیفرزند مد ،ر و ثروتمندین فرزند فقیض بیتبع
 است. یعدالت یق بیو ... همه از مصاد ییو روستا

 کند؛کسان برخورد یدادن و ... با همه  فی، تکلید در نگاه، سؤال، احوالپرسیمعلم با
 خ داشته باشد.یق و توبیهمچون تشو یتیترب ینکه اهدافیمگر ا
کالس، مصداق یابیها در ارز دادن حب  و بغض خالتد و  یانصاف یاز ب یافراد 

 د:یفرما یخداوند متعال م ؛است یعدالت یب
َََّنَّیَّ،َول ٰݡ َّ ُکم  ِرَمن َ ََّئاـج  ََّعلی  م  ََُّّنََّقو 

َ
ََّّأ
ِدُلواَّ،ل َ وَِّدُلوااع َََّّتع  ق  َِّللت َ ُُ َر ق 

َ
 .2ىُهَوَّأ

کند که عدالت نو» گروهی وادارتان  ید که به تقوا مبادا دشمنی با  ید، عدالت بورز رز
 «تر است نزدیک

عدالت و  ید مانع اجراینبا یشخص یها و غرض یگروه یها یها و دشمن نهیک
ز به حقوق د گرددیموجب تجاو یراگران  تر و نزدیا ۀعدالت از هم یاجرا ؛ ز ن یتر کینها باال

 .است یاله یدن به تقوایرس یراه برا
 ا.یاز مزاآنها  دنکرافراد و محروم  یان خطیت تناسب بیرعا یعنیعدالت، 

 و حوصله یبردبار .۵
                                                 

رده. »1 که ایمان آو کسانی   (.11۵)نساء:  «کنندگان واقعی به عدالت و دادگری باشید... اید، قیام ای 

 .2: . مائده2
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م .لت استیتقوا و فض ی، نوعیبردبار 221   م ۀفید در انجام وظین ارجمند باامعل  و  یمعل 

کسیبه خرج دهند؛ ز یکاف ۀس، صبر و حوصلیتدر ل د یرا  گران را نداشته یکه تحم 
ل خواهد بود.یز غیباشد، خود ن  ر قابل تحم 

م با کج یرفهمیا دد بیمعل  افراد کالس  یاپیپ یها ت و پرسشیها، آزار و اذ یفهم ها، 
کند یرامدارا  ت یتقو یبرا معلم باید .ِسن آنان است یاز اقتضا یناش  ن حاالت،یا ؛ ز

یش  یمدارا و بردبار یۀروح ران کودکیدر مقابل اخو ش را یخو یو نوجوان ین مشکالت، دو
رد تا آزار دیبه  ل باشد.ش قیگران برایاد آو  ابل تحم 

مان  ۀممکن است در لحظشوند،  دهند و عصبانی می واکنش نشان میکه زود  یمعل 
کارهایند یبگو ییزهایخشم، چ که بعد از آن پش ییا  ن یبهتر .مان شوندیانجام دهند 

گرامیش پیدن خشم، فرماخورفرو  یه برایتوص  :اند که فرموده است ؟ص؟اسالم یامبر 
َظَمََّغَّ» َّکݡ َّاَََّّیَعف َََّّوَََّّظُهَّیَوَمن  هیخَعن  ٰݡ َرَّ طاُهَّاهلُلََّاج  َّیِهَّالُمسِلِمََّاع  َّ«د 

( برادر مسلمانش درگذرد، خداوند پاداش یکه خشم خود را فرو نشاند و از )خطا یکس
کرد.یشه  1د را به او عطا خواهد 

م ،دیترد بی گاهامعل  کودک بایدکنند  یاحساس م ین ارجمند  سخن تند  یبا لحن یبا 
یند؛  کایابگو کمکن  که نه  م یبه حفظ موقع یماًل با فوران خشم متفاوت است  ت معل 

ه یا بلکه؛ او یو نه به حفظ سالمت جسمکند  می ط بر نفس، توج  ن از دست دادن تسل 
کالس را به خود جلب م م خواهد شد.آنها  کند و باعث نفرت یافراد   از معل 

گفتن معّلم .۶  سخن 
کالس، تواناانضباط  یاز عوامل مهم در برقرار یکی مطالب  ءادا درن امعلم ییدر 

م یبه صدا، لحِن ب ،مطالب ءادا است. نها صدا یاهمه دارد و از بستگی ان و حرکات معل 
م د روشن و رسا باشد و کلماتش شمرده و مفهوم ادا یمعلم با یصدا .دارد یت خاصیاه 
 د.شو

مان  یظ و ناراحتیغل ۀجا لهیکنند  یدار صحبت م ا لکنتیکه نامفهوم و آهسته  یمعل 
                                                 

 .1۴، ح ۵2۵، ص 2، ج وسائل الشیعهحسن حر  عاملی،  محمد بن. 1
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گز کالس پرت و منحرف میدارند، نا کار  که افراد  ؛سازند یر عالقه و توجه افراد را از  تا آنجا 
کل   ا به قصد انتقام از یمشغول ساختن خود  یبرا شده،خسته و آزرده  یکالس به 

م،  مورد  یب یها کالم ن داشتن تکهیهمچن کنند. اذیت میتمسخر و  وی رامزاحمت معل 
کالس م ینظم یموجب ب یگاه زین کالس در ا یدر  ِم خود  نیشود و افراد  گونه موارد، معل 

گاه یکالم او را م هس، تکیا هنگام تدریشناسند  یم او  کالم را با تکه با هم  یشمارند و 
ز خود عامل یله نأن مسیکنند و ا یاختالف و بحث مآنها  درست بودن تعداد درباره

کالس م ینظم یب کار بردن هرگونه تکه کالم یرو با نیاز ا ؛شود یدر   یا اداید از به 
 د.کر یس خوددارینادرست کلمات در هنگام تدر

 معلم یوضع ظاهر .7
م به وضع ظاهر ینظم یب عواملاز  یکی ه معل  یش است. یدر کالس، عدم توج   خو

م کل  یکث یده و لباسیژول یکه با موها یمعل  ب و به طور  ضع با سر و و یف و نامرت 
کالس م کالس باشد و  یبرا یمناسب یتواند الگو یشود، مسلمًا نم ینامناسب وارد  افراد 

ان ساعِت درس، از یتواند تا پا یو نم گیرد میآموزان خود قرار  دانش یشتر مورد استهزایب
م، قبل از رفتن به کالس  نیاز ا کند؛ یریآنان جلوگ ۀخند خود  یبار سراپا کی بایدرو معل 

 ند.ینه ببییرا در آ
 وجود عادات نامطلوب در معّلم .8

گاه م  ا ی داردا َابرو یها و  حرکات ناموزون پلک  ر تکان دادن شانه،ینظ یحرکات یمعل 
که ایسر و صورت و امثال ا یا مویلباس  ۀدن با ُدکمکر یر بازینظ یعادات کارهاینها   ین 

ر است. یانضباط یجاد بیز در ایاو ن کالس مؤث   در 
 ت معّلمیت و محبوبیلمقبو .9

م در نظر دانشیمقبول کل  یآموز  ت معل  که نقش  یهر مافوق یا به طور  در نظر مادون 
گروه امت یبخش تکامل کامل با دو  که عبارتند  یازهایدارد، ارتباط  م دارد  محسوس و مسل 
 .یعقلامتیازهای و  یروح یازهایاز: امت
م، او را در نظر دانش یازات عقلیامت  د.ینما یم« مقبول» ،انآموز معل 
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م توأم با امت ِی ازات روحیامت 221    .شود یاو م« تیمحبوب»، سبب یعقل یازهایمعل 

صاف به صفات مثبت تا مرز  یرا م یروح یازهایامت از  یو تبر  « لتیفض»توان در ات 
 .کردخالصه « هیتزک»تا سرحد  یصفات منف

قیانان سفارش یدر پا م ۀو همرا به خود  ؟ع؟یعلحضرت ، موالی مت  ن متذکر امعل 
 :فرماید که می شوم یم

ُهَّلَِّ» َبََّنفسݡ اَمنََّنصݡ اِسَِّامام  َِّبتَََّدَّبَََّیََّفلَّلن 
ُ
ََّرِتِهَّیُبُهَِّبسیأدُکنَّتَََّیَِّهََّولرَِّیِمََّغَّیبَلََّتعلِمََّنفِسِهَّقََّیعلأ

ِمَّاِهَِّبِلَّبَِّیأدبَلَّتََّقََّ َِّبالإجلاِلَِّمنَُّمَعل ِ ُبهاََّاَحق ٌ ُمََّنفِسِهََّوَّمَؤد ِ ِبِهمساِنِهََّوَُّمَعل ِ اِسََّوُمَؤد ِ َّ«لن 
گران، یم دیش از تعلید پیدهد، با یو امام مردم قرار م ییشوایگاه پیکه خود را در جا یکس

 ۀلیبه وس یگریدن و آراستن دکرش از ادب ید پیش بپردازد و بایم نفس خوینخست به تعل
کس ب و آراسته سازد، و  م و ترب یزبان، او را با روش و عمل خود مؤد  نفِس  ۀکنند تیکه معل 

کسیخو م و مرب   یش است، نسبت به  م سزاوارتر یبه احترام و تعظ  مردم است، یکه معل 
 1است.

جانب را خواندند تشکر  نیا یها دند و نوشتهکرکه لطف  یزانیعز ۀان از همیدر پا
جانب به آدرس ناشر  نیا یخود را برا یلیو تکم یکنم و خواهشمندم نظرات اصالح یم

 .دفرماینارسال 
 

 اال  ِمن ِعنداهلل یقیوما توف                                                                                          
لُت َوالیَعلَ                                                                                              ُب ینِه اُ یِه َتَوک َ

 یبیحب یخ علیقم ـ ش                                                                                            

                                                 
 .11، ح ۵۶، ص 2؛ ج بحار االنوارمحمد باقر مجلسی؛ . 1



 

 

 
 خاتمه

، به صورت فشرده با سیر تکاملی خط عرب، محترم در بخش اولکنندگان مطالعه 
کریم، آشنا شدند. ارش و عالمتنگ  گذاری قرآن 

که در قرن دوم هجری به بعد نوشته  قرآن از رسم الخط هایی تر، نمونهآشنایی بهبرای  ها 
رده شده و در موزه ، ها ایم؛ بعضی از این نسخه های ایران و خارج از ایران وجود دارد را آو

ها به ائمه  ، هرچند در انتساب این قرآندباش )علیهم السالم( میمنسوب به ائمه اطهار
ها، جای شک و  م( جای شک و تردید است ولی در قدمت این قرآن)علیهم السالاطهار

 د.باش تردید نمی
یر، معادل آن را از قرآنبرای  ک های با رسم استفاده بهتر از این تصاو ه الخط امروزی 

رده آشنا میکنندگان محترم با آنها  عهمطال ۀ آنها، با ، تا با تطبیق کلمه کلمایم باشند آو
کریم، به ش و عالمتنگارسیر تکاملی خط،   شوند.تر آشنا گذاری قرآن 
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 .1ای از رسم الخط قرآن که در قرن دوم هجری نوشته شده است نمونهـ  1 221  

یر قسمتی از آیات   باشد، سورۀ هود می 11تا  11این تصو

 
 

رده برای آشنایی بهتر معادل آن را از رسم  ایم. الخط امروزی آو

 

                                                 
 11های منسوب به خط ائمه معصومین)علیهم السالم( صفحه  هایی نفیس از قرآن . به نقل از برگ1

 نژاد. نوشتۀ رامین رامین



کریم                                                                        رسم و ضبط ق                                                                                                                                                 رآن 

 

  221 

کــه در مــوزۀ امــام رضــا)علیه ـــ  2 برگــی از مصــحف منســوب بــه امــام علــی )علیــه الســالم( 
 1، سورۀ مبارکه حجر(22تا ابتدای آیۀ  11شود )آخر آیۀ  السالم( در مشهد نگهداری می

 
رده آن را از رسمبرای آشنایی بهتر معادل  زی آو  ایم. الخط امرو

 
                                                 

ری1  .111الحمد، ترجمۀ یعقوب جعفری، ص  . رسم الخط مصحف، نوشتۀ غانم قدو
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کتابخانـه سورـ  1 یخ چهلـم هجـری در  ۀ حمد، منسوب به امام علی)علیه السالم( بـه تـار
ـــه شـــماره  ـــدس رضـــوی )ب ـــرت  ( می11آســـتان ق ـــه حض ـــاب آن ب ـــد در انتس ـــد؛ هرچن باش

ــه نقطــه ک ــرا  ــت، چ ــای شــک اس ــالم( ج ــه الس ــد از زمــان آن  علی)علی ــات، بع گزاری حرک
 .1شکی نیست حضرت انجام شده است ولی در انتساب آن به قرون اولیه جای

 

 
                                                 

های منسوب به خط ائمه معصومین)علیهم السالم( صفحه  هایی نفیس از قرآن . به نقل از برگ1
 نژاد. نوشتۀ رامین رامین 111
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سورۀ مبارکه  1تا میانۀ آیه  1قرآن خطی منسوب به امام حسین)علیه السالم( )آخر آیۀ ـ  1
یر شماره  کتابخانه آستان قدس رضوی.21سبأ( تصو  ،1 

 

 
 

رده برای آشنایی بهتر معادل آن را از رسم  ایم. الخط امروزی آو
 

 
                                                 

های منسوب به خط ائمه معصومین)علیهم السالم( صفحه  هایی نفیس از قرآن . به نقل از برگ1
 نژاد. نوشتۀ رامین رامین 112
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 .1زۀ هنرهای اسالمی قاهرهقرآن خطی منسوب به امام صادق)علیه السالم( در موـ  1 222  

یر قسمتی از آیه  کهف می 111این تصو  باشد. سورۀ 
 

 

 
 
رده الخط قرآن برای آشنایی بهتر معادل آن را از رسم  ایم. های امروزی آو
 

 

                                                 
 .122. همان، صفحه 1
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که نقطهـ  1 کوفی مربوط به اواخر قرن دوم هجری  گذاری  برگی از یک مصحف به خط 
کتابخانه مرکز برر نگهداری  122های شرقی به شماره  سیاعراب دارد، در لنینگراد 

 1شود. می
 

 
 

رده الخط قرآن برای آشنایی بهتر معادل آن را از رسم  ایم. های امروزی آو
 

                                                 
ری الحمد، ترجمه یعقوب جعفری، ص 1  .121. رسم الخط مصحف، نوشتۀ غانم قدو
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که در ـ  1 211   سورۀ عصر و همزه از قرآن با خط ابوالحسن علی بن هالل مشهور به ابن بواب 

که با رس هجری نوشته شده است، این خط قدیمی 121سال  الخط  مترین قرآنی است 
 باشد. در زمان ما، بسیار نزدیک و هماهنگ میهای موجود  قرآن
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ــهـ  2 ــاقوت  نمون ــیلۀ ی ــه وس ــوب ب ــخ خ ــه خــط نس ــه ب ک ــادر  ــحف ن ــفحه مص ای از یــک ص
تـا  11این صفحه مربوط به سورۀ مریم آیـه هجری، نوشته شده  121مستعصمی در سال 

ثار عرا می 12 ( 211ـ  11آ /  1قـی )م ت باشد. این مصحف در موزۀ روضۀ حسینی داراال
 شود. نگهداری می
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که در  سورۀ عصر و همزه از قرآن با رسم ـ 2 211   شدی  الخط ترکی، به قلم حافظ محمد امین الر ُ

 نوشته شده است. 1211سال 
 

 
 

ی خوانا و ناخوانا از نظر شکلی تفاوتی نمی در این رسم الخط  کنـد ولـی بـین  الف و واو مد 
کسـره یـاء مـدی ناخوانـا معمـولی  ا از نظر شکلی متفاوت مییاء مدی خوانا و ناخوان باشد، 

کسره یاء مدی خوانـا بـه صـورت ایسـتاده نوشـته شـده اسـت و از شـکل دائـرۀ توخـالی  ولی 
گردیده است. کن استفاده   برای نشان دادن حرف سا
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 الخط ایرانی به قلم مرحوم حبیب اهلل فضائلی سورۀ عصر و همزه از قرآن با رسمـ  11
 

 
 
کنـد ولـی بـین الـف و  واو مدی خوانا و ناخوانا از نظر شکلی تفـاوتی نمی الخط  ر این رسمد

کسـرۀ الـف و یـاء مـدی  یاء مدی خوانا و ناخوانا از نظر شـکلی متفـاوت می باشـد. فتحـه و 
کسرۀ الف و یاء مـدی خوانـا بـه صـورت ایسـتاده نوشـته شـده  ناخوانا معمولی ولی فتحه و 

گردیده است.است. و از شکل رأس ال کن استفاده   خاء برای حرف سا
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که در عربسـتان بـرای مسـلمانان  سورۀ عصر و همزه از قرآن با رسمـ  11 211   الخط شبه قارۀ هند 

 آن منطقه چاپ شده است.
 

 
 

کند، ولی بین یاء و  الف مدی خوانا و ناخوانا از نظر شکلی تفاوتی نمی الخط،  در این رسم
ــا  ــا واو مــدی خوان ــدون  شــکلی متفــاوت می از نظــرو ناخوان ــا ب ــاء و واو مــدی ناخوان باشــد. ی

گردیــده اســت. و از  ــا بــا عالمــت ســکون مشــخص  عالمــت ســکون و یــاء و واو مــدی خوان
کن استفاده شده است.  شکل رأس الخاء برای نشان دادن حرف سا
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بین حروف مدی خوانا و ناخوانا از نظر شکلی تفاوتی وجود ندارد. و  ،در این رسم الخط
کن و دائرۀ توخالی برای نشان دادن الف  از شکل رأس الخاء برای نشان دادن حرف سا

گردیده است.  جمع ناخوانا استفاده 



 رن دوم تا به امروزقهای  از قرآن هایی نمونه اتمه:خ         

 

  211 

 
 کم عالمتسورۀ عصر و همزه از قرآن  ـ 11 211  

 

 
 

رده نشده ولی عالمتهای قبل از حروف مدی خوانا  در این رسم الخط عالمت های  آو
د بعد از  کن و یا مشد  رده شده تا نشانگر تلفظ حرف سا قبل از حروف مدی ناخوانا آو
کن بدون عالمت  کند. و حرف سا کمک حرکات قبل از حروف مدی  حروف مدی به 

 سکون نوشته شده است.
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