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بخشي از بيانات مقام معظم رهبري در جمع اهالي قرآن
بايد قرآن و وعده ي الهي را باور كرد

...ما دو غفلت داريم: يكي غفلت از اين كه قرآن وسيله ي اجتماع ما مسلمانهاست. دوم، غفلت از باور به مفاهيم قرآني و اعتراف به 
آنچه كه خداي متعال به ما در قرآن كريم وعده كرده است. وعده هاي الهي را هم بايد باور كنيم. اگر وعده هاي الهي را باور كرديم، آن 
وقت راه به سوي عزت، به سوي وحدت، به سوي اقتدار در مقابل امت اسالمي باز خواهد شد، امت اسالم از عقب ماندگي نجات پيدا 
خواهد كرد. همين آياتي كه االن تالوت كردند: «ان ينصركم اهللاَّ فال غالب لكم»؛ اگر خدا شما را نصرت بكند، هيچ قدرتي بر شما غلبه 
نخواهد كرد. «و ان يخذلكم فمن ذاّلذي ينصركم من بعده»؛ اگر خدا شما را نصرت نكند، كمك نكند، كي به شما كمك خواهد كرد؟ 
يك سطر درخشان است. اين را ملتها بنويسند، پرچم كنند، بزنند جلو چشمشان، باالي سرشان. «ان ينصركم اهللاَّ فال غالب لكم»؛ 
اگر خدا شما را ياري كند، هيچ قدرتي بر شما غلبه نميكند. چه كار كنيم كه خدا ما را ياري كند؟ اين يك مسئله است. چه كار كنيم 
كه نصرت خدا شامل حال ما بشود؟ اين را هم خود قرآن به ما گفته: «ان تنصروااهللاَّ ينصركم»، «و لينصرّن اهللاَّ من ينصره»؛ شما خدا را 
نصرت كنيد، دين خدا را نصرت كنيد، براي خدا قيام كنيد، خدا شما را نصرت خواهد كرد. هر جا ملتها براي دين خدا قيام كردند، 
نيروشان را آوردند وسط صحنه، خداي متعال آنها را نصرت كرد. و وقتي خدا آنها را نصرت كرد، ديگر هيچ كس نتوانست بر آنها غلبه 
پيدا كند. ما نمونه اش را در خودمان ديديم. ما آزموديم، تجربه كرديم كه «اّن اهللاَّ ال يغّير ما بقوم حّتي يغّيروا ما بأنفسهم». اين را ما 
ملت ايران آزمايش كرديم؛ اين را در عمل آزموديم. در خودمان تغيير ايجاد كرديم، خداي متعال هم اوضاع ما را تغيير داد. عجيب 
هم اين است كه اگر يك قدم ما برداريم، خدا ده قدم برميدارد. ما اندكي خودمان را تغيير داديم، خدا مبالغي به ما كمك كرد، اوضاع 

ما را تغيير داد...
...با قرآن بايستي آشنا شد. به قرآن بايد با همه ي وجود، با همه ي دل ايمان آورد، ايمان ظاهري كافي نيست. با همه ي دل بايستي 
قرآن را و وعده ي الهي را باور كرد. امروز هم باورش آسانتر از ديروز است. امروز، يعني در اين دوره اي كه ما داريم، من و شما داريم 
زندگي ميكنيم، اين قدر آيات و بشائر الهي وجود دارد كه دل انسان را آسان ميكند؛ چون دارد مي بيند هماني كه حضرت ابراهيم 
عرض كرد: «و لكن ليطمئّن قلبي»، اين اطمينان براي انسان پيدا ميشود. دارد مي بيند ديگر؛ در مقابل چشم ماست. چه بود ايران؟ 
ايراِن طاغوت، ايراِن آمريكا، ايراِن پيوسته ي با صهيونيستهاي غاصب؛ او چه بود، حاال چيست: قطب قدرتمند مقابله ي با استكبار و 
صهيونيسم، سند محكم ملتهاي مسلمان؛ اينها را داريم جلوي چشممان مشاهده ميكنيم. اين معجزه ي دعوت قرآن و خبر قرآن و 

آگاهي هائي است كه قرآن به ما ميدهد. اين را بايد حفظ كنيم...

در حوزه هاي معارف، كتابت، چاپ و نشر قرآن كريم
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مرکز طبع و نشـر قـرآن جمهوری اسـالمی ايران در 
سال ۱۳۷۴ به دستور مقام معظم رهبری مد ظله العالی 

تأسيس گرديد.
موضوع رسـم الخط قـرآن، يکـی از موضوعـات مهم 
تحقيقاتی اسـت که تا آن زمان به آن پرداخته نشـده 
بود و جمهوری اسالمی ايران به عنوان ام القرای بالد 
اسـالمی الزم بود با در نظر گرفتن مصالح امت اسالم 
به اين امـر مهم توجهی خـاص نمايـد. بدين منظور 
با فرمان معظم له و با انتصاب هيأت ُامنايی متشـکل 
از معاونـت محتـرم ارتباطـات مردمـی دفتـر مقـام 
معظم رهبری ، رياسـت و معاونت محتـرم فرهنگی 
دفتر معظم له، رؤسـای وقـت سـازمان های اوقاف و 
امورخيريه، تبليغات اسـالمی و فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی، پروژه قرآن جمهوری اسـالمی ايران آغاز و 
پس از تدوين سياست های کلی، تبديل به يک مرکز 
فعال در حوزه تهيه، تدوين و چاپ و نشـر قرآن کريم، 

شد.
از مهم تريـن اهـداف اين مرکز بـه موارد زيـر می توان 

اشاره نمود: 
۱. سامان بخشيدن به وضعيت کتابت قرآن در کشور 
و همسان سـازی و هماهنگ نمودن رسم الخط های 

قرآنی 

۲. تحقيق و تهيه مصحف الگوی جمهوری اسـالمی 
ايران 

۳. گسترش فرهنگ و معارف قرآنی از راه ارائه قرآن با 
حواشی مختلف

بدين منظور همزمان با شکل گيری مرکز، واحدهای 
مرتبط با عناوين ذيل فعاليت خود را آغاز نمودند: 

واحد تحقيق و پژوهش 
واحد فنی و رايانه

واحد هنری
واحد نشر

واحد آماده سازی مصاحف
واحد تصحيح مصاحف

در واحد تحقيـق و پژوهش بـا بهره گيری از اسـاتيد 
مجرب، تحقيقات گسترده ای در خصوص مصاحف 
رايـج در ايـران و سـاير کشـورهای اسـالمی صورت 
پذيرفت و شـيوه های نـگارش و عالمت گـذاری اين 
مصاحـف و همچنيـن منابع مهـم و معتبـر در زمينه 
رسـم الخط قرآن يک به يک مورد بررسی قرار گرفت 
و نهايتـًا پس از انجـام تحقيقات ميدانی، رسـم الخط 
پيشنهادی اين مرکز مبتنی بر منابع علمی و با رويکرد 
سـهولت قرائـت و آمـوزش قرآن  کريـم تهيـه و ارائـه 

گرديده است. 
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از آنجا که اين مرکز تحت اشراف مقام معظم رهبری 
اقدام به تهيه مصحف جمهوری اسالمی ايران نموده 
اسـت، در مراحل مختلف، گـزارش تحقيقات انجام 
شـده به اسـتحضار معظم له رسـيده و رهنمود های 
ايشان راهگشای محققان و پژوهشگران مرکز بوده 

است. 
در سـال ۱۳۷۷ ضمـن ارائـه گـزارش تحقيقـات و 
نخسـيتن نمونـه از قرآن های تهيه شـده به ايشـان، 

مرقوم فرمودند: 
«چاپ قرآن جديد و پخش وسيع آن به نظر بی اشکال، 

بلکه مفيد است» 
سپس در سـال ۱۳۷۶ همزمان با برگزاری کنفرانس 
سران کشورهای اسالمی در ايران،  نمونه ای از چاپ 
نفيس قرآن جمهوری اسالمی ايران توسط ايشان، به 

سران کشورهای اسالمی اهدا گرديد. 
از آنجا که عرصة تحقيقات قرآنی، ميدان وسيعی است 
که هرگز پايانی برای آن تصوير نمی شود، پژوهشگران 
اين مرکز در حوزه نگارش و عالمت گذاری قرآن کريم 
تحقيقات خود را ادامه داده و آخرين دسـتاوردهای 
علمـی در اين حوزه را ، يک سـال بعد در سـال ۱۳۷۸ 
به محضـر ايشـان تقديم نمودنـد که مجـددًا چنين 

فرمودند:
«کار با ارزش و عالمانه ای شده است، از برادران سرگرم 
اين عمل صالح تشکر شود. ترتيب پيشنهادی، ترتيبی 

مستند و قوی به نظر می رسـد. الزم است يک جزوه 
توجيهی کامل و گويا برای آن تنظيم و منتشر و سپس 

رسم الخط انتخابی رسمی قرآن اعالم شود.» 
رهنمودهـای حکيمانـه معظم له، دسـت اندرکاران 
اين امر را انگيزه ای دو چندان بخشيد و ضمن تدوين 
مستندات تحقيق، کتابی تحت عنوان «بررسی علمی 
و تطبيقـی رسـم المصحف و ضبط المصحـف» تهيه 
نمودند که عالقمندان اين حـوزه را به اصول و مبانی 

تهيه اين مصحف رهنمون می گردد. 
از آنجا که يکی از اهداف اين مرکز براساس ارشادات 
مقـام معظم رهبـری، حرکـت در جهت اتحـاد امت 
اسالمی است، در اين مصحف التزام به اصول نگارشی 
متفق عليـه منابـع و مصاحف رايـج جهان اسـالم از 
ابتدا مطمع نظر بـوده و اين امـر در مکتوبات علمای 
بالد اسـالمی در تأييد اين مصحف به وضوح مشهود 

است. 
اميد اسـت تالش هـای صـورت گرفتـه در راسـتای 
اعتـالی کالم وحی و ترويـج معارف بلند آيـات الهی، 
مرضی حق تعالی قرار گيرد و توفيق روزافزون قرين 

همت واالی تالشگران اين عرصه نورانی گردد. 
و من اهللا توفيق

مرکز طبع و نشر قرآن
جمهوری اسالمی ايران

مرداد ماه 1390 شماره اول ففيفه ييصح

ننين مرکز تحت اشراف مقام معظم رهبری  از آنجا که ا
رريران نموده  ههيه مصحف جمهوری اسالمی ا يياقدام به ته
ققيقات انجام  ييزارش تحق ززـ ــت، در مراحل مختلف، گ تتـ ــاس
ددـيده و رهنمودهای  ــله رس تتـتحضار معظم ــده به اس ددـ ــش
ششيشان راهگشای محققان و پژوهشگران مرکز بوده  ا

است. 
ااـات و  ــق ققي ييزارش تحق ززـ ــه گ ههـ ــن ارائ ننـ ــضم ااـال ۱۳۷۷ ــدر س
ااـان،  ــش ششي ددـده به ا ــه ش ههي ييهای ته ههـه از قرآن ــتن نمون تتـي ــنخس

مرقوم فرمودند: 
ععيع آن به نظر بیاشکال،  ييد و پخش وس ددي «چاپ قرآن جد

دديد است»  ييبلکه مف
۶ال ۱۳۷۶ همزمان با برگزاری کنفرانس  ااـ ــسپس در س
رريران،  نمونهای از چاپ  سران کشورهای اسالمی در ا
ششيشان، به  رريران توسط ا سسيس قرآن جمهوری اسالمی ا يينف

دديد.  سران کشورهای اسالمی اهدا گرد
ععيعی است  ييدان وس ددي ييقات قرآنی، م ققي يياز آنجا که عرصة تحق
ررير نمیشود، پژوهشگران  اايانی برای آن تصو که هرگز پا
مميم  ننين مرکز در حوزه نگارش و عالمتگذاری قرآنکر ا
تتـتاوردهای  ــن دس نني ققيقات خود را ادامه داده و آخر ييتحق
۸ال ۱۳۷۸ ااـ ــال بعد در س ااـ ــک س ککي ين حوزه را ،  نني ییـی در ا ــعلم
ننين  ييددًا چن ددـ ــد که مج ددـ ــم نمودن ممي ااـان تقد ــش ششي ررـر ا ــبه محض

فرمودند:
«کار با ارزش و عالمانهای شده است، از برادران سرگرم 
ببيبی  ييشنهادی، ترت ششي ييب پ ببي يين عمل صالح تشکر شود. ترت نني ا

ککيک جزوه  يد. الزم است  ددـ ــرس مستند و قوی به نظر می
مميم و منتشر و سپس ييا برای آن تنظ ااي ههيهی کامل و گو ييتوج

رسمالخط انتخابی رسمی قرآن اعالم شود.» 
تتـتاندرکاران  ــله، دس ههـه معظم ــمان ممي ييای حک ااـ ــرهنموده
ننين دديد و ضمن تدو ييای دو چندان بخش ززيزه يين امر را انگ نني ا
ققيق، کتابی تحت عنوان «بررسی علمی ييمستندات تحق
ههيه ييف» ته ففـ ــالمصح ممـمالمصحف و ضبط ــی رس ییـ ــق ققي ييو تطب
ووـوزه را به اصول و مبانی ــن ح نني نمودند که عالقمندان ا

ننين مصحف رهنمون میگردد. ههيه ا ييته
ننين مرکز براساس ارشادات ککيکی از اهداف ا ياز آنجا که 
ااـاد امت ــت در جهت اتح تتـ ــری، حرک ررـ ــام معظم رهب ااـ ــمق
ننين مصحف التزام به اصول نگارشی اسالمی است، در ا
الالج جهان اسـالم از ججيـ ععـع و مصاحف را ــه مناب ههيـ ييعل متفق
ررـر در مکتوبات علمای ــن ام نني ووـوده و ا ــابتدا مطمع نظر ب
ننين مصحف به وضوح مشهود ددييد ا الالبالد اسـالمی در تأ

است. 
تتـتای  ــه در راس ههـ ــورت گرفت ووـ ــای ص ااـ ــه تتـت تالش ــد اس ددي ييام
اايـات الهی، ججيـج معارف بلند آ الالاعتـالی کالم وحی و ترو
ننين  ققيق روزافزون قر ييرد و توف رري ييتعالی قرار گ مرضی حق

ننين عرصه نورانی گردد.  همت واالی تالشگران ا
ققيق يي توف و مناهللا

مرکز طبع و نشر قرآن
رريران جمهوری اسالمی ا
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 هدف از تأسيس: انجام تحقيقات 
وسيع درباره موضوعات مرتبط با كتابت 

و مفاهيم قرآن كريم.
مباني  تدوين   .1 وظايف:  شرح 

رسم الخط مورد اتفاق قرآن كريم
2. مطالعه و بررسي در خصوص اعراب 

گذاري قرآن كريم
3.  انجام تحقيقات در حوزة مفاهيم 
قرآن كريم و تهية مصاحف با توضيحات 

متناسب با مخاطبين مختلف
اقدامات صورت گرفته: براي رسيدن 
بررسي هاي  شده،  ياد  اهداف  به 
كارشناسانه اي در زمينه هاي تحقيقاتي 
(با محوريت رسم و ضبط مصحف 
ـ پژوهشي  شريف) توسط هيأت علمي 
در ابعاد مختلف صورت پذيرفت. عالوه 
بر آن، فعاليت هاي گسترده اي در زمينة 
ارزشيابي، نظرخواهي و ترويج شيوة 
جديد اين مركز در قالب برگزاري 
كالس و دوره هاي آموزشي، تشكيل 
همايش و نشست هاي پژوهشيـ  
آموزشي در سطح داخل و خارج كشور، 
شركت در نمايشگاه هاي داخلي و بين 
المللي قرآني و موارد ديگر انجام گرفته 

است.

واحـد تحقيـق و پژوهـش مرکـز طبـع و نشـر قرآن 
جمهوری اسـالمی ايـران، با بهـره گيری از اسـاتيد 
برجسـته علوم قرآنـی تحقيقـات گسـترده ای را در 
زمينه های مختلف علوم قرآنی خصوصًارسـم الخط 
قرآن کريـم انجام داده اسـت. ايـن تحقيقـات که به 
منظور «تسـهيل قرائت و آموزش قـرآن» برای عموم 
مردم صورت پذيرفته است  در گام نخست در دو حوزه 
«ضبط المصحف» و «رسم المصحف» به انجام رسيده 
که در ادامه به معرفـی اجمالی اين دو بخش و سـاير 

فعاليت های تحقيقاتی اين مرکز خواهيم پرداخت:

  ضبط المصحف 
«ضبط المصحف» علمی است که موضوع آن حرکات 
و عاليـم مربـوط به حـروف و کلمـات قرآن بـوده و از 
مهم ترين مقوله هاي تحقيقاتي است كه تاكنون كمتر 
مـورد توجه علمـي و كاوش دقيق قرار گرفته اسـت. 
مركز طبع و نشر قرآن جمهوري اسالمي ايران براي 
اولين بارـ  در بين ساير مراكز پژوهشي قرآنيـ  اقدام به 

نگاهي به فعاليت هاي واحد تحقيق و پژوهش 
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تحقيقات 
مركز طبع و نشر قرآن 

در زمينه رسم الخط قرآن 
در راستای «تسهيل قرائت 

وآموزش قرآن» برای 
عموم مردم بوده 

است

معرفى

تحقيقات گسترده در زمينة عالمت گذاري قرآن كريم 
نموده كه نتيجة آن در دو مرحله بيان مي شود:

مختلـف  شـيوه هاي  بررسـي  بـا  ـ  اول  مرحلـة 
عالمت گذاري قرآن كريم در سرزمين هاي اسالمي، 
اعم از شيوه هاي ايراني، شيوة عثماني (تركي)، شيوة 
هند و پاكستان (شـبه قارة هند)، شـيوة مصري و... 
ويژگي هاي هريك از شـيوه هاي مذكور اسـتخراج و 

دسته بندي گرديد.
مرحلة دومـ  هيأت علمي و كارشناسـي مركز طبع و 
نشر قرآن جمهوري اسـالمي ايران با در نظر گرفتن 
تحقيقات صورت گرفتـه در مرحلة اول، و توجه به دو 
اصل تسـهيل قرائت و آموزش قرآن كريم و نيزتوجه 
به اشتراكات موجود در خط و الفباي فارسي و عربي، 
شيوه اي از عالمت گذاري را در مصحف شريف ِاعمال 
نمودند كـه قرائت آن بـراي عموم مردم آسـان تر و به 

آموزه هاي فارسي نزديك تر است. 
در بخش های بعدی اين نوشتار، ويژگی های اين نوع 

عالمت گذاری را بيان خواهيم نمود.

  رسم المصحف 
«رسم المصحف» يا نگارش خاص برخي كلمات قرآن 
كريم، از ديگر مقوله هـاي مهم تحقيقاتي مركز طبع 
و نشـر قرآن جمهوري اسـالمي ايران طي سال هاي 

گذشته بوده است.
شوراي علمي و كارشناسي مركز با درنظر گرفتن اين 
مطلـب كه رعايت رسـم المصحف مطابـق مصلحت 
بوده و موجب وحدت در عالم اسالم گرديده و مانع از 
طعن مخالفان و معاندان اسالم مي باشد، ضمن التزام 
به قواعد علم رسـم المصحف و در عيـن حال نزديك 
نمودن كتابت كلمات به قرائت و امالي رايج آن، اقدام 

به تحقيق در اين زمينه نموده است.

برخي از مهم ترين ويژگي هاي اين تحقيق عبارتند 
از:

۱ـ بررسي دقيق منابع مهم و مورد استناد 
اين علم.

۲ـ اسـتخراج آراء و نظريـات علمـا و 
دانشمندان (متقدمين، متأخرين و 

معاصرين)
۳ـ تدويـن و دسـته بندي آراء علمـا و 

دسـت يابي به اصول و مباني مشترك 
و متفق عليه.

۴ـ تبعيـت از اصـول و مبانـي مشـترك و مورد 
اتفاق گذشتگان.

حاصل اين تحقيقات در مصاحف مرکز طبع و نشـر 
قرآن جمهوری اسـالمی ايران به کار رفته و اصول و 

مبانی آن به تفصيل در کتابی با عنوان «بررسی علمی 
تطبيقی رسـم المصحف و ضبـط المصحف» به چاپ 

رسيده است.

  وقف و ابتدا 
بحث عاليـم و مواضع وقـف و ابتدا، از جمله مسـائل 
تأثيرگـذار در كتابـت و چـاپ مصحـف مي باشـد كه 
طـي سـال هاي گذشـته در مركز طبـع و نشـر قرآن 
جمهوري اسـالمي ايـران فعاليت هاي گسـترده اي 
توسـط كميسـيون تخصصي وقف و ابتدا انجام شده 

است.
مهم تريـن مطالبي كه در اين زمينه بررسـي گرديده 

عبارت است از :
ـ مباني عالمت گذاري، انتخاب عاليم و تعريف دقيق 

هر كدام.
ـ مواضع وقف از ابتداي قرآن كريم بر اسـاس مباني و 
تعاريف پذيرفته شده و مطابق با نظر مفسران بزرگ 

قرآن، علماي وقف و ابتدا و علماي نحو.
ـ مواضع وقف معانقه : حذف عالمت معانقه و ترجيح 
يكي از اقوال بـر قول ديگر بـا توجه به مفـاد و مفهوم 

آيه.
نتيجة ايـن تحقيقات، پـس از برگزاری بيـش از ۱۱۰ 
جلسه کميسيون تخصصی، تغيير در برخی عاليم و 
مواضع وقف و همچنين تعيين عالمت وقف ضروری 
در برخی آيات طوالنی قرآن کريـم بوده که مصوبات 
مذکور هم اکنون در مصاحف چاپ شده توسط اين 

مرکز به کار رفته است.

   ترجمه، تفسير و مفاهيم
اهميـت و ضرورت اين بحـث براي عامه 
مردم و خـواص آنان با هـدف «انس» با 
قـرآن وتعاليم روحبخـش آن و به كار 
بسـتن دسـتورات الهي كـه همگي 
ترسـيم كنندة «الگوي حيات طيبه» 
براي انسان و جامعة انساني است، بر 
كسي پوشيده نيست. به همين منظور 
مركز طبع و نشر قرآن جمهوري اسالمي 
ايران در راسـتاي وظايف خود به اين امر مهم 

پرداخته است.

تحقيقاتي كـه در ايـن زمينه انجـام گرفتـه به طور 
خالصه عبارت است از:

ـ حواشـي تفسـيري: به دليل اينكه ترجمة برخي از 
آيات قرآن كريم بـه تنهايي كافي نيسـت و به توضيح 
بيشـتر نيازمنـد اسـت و از طرفـی رجـوع بـه منابع 
تفسيری برای همگان امکان پذير نيست؛  اين مركز 
اقدام به تهية مصحفي به همراه توضيح برخي از آيات 
و موضوعـات مطروحـه در هـر صفحه از قـرآن كريم 

نموده است.
در اين اثر پس از بررسي ها و تحقيقات گسترده در بين 
تفاسـير مهم قرآن كريم از جمله «الميزان في تفسير 
القرآن» تأليف «عالمه سيد محمد حسين طباطبائي»، 
تفسـير «نمونه» تأليف جمعي از كارشناسان زير نظر 
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«آيت اهللا ناصر مكارم شـيرازي» و «اطيـب البيان في 
تفسـير القـرآن» تأليف «سـيد عبد الحسـين طيب»، 
به عنـوان منابع اصلـي و بيش از بيسـت منبع فرعي، 

توضيحات الزم استخراج گرديده است.
ايـن اثر به صـورت تـك جلدي تحـت عنـوان «قرآن 
حكيم» تهيه و پس از انجام ويرايش هاي علمي و ادبي 
و بررسـي دقيق در اختيار عمـوم عالقمندان به قرآن 

كريم قرار گرفته است.
الزم به ذکر اسـت کـه در گام های بعدی، شـرح آيات 
قرآن کريم برای مخاطبين خاص نظير دانش آموزان 

و دانشجويان تهيه و عرضه خواهد شد.
ـ حواشي لغات مشكل: با توجه به عدم آشنايي عموم 
فارسـي زبان با معاني لغات قرآن كريم، كارشناسـان 
اين مركز پس از انجام بررسي هاي الزم لغات مشكل 
هر صفحـه از قـرآن را اسـتخراج نمـوده و بـا در نظر 
گرفتن اسـتعمال واژه در كل قرآن و ضمـن مراجعه 
به منابع مهم لغوي و تفسـيري ماننـد «مجمع البيان 
في تفسير القرآن» تأليف «ابي علي الفضل بن الحسن 
الطبرسي»، «الميزان في تفسير القرآن» تأليف «عالمه 
سيد محمد حسـين طباطبائي»، تفسـير «الكشاف» 
تأليف «محمود بن عمر الزمخشري»، معاني آن لغات 
را توسط چند نفر از محققين علوم قرآني تعيين كرده 
و پس از نظرخواهي از برخي اسـاتيد و كارشناسـان، 
كميسيون تخصصي با حضور تعدادي از اساتيد قرآني 
معاني لغات را مورد بررسـي مجدد و دقـت نظر قرار 

داده و معين نموده اند.
ـ حواشـي لغوي ادبي: در ايـن مجموعه كـه از اجزاء 
پاياني قـرآن كريم آغاز شـده، به بيـان معاني كلمات 
و عبـارات متصويـر، نـكات لغـوي، صرفـي، نحوي و 

تفسيري پرداخته شده است.
از آنجا كه اين مجموعه براي اسـتفادة دانشـجويان، 
طالب، اسـاتيد و عموم كساني تهيه شـده است كه با 
قواعد زبان عربي آشنايي دارند، لذا برخي از استنادات 
عينًا مطرح شده است تا عالقمندان از مراجعه به كتب 

لغت و تفسير بي نياز گردند.
در تهيـة ايـن مجموعـه حـدودًا از ۳۰ منبـع لغـوي و 

تفسيري و... استفاده شده است. 

   ارزشيابي
شـيوة عالمت گـذاري مصحـف مركـز طبـع و نشـر 
قرآن جمهوري اسالمي با وجود اشـتراكات بسيار با 

شـيوه هاي رايج، داراي اختالفاتي با اين شيوه ها نيز 
هست و گسـترش و ترويج اين شـيوه نياز به گذشت 
زمان و آشـنايي معلمان و مربيان با اصول و قواعد آن 

دارد.
به همين منظور از آغاز ِابداع  اين شيوه، ارزشيابي هاي 
متعددي در ميان اقشـار مختلف مردم انجام شد كه 
نتايج حاصل از اين ارزشـيابي ها پس از تأييد شوراي 
تحقيق و پژوهـش مركـز، در چاپ مصاحـف اعمال 

مي شود.
از مهم ترين اهـداف اين ارزشـيابي ها مي توان به دو 

مورد زير اشاره نمود:
۱ـ بررسي ميزان كارآمدي و تأثير اين شيوه در تسهيل 

روخواني قرآن كريم براي عموم فارسي زبانان.
۲ـ آگاهي از نقاط قوت و ضعف اين شيوه و مقايسة آن 

با ساير شيوه هاي رايج.
اين ارزشيابي ها در برخي موارد به همراه آموزش و در 
موارد ديگر بدون آموزش قبلي صورت پذيرفته است 
كـه در مجموع نتايج حاصلـه بيانگر تأثيـر مثبت اين 
شيوه در تسـهيل روخواني قرآن كريم در ميان اقشار 

مختلف مردم بوده است.
ارزشيابي هاي مذكور عمدتًا در سطح نمايشگاه هاي 
قرآن و نيز مدارس اسـتان تهران و برخي استان هاي 

ديگر كشور بوده است.

   برخي ديگر از فعاليت هاي تحقيقاتي 
از جمله سـرفصل هاي مهم تحقيقاتـي اين مركز كه 
توسط اساتيد و محققان مبرز حوزه و دانشگاه به ثمر 

رسيده مي توان به موارد زير نيز اشاره نمود:
ـ تأليف و چاپ كتاب آمـوزش روخواني قرآن (همراه 
با جزء سـي ام) به همراه نوار (كاسـت) آموزشـي (به 
شـيوة جديد) با هدف تعليم و ترويـج قرآن خواني در 

سطح عموم مردم.
ـ تحقيق در بارة آيات و سـور مكي و مدني قرآن كريم 
(از مهم ترين نتايج اين تحقيق، تغيير در عنوان مكي 
يا مدني ۷ سوره از سـوره هاي قرآن نسبت به مصحف 

مدينه مي باشد).
ـ تحقيـق در بارة تقسـيمات قـرآن كريم، پيشـينه و 
مباني اين تقسيمات، بررسي كتب و مقايسة مصاحف 
موجود بـا هدف اصالح تقسـيمات برخـي از اجزاء و 
احزاب قرآن كريم. اين تحقيق به همراه تحقيق آيات 
و سـور مكي و مدني در قالب يك كتاب تهيه و تدوين 

گرديده است.
ـ تحقيـق در بارة سـجدات قـرآن (از مهم ترين نتايج 
ايـن تحقيـق، تغييـر در محل سـجدة واجب سـورة 
فصلت مطابق نظر فقهاي عظام شيعه از آية ۳۸ به آية 

۳۷ مي باشد). 
برنامه هاي آينده

از آنجا كه تحقيق در حوزه هاي مختلـف علوم قرآني 
همـواره افق هـاي جديـدي را در پيش روي انسـان 
باز نمـوده و هرگز پايـان نمي پذيرد؛ واحـد تحقيق و 
پژوهش مركز طبع و نشـر قرآن جمهوري اسـالمي 
ايـران در ادامة تحقيقات خـود موضوعـات زير را در 

دستور كار آينده قرار داده است.
ادامـة تحقيقـات و تكميـل مبانـي رسـم المصحف. 
ترجمـه روان قـرآن كريم. تهيـه مصحف با حاشـيه 
توضيحات؛ ويژة دانشجويان. تهيه مصحف با حاشيه 
توضيحات؛ ويژة دانش آموزان. تهيه مصحف با حاشيه 

روايات اهل بيت.



صحيفه  شماره اول مرداد ماه 1390

قرآن كريم مجموعه اي است از بليغ ترين عبارات   در 
زيبا ترين کالم که قرن هاست مشام جان انسان ها را به 
عطر روح بخش آياتش شست و شو مي دهد و مصحف 
شـريف نسـخه مكتـوب آيـات بي بديل الهي اسـت. 
نسخه اي كه بشر به حكم تقدير پروردگار در صيانت 
 آن همواره سـعي وافر خويش را به كار گرفته اسـت.
اكنـون بـا وجـود كثـرت مصاحـف موجـود در ميان 
مسـلمين و تعّدد سـليقه ها در ارائه مصحف شريف، 
لزوم نظارت دقيـق بر چگونگي انجام ايـن امر ، بيش 
 از پيـش آشـكار اسـت. بازبينـي و نظارت بـر صحت 
متـن مصاحـف، امري اسـت كـه در كشـور مـا طي 
سـال هاي اخير به نحوي به آن پرداخته شـده است، 
اما با توجه به حساسـيت اين کار و نيـز از آنجا كه اين 
نظارت امري اسـت تخصصي و نياز به فراگيري علوم 
مختلف مرتبط با كتابت قرآن كريم را دارد، شايسـته 
 اسـت که با اهتمـام بيشـتری بـه آن پرداخته شـود. 
مركز طبع و نشـر قرآن جمهوري اسـالمي ايران كه 
عهده دار نظارت بر بخشي از مصاحف مطبوعه كشور 
اسـت و در اين راسـتا از وجود تعداد قابـل توجهی از 
ايشان كه دوره هاي آموزشي مختلفي را گذرانده اند 
بهره مند است، همواره به ارتقاء سطح علمي و عملي 
ايشان توجه خاص و ويژه اي را معطوف داشته و در اين 
 مهم از اساتيد برجسته قرآني استعانت جسته است.
واحـد تصحيح مركـز طبـع و نشـر قـرآن جمهوري 
اسالمي ايران همزمان با تأسيس مركز فعاليت خود را 
آغاز نموده و با استفاده از نيروهاي متخصص و باتجربه 
نظارت دقيقي را بر صحت متن آيات در مصاحفي كه 
 جهت چاپ آماده سازي مي شود، اعمال نموده است.
با گذشـت زمان و تعدد و تنـوع مصاحـف، اين واحد 
اقدام به جذب نيروهـاي جديد و برگزاري دوره هاي 
متخصـص  نيروهـاي  تربيـت  نهايتـا  و  آموزشـي 
 بـه منظـور ارتقـاء سـطح كمـي و كيفـي كار نمـود.
نخسـتين دوره جـذب و تربيـت مصححان در سـال 
۱۳۸۲ پـس از برگـزاري آزمـون ورودي و سـپس 
كالس هـاي تخصصـي بـراي پذيرفته شـدگان در 
آزمـون، آغـاز گرديـد كـه حاصـل آن بـه كارگيـري 
حدود ۳۰ مصحح بـود كه تحت نظارت كارشناسـان 
مي نماينـد. مصاحـف  تصحيـح  بـه  اقـدام   مركـز 

در سال ۱۳۸۴ دومين فراخوان جهت جذب نيروهاي 
جديد انجام شد و همانند دوره نخست، داوطلبان پس 
از قبولي در آزمون ورودي و طي نمودن دوره آموزشي 

شامل دروس تئوري مربوط به كتابت و نگارش قرآن 
كريم و نيـز كارگاه هـاي عملي تصحيـح مصاحف به 
 عنوان مصحح همكاري خـود را با مركز آغاز نمودند.
يكـي از برنامه هاي مهم واحد تصحيـح مركز ارتقاي 
سـطح علمـي و عملـي مصححـان و ايجـاد آمادگي 
دائمـي در آنـان بـراي تصحيـح مصاحـف اسـت بـه 
هميـن جهـت دوره هـاي آمـوزش ضمـن خدمـت 
در مقاطـع زماني خاصـي براي آنـان در نظـر گرفته 
شـده اسـت. از جمله در دوره آموزش ضمن خدمت 
مصححان،  اسـاتيد معظم مباحث مربـوط به كتابت 
قرآن كريـم، عالمت گذاري (به شـيوه خـاص مركز) 
 قواعد عربي، مفاهيم قرآن كريم و... را مطرح نمودند.
همچنين به منظور تمرين عملي و تسلط بيشتر بر امر 
تصحيح كارگاه هاي آموزشي و نيز آزمون هاي مختلف 
در زمينه هاي تصحيح متن آيات قرآن كريم، شناخت 
حروف ناخوانا، ويژگي ها و خصوصيات شـيوه مركز، 
 نحوه تصحيح حواشـي مصحف و... برگـزار گرديد.
ضمنـا يكي از بخش هـاي كاري اين واحـد، تصحيح 
متون غير قرآني نظير ادعيه مي باشد. به همين منظور 

هم در دروس تئـوري و هم در كالس هـاي كارگاهي 
بخش مهمي به اين امر اختصاص داده شـد كه از آن 

جمله است كالس آشنايي با امالي عربي.
الزم به ذكر اسـت اين واحد با برگزاري نشسـت هاي 
آموزشـي تخصصي حين خدمت و با بررسي مستمر 
تمامي فعاليتهاي مصححان نسـبت به ارتقاي سطح 
علمي و عملي ايشان توجه وافر دارد که چندين دوره 
ديگر نيز در راسـتای هميـن هدف تا به حـال برگزار 

شده است.
هم اكنون واحد تصحيح مركز با بهره مندي از حدود 
۴۰ نفر مصحـح آموزش ديده با دقـت تمام، مصاحف 
تهيـه شـده را در چندين مرحلـه مـورد بازبيني قرار 
داده و پـس از اطمينـان از صحـت متـن آيـات قرآن 
كريم، اجازه چاپ و نشر آن را صادر مي نمايد. تا كنون 
بالغ بر دويست عنوان مصحف شـريف در اندازه ها و 
قطع هاي مختلف پس از تصحيحـات مکرر و اصالح 
اغالط، توسـط واحد تصحيح اين مركـز مجوز چاپ 

دريافت و نهايتاً  به زيور طبع آراسته شده است.

نگاهي كوتاه به واحد تصحيح

معرفى
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طرح تدوين و تهيه قرآن به خط نسخ 
فارسى با ويژگى هاى خاص و منطبق 
با اصول و مبانى هنرى ايرانى و اسالمى 
از مهمترين برنامه ها و مباحثى بوده كه 
در چند سال گذشته بيشترين توان 
و صرف وقت واحد هنرى مركز طبع 
و نشر قرآن را به خود اختصاص داده 
است. اين واحد تاكنون با تشكيل 
جلسات متعدد و با حضور صاحبنظران 
هنرى و اساتيد محترم علوم قرآنى 
در قالب شوراى هنرى مركز طبع 
اسالمى  جمهورى  قرآن  ونشر 
ايران وارائه طرح ها و پيشنهادهاى 
مختلف كوشيده است تا در يك نگاه 
و برنامه فراگير ضمن دستيابى به 
اين هدف مهم، ارتقاى سطح كيفى 
و هنرى كتابت قرآن كريم در كشور 
را مد نظر قرار دهد كه طرح تأسيس 
 دارالكتابه قرآن كريم از آن ميان است. 

  تأسيس دارالکتابه 
با توجه به وضعيت نامطلوب و نابسامان کتابت قرآن 
در کشور، و افت سطح کيفی و هنری در اين رشته در 
چند دهه اخير، واحد هنری اقداماتی را برای تأسيس 
دارالکتابه قـرآن کريـم در جمهوری اسـالمی ايران 
انجام داده اسـت که هدف از آن ارتقای سـطح کيفی 
اين هنر و حمايت مادی و معنوی از هنرمندان فعال 

در اين رشته می باشد. 
مجموع تالش های صورت گرفته در نهايت منجر به 
آن شـد تا با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و سـازمان اوقاف و امور خيريه مقدمات تأسـيس آن 
فراهم شود. اميد است اولين جلسه هيأت موسسان  

در آينده ای نزديک برگزار شود. 

  تذهيب و صفحه آرايی 
يکـی ديگـر از فعاليت هـای واحـد هنـری، تذهيب و 
صفحه آرايی قرآن هايی است که قرار است توسط اين 
مرکز به چاپ رسد. اين بخش را می توان جزء مهمترين 
 و کاربردی ترين فعاليت های اين واحد به شـمار آورد. 
مراحل اجرايی طرح ها و تذهيب های مورد اسـتفاده 
در صفحات مرصـع و داخلی قـرآن عمدتـًا به صورت 
ارائه سفارش و تهيه طرح اوليه مدادی توسط اساتيد و 

زير نظر کارشناسان واحد هنری تهيه گرديده و پس از 
تأييد نهايی توسط کاربر رايانه در محيط   Corelبصورت 
برداری با دقت و حساسيت ويژه ترسيم ميشود.و با دقت 

و حساسيت ويژه ای اجرا و آماده استفاده می شوند.  
بديهـی اسـت اسـتفاده از فـن آوری رايانـه  در اجـرا و 
بکارگيری قطعات مختلف تذهيب امکان ايجاد تنوع 
در رنگ آميزی تذهيب ها مطابق با طرح و صفحه مورد 
نظر و همچنيـن تلفيق و سـاخت قالب هـا و فرم های 
جديد و متنوع با بهره گيری از طرح  های اوليه را فراهم 

می سازد. 

  از ديگر فعاليت های واحد هنـری  می توان به موارد 
زير اشاره نمود: 

۱- مشـارکت در طراحـی و سـاخت فونـت رايانه ای 
براسـاس خط مرحوم احمـد نيريزی، خوشـنويس 
قـرآن  چنديـن  تاکنـون  صفويـه.  دوره  بـزرگ 
 براسـاس ايـن فونـت کتابت و منتشـر شـده اسـت. 
۲- جمع آوری بانک اطالعاتـی از  هنرمندان مذهب 

و خوشنويس. 
۳- ارائـه خدمـات مشـاوره ای در خصـوص خطوط 
و طرح هـای قرآنـی بـه سـاير سـازمان ها ونهادهای 

دولتی.

گزارشي از فعاليت هاي واحد هنرى
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واحد نشر مركز طبع و نشر قرآن 
تأسيس   1376 سال  در  كريم 
گرديد. اولين مصحفى كه توسط اين 
واحد به طبع رسيد، مصحف اهدايى 
مدظله العالى  رهبرى  معظم  مقام 
به سران كشورهاى اسالمى بود. 
اين مصحف در شمارگان محدود 
به صورت بسيار نفيس (17 رنگ با 
كاغذ گالسه و صحافى مرغوب) در 
 چاپخانه بزرگ قرآن كريم تهيه شد. 
از  بيش  تاكنون  زمان  آن  از 
در  مصحف  جلد   10,000,000
قطع هاى متنوع و شكل هاى مختلف 
به شيوه اعراب گذارى و نگارش اين 
مركز و همچنين كتاب هاى آموزشى 
است.  رسيده  طبع  به  تحقيقى   و 
تعداد عناوين مصاحف و كتابهاى 
علمىـ  آموزشى كه به همت واحد 
نشر به طبع رسيده است، بيش از 
110 عنوان مى باشد. همچنين در 
تهيه اين مصاحف و كتب بيش از 40 
ناشر (اعم از دولتى و غيردولتى) با 
مركز همكارى داشته اند كه سهم 
سازمان چاپ و انتشارات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى و انتشارات 
اسوه وابسته به سازمان اوقاف و امور 
 خيريه از ديگران چشمگيرتر است. 

واحد نشر در يك نگاه

مصاحف به طبع رسيده به دو صورت کلی،  بدون ترجمه 
و با ترجمه تهيه شده که نوع دوم (يعنی مصاحف دارای 
ترجمه) حدود ۲۰ درصـد از آمار را بـه خود اختصاص 
می دهد و در تهيه آن از ۲۰ ترجمه به زبان های فارسی، 
 کردی، پشتو، انگليسـی و آذری اسـتفاده شده است. 
مصاحـف به طبع رسـيده عـالوه بـر توزيـع در داخل 
کشور، در کشورهای افغانستان، آذربايجان،  آفريقای 
جنوبی، اندونزی، عراق،  آمريکا، سـودان، لبنان، قطر 

و.... توزيع شده است. 
 وظايف اصلی اين واحد ارتباط با ناشران و ارگان های 
دولتـی، تنظيـم تفاهم نامه چـاپ مصحف شـريف، 
نظـارت بـر مراحـل ليتوگرافـی،  چـاپ و صحافـی و 
همچنين مخاطب سنجی برای توليد مصاحف جديد 
با ويژگی های منحصر به فرد می باشـد. ضمنًا آرشيو 
بسـيار غنی از مصاحف به طبع رسـيده در جمهوری 
اسالمی ايران و بعضی از کشورهای اسالمی از ديگر 
بخش هـای واحد نشـر بـوده و هرسـاله بر غنـای آن 

افزوده می شود. 

از سـال ۸۶ بـا دريافـت مجـوز نشـر از وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی، انتشـارات مرکز طبع و نشـر قرآن 
جمهـوری اسـالمی ايـران رسـمًا فعاليت خـود را در 
زمينه انتشار مصحف و کتاب های تحقيقی و آموزشی 
آغاز نمود. با فّعال شـدن اين بخش بسياری از عناوين 
تهيه شـده در مرکز، بـرای اوليـن نوبت چاپ توسـط 
انتشـارات مرکز به طبع رسـيده و به دنبال آن، ناشران 
 ديگـر وارد عرصه چاپ و انتشـار آثار مرکز می شـوند.

قابل ذکر اسـت که واحد نشـر مرکز در تعامـل با ديگر 
واحدهـای مرکـز مخصوصـًا واحدهـای تحقيـق، 
آماده سـازی، تصحيـح و هنری به اهداف خود دسـت 
پيدا می کند و لذا دسـت آوردهای قابل توجه مرکز در 
عرصه  طبع و نشر مصاحف مرهون تالش ها و همکاری  

اين واحدها می باشد.    

معرفى
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به منظور مكانيزاسيون و تسهيل در 
امر آماده سازى مصحف شريف، ادعيه 
و ساير متون دينى ذيل هدف ترويج 
و نشر شيوه نگارش و عالمتگذارى 
مركز، واحد رايانه و آماده سازى 
با  مى باشد.  فعاليت  به  مشغول 
تحقيقات رايانه اى صورت پذيرفته 
در مركز، يكى از وظايف مهم اين 
واحد توليد و تهيه فونتهاى رايانه اى 
بر اساس خطوط اساتيد و كاتبان 
كالم وحى در سطح جهان اسالم 
است. از ديگر فعاليتهاى اين واحد 
مى توان به تهيه و توليد فايل هاى 
الكترونيكى مصاحف شريف، ادعيه 
و ساير متون دينى با كيفيتى مطلوب، 
پشتيبانى فنى پايگاه اينترنتى مركز و 
نيز اجراى رايانه اى دوره هاى كامل 
تذهيب و نقوش برجسته اسالمى 
صفحه آرايى  در  استفاده  جهت 

 مهم ترين فعاليت ها و خدمات اين واحد به شرح ذيل مصاحف شريف اشاره كرد. 
عبارتند از:

۱- آماده سازي فايل رايانه اي مصاحف و كتب؛ شامل :
ـ مصحف به خـط رايانه اي (در قطع هـاي مختلف و به 

شيوه نگارش و عالمت گذاري مركز)
ـ مصاحـف خطـي (در قطع هـاي مختلف  و به شـيوه 

نگارش و عالمت گذاري مركز)
ـ كتـب ادعيـه و متـون دينـي (بـه شـيوه نـگارش و 

عالمت گذاري مركز)
ـ كتاب هاي آموزشي و تحقيقاتي مركز

۲- تهيه و ارايه فونت هاي تخصصي رايانه اي :

همچنيـن بـه دنبـال مكانيزاسـيون و تسـهيل در امر 
آماده سـازي مصحف شـريف، ادعيـه و متـون ديني و 
همچنين ارايه فعاليت هاي مركز در قالب وب سـايت 
براي اسـتفاده عمـوم مـردم، ايـن واحد با مشـارکت 
واحد هنـری  براي اوليـن بار اقـدام به تهيه و سـاخت 
فونـت رايانـه اي كـرد، كـه مهم تريـن فعاليت هـا 
 و خدمـات اين بخـش شـامل مـوارد ذيل مي باشـد:

ـ تهيه فونت تخصصي رايانه اي بر اساس  خط عثمان طه 
و مكانيزاسيون آن. 

ـ تهيه فونت تخصصي رايانه اي بر اساس خط استاد احمد 
 نيريزي و مكانيزاسيون آن براي اولين بار در جهان اسالم.

واحد آماده سازى و رايانه در يك نگاه
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تهيه فونت 

تخصصي رايانه اي بر 
اساس خط استاد احمد 

نيريزي و مكانيزاسيون آن 
براي اولين بار در جهان 

 اسالم.

ـ تهيـه فونـت تخصصـي رايانـه اي بـر اسـاس خـط 
 اسـتاد امين رشـدي براي اولين بار در جهان اسـالم.

- اصـالح و بازسـازي فونـت Tahoma  طبـق شـيوه و 
اسـتاندارد فونت هـاي تخصصـي مركـز بـه جهـت 
 اسـتفاده و نمايـش متـون عربـي در وب سـايت.
۳- تهيه، نظارت و سـاخت وب سـايت و مشـاركت در 

بروزرساني آن.

 عناوين ذكر شـده در ذيل، برخي از كارهاي است كه 
تا كنون آماده سـازي آنها در واحد آماده سـازي مركز 

انجام گرديده  است:
۱  قرآن در قطع نيم جيبي بدون ترجمه

۲   قرآن در قطع رقعي با حروف ناخواناي رنگي
۳   قرآن به جهت استفاده دانش آموزان  در قطع وزيري 

با حروف ناخواناي رنگي 
۴   قرآن به جهت استفاده دانش آموزان به تصوير  سه 

بخشی در قطع وزيري و حروف ناخوانا رنگي
۵   قـرآن در قطع جيبي با ترجمـه دور نويس آيت اهللا 
 مكارم بـه سـفارش ارتش جمهـوري اسـالمي ايران
۶    قرآن در قطع رحلي با ترجمه زير نويس آقاي دكتر 

فوالدوند
۷    قرآن در قطع وزيري با ترجمه مقابل از آيت اهللا مكارم
۸    قـرآن با ترجمه زيـر نويس از آيت اهللا مشـكيني با 

حروف ناخوانا رنگي در ۱۵ سطر
۹    قرآن در قطع نيم جيبي با فونت استاد نيريزي

۱۰    قرآن در قطع رقعي با فونت استاد نيريزي
۱۱    قـرآن در قطع وزيري با فونت  نيريزي به سـفارش 

سازمان اوقاف
۱۲    قرآن در قطع وزيري همراه با خالصه تفسيري

۱۳    قرآن با ترجمه دور نويس از آيت اهللا مكارم به همراه 
شرح آيات

۱۴    قرآن با ترجمه دور نويس از آيت اهللا مكارم به همراه 
شرح آيات منتخب با فونت استاد نيريزي

۱۵    قرآن ۱۲۰ بخشی
۱۶    قرآن ۶۰بخشی

۱۷     قرآن به خط استاد صادقا با ترجمه زيرنويس دكتر 
توحيدي

۱۸    قرآن به خط استاد صادقا با ترجمه مقابل

۱۹    قرآن در قطع وزيري با خط استاد صادقا
۲۰    قرآن در قطع پالتويي بدون ترجمه

۲۱    قـرآن در قطع پالتويي با ترجمـه مقابل آقاي دكتر 
فوالدوند

۲۲    قران با فونت عثمان طه در قطع رقعي
۲۳    قرآن با فونت نيريزي با حروف ناخواناي رنگي

۲۴    قرآن در قطع وزيري بدون ترجمه با فونت 
عثمان طه با مد يكسان

۲۵    قرآن در قطـع وزيري با ترجمه زيـر نويس از آقاي 
دكتر فوالدوند در ۱۲ سطر

۲۶    قرآن در ۱۲ سطر با ترجمه زيرنويس از آقاي معزي
۲۷    قرآن در قطع رحلي كوچك در ۹ سـطر با ترجمه   

زيرنويس از آيت اهللا مكارم
۲۸  قرآن در قطع وزيري با خط استاد فضائلي

۲۹  قرآن با خط استاد امين رشدي
۳۰  جزء ۳۰ قرآن كريم همـراه با  ترجمه و 

توضيحات لغوي - ادبي
۳۱  جزء ۲۹ قرآن كريم همراه با ترجمه 

و توضيحات لغوي - ادبي 
۳۲  جزء ۲۸ قرآن كريم همراه با ترجمه 

و توضيحات لغوي - ادبي 
۳۳  زيارت عاشـورا همراه با توضيحات 

لغوي و ادبي از استاد مستفيد
۳۴  زيارت حضرت اباالفضل العباس عليه السالم 

با شرح و توضيحات از استاد مستفيد
۳۵  دعاي كميل با فونت عثمان طه

۳۶  منتخب ادعيه و سور با فونت استاد نيريزي
۳۷  دعاي مجير

۳۸ هديه احمديه
۳۹  دعاي ندبه با فونت عثمان طه

۴۰  ادعيه ايام
۴۱  قرآن ۱۳ سـطري با فونت نيريزي بدون ترجمه به 

سفارش بانك ملي
۴۲  قرآن در قطع رقعي با ترجمـه دورنويس از آيت اهللا 

مشكيني 
۴۳  كتاب تقسيمات

۴۴  كتاب سجدات تالوت
۴۵ كتاب تجويد جامع مفرده سوم - استاد مواليي

۴۶  كتاب تجويد جامع مفرده چهارم - استاد مواليي

۴۷ كتـاب آمـوزش روخوانـي جزء ۳۰ - اسـتاد سـيف
۴۸  كتاب آموزش روخواني سطح ۲ استاد سيف

۴۹  دعاي عرفه
۵۰ قـرآن با ترجمـه مقابـل از دكتر فوالدونـد در قطع 

وزيري
۵۱  قرآن ۳۰ جزئي تفكيكي

۵۲  قرآن در ۶۰ صفحه با  ترجمه مرحوم الهي قمشه اي
۵۳  قرآن در ۶۰ صفحه بدون ترجمه

۵۴  قرآن در قطع وزيري با فونت عثمان طه به سفارش 
تقريب مذاهب

۵۵ قرآن در قطع وزيري با ترجمه مقابل و حروف ناخوانا 
رنگي به سفارش بوستان كتاب قم
۵۶ قرآن با ترجمه آقاي سورآبادي

۵۷  قرآن بـا ترجمه دور نويـس از آيـت اهللا مكارم به 
سفارش وزارت علوم

۵۸ جزء ۳۰ درشت خط آموزشي
۵۹ جـزء ۳۰ درشـت خـط آموزشـي 

حروف رنگي
۶۰  قرآن با خط آقاي علي طه

۶۱   جـزء ۲۷ قـرآن كريـم همـراه با 
ترجمه و توضيحات لغوي – ادبي

۶۲  جزء ۲۶ قرآن كريم همراه با ترجمه 
و توضيحات لغوي – ادبي

۶۳  زيارت اميـن اهللا با توضيحـات آقاي دكتر 
مستفيد

۶۴  قرآن در ۳۶۵ صفحه، ۱۷ سطري با فونت مرحوم 
نيريزي (بـدون ترجمه و بـا ترجمه مقابـل آيت اهللا 

مكارم)
۶۵  قرآن نفيس در ۶۰۴ صفحه با فونت نيريزي

۶۶  قرآن با فونت نيريزي و ترجمـه دورنويس آيت اهللا 
مكارم به همراه شرح آيات

۶۷  قرآن با فونت نيريزي و ترجمـه دورنويس آيت اهللا 
يزدي به همراه شرح آيات

۶۸  قرآن با شرح وقف و ابتدا (قرآن محشي)
۶۹  قرآن با فونـت نيريزي در ۱۲۰ بخش با تقسـيمات 

جديد همراه با شرح آيات منتخب
۷۰   قرآن با فونـت عثمان طه (حـروف ناخوانا رنگي)، 
همراه با ترجمه مرحوم آقاي دكتر فوالدوند (به صورت 

زيرنويس)

معرفى
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دفتـر معاونـت و روابط عمومی مرکـز با محوريـت معرفی شايسـته اهداف و دسـت آوردها، ايجـاد هماهنگی 
امـور مربـوط بـه واحدهـای مرکـز و همچنيـن ايجـاد فضـای صميمـی بيـن همـکاران کـه يقينـًا ارتقـای 
 روحيـه افـراد و در نتيجـه بـاال بـردن بازدهـی کار را بـه دنبـال خواهد داشـت، بـه انجـام وظيفه می پـردازد. 
برقراري ارتباط با مراكز علمي- تحقيقاتي در سطح كشور و جهان اسـالم به عنوان هدفي ارزشمند، برگزاري 
نشست ها و همايشـهاي تخصصي، پاسخگويي به امر مراسـالت اداري و مردمي و شـركت در نمايشگاه هاي 
داخلي و بين المللي در جهت معرفي هرچه بيشتر مركز و فعاليت هاي آن از ديگر وظايف اين واحد است.نظارت 
محتوايي بر پايگاه اينترنتي مركز، به روز رساني اهم اخبار و فعاليت هاي به انجام رسيده و نيز در دست اقدام در 

حوزه هاي مختلف تحقيقاتي و اجرايي مركز ساير وظايف اين واحد بشمار مي آيد.

واحد روابط عمومى
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  دكتر حميدرضا مستفيد، متولد 1340 
است و سالهاست در حوزه علوم 
قرآني به تحقيق، پژوهش و تدريس 
مشغول است. عالوه بر اينها ايشان 
عضو شوراى تحقيق مركز طبع و نشر 
قرآن كريم هستند. بهانه گفتگوي ما 
با استاد مستفيد همكاري ايشان با 
مركز طبع و نشر قرآن كريم است كه 
توضيحات بيشتر را از زبان خودشان 

مي خوانيد.

�سطح تحصيالت شما تا چه ميزان است.
مـن مقـداری تحصيـالت حـوزوی دارم کـه در حّد 
کفايه و مکاسـب مي باشـد. همچنين ليسانس و فوق 
ليسـانس رشـته علـوم قرآنـی را از دانشـگاه تهـران 
گرفته ام و دکتری اين رشـته را نيز در دانشگاه آزاد به 

اتمام رساندم.

� از سابقه فعاليتهای قرآنی خودتان از گذشته 
تا به حال برای ما توضيح دهيد.

من از ۱۲ سالگی در جلسـات قرآن حضور داشتم و از 
محضر اسـاتيد بزرگـواری مانند اسـتاد پورفرزيب و 
استاد مروّت بهره می  بردم. شـرکت در اين جلسات 
تـا سـال ۵۷ ادامه داشـت. از زمـان دبيرسـتان قصد 
خواندن دروس حـوزوی را داشـتم که بعـد از ديپلم 
اين کار را شـروع کردم. اآلن هم به لطف خداوند هم 
به صورت تحقيق و پژوهش و هـم به صورت تدريس 
در دانشـگاه  ها و مدارس در زمينـة موضوعات قرآنی 

فعاليت مي کنم.

�آيـا فعاليـت رسـانه اي در حـوزه قـرآن هـم 
داشته ايد.

بله. در اوايل انقالب (سـالهای ۶۱ـ ۶۰) اولين برنامة 
قرآنی تلويزيونی به نام به سوی نور را اجرا مي كردم.

البته مسـئوليت نويسـندگی آن برنامه هم با من بود. 
مـدت زمـان آن برنامـه در حـدود ۱۵ دقيقه بـود. در 

برنامة به سوی نور نوجوانان عالقمند به قرآن شرکت 
می کردند، از جمله آنان آقای  قره شيخ لو که از قاريان 
ممتاز کشور هسـتند و همين طور مرحوم تسويه چی  
که خدايش رحمـت کند. به مـدد الهی برنامـة ما پر 
بيننده بود، طوری که از استانهای مختلف کشور نامه  
های بسـياری دريافـت مي کرديم که در آنهـا، بچه  ها 
از ما درخواسـت مي کردنـد که در برنامة به سـوی نور 
شرکت کنند. امّا چون ما به لحاظ حضور همه بچه  ها 
در برنامـه محدوديت داشـتيم، لذا ناگزيـر بوديم که 
آنها را گزينش کرده و نهايتَاً ۶ يا ۷ نفر از آنها را به برنامه 
دعوت کنيم. به هر حال اين برنامه حدود ۲ سال اجرا 
شـد و به دليل تغييـر در مديريت گروه کـودک ديگر 

ادامه پيدا نکرد.
   

�در مورد همکاری با راديو چطور؟ 
در بخـش راديويی هم در اوايل سـال ۱۳۷۰ مسـئول 
گروه معارف راديو عربی (برون مرزی) بودم. در حال 
حاضر هم با يک برنامة راديويی به نام در محضر قرآن 

که دوشنبه  ها پخش می  شود، همکاری دارم.

� درباره فعاليت هاي ديگرتان هم برايمان توضيح 
دهيد؟

بنـده اهـل مطالعـه و کارهای آموزشـی و پژوهشـی 
هستم و ترجيح مي دهم که وقتم را صرف تدريس کنم 

تا حضور در صدا و سيما.

گفت وگو با دكتر حميدرضا مستفيد استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم قرآني 
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همين 
آيات سوره ى 

مباركه ى احزاب را كه 
يكى از برادرها يا جمعى 

شايد خواندند: «من 
المؤمليه

ـ مذهبي  �شـما در زمينة فعاليت های علمـي 
تجربه هاي متعددي داشته ايد، لطفًا چند نمونه از 

آثار و فعاليت های خود را نام ببريد.
از مهمتريـن کارهايی کـه توفيق انجام آن را داشـتم 

مي توانم به موارد زير اشاره کنم: 
الف) ترجمة يک جلد از کتاب عيون اخبار الرضا

ب) ترجمة زيارت عاشورا، امين اهللا و...
ج) تصحيـح جلد ۱ و ۲ کتـاب َمْن ال يحضـره الفقيه با 

همکاری مرحوم غفاری
د) تصحيح  جلد ۱و۲ کتاب التهذيب

�انگار مقاالتی هم از شما منتشر شده است.   
بله. بـرای نمونـه مقالـه  ای بـا عنـوان تأثيـر خط در 
پيدايش قرءات که در مجلة تحقيقات اسالمی چاپ 
شد. همچنين مقالة تصحيح و ترجمة رسالة الَنقط و 
الَشكل ابن سراج که در مجله نامة بهارستان چاپ شد 
و به خاطر اين مقاله در همايشی که در کتابخانه مّلی 

برگزار شد، جايزه  ای دريافت کردم.

�از فعاليت های شما همکاری با مرکز طبع ونشر 
ـ ادبی و ترجمه  قرآن همكاري در تهيه حاشيه لغوی 

قرآن کريم است. هدف از اين کار چيست؟
در ابتـدا اجـازه دهيد که مقدمـه  ای عـرض کنم. در 
حدود ۷ سـال پيش بنده انجام چنين کاری (حاشيه 

گفت و گو
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لغـویـ  ادبـی) را در ذهـن داشـتم و عّلـت آن هـم 
دغدغه  ای بود که در من وجود داشت. 

اين دغدغه عبارت بـود از اينکه  وقتي کسـی  قرآن را 
می خواند، ترجمة صحيح آيات و معنی لغات آيه  ها را 
نيز بفهمد. به همين خاطر وظيفة خود مي دانستم که 

اين کار را در جهت خدمت به کالم وحی انجام دهم.

�مگر در حال حاضر ترجمه  های گوناگون آيات و 
معانی لغات آنها وجود ندارد؟

بله. درسـت اسـت. در حال حاضـر ما تعـداد زيادی 
ترجمه داريم. ولی مسئله اين است که آيا همة آنها  از 

منابع موثقی استخراج شده  اند؟
      مثالی برای شما عرض کنم. در مورد کلمة ميقات که 

در قرآن آمده است، 
مشاهده می  شـود که در حدود ۵ تا ۶ معنی برای آن در 

تفاسير ذکر شده است.
 به نظـر شـما کـدام يـک از آن معانی درسـت اسـت؟ 
اينجاسـت که مـا بايد بـا بررسـی همـة منابع اعـم از 

لغتنامه ها، تفاسير و...
 به صورت مسـتدل معنی صحيح لغت را با توجه به آيه 

مربوطه پيدا کنيم و به عموم عرضه نماييم.

�نحوه جمع  آوری مطالب در طرح حاشـيه لغوی 
ـ ادبـی و ترجمه قـرآن کريم چگونه اسـت و از چه 

منابعی استفاده مي کنيد؟ 
روش کار بـه اين صورت اسـت که بنـده از ُکتب معتبر 
لغت و تفسـير و همچنين کتابهای مربـوط به موضوع 

مدّنظر، مطالـب و مفاهيم را جمـع  آوری می  کنم 
بعد همة آنها را مقايسـه می  کنم و ســـعی   

می کنم مناسب ترين معنا را انتخاب کنم. 
بعد از چند بـار مرور و مراجعـه به خود 
آيه صحيح ترين معنی لغـت  قرآنی را 
پيدا می  کنـم.  از جمله منابـع معتبر و 
علمی که مـن از آنها اسـتفاده مي کنم، 

عبارتند از :
ـ لغتنامـه:  مفـردات راغـب، قامـوس 

فيروزآبادی، لسـان العرب، تـاج العروس و 
معجم االلفاظ...

ـ تفاسير: کّشاف، مجمع البيان، تبيان شيخ طوسی، 
الميزان و...

ـ کتب فقهـی: کنز العرفان، زبدةالبيان و رسـاله  های 
مراجع معاصر

و...

ـ ادبی و ترجمه قرآن کريم  � طرح حاشـيه لغوی 
مخاطب خاّصی دارد؟

بله. مخاطب اصلی اين طرح دانشـجويان، طّالب 
و افرادی هسـتند که مي خواهند بـه صورت عمقی و 
مسـتند معانی لغات قرآنی را درک کنند. ولی برای 
اسـتفادة عموم نيز تصميم گرفته شده که معنی 
ظاهـری کلمـه قرآنی بـه صـورت پررنگ 
نوشته شـود تا افراد بتوانند معنی اوليه 
را مطالعه کنند، تا حداقل اسـتفاده را 

برده باشند. 

�در پايـان اگـر پيشـنهاد و يـا 
انتقادی دربارة مرکز و اجرای موفق تر 
فعاليتهای آن داريد، لطفًا بيان کنيد.
الف) به نظر بنده مرکـز بايد در بين مردم، 
و مخصوصًا مجامـع قرآنی و دانشـگاهی بيش 
از پيش معرفی شود چرا که خيلی  هااز وجود چنين 
مرکزی با اين فعاليتهای متنـوع، آگاهی ندارند. لذا 
مرکز بايـد در جهت معرفی خود بـه ديگران تالش 

بيشتری داشته باشد. 
ب) ُبعِد تحقيقاتـی مرکز  بايد قوي تر شـود و اين كار با 

جذب نيرو و تخصيص منابع مالي بيشتر ميسر است.

تتـت و از چه  ــم چگونه اس ممي

ددـده از ُکتب معتبر  ــت که بن
ووـوط به موضوع  ــابهای مرب

ععـع آوری میکنم  ــجم
ععـــعی    ــکنم و س

تخاب کنم. 
ههـه به خود 
ت  قرآنی را 
ع معتبر و 
ککيکنم،  ييه م

ووـوس  ــب، قام
ااـاج العروس و  ــ ت

خخيخ طوسی،  ييان ش ااي ييان، تب اا

ااـالههای  ــان و رس ااي يي زبدةالب

ییمخاطب خاّصی دارد ّ
بله. مخاطب اصلی

تتـتند که ــو افرادی هس
تتـتند معانی لغات ــمس
ييتفادة عموم ن تتـ ــاس
ررـری ک ــظاه

نوشته ش
را مطا
برده ب

�در
انتقاد
تتيته ييفعال

الف) به نظر
و مخصوصًا مجا
ششيش معرفی شود يياز پ

تتيته يين فعال نني مرکزی با ا
دديـد در جهت مرکز با

اگر 
کسی قرآن را باز 

می  کند و آن را می  خواند، 
ترجمة صحيح آيات و 

معنی لغات آيه  ها 
نيز بايد در کنار آن 

باشد 





صحيفه  شماره اول مرداد ماه 1390

  هادي عبادي   مركز طبع و نشر قرآن 
جمهوري اسالمي ايران در جهت 
نشر نسخه هاي نفيس و ترويج هنر 
غني ايراني و اسالمي، بر آن شد تا با 
استفاده از تكنولوژي هاي روز و با الگو 
برداري و آماده سازي از كاراكترهاي 
انتخاب شده از دست نوشته هاى 
كاتبان بزرگ قرآن كريم، زيبايي هنري 
را در كنار خوانايي هرچه بيشتر به 
متون آماده سازى شده با رايانه بدهد 
تا بتوان با صرف كمترين زمان ممكن 
به صفحه بندى مناسب دست يافت. 
از اين رو بر آن شديم تا با استفاده از 
امكانات موجود، خط اين اساتيد را 
به برنامه هاي رايانه اي تبديل نموده 
و در قالب نرم افزار خاص از آن براي 
آماده سازي متون مورد نظر استفاده 

نماييم. 

مركز طبع و نشـر قـرآن جمهوري اسـالمي ايران در 
جهت نشر نسخه هاي نفيس و ترويج هنر غني ايراني 
و اسالمي، بر آن شد تا با استفاده از تكنولوژي هاي روز 
و با الگو برداري و آماده سازي از كاراكترهاي انتخاب 
شده از دسـت نوشـته های كاتبان بزرگ قرآن كريم، 
زيبايـي هنـري را در كنـار خوانايي هرچه بيشـتر به 
متون آماده سازی شده با رايانه بدهد تا بتوان با صرف 
كمترين زمان ممكن به صفحه بندی مناسب دست 
يافت. از اين رو بر آن شـديم تا با اسـتفاده از امكانات 
موجود، خـط اين اسـاتيد را به برنامه هـاي رايانه اي 
تبديـل نمـوده و در قالب نرم افـزار خـاص از آن براي 

آماده سازي متون مورد نظر استفاده نماييم. 
اشـكال عمدة فونت هاي موجود را مي تـوان در زيبا 
نبودن آنها براي كتابت قرآن به داليلي نظير دور بودن 
از اسـلوب هاي خوشنويسي و نداشـتن عالئم خاص 
قرآنی (مانند: َمد، الف مقصوره، عالئم وقف و...) براي 

درج در متن، نام برد. 
به همين جهت بـا مطالعات و تحقيقات انجام شـده 
بر روي خطـوط كاتبان بنـام قرآن در قـرون مختلف 
از ميـان ايشـان، خـط خطاطانـي كـه در بيـن ديگر 
كاتبان از ويژگيهاي خاصي برخـوردار بود براي الگو 
برداري و آماده سازي كاراكترها انتخاب شد تا بتوان با 
بكارگيري از قلم آن بزرگان به اهداف ياد شده رسيد.

البته شايان ذكر است در طراحي فونتها، بخصوص خط 
مرحوم نيريزي با توجه به شيوة خط و ظرافتهاي موجود 
در كتابت ايشـان (از جملـه عدم تمركـز كلمات روي 
خط كرسـي) تالش برآن بود تا با رعايت امانت و حفظ 

ويژگي هاي خط، به هدف مورد نظر دست يابيم.

اصطالحات و تعاريف:
  نرم افزار:

نرم افزار شامل گروهي از برنامه ها و دستورالعمل ها 
مي باشد كه سيستم سـخت افزار را براي انجام كاري 
مشـخص به منظـور نيـل به هدفـي خاص، بـه پيش 
مي برد و از آن اسـتفاده مي كند. به طور كلي نرم افزار 

را مي توان واژه اي در برابر سخت افزار دانست.

:(Word Processor) واژه پردازها  
واژه پردازها، نرم افزارهايي هسـتند كه براي ايجاد، 
اصالح و چاپ متن هاي گوناگون به كار مي روند. واژه 
پردازها را بايد معـادل كامپيوتري براي مجموعه اي 
متتصوير از كاغذ،  قلم، ماشين تحرير، پاك كن و حتي 

غلط گير و واژه نامه دانست.
از جملـه مشـهورترين واژه پردازهـا می تـوان بـه 
محصول شركت مايكروسافت اشاره نمود كه به نوعي 

محبوبترين واژه پرداز موجود به شمار می آيد.

ساخت فونت رايانه اي  در مركز به طور جدي پيگيري شده است 

هادي عبادي
سرپرست واحد فني و رايانه مركز طبع و 

نشر قرآن كريم
فوق ديپلم IT و سابقه تدريس در 

آموزشكده هاي كامپيوتر استان تهران
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  كاراكتر:
بـه كوچكترين واحِد متِن نوشـته شـده، مسـتقل از 
تصوير آن اطالق مي گردد كه شامل هر عالمت، حرف 

يا عدد است.

  فونت:
به مجموعه اي از كاراكترها، در كنار هم گفته مي شود 
كـه در غالب يـك برنامـه يا فايـل كامپيوتـري، براي 

نمايش و ايجاد متن  بكار مي رود.

ويژگيهاي  فونت هاي طراحي شده:
  مشتركات:

حـروف الفبـاي كليـه فونت هـاي طراحـي شـده 
دقيقـًا ماننـد ديگـر فونت هـاي اسـتاندارد معمول، 
در مكان هـاي مشـخص از صفحـه كليـد قـرار دارد 
(تصاويـر۱و۲) و مي توانيـد بـا فشـردن هـر كـدام از 

كليدها، كاراكتر مربوطه را در متن درج نمائيد.

  خصوصيات:
۱- فونت هاي تهيه شـده عالوه بر كاراكترهاي مفرد 
كه شامل كليه حروف الفبا در حالتهاي مختلف (اول، 
وسط، آخر و تنها) مي باشند، داراي كاراكترهاي ويژة 

۲- از خصوصيـات ديگـر ايـن فونتهـا مي تـوان بـه 
جاي گيـري دقيق اعـراب بـر روي هر كاراكتـر بطور 
خاص و مشخص اشـاره نمود. اين ويژگي براي كليه 
كاراكترها اعم از مفرد و تركيبي تعريف شـده اسـت. 

تصوير (۳)

( ال�ذيَنءاَتينُهُم الِكتَب َيعِرفوَنه َكما َيعِرفوَن اَبناَءُهم )
 فونت عربي ارائه شده با

 (اَّل�ذيَنءاَتيْنُهمُ ال كِـْتَب َيعِرفوَنه َكما
ـ) ـ اَبناَّْءُهم َيعِرفوَن

فونت طراحي شده نيريزي

تصوير ۳ـ  نمونه اي از چگونگي قرارگيري اعراب 
بر روي كاراكترهاي مفرد و تركيبي

۳- امـكان درج عالئـم و اعراب هاي خـاص قرآني در 
فونت با خصوصيات اعرابي ذكر شـده از جمله ديگر 

اين ويژگي هاي بشمار می آيد.
اين مـوارد شـامل: الف مقصـوره ( )، كليـه عالئم 
)، مدهاي كوچك  وقـف  (
)، عالئم مربوط به اشـباع( )  و بزرگ  (
و غيره مي باشـد. (به نمونه  صفحات منـدرج در آخر 

مقاله توجه فرمائيد)

۴- امـكان درج كاراكترهـاي كشـيده در كلمه. اين 
ويژگي در تـراز بندي سـطور با يكديگـر و همچنين 
زيباتر نمودن متن بسيار مورد اسـتفاده  قرار خواهد 
گرفت. (جهت اطالع بيشـتر به بخـش كاراكترهاي 

كشيده مراجعه نماييد)

۵- از ديگـر ويژگـي  فونت هـاي يـاد شـده مي تـوان 
بـه امـكان تغيير سـريع و آسـان نـوع فونت بـه ديگر 
فونت هاي طراحي شده اشاره نمود، با اين اطمينان 
كه در ايـن جابجايي هيچ گونه اشـكال و يـا تغيير در 
متن بوجـود نخواهـد آمد. (ايـن موضوع بـا توجه به 
تفاوت سـليقه خطاطان در نوع اسـتفاده از تركيبات 
و ويژگي هـاي منحصـر بـه فردشـان قابـل اهميـت 

مي باشد). (تصوير ۴)

مقاالت
و خاص ديگري نيز هسـت كه اين كاراكترها با توجه 
به تركيبات اسـتفاده شـده توسـط خطـاط انتخاب 

گرديده است.
شايان ذكر اسـت اين موارد به تصويري در متن فايل 
(فونت) برنامه ريزي شـده اند كه كاربر بـدون نياز به 
آگاهـي از تركيبات موجود پس از تايـپ كاراكترهاي 
سـاده از يك كلمه، حالت تركيبي كلمه را مشـاهده 

خواهد نمود. 

بطور مثـال به درج كلمـه (هللا) مي توان اشـاره نمود؛ 
اين كاراكتر به گونه اي براي فونت تعريف شـده است 
كه هرگاه كاراكترهاي ( ل  ) + (   ل  ) + (   ه) به ترتيب تايپ 
گردند، نرم افزار بطور اتوماتيک، تصوير گرافيکی (هللا) 

را به جاي تصوير سادة آن (ل ل ه) جايگزين مي نمايد.

نكته: بـا توجه به هدف ايـن مرکزكه همانـا خوانايي 
بيشـتر كلمات در كتابت قرآن مي باشد لذا تركيباتي 

كه براي عمـوم از خوانايي كمي برخـوردار بودند، از 
انتخاب و ساخت آنها صرف نظر گرديد. (مانند: حرف 

الم كشيده (        )، (      ) در فونت نيريزي و...).
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۱- الف مقصوره
ـ  موسْيّ بـ  الكْتّ

۲- َمد بلند
ا ـ   قالِوّ ـ  ّ ـ   ِاّالِ ـ َسوّاٌْء  ـ  جّاَْءَك ـ 

۳- الف مقصوره به همراه َمد كوتاه
ـَايَُّها َعلًيّ - ًيّ

۴- تشديد به همراه الف مقصوره
ِكعيَن ٌت  - الُرّ َجُنّ

۵- ضمه كوچك
ٌاّدُخلوها

۶-فتحه كوچك
ِن حْمّ َاّلَحمُد – َاّلرَّ

۷- كسره كوچك
ٍاّذَهب - ٍاّرِجعِيّ

ـ  با تشديد  ـٌ ـ ـٍ ـ ـً ــ ـُ ـ ـِ ـ ـَ ۸-   تركيب ۶ اعراب 
ـــُّـــٌّـــِّـــٍّــ ـًّ ــَّــ

  تركيبات:
كاراكترهاي تركيبي همانطور که در قبل ذکر گرديد 
بطور خودكار در فونت تعريف شده اند. به اين تصوير 
كه در هنگام تايپ كلمه اي، اگـر از مجموع دو يا چند 
كاراكتر تايپ شده در متن تصوير تركيبي تعريف شده 
باشـد، آن كاراكترها بـا تصوير تركيبي خـود تعويض 
خواهند شد. شايان ذكر اسـت اين تعويض تركيبات 
با كاراكترهـاي مفرد در فونـت بـر روي اولين حالت 
پس از تايپ تك تك كاراكتر، اتفـاق خواهد افتاد كه 
اين امر ممكن اسـت ديگر تركيبات را تحت الشـعاع 

قرار دهد. 
بطـور مثـال در كلمـه (التـي) در فونـت، هـم بـراي 
كاراكترهاي (الم) و ( ت) و همچنين براي (ت ) و (ي) 
كاراكترهاي تركيبي تعريف شده است، حال با توجه 
به توضيح ارائه شده، پس از تايپ كاراكترهاي (الم) و 
(ت) كاراكتر تركيبي مربوطه جايگزين خواهد شـد 
[تصوير ۳]  لذا تركيب (ت) و (ي) ديگر اتفاق نخواهد 
افتاد. (كاراكتـر «ت» قبًال با كاراكتـر قبلي خود ادغام 
شده است و از حالت مفرد خارج گرديده است) و اگر 
در اين مورد نياز باشد تركيب دوم اعمال شود، اولويت 
برنامه نويسـی بايد به گونه ای باشـد که ابتدا ترکيب 

(ت) و (ی) انجام پذيرد. [تصوير ۴]
الَّتي                          الَّ تي

تصوير ۳                 تصوير ۴

در نهايت با توجه به موارد و ويژگي هاي ذكر شده براي 
فونت ها مي توان عامل اصلي طراحي و ساخت آنها را 
در سـرعت بخشـيدن به تنظيم و حروف چيني متن 
قرآن در اندازه و قطع هاي مختلف با صرف مدت زمان 

بسيار كم و دقت باال، اعالم نمود.

كلمات خاص مشترك در فونت هاي طراحي شده: 
فونت هـاي معمـول اسـتاندارد از ۲۵۶ كاراكتر تهيه 
شـده اند كه بـر اين اسـاس كليدهـاي صفحـه كليد 
رايانه ها تنظيم و تقسـيم بندي شده اند، اين موضوع 
باعث شده است تا فونت هاي طراحي شده با مشكل 
كمبود كليد مواجـه گردد، به شـكلي كه بـراي درج 
كاراكترهـاي خـاص از كليدهای معمـول نمي توان 
استفاده نمود؛ لذا براي درج برخي از اشكال و تعاريف 
ويژه، از كد نويسي هاي خاص مرتبط استفاده گرديده 
اسـت كه عالوه بر رفع كمبود دكمـه از صفحه كليد، 
امكان آن را فراهم ساخته تا كاربر هنگام تايپ نياز به 
اطالع دقيق از قاعدة رسم الخطي آن كلمه يا عبارت 

را نداشته باشد.
در زير مجموعه اي از اين كاراكترها را مورد بررسـي 

قرار خواهيم داد.
ّيي  ۱-كاراكتر ّيي   *ـ 

هرگاه حرف «ي» داراي صداي كشيدة «اي» باشد در 
كلمه از اين حالت استفاده مي گردد.

مثال          الَحواِرّييَنـ   النَِّبّييَن  
ئئـ    ۲-كاراكتر ـ 

با توجه به قواعد علم رسم المصحف در نگارش برخي 
ئ  » استفاده مي شود در  كلماتي كه در آنها از كاراكتر «ـ 
برخي شـرايط نياز اسـت همزه بـر روي دندانه درج 
نگردد كه در آن هنگام از كاراكتر ياد شـده اسـتفاده 

مي گردد. 
مثال          الّصابئئيَنـ  َتسئَئلوا

و ـْ ۳-كاراكتر   
با توجه به نـگارش الف مـدي در برخـي از كلمات به 

تصويـر «واو پايه الـف مـدي» در زبان عربـي و قرآن و 
همچنين تفـاوت آن با حالتي كه «الـف مقصوره» بعد 
از «واو» درج مي شود، لذا اين كاراكتر نيز با استفاده از 

روش خاص در متن درج خواهد شد. 
مثال           َغْدوِة - الحْيوِة

۴-كاراكتر  ي 
كاراكتر دندانه پايه الف مدي در حالت اول و يا وسط. 

ُهم ُكمـ ـ   َوّلْيّ مثال          َهدْيّ

  اعراب:
درج اعراب حتمًا بايد بعد از تايپ كاراكتر پايه صورت 

پذيرد.
 بطور مثال براي تايپ كاراكتر الف مفتوح ابتدا كاراكتر 
الف را درج نموده؛  سـپس كليدهاي (ض + Shift ) را 

باهم بفشاريد.

محل قرار گيري اعراب  فونت هاي 
معمول در ويندوز 

نكته: تنظيم محل دقيق قرار گيري اعراب در كاراكترهاي 
مفرد و تركيبي در متن فايل انجام شده است.

  درج اعراب خاص:
در حروف چينی آيـات مصحف شـريف، اعراب هاي 
خاصی (به غير از ۷ كاراكتر اعراب معمول موجود در 
همه فونتها كه عبارتنداز: فتحه، ضمه، كسره، تشديد 
و تنوين ها) نياز می باشـد کـه در ذيل بـه برخی از آن 

موارد اشاره می شود.
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نمونه کاراکترهای فونت عثمان طه

مقاالت
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نمونه کاراکترهای فونت نيريزی
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  مراحل نصب فونت:
براي نصب فونت هـاي طراحي شـده مي توان به كليه روشـهاي 
معمول براي نصب فونت در سيستم عامل Windows اكتفا نمود، 
که آسان ترين روش گرفتن Copy (از محل اوليه) و Paste (در پوشه 

فونت) مي باشد.

  تعويض فونت:
براي تعويـض فونت (قلم) تمام يا قسـمتي از متـن مي توان به 
روش زير عمل نمود.ابتدا با اسـتفاده از ماوس و يـا پائين نگاه 
داشـتن كليـد Shift و حركـت در متـن، آن مقدار مـورد نظر از 
متن را انتخاب نموده، سـپس درصورت فعـال بودن ابزارهاي 
Formatting در بـاالي برنامـه؛ از ليسـت مربـوط بـه نمايـش 

فونت ها، يكـي از فونت هاي طراحي شـده را انتخـاب نمائيد. 
شـايان ذكر اسـت با توجه به اختالف نوع تركيبات و محل قرار 
گيـري اعـراب روي كاراكترهـا و همچنيـن نـوع كاراكترهاي 
كشـيده؛ هنگام تعويض فونت هاي طراحي شـده به يكديگر 

مراحل تعويض فونتهيچگونه اختالف و يا بهم ريختگي بوجود نخواهد آمد.

نمونه آيات حروفچينی شده با فونت های مرکز :
ِانَّ الَّذيَنـ َكَفروا َسوّاٌْء َعَليِهم َءَانَذرَتُهم َا, َلم ُتنِذرُهمـ الُيؤِمنوَن (۶) َخَتَم اُهللا َعلْيّ ُقلوِبِهم َوَعلْيّ َسمِعِهم«  َوَعلًيّ َابصاِرِهم ِغشاَوٌة  «َوَلُهم َعذاٌب َعظيٌم (۷) َوِمَن الّناِسـ 
ّ َانُفَسُهم َوما َيشُعروَن (۹) في ُقلوِبِهم َمَرٌضـ َفزاَدُهُم اُهللا َمَرًضا«  ِدعوَن اَهللا َوالَّذيَنـ ءاَمنوا َوما َيخَدعوَن ِاّالِ ـّْ َمن َيقوُلءاَمّنا ِباِهللا َوِبالَيوِم األِخِر َوما ُهم ِبُمؤِمنيَن (۸) ُيخ
ِكن ال َيشُعروَنـ (۱۲) َوِاذا قيَل َلُهم  ـّْ ا  ِانَّما َنحُن ُمصِلحوَن (۱۱)َاِالّ ِانَُّهم ُهُم الُمفِسدوَن َول َوَلُهم َعذاٌبـ َاليٌم ِبما كانوا َيكِذبوَن (۱۰) َوِاذا قيَل َلُهم ال ُتفِسدوا ِفي اَالرِضـ قالِوّ
ا ِاّنا  طيِنِهم قالِوّ ا ءاَمّنا َوِاذا َخَلوا ِالْيّ َشْيّ ِكن الَيعَلموَنـ (۱۳) َوِاذا َلُقوا الَّذيَنـ ءاَمنوا  قالِوّ ـّْ ُء َول ـَفهّاْ ُء‘ َاِالّ ِانَُّهم ُهُم السُّ َفهّاْ ا َاُنؤِمُن َكـمِاّ ءاَمَن السُّ ءاِمنوا َكـمِاّ ءاَمَن الّناُسـ قالِوّ

ُهم في ُطغياِنِهم  َيعَمهوَنـ (۱۵) َمَعُكـم ِانَّما َنحُن ُمسَتهِزءوَن  (۱۴) َاُّهللا َيسَتهِزُئ  ِبِهم  َو َيُمدُّ
نمونه صفحه تايپ شده از آيات كالم اهللا با فونت عثمان طه تركيبي

ِانَّ الَّذيَنـ َكـَفروا َسوّاٌْء َعَليِهم َءَانَذرَتُهم َا, َلم ُتنِذرُهم الُيؤِمنوَنـ (۶) َخَتَم اُهللا َعلْيّ ُقلوِبِهم َوَعلْيّ َسمِعِهم«  َوَعلًيّ َابصاِرِهم ِغشاَوٌة  «َوَلُهم َعذاٌبـ َعظيٌم (۷) َوِمَن الّناِسـ َمن 
ّ َانُفَسُهم َوما َيشُعروَن (۹) في ُقلوِبِهم َمَرٌضـ َفزاَدُهُم اُهللا َمَرًضا« َوَلُهم  ِدعوَن اَهللا َوالَّذيَنـ ءاَمنوا َوما َيخَدعوَن ِاّالِ ـّْ َيقوُلءاَمّنا ِباِهللا َوِبالَيوِم األِخِر َوما ُهم ِبُمؤِمنيَن (۸) ُيخ
ِكن ال َيشُعروَنـ (۱۲) َوِاذا قيَل َلُهم ءاِمنوا  ـّْ ا  ِانَّما َنحُن ُمصِلحوَن (۱۱)َاِالّ ِانَُّهم ُهُم الُمفِسدوَن َول َعذاٌبـ َاليٌم ِبما كانوا َيكِذبوَن (۱۰) َوِاذا قيَل َلُهم ال ُتفِسدوا ِفي اَالرِضـ قالِوّ
ا ِاّنا َمَعُكـم ِانَّما  طيِنِهم قالِوّ ا ءاَمّنا َوِاذا َخَلوا ِالْيّ َشْيّ ِكن الَيعَلموَنـ (۱۳) َوِاذا َلُقوا الَّذيَنـ ءاَمنوا  قالِوّ ـّْ َفهّاُْء َول َفهّاُْء‘ َاِالّ ِانَُّهم ُهُم السُّ ا َاُنؤِمُن َكمِاّ ءاَمَن السُّ َكمِاّ ءاَمَن الّناُسـ قالِوّ

ُهم في ُطغياِنِهم  َيعَمهوَن  (۱۵) َنحُن ُمسَتهِزءوَن  (۱۴) َاُّهللا  َيسَتهِزُئ  ِبِهم  َو َيُمدُّ
نمونه آيات حروفچينی از آيات كالم اهللا با فونت عثمان طه آموزشي 

 
ـ ُتنِذرُهم  الُيؤِمنوَن (۶) َخَتَم  اهللاُ  َعلْي  ُقلوِبِهم  َو َعلْي  َسمِعِهم« َو َعلًيّ َابصاِرِهم  ِغشاَوٌة   «َوَلُهم َعذاٌب َعظيٌم (۷) َوِمَن  الّناِس  ِانَّ  الَّذيَن  َكـَفروا َسوّاٌْء َعَليِهمَءَانَذرَتُهم  َام  َلم
م َوما َيشُعـروَن (۹)في ُقلوِبِهم  َمَرٌض  َفزاَدُهُم  اُهللا  َمَرًضا«  ّ َانُفَسـهُ ـ اَهللا َوالَّذيَنءاَمنوا َوما َيخَدعوَن ِاّالِ  َمن  َيقوُل ءاَمّناِباِهللا  َو ِبالَيوِم  األِخِر َوماُهم  ِبُمؤِمنيَن (۸) ُيْخِدعوَن
ا  ِانَّما َنحُن ُمصِلحوَنـ     (۱۱) َاِالّ ِانَُّهم ُهُم الُمفِسدوَن َوْلِكـن ال َيشُعروَن (۱۲) َوِاذا قيَل  َوَلُهمـ  َعذاٌب َاليٌم  ِبما كـانوا َيكِذبوَن (۱۰) َوِاذا قيَل  َلُهمـ ال ُتفِسدوا ِفي اَالرِض  قالِوّ
اءاَمّنا َوِاذا َخَلوا ِالْي َشْيطيِنِهم   ُء َوْلِكـن الَيعَلموَن (۱۳) َوِاذا َلُقوا الَّذيَنــءاَمنوا قالِوّ َفهّاْ ُء‘  َاِالّ ِانَُّهم  ُهُم السُّ ا َاُنؤِمُن َكـمِاّ ءاَمَن السُّ ـَفهّاْ ـ النّ ـاُس قالِوّ  َلُهمـ ءاِمن وا َكمِاّ ءاَمَنـ
ْلَلَة  ِبالُهدْي  َفما  َرِبَحت    ِتجاَرُتُهم   َوما   ُهم في  ُطغياِنِهم َيعَمهوَن(۱۵) ُاولئَك  الَّذيَن اشـَتَرُوا  الضَّ ـ ُمسـَتهِزءوَن(۱۴)َاُّهللا  َيسـَتهِزُئ  ِبِهم  َوَيُمدُّ ا ِاّنا َمَعُكـم ِانَّما َنحُنـ قالِوّ

كانوا ُمهَتديَن (۱۶)
نمونه آيات حروفچينی از آيات كالم اهللا با فونت نيريزي

و ضيض و ل ر وو

مقاالت

نمونه آيات حروفچينی شده با فونت های مرکز :
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نگارش   شيوة   چيذري    عليرضا 
وعالمت گذاري  قرآن كريم  مي تواند 
باشد.  درتسريع امرآموزش  مؤثر 
به همين دليل، شيوة عالمت گذاري حروف 
وكلمات  قرآن كريم (ضبط المصحف ) از 
اهميت  خاصي برخوردار است. «ضبط » 
درلغت يعني    حفظ كردن شي ء همراه  
بادقت  و احتياط و در اصطالح  علوم  
قرآني،  علمي  است كه  به  وسيلة آن ، 
عاليمي كه براي  نشان دادن  حاالت  
ـ اعم  مختلف  آوايي  يا صوتي  يك  حرف 
 از سكون ، فتحه ، ضمه ، كسره و غير آن ـ 

به كار مي رود، شناخته  مي شود. 
خط عربى در ابتدا عارى از نقطه و عالمت 
بود و بعد ها به دليل جلوگيرى از خطا و 
اشتباه نقطه گذارى شد. از پيشگامان 
نقطه گذارى مى توان به ابواألسود دئلى 
و سپس خليل بن احمد فراهيدى بصرى 

اشاره كرد. 

آسان شدن فراگيرى روخوانى قرآن براى عموم مردم با رسم الخط كم عالمت

عالمت گذاری در خط قرآن يکـی از موضوعات مهم 
و قابل بررسی اسـت. از آنجا که به کارگيری عاليم در 
نوشـتار قرآن کريم رابطة مسـتقيم با صّحت آيات آن 
دارد، لذا مرکز طبع ونشـر قرآن جمهوری اسـالمی 
ايران با هدف تسهيل قرائت و آموزش قرآن، اقدام به 

تحقيق و بررسی در اين خصوص نموده است.
در اين بخش به اختصار ضمن تعريف ضبط المصحف، 
پيشـينه و نحوه به کارگيـری عاليـم در مصاحف رايج 
عاليم در مصاحـف رايـج، توضيحاتـی را در خصوص 
ويژگی های عالمت گذاری در رسم الخط کم عالمت که 

حاصل تحقيقات مذکور بوده است ارائه خواهد شد.

   معناي ضبط و چگونگي پيدايش آن در خط قرآن

معناي لغوي ضبط
«ضبط » در لغت يعني حفظ كردن شي ء همراه با دقت و 

احتياط . (۱)
معناي اصطالحي ضبط

ضبط  در اصطالح  علوم  قرآني،  علمي  است  كه  به وسيلة 
 آن ، عاليمي كه  براي  نشان دادن حاالت  مختلف  آوايي 

عليرضا چيذري
مدير تحقيق و پژوهش مركز طبع و نشر 

قرآن كريم
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ضرورت 
اين پژوهش از اين 

رو بود كه بتوان فراگيري 
روخواني قرآن را براي 

نوآموزان و فارسي زبانان 
آسان كرد

مقاالت
 يـا صوتي  يـك  حرف ـ اعـم  از سـكون ، فتحـه ، ضمه ، 

كسره و غير آن ـ به  كار مي رود، شناخته  مي شود.
مارغني  در تعريف  «فن الضبط » يا «علم الضبط » چنين  

مي گويد:
«ضبط »، هم  معناي  «َشكل » است .» (۲)

ي  به معنا َشكل » ست كه « م ا ز ين نكته ال ا كر ذ
عالمت گذاري  و  اعراب گذاري  است . (۳) 

چگونگي پيدايش  عالمت گذاري  در خط  قرآن 
خـط عربـی در ابتـدا عـاری از نقطـه و عالمـت بود. 
کم کم با اختالط اعراب بـا غير عرب ها، خطاهايی در      

گويش های عربی شيوع يافت. 
در نتيجة شـيوع اين خطاهـا، دو اقدام  مهـم  صورت  

گرفت :
۱ـ پايه ريزي علم نحو

۲ـ تكميل خط از طريق «َنقط».
آنچه مورد بحث ماست، دومين اقدام مهم يعني َنقط 

است كه در ادامه به شرح آن مي پردازيم .

َنقط و انواع آن
َنقط به معناي نقطه گذاري حـروف قرآن بوده و بر دو 

نوع است :
ـ نقطه گذاري براي اعراب (َنقط اِالعراب)

ـ نقطه گذاري حروف (َنقط اِالعجام)

نقطه گذاري براي اعراب
نقـل معـروف در نقطـه گـذاری بـرای اعـراب (نقط 
 (۴ ) ُدِئلـي »  «ابواالسـود  را بـه  کار  ايـن  اإلعـراب)، 
(متوفـاي ۶۹ ق ) از اصحـاب  اميرالمؤمنيـن  حضرت  
علي (عليه السالم)، منسوب می داند. ابواألسود دئلی 
در زمـان حکمرانی زياد بـن ابيه والی بصره از سـوی 
معاويه يعنی در حدود سـال های ۴۴ يـا ۴۵ هجری تا 
۵۳ هجری اين کار را انجام داد و مـکان اين ابتکار نيز 

شهر بصره بوده است.  
نحوة كارابواالسود بدين گونه بوده كه براي نشان دادن 
فتحه ،از يك نقطه باالي حرف ؛ براي نشان دادن ضمه ، 
از يك نقطه مقابل حرف؛ و براي نشان دادن كسره ، از 
يك نقطه زير حرف اسـتفاده كرده و به جاي تنوين نيز 
دو نقطه به كار برده ، و اين نقطه گذاري، با رنگي غير از 

رنگ خط قرآن انجام گرفته است .
به اين دليل كه اين اعراب گذاري با نقطه انجام گرفت، 

به اين كار،«َنقط اِالعراب » گفته شد.
در دورة عباسـيان، عالـم بـزرگ، خليـل بـن احمـد 
در  تحّولـی  ق)    ۱۰۰ ـ   ۱۷۰) بصـري(۵)  فراهيـدي 
نقطه گـذاری بـرای ِاعـراب پديـد آورد و بـه جـای 
نقطه های ِاعـراب، عاليم فعلی فتحه، کسـره و ضّمه 
را ابـداع کرد که بـه آن ِاعـراب مسـتطيل می گويند. 
همچنين عاليم تشديد، سـکون، همزه، اختالس و 

اشمام را نيز او ابداع کرده است.(۶)
ابداعات خليل بن احمد بيشتر در محيط عراق انجام 

پذيرفت. 
در بالد مغـرب و اندلـس اما بـه گونه ای کـه ابوعمرو 
دانی می گويد، همـواره به روش قديـم پايبند بودند 
و تصـور می کردند که روش قديـم را صحابه و تابعين 
پايه گذاری کرده اند و از اين رو پيروی از آن سزاوارتر 

است.(۷)
البتـه کاتبـان مصاحف در بـالد اندلـس و مغرب 

عربی نيـز پـس از عصـر ابوعمـرو دانی در 
اعـراب  بـه  حـرکات  اعراب گـذاری 

مستطيل روی آوردند. 
در سخنان برخی از دانشمنداِن پس 
از دانـی، بـه اين تحـّول اشـاره هايی 

شده است.(۸)
کار ابواالسـود را قرآن پژوهان بعدی، 

«َنقط» يا «النَّقُط الُمَدوَّر»، و کار خليل بن 
عر» ناميدند. احمد را «َشکل» يا «َشکل الشِّ

نقطه گذاري حروف
«َنقُط اِالعجـام» يـا نقطه گـذاری حروف، قـرار دادن 
عاليمی برای حروف است تا موجب تمييز و شناخت 
حروف از يکديگر شـود. اعجام از نظر لغوی به معنی 

برطرف کردن ابهام است.(۹)
عرب از اين رو حروف زبان عربی را به دو گروه تقسيم 

کرده است:
ـ حروف ُمعَجم (نقطه دار)

ـ حروف ُمهَمل (بدون نقطه)
شمار حروف ُمعَجم: ۱۵ حرف: «ب، ت، ث، ج، خ، ذ، ز، 
ش، ض، ظ، غ، ف، ق، ن، ي». البته حرف «ی» در پنج 

حالت بدون نقطه آمده است.
شمار حروف ُمهَمل: ۱۳ حرف: «ا، ح، د، ر، س، ص، ط، 

ع، ک، ل، م، ه، و».

تاريخ نقطه گذاري حروف
ظاهرا «يحيـی بن يعمـر» و «نصـر بن عاصـم ليثی»، 
نخسـتين کسـانی بودند که به نقطه گـذاری حروف 
متشـابه قرآن با دسـتور «َحّجـاج بن يوسـف ثقفی»ـ  
والی عراق در زمـان حکومت «عبدالملک بن مروان» 

ـ همت گماردند.

سبب نقطه گذاری حروف
زمانـی که فتوحات اسـالمی زياد شـد و عـدة زيادی 
از غيرعرب هـا بـه اسـالم گرويدنـد، در مکالمـات و 

گفت وگوها، تحريف و اشتباه رو به فزونی گذاشت. 
نقطه گذاری بـرای حروف به اين دليـل به وجود آمد 
که مثًال حروف «ب، ت، ث» در حال اتصال و انفصال 
شبيه هم بودند و از اين رو اشـتباه در کتابت به طور 
کامل هويدا شـد. از اين جهت حّجاج بن يوسف به 
کاتبان خود دسـتور داد كه برای حروف مشابه، 

عاليمی را وضع کنند . (۱۰)
نقطه گـذاری بـرای ِاعـراب، زودتر از 
نقطه گـذاری حروف صـورت گرفته 
است؛ زيرا زياد بن ابيه و ابواالسود، 
قبل از حّجاج، يحيی بن يعمر و  نصر 

بن عاصم می زيستند.

  پيشينة ضبط المصحف
با توجه به مطالب پيش گفته، مي توان گفت 
كه پيدايش عاليم، تأثير بسزايي در صحت قرائت 
قرآن كريـم داشـته و از بـروز خطا در تـالوت قرآن 

جلوگيري نموده است.
اين عاليم به مرور زمان و با توجه به شـرايط مختلف 
دچار تغيير و دگرگوني شـده است كه در ادامه به اين 

موضوع مي پردازيم.

سير تحول عاليم از آغاز تاكنون 

۱ـ حركات كوتاه (فتحه ، ضمه ، كسره )
اشـكال گوناگون اين حـركات از ابتـداي پيدايش تا 

كنون به صورت هاي ذيل بوده است:
« الف ـ در آغاز به شكل نقطه : «

بـ               بعد از زمان خليل نزد مشارقه
جـ                       قرن ۶ و ۷ به بعد نزد مغاربه

دـ                مشارقه معاصر
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ابواالسود 
دئلي، به عنوان 

نخستين كسي كه به 
عالمت گذاري قرآن پرداخت، 

عاليم تنوين را نيز با 
نقطه گذاري 
مشخص كرد

هــ                مغاربه معاصر

۲ـ سكون 
الفـ  در آغاز (زمان ابواألسود)، بی عالمت

« بـ  در زمان خليل و بعد از آن به شکل «   
خليل ضمن ابداع عاليم فتحه ،ضمه وكسره ،عالمتي 

نيز براي سكون ابداع كرد. 
اين عالمت چنين بود: «   ».

در اين  كه  اين  عالمت  چيست و از چه  كلمه اي  برگرفته 
 شده  است ، سه  نظر وجود دارد:

۱ـ اين عالمـت،  «رأس الخـاء» اسـت  كـه  از اول  كلمة 
 خفيف گرفته  شده است .(۱۱)

۲ـبعضي گفته اند: 
اين عالمت، «رأس الجيم » است كه از اول كلمة «جزم » 

گرفته شده است .(۱۲)
۳ـ بعضي ديگـر گفته انـد: اين عالمـت ، «رأس الحاء» 

است كه از كلمة «استرح » گرفته شده است .(۱۳) 
ج ـ قـرن دوم در مدينـه و بعـد از آن نـزد 

مغاربه و برخی مشارقه به شكل «  »
مغاربـه  نـزد  دانـی  زمـان  ـ  در  د 

به شكل كشيدگي مانند فتحه
اين  عالمت  بـه  تدريج  و بـا عموميت  
يافتن  شـكل  خليل؛ منسوخ شـده و 

امروزه  تنهـا به عنوان  يك  اسـتثناء در 
كلمة «ِبَاَيْيٍد» (۱۴) 

مصـــاحف به قـرائت نافـع  بعضــــي از  در 
 كه به روش مغاربه عالمت گذاري شـده، بــــه كار 

مي رود. 
ه ـ  در زمان دانی به شكل « ه  » يا « ه  »

از آن جا کـه هاء سـكت براي وقف به كار مـي رود و در 
وقف هم بايدحرف متحـرك را سـاكن كرد، پـس « ه » 
عالمتي براي  سكون  شده  است ؛  البته  بعيد نيست كه  

« ه » همان «دايره » باشد.
وـ  بدون عالمت 

بي عالمت بودن حـرف ،  عـراق ،  روزگاري، در  در 
نشانة ساكن بودن آن بوده است .
» نزد اكثر مشارقة معاصر زـ  «   

ح ـ «  » نزد مغاربة معاصر و برخي مشارقه 

۳ـ تشديد
الف ـ در آغاز، بي عالمت 

ب ـ به شـكل « ۷ » و « ۸ » در قـرن دوم در مدينه و نيز در 
زمان دانی نزد مغاربه

ج ـ به شكل يك نقطه « • » نزد اهل عراق در زمان دانی
ـ » در زمان خليل بن احمد فراهيدی ـّ دـ  به شكل « 

ـ» در زمان معاصر ـّ هــ  به شکل « 

۴ـ تنوين
تنوين، نون ساكني است كه به آخر اسم هاي منصرف 
ملحق مي شود. به عبارت ديگر، تنوين، حرفي مانند 
ساير حروف اسـت و از ابتداي پيدايش، ساكن بوده و 

مخرج آن خيشوم است.(۱۵)
 پيش از اين اشـاره شد كه ابواالسـود دئلي، به عنوان 
نخستين كسـي كه به عالمت گذاري قرآن پرداخت، 

عاليم تنوين را نيز با نقطه گذاري مشخص كرد.
وي هنگام نقطه گذاري براي اعراب، تنوين را به صورت 

دو نقطه نشان داد.(۱۶)
 يكي براي تنوين و ديگري براي حركت. پس از 
او، خليل بن احمد، هنگام نگارش تنوين، 
به جـاي دو نقطه، دو عالمت گذاشـت 
كه اين شكل امروزه نيز در مصاحف به 

كار مي رود.
به حرفـي كـه تنوين داشـته باشـد، 
«منـّون» مي گوينـد. منـّون دو قسـم 
است : غير مقصور (بدون الف مقصور)  

و مقصور (با الف مقصور)؛ مانند: طوًي.
غير مقصور نيز بر دو نوع است :

الفـ  با الف ممدود؛ مانند : عليمًا
بـ  بدون الف ممدود كه چهار نوع است :

۱ـ منصوب؛ مانند : ماًء
۲ـ مختوم به تاي تأنيث؛ مانند : َرحَمًة

۳ـ مجرور؛ مانند : ِمن  َغفوٍر
۴ـ مرفوع؛ مانند : رحيٌم

  محل قرار گرفتن تنوين
در مورد محل قرار گرفتن تنوين فتحه در مواردي كه 

همراه با الف ممدود است، چهار نظر وجود دارد :
۱ـ تنوين روي حرف قبل از الف قـرار مي گيرد؛ مثل: 

َعليًما
۲ـ تنوين روي الف قرار مي گيرد؛ مثل : عليمًا

۳ـ عالمت حركت روي حرف قبل از الف و يك حركت 
تنوين روي الف قرار مي گيرد؛ مثل : َعليَمَا

۴ـ عالمت حركـت روي حـرف قبل از الـف و عالمت 
تنوين روي الف قرار مي گيرد؛ مثل : َعليَمًا

البته امـروزه در عمـوم مصاحف از دو روش نخسـت 
استفاده مي شود.

در سـاير مـوارد كه تنويـن فتحه بـدون الـف ممدود 
(مختوم به همزه يا تاي تأنيث) اسـت، عالمت نصب 
و تنوينـ  هر دوـ  روي حرف آخر (همزه يا تاي تأنيث) 

قرار مي گيرد.
اگر تنوين با الف مقصور همراه باشد، در هر سه حالت 
نصب و جّر و رفع، به همان چهار روش تنوين نصب با 
الف ممدود نوشته مي شود كه البته امروزه در مصاحف 
فقط از روش نخسـت استفاده مي شـود؛ مثل : ِسحٌر 

مفتًري ، َفًتي ، في ُقًري.
نكته: دانشمندان، نون تأكيد در كلمات «َلَيكوًنا» (۱۷)، 
«َلَنسَفًعا» (۱۸) و «اًذا» (۱۹) را در حكم تنوين قرار داده اند.

۵ـ  حروف خواناي غير مكتوب
مراد از آن ، حروفي است كه در نگارش برخي از كلمات 
حذف شـده اما در قرائـت خوانده مي شـوند؛ مانند: 

ها » و « النَّبي ـن ». حذف الف و ياء در کلمات: «َبَنيْنّ
الف ـ بي عالمت 

ب ـ نشان دادن اين حروف با نقطه در زمان دانی 
ج ـ نوشته شـدن اين حروف با رنگي غيـر از رنگ متن 

قرآن در زمان دانی تا زمان مارغنی 
دـ  ننوشتن اين حروف در قرآن ، طبق نقل مارغني 

ه ــ نشـان دادن اين حروف بـا رنگ متن قرآن ولي بـا 
حروف ريزتر در زمان معاصر

» و نيز يک الـف کج برای  وـ  گذاشـتن عالمـت «    
نشان دادن الف محذوف نزد مغاربه در زمان معاصر

۶ـ  عالمت همزه 
الف ـ در آغاز، بي عالمت 

ب ـ به شكل نقطة قرمز يا زرد رنگ، در آغاز قرن دوم 
ج ـ به شكل نقطة زرد، در قرون دوم و سوم در مدينه 
دـ  به شكل رأس العين «ء» در قرن دوم توسط خليل 

هــ  نقطه و نيز رأس العين در مغرب ، تا قرن  ۱۴
وـ  به صورت رأس العين در مغرب، در زمان معاصر

۷ـ همزة مسهَّله (۲۰)
در مصاحف مغرب، همزة مسهله با نقطة قرمز نشان 
داده مي شـد (۲۱) ؛ چنان كه خراز به اين مطلب چنين 
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در 
ضبط  المصحف  

همواره  به  نيازهاي  گوناگون 
 افراد در امر آموزش  قرائت 

 قرآن  كريم  
توجه  مي شده 

مقاالت
(۲۸) از عبدالعظيم زرقاني و«سـمير الطالبين في رسـم و 

ضبط الكتاب المبين»  (۲۹)  از علي محمد َضّباع  اشاره  كرد. 
بنابراين، در ميزان  به  كارگيري  عاليم  در خط  قرآن  كريم،  

نزد علماي  مشرق  و مغرب  دو نظر وجود داشته  است :

نظر يكم
برخي معتقدبوده اندكه بايدحركات وعاليم تمام حر

وف قرآن كريم ، اعم از خوانا و ناخوانا مشـخص گردد. 
علماي مغـرب از جمله ابوعمـرو داني، صاحب كتاب 
«  المحكم  في نقط المصاحـف» ، از طرفداران اين نظر 

هستند. 
از علمـاي  مشـرق  دربـارة  لـزوم  عالمت گـذاري 
 تمام  حـروف ، مطلبـي  به  دسـت  ما نرسـيده  اسـت؛  

اما بـراي  نمونـه  مي توان  بـه  قرآنـي  كـه «ابن بواب » 
(متوفـاي۴۲۳ ق ) كتابت  كرده،  اشـاره  كـرد كه  همة 
 حروف  آن  به  جز حروف  ناخوانا داراي  عالمتي  خاص 

 است  و اين  بيانگر آن  است  كه  علماي  مشرق 
 دست كم  اين  نظر را رد نكرده اند.

نظر دوم
جمله، ابوحاتـم  از  علمـا  برخـي از 
سجسـتاني (متوفـاي۲۵۵ ق )،          ابــن 
مجاهـد (۳۰) (م ۳۲۴ ق)، ابن منـادي (۳۱) 

(م ۳۳۶ ق) و ابـن درسـتويه ۳۲)(م ۳۴۷ ق) 
كه بناي ضبط بـر  بوده انـد  اين بـاور  بـر 

و  به عاليــم   بايـد  تنهـــا  اسـت  و  اختصــار 
حركاتي كه نبودشان منجر به اشتباه در قرائت مي شود 
كلمه كه نشـان دهندة    حركات حرف آخـر  يـا 

 نقش كلمه در جمله است ، اكتفا كرد.

نظر علماي معاصر
در ميان علماي معاصر،  شيخ «رزق خليل حبه »(۳۳) 

ـ شـيخ عموم المقارئ المصريه (رئيس مراكزتعليـم 
 قرائت مصر)

ـ دراين مورد، درضمن پاسخ به سـؤاالتي ازطرف مركز
طبع و نشـــر قرآن جمهوري اسـالمي ايران ،دربارة 

 ضبط چنين گفته است :
«ضبط كلمات قرآن كريم ،توقيفي نيسـت؛ زيــــرا 
مشخص است كه مصحف در زمان صحابه بدون نقط

ه وعالمت نوشته شده است .
بنابراين، رسم به مثابه پايه است وضبط به منزلة پوشش 

و زيور آن به شمار مي آيد ومي توان اين پوشش را در هر 
زماني تغيير داد.»(۳۴)

در ميان علماي معاصر شيعه نيز به نظرمرحوم عالمه ش
عراني اشاره مي كنيم .ايشان مي فرمايند:

«اما عالمات خط مثل همزه به صورت سِر َعين و تشديد 
و اعراب ، به هر صورت مجاز است .»(۳۵)

در اين جا، ذكر اين  نكته  ضروري  به  نظر مي رسد كه  در 
ضبط  المصحف  همواره  به  نيازهاي  گوناگون  افراد در 
امر آموزش  قرائت  قرآن  كريم  توجه  مي شده  و فارغ  از 
دغدغه هاي  قرائت  و آموزش نمي توان  به  اين  موضوع  

نگريست . 

   شيوه هاي رايج عالمت گذاري در زمان معاصر
بـا دقـت در روش هاي گوناگون عالمت گـذاري و 

استقصاي اين روش ها، به اين نتيجه مي رسيم كه در 
زمان معاصر، پنج شيوة عالمت گذاري نسبتًا متمايز 

از يكديگر رايج است:
۱ـ شيوة مصري 

جـدول مقايسـه ای شـيوه های رايج 
عالمت گذاری

۲ـ شيوة ايراني
۳ـ شيوة تركي (عثماني)

۴ـ شيوة هندي
۵ـ شيوة مغربي (شمال آفريقا)

برخي  از ايـن شـيوه هاي عالمت گذاري 
رواج  بيشـتر و برخي  رواج  كمتري  دارند؛ مثًال 
شـيوه اي كه  در هنـد و پاكسـتان  از ديربـاز تاكنون 
 رايج  بـوده، با شـيوة  شـمال  آفريقـا كامـًال متفاوت  
اسـت؛ يا شـيوه اي  كه  از حـدود ۱۰۰ سـال  پيش  در 
مصر رايج  شـد و كم كـم  در    برخي  كشـورهاي  ديگر 
مانند عربسـتان، ايران و... رواج يافت، با شيوه اي  كه 
 در گذشـته، مثًال از زمان  صفويه  به بعد  در ايران  رايج 

 بوده ، متفاوت است.

برخي از ويژگي هاي شيوة مصري
الفـ  استفاده كردن ازفتحه ،ضمه وكسره براي حركا

ت كشيده ؛ مثل :   َفِإَذا ،  َتَرُكوَك  ،َكِثيًرا.
بـ  وارد كردن قواعد تجويدي در خط؛ مثل : َءاِثًما َأْو ،  

ِرْزًقا لَُّكْم ،  َساَعًة َو َال ،  ُأمٍَّة رَُّسوٌل  ،   ُكنُتم ِبِه؛.
ج ـ عالمت گذاري برخـي از حروف ناخوانـا؛ مثـل:  

َقاُمواْ.

اشاره دارد :
«عالمت همـزة محققـه (۲۲) ، نقطه اي با رنـگ زرد، و 

همزة مسهله با رنگ قرمز است.» (۲۳)
معلوم مي شود در قرن هشتم اين روش معمول بوده. 

۸ـ  همزة وصل 
الف ـ «     »، در قرن چهارم در غير قرآن 

ب ـ « ۸ »، در قرن چهارم و پنجم
جـ  يك كشـيدگي و نيـز يك نقطـه در بـاال، وسـط يا 
پايين الف در مغرب، از قرن پنجم تاكنون به صورت«»  

»، در زمان معاصر نزد مشارقه   دـ  «    

۹ـ حروف ناخوانا
   دايرة  كوچك  براي  حروف  ناخوانا، روش  اهل  مدينه 
 در گذشته  بوده  اسـت در قرن  دوم  اين  كار رايج  بوده، 
به  اين  دليل كه  دانـي، قرار دادن  دايـرة  كوچك  روي  

حروف  بي تشديد را از قالون  روايت  مي كند.(۲۴)
   عالمت «  » در زمان خّراز و بعد در زمان مارغني، مورد 

توجه بوده است .

۱۰ـ عالمت مّد
طبق گفتـة داني،  در عـراق  عالمتـي  براي  مـّد به كار 
نمي بردند.(۲۵) از گفتة  وي  استفاده  مي شود كه  عالمت 
 «  مّد در مغرب  زمين ، قبل  و معاصر داني ، به  شكل « 

ولي  به  رنگ  قرمز بوده  است . 
اين  عالمت  كه تا امروزه در مصاحف  باقي  مانده ، ظاهرًا 
در اصل ، كلمة  «مّد» بوده  كه  ميم  آن  به  شكل  «       » 
كشيده  شده  است  و به  مرور زمان  خطاطان  ميم  را حذف  

» در آمده  است .  كرده اند و در نتيجه  به  شكل« 

   نظر علما و مراكـز قرآني در بـارة به كارگيري عاليم 
در خط قرآن 

با مراجعه  به  كتب  علوم  قرآن  و ضبط المصحف  به  وضوح  
در مي يابيم  كـه  موضوع  ضبـط  در نزد علمـاي  اين  فن ، 
توقيفي (۲۶)  نبوده  و ظاهرًا به  سـبب  همين  وضوح  اسـت  
كه  معموًال به  توقيفي  نبـودن  آن  تصريح  نكـرده  و صرفًا 
اقوال  گوناگون را دربارة  جواز يا كراهت  آن  ذكر كرده اند. 
از جمله ، در بين  كتب  متقدميـن  مي توان  ايـن  اقوال  را 
در «المحكم  في  نقـط  المصاحـف» (۲۷)  تأليـف  ابوعمرو 
داني مالحظـه  كـرد. از بين  كتـب  متأخرين  نيـز براي 
مثـال  مي تـوان  بـه  «مناهل العرفان في علوم القـرآن»  
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اسـتفــــاده كــردن ازحــــروف كوچــــك  دـ 
براي نشان دادن حروفي كه خوانده مي شـود، ولـي 
طبق قواعد رسـم المصحف، از خط حذف شـده اند؛ 

مثل :  َيْلـُوَن  ،  َداُوَد ،  النَِّبّييَن.
ـ  ـ قـرار دادن همزة مكسـور زيـر كرسـي؛ مثـل:  ا  ه

لَمَلــ“ئَكَة.
و ـ عالمت گذاري همزه هاي وصل ؛ مثل:   َواْدُعواْ.

در  مشـخص نكردن حركت همزه هاي وصل،  زـ 
صورت ابتدا به همزة وصل ؛ مثل: الَِّذي.

کوچـک  واو  و  معکـوس  يـاء  اسـتفاده   از  ـ  ح 
براي نشان دادن حالت اشباع هاء ضمير؛ 

مثل : ِبَعهِدِه؛، َءاِخَرُه .
طـ  مشخص نكردن شـيوة قرائـت در هنگام التقـاء 

واْ. تنوين به حرف ساكن؛ مثل: َلْهـًوا انَفضُّ
نمونه ای از مصحف مدينه در اين قسمت آورده شود 

(به شرط وضوح)

برخي از ويژگي هاي شيوة ايراني
ـ استفاده از الف خنجري براي نشان دادن صداهاي  الف 

اَءَك ، َقليٌل. ـّْ ا ج الف مدي و ياء مّدي؛ مثل: ِاْذّ
بـ  وارد نكردن قواعد تجويدي در خط؛ َخْيٍر َلُكْم.

مثـل:  عالمت گذاري نكردن حروف ناخوانـا؛  ج ـ 
َكَفُروا.

دـ  استفاده  نكردن  از حروف  كوچك  براي  نشان دادن  
حروفي  كـه  خوانده  مي شـود، ولي طبق  قواعد رسـم  
اُود   المصحف، از خط  حذف  شده اند؛ مثل : َيْلـُوَن  و ْدّ

ن. و النَِّبيّ ًيّ
 ه  ـ قرار دادن همزة مكسور روي كرسي؛  

مثل: ا ُولئَك.
وـ  قانونمنـد نبودن عالمت گذاري همزه هاي وصل ؛ 

ـاَء ، َاُهللا. ـًّ مثل : ابِتغ
مربـوط  عاليـم  نبودن اسـتفاده از  قانونمنـد  ح ـ 
به اشـباع هاء ضمير؛ مثـل : ِبَعْهـِدِه  و ِبَعْهـِدًهّ و  ِبِاْذِنِه و 

. ِبِاْذِنًهّ و ِانَّ ـُه و  ِانَِّهّ

ويژگي هاي شيوة تركي
الفـ  استفاده از فتحه همراه الف كشيده؛ مثل: ِاَليَها.

بـ  وارد نكردن قواعـد  برخـي از تجويـدي در خط؛ 
مثل: ُامًَّة َواِحَدًة.

مثـل:  عالمت گذاري نكردن حروف ناخوانـا؛  ج ـ 
اخَتَلُفوا.

حروف كوچك براي نشـان  اسـتفاده نكردن از  ـ  د 
 دادن حروفي كه خوانده مي شـود، ولي طبق قواعـد 
رسـم المصحف، از خط حذف شـده اند؛ مثل : َيلُوَن ، 

َداُوَد ، النَِّبّيَن.
ه ــ قـرار دادن همـزة مكسـور روي كرسـي؛ مثـل : 

ُاولئك.

جدول مقايسه اي شيوه هاي رايج عالمت گذاري
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مقاالت
وـ اسـتفاده از قانوني خـاص در بـه كار گيري عالمت 
همزة وصـل؛ بدين صورت كه در كلماتـي كه با الف و 
الم آغاز مي شـود، اگر بعد از الف و الم حرف شمسـي 
باشد، از عالمت همزة وصل استفاده شده، و اگر حرف 
قمري باشـد، عالمت همزة وصل حذف شده است؛ 

ة. َهب والِفضَّ مثل : الذَّ
در ساير كلمات، از عالمت همزة وصل استفاده شده 
است؛ مگر در مواردي كه پيش از همزة وصل، يكي از 

حروف چسبان باشد؛ مثل : َوارَحمَنا وَفانُصرَنا.
ـ قانونمند نبودن عالمت گذاري همزه هاي وصل، در  ز

صورت ابتداء به همزة وصل ؛ مثل : اهِبُطوا و ِاهِبطُوا.
حـ  قانونمنـد نبودن عالمت گـذاري در هنگام التقـاء 
وا ، َخيٌر اهِبُطوا  تنوين با حرف ساكن ؛ مثل: َلهـًوا انَفضُّ
كه در آنها از نون استفاده شده. اختالف اما در انتهاي 
آيه و مواضـع وقف اسـت كه در برخـي مـوارد از نون 

استفاده شده و در اغلب موارد استفاده نشده است.
از  اسـتفـــــاده  نبـــودن  قانــــــونمنـد  ـ  ط 
الف خنجري براي نشان دادن اشباع هاء ضمير؛ مثل : 
اَياِتِه  و  ِبًهّ ، و استفاده نكردن از عالمت ويژه براي اشباع 

هاء ضمير با واو مدي؛ مانند : َرُسوُلُه.

 برخي از ويژگي هاي شيوة هندي
الفـ  استفاده كردن از فتحه (قبل از الف بلند) ، ضمه و 
كسره براي حركات كشـيده در برخي كلمـات ؛ مثل : 

َاْبَصاِرِهْم ، َتْفَعُلْوا ، َتْجِرْي.
بـ  استفاده نكردن از فتحه (قبل از الف كوچك) و نيز  
ضمه و كسره قبل از عاليم مربوط به اشباع هاء ضمير؛ 

ِت  ،  ِانَِّهّ  ،  َقْبِلًهّ . ِلْحّ مثل: الُصّ
جـ  قرار دادن الف كوچك بعد از الف و گاهي نيز قبل از 

ِخَرِة. الف ؛ مثل : اّْ َمنَّا ، َو اْالّْ
دـ استفــــاده كـــــردن ازسكون براي نشان دادن 

صداي كشيدة واو و ياء؛ مثل:  
َيُقْوُلْوَن ، ِمْيَثاَق.

ـ وارد كردن برخي قواعد تجويدي در خط قرآن ولي با  ه 
تنوع كمتري نسبت به شيوة مصري؛ به اين شكل كه در 
و  يك نوع تنوين استفاده شـده  اين شـيوه فقط از 

ادغام تام و ناقص به يك شكل نشان داده شـده است؛ 
مثل :  َناًرا  لِّْلَحْرِب ، َمْن يُّْشِرْك.

همچنين در اين شـيوه، اظهـار و اخفا از هـم متمايز 
نشده اند ؛ مثل : َخْوٌف َعَلْيِهْم ، َعَمٌل َصاِلٌح ؛ براي نشان 
دادن اقالب اما از حـرف «م» در كنار تنوين اسـتفاده 

شده است؛ مثل : َرُسوٌل  ِبَما.
و ـ عالمت گذاري نكردن حروف ناخوانا؛ مثل: َقاُموا.

زـ  اسـتفاده نكردن ازحروف كوچك براي حروفي ك
ه خوانده مي شـود، ولي طبق قواعـد رسـم المصحف 

ُد ، النَِّبّيَن. َن ، َداِوّ ازخط حذف شده اند؛ مثل :  يَّْلـِوّ
حـ  قرار دادن همزة مكسور زير كرسي ؛ مثل :  ُاولئَك 

، َيْوَمِئٍذ.
ط ـ عالمت گذاري نكردن همزه هاي وصـل ؛ مثـل: 

َواْدُعْوا.
در  مشـخص نكردن حركت همزه هاي وصل،  ـ  ي 

صورت ابتدا به همزة وصل ؛ مثل :  الَِّذْي.
واو  خنجـري و  الـف  اسـتفـــاده كــردن از  ـ  ك 
معكوس براي نشان دادن حالت اشـباع هاء ضميـر؛ 

. مثل : ِبَعْهِدًهّ  ، َعْهَدِهّ
 

برخي از ويژگي هاي شيوة مغربي
ــ » به جاي ضّمه؛ الفـ  استفاده از شكل «ـ 

 مثل: خِلَق  ،   ِليَبيَِّبَن.
بـ  اسـتفاده از عاليـم، صداهـا و تشـديد در حروف 

مقّطعه؛ مثل : أَلم  ، كهيعص.
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ج ـ استفاده از دايرة توخالي به عنوان عالمت سكون؛ 
مثل : َيشـَفُع ، و نيز اسـتفاده از هميـن عالمت براي 

حروف «ا» و «ي» ناخوانا؛ مثل: َكَفُروا ، قالُوا.
دـ  وارد كـردن قواعـد تجويدي در خط؛ مثل نشـان 
دادن اظهـار، ادغام ناقص و ادغام تـام، اخفاء و اقالب 
در خط قرآن. ايـن كار با اسـتفاده از دو نوع تنوين (به 
صورت هاي متراكب و متتابع) و نيز قرار دادن يا حذف 
تشـديد از حروف مدغٌم فيه و نيز قـرار دادن يا حذف 
سكون از حروف مدغم و اخفاءشده انجام شده است؛ 
مثل : َمن يََّشآُء ، ِسَراًعا َذِلَك ، َجَزآَء ِبَما ، ِشَهاٌب َثاِقٌب.

) بـراي نشـان دادن  ه ــ اسـتفاده از دايـرة توپـر (
همزه هـاي وصـل، همـراه جره(کشـيدگی ماننـد: 

فتحه)؛ مثل: ُهَو َاُهللا ، ِا نِّي ِاْصَطَفْيُتَك ، أْن اْشُكْر.
همچنين استفاده از همين عالمت (و كمي بزرگ تر) 
براي نشان دادن امالة صغري ، تسهيل همزه، ابدال 

همزه و اشمام؛ مثل: ُموسـي ، َءاَمنُتْم ، ِلَيالَّ ، 
سيَء ِبِهم.

وـ  اسـتفاده از جـّره به جـاي عالمت 
همزة قطع هنگام نقل و حذف؛ مثل: 

ِمَن َاْجٍر.
 

تحقيقـات انجام شـده در مركـز طبـع 
و نشـرقرآن جمهوري اسـالمي ايـران و 

نتايج حاصله 
باتوجه به شـيــــــــوه هاي گـــوناگـــون 

عالمت گذاري قرآن كريم ودشـواري هاي خاص 
هريك از پنج شـيوة مصـري، هندي،مغربی، تركي 
وايرانـي، شايسـته بـود تحقيقاتـي صورت گيـرد تا 

معلوم شـود كه آيا حذف و تغيير در عاليم ضبط قرآن 
براي ايجاد سـهولت در فراگيري قرائت قرآن امكان 

دارد يا نه.
ضـرورت اين پژوهـش از ايـن رو بود كـه بـا نتايج آن 
بتـوان فراگيـري روخواني قـرآن را بـراي نوآموزان و 

فارسي زبانان آسان كرد.
 البته همان گونه كه ارباب پژوهش مي دانند، تحقيق 
در زمينـة ايجاد يـا اصـالح روش هـا در همـة علوم، 
زمينه ساز ايجاد راه كارها در فراگيري آسان آنهاست 
و امر آمـوزش و قرائت آسـان قـرآن نيز از ايـن مقوله 

مستثنا نيست.
خوشـبختانه در دهـة اخير، مركـز طبع و نشـر قرآن 
جمهوري اسـالمي ايـرانـ  يكي از مراكز پژوهشـي 

پويا و موفـق قرآني كشـور و تنها مركـز تحقيقاتي در 
زمينـة موضوعـات رسـم و ضبط قـرآن كريـمـ  بر آن 
شـد كـه بـا تحقيقـات و مطالعات كتابخانـه اي و نيـز 
بررسـي ها و تحقيقات ميداني گوناگون، به روشي در 
عالمت گذاري قرآن كريم دست يابد كه آموزش آن ، از 

روش هاي پنجگانة موجود، روان تر باشد.
براي رسـيدن به چنين هدفي، مراحلـي كـه در پـي 
به آن اشاره مي شود، در مركز طبع و نشر قرآن طي شده 

است:

مشـهور  و  بررسي دقيق شـيوه هاي گوناگون  ۱ـ 
عالمت گذاري قرآن كريم 

۲ـ مطالعه و بررسـي مهم ترين منابع علم الضبط؛ از 
جمله :

ـ المحكم في نقط المصاحف : ابوعمرو داني 
ابراهيم بن احمـد  دليل الحيـران :  ـ 

مارغني تونسي 
السـبيل الي ضبط كلمات التنزيل :  ـ 

احمد محمد ابوزيتحار
۳ـ مطالعـــــه و بــررسـي برخي از 
آواشناسـي و  زمينـة  كتب مهـم در 

زبان شناسي جديد عربي؛ از جمله :
ـ االصوات اللغوية:

دكتر ابراهيم انيس 
ـ اصوات اللغةالعربيـة: دكتـر عبدالغفـار حامد 

هالل 
ـ دراسات في فقه اللغة: دكتر صبحي صـــــالح 

ـ دراسات في علم اللغة: دكتر كمال محمد بــــشر
ـ القراءات القرآنية في ضوء علم اللغةالحديث :

 دكتر عبدالّصبور شاهين
ـ مباحثـي در فقه اللغـة و زبان شناسـي عربي : دكتـر 

رمضان عبدالتواب، ترجمة حميدرضا شيخي
آواشناسـي :  و  بررسـي تطبيقي ميان علم تجويد  ـ 

محمدرضا ستوده نيا
و  قـرآن  عالمـان  بررسـي نظريات برخي از  ۴ـ 

قرائت پژوهان؛ از جمله:
ـ بررسـي نظريات مرحـوم آيـت اهللا شـعراني دربارة 

رسم و ضبط
ـ بررسـي نظريات آيت اهللا حسـن زاده آملي دربارة 

رسم و ضبط
    ۵ـ نظرخواهـی از اسـاتيد و صاحب نظـران سـاير 

کشورها:
ـ شـيخ رزق خليـل حبـه؛ شـيخ عمـوم المقـارئ 

المصريه(رئيس مراکز تعليم قرائت مصر)
ـ شيخ محمود امين طنطاوی؛ رئيس لجنة المصحف         
و دليـل المقـارئ المصرية (رئيس کميتـه مصحف و              

معاون شيخ المقاری مصر)
ـ دکتر فرج اهللا شاذلی؛ عضو هيئت التدريس باالزهر 

الشريف(عضو هيئت علمی دانشگاه االزهر مصر)
      ـ  السـيد علـی عبدالمجيـد؛ وکيل لجنـة المراجعة 
المصاحف و مدرس القراءات باالزهر الشريف(معاون 
هيئت تصحيـح مصاحـف مصر و اسـتاد قـراءات در 

دانشگاه االزهر)
 ـ  محمد احسان السيد حسن؛ عضو الجنة  المصاحف 
فی وزارة االوقاف سوريا و عضو مجلس کبار القراء فی 
دمشـق (عضو هيئت علمی تصحيح مصاحف وزارت 

اوقاف سوريه و عضو شورای عالی قاريان در دمشق)
       ـ  دکتر محمد امين ماشالی؛ استاذ فی کلية االلهيات 
فی جامعة مرمرة، اسطنبول (استاد دانشکده الهيات 

دانشگاه مرمره در ترکيه)
ـ نظرخواهي از كارشناسان آموزش ابتدايي و رايزني با   ۶
آنها در مورد نحـوة آموزش خواندن در پايه هاي يكم و 
دوم ابتدايـي و بررسـي ميزان كارآمد بودن اين امر در 

آموزش قرائت قرآن
۷ـ بررسي هاي ميداني؛به اين معني كه گروه هاي سن
ي گوناگـون ومقاطع تحصيلي متفاوت مورد آزمون و 
بررسـي قرارگرفته اند تـا برخي تئوري هـا و نظريات 
به دست آمده از مطالعات ، در عمل مورد ارزيابي قرار 

گيرند و محك زده شوند.

اصول و ضوابط كلي عالمت گذاري در مصحف جمهوري 
اسالمي ايران

۱ـ علم  ضبط  نـه  تنها نزد شـيعه بلكه نزد اهل سـنت 
نيز توقيفي  نيسـت و امكان  هرگونه  دخل  و تصرف  در 
عاليم  وضع  شده  توسط  گذشتگان  و عدول  از آنچه  در 

كتب  علماي اين  فن  ذكر شده ، وجود دارد.
شـيوه هاي مصري ،  عاليمي كـه در  برخـي از  ۲ـ 

هنـدي ، ايرانـي و تركي مـورد اسـتفاده قرار گرفتـه، 
قرائت يـا  امـر  بدون اينكـه در  اسـت؛  تغييرپذيـر 
آموزش آن خللـي وارد شـود. مثـًال در شـيوة هندي ، 
نه تنهـا  مـّدي،  يـاء  و  دادن سـكون روي واو  قـرار 
كمكي به صحت قرائت نمي كند، گاه مشكل سـاز نيز 

ااـان دادن  ــراي نش ررـ ــ) ب ر (
ددـد:  ــدگی مانن ددـي ــ جره(کش

َطَفْيُتَك ، أْن اْشُكْر.
عالمت (و كمي بزرگتر) 
ي ، تسهيل همزه، ابدال 

الالي ، َءاَمنُتْم ، ِلَيالَّ ، 

ي عالمت 
ف؛ مثل: 

ععـع  ــز طب ززـ ــك
ررـران و  ــمي اي

ووـــون  ــوناگ ووـــ ــگ ي
ووـواريهايخاص  ــودش

ي، هندي،مغربی، تركي 
ررـرد تا  ــي صورت گي ييـ ــقيقات

ييـي ــش بررسيدقيق ۱ـ 
عالمتگذاريقرآنكر
ييـي ــو بررس ۲ـ مطالعه

جمله:
ـ المحكمفينقطالم

دليلالح ـ 
مارغنيت
السـ ــ  ـ
احمد
ـ۳ـ مط

كتب
زبانش
ـ االصوا
دكتر ابراه

ـ اصواتاللغةالع
هالل

ـ دراساتفيفقهاللغ
ـ دراساتفيعلماللغ

وارد 
كردن قواعد 

تجويدي در خط؛ مثل 
نشان دادن اظهار،

 ادغام ناقص و ادغام تام، 
اخفاء و اقالب در خط 

قرآن
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مقاالت
مي شـود و حتي مبناي علمي مقبولي نيز ندارد؛ مثل :   
َيُقْوُلْوَن ، ِفْي. يا در شـيوة مصري، قرار دادن فتحه در 
كنار الف كشـيده يـا كوتاه براي نشـان دادن «الف »، از 

ِلَك ،  َقاَل. ـّْ همين قبيل است ؛ مثل : َم
قــــرار دادن عالمت سكــون روي حرف ســـاكن، 
دسـت كم براي قرآن آموزان فارسـي زبان، نقشـي 

اساسـي در آموزش قرآن ايفا نمي كنـد؛ و همانند آن، 
قرار دادن ضمه و كسـره، بـه ترتيب، پيـش از واو و ياء 
مّدي ؛ ماننـد: َيُقوُلـوَن ، ِفـي كه مي توان به جاي آن از 

اين حالت استفاده كرد: َيقولوَن ، في.

۳ ــ برخـي از عاليم نشـان دهندة قواعـد تجويـد، 
براي مبتديان روخواني قـرآن ، مشكل سـازند؛ مثل: 
تشـديد حروف يرملون ، خصوصًا در آغـاز آيه ؛ مانند:  

مََّثُل الَِّذيَن.

چنـد  هـر  نوع عالمت تنويـن ،  دو  اسـتفاده از  ۴ـ 
براي مرحلة آموزش تجويد ممكن اسـت مفيد باشد، 

در امر روخواني مشكل آفرين است .
۵ـ  نبودن عالمت حركت همزة وصل در هنگام ابتدا، 

براي نوآموزان قرآن، مشكل ساز است.
برخي عاليم مي تـوان از  به جاي اسـتفاده از  ـ   ۶  

بـا  را  نظـر  مطلب مـورد  و  كـرد  نظـر  صـرف  آنهـا 
آموزش قاعـده ، به مبتدي آموخت تـا خط خلوت تـر 
جلوه كنـد؛  براي نوآموزان راحت تـر  شـده ، 

مثل حروف ناخوانا.

ويژگي هاي عالمت گذاري در مصحف جمهوري اسالمي 
ايران

مهم ترين مواردي كه در عالمت گذاري اين مصحف 
رعايت شده ، به شرح ذيل است:

۱ـ حركات فتحه، كسـره و ضّمه و عالمت تشـديد به 
ـ است؛ مانند: ُخِلَق  ،  ُنَسيُِّر. ـّ ــ ـُ ــ ـِ ــ ـَ صورت 

ـّْــ  {  ؛ » نوشـته  ۲ـ حروف مـّدي بـه صـورت «ا  ي  و ـ 
ِلـَك ، ِبـه؛ ، َلـه { ؛ مگر در  شـده اند؛ ماننـد : اوتينـا ، ْذّ
مواردي كه حروف مدي قبل از همزة وصل قرار گيرند 
كه در اين صـورت، حرف قبـل از حرف مـدي داراي 
ِب ، ُذو  حركت كوتاه است؛ مانند : اوتيَنا الِعلَم ، ِفي الِكْتّ

ُت. ْوّ ْمّ الَعرِش ، ِبِه الِجباُل  َلُه السَّ
۳ـ حروف ساكن، بدون عالمت نوشته شده اند؛ 

مانند : َانَعمَت ، َامِهلُهم.

۴ـ حروف ناخوانا نيز بدون عالمت نوشـته شـده اند؛ 
مانند : الف در آخر كلمة «َخَلوا» ، واو در كلمة «ُاولي».

۵ـ  همزة متحّرك با پاية الف به صورت «َا ، ِا ، ُا» و همزة 
ساكن با پاية الف به صورت «أ» نوشته شده است؛ 
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مانند : َانُفَسُهم ، ِانَّ ، ُارِكسوا ، َيأَمنوُكم.
ـٌ » نوشـته شده است؛  ـــ ـٍ ـــ ـً ۶ـ  تنوين به صورت «ـ 
مانند : َقوًال ، َكريٍم ، َرسوٌل؛ مگر قبل از همزة وصل كه 
ـ } » نوشته شده است؛ مانند :  ـُ ـ }  ،   ـِ ـ }  ،   ـَ به صورت « 

َجميَعا} الَّذي ، َعدِن} الَّ تي ، َامواُل} اقَتَرفُتموها.
۷ـ همزة وصل بدون عالمت نوشته شده است؛ مانند : 
َواُهللا ؛ مگر در مـواردي كه جملة بعـد از عالمت وقف 
و همچنيـن آيه، بـا همزة وصل آغاز شـود كـه در اين 
صورت، حركت همزة وصل ريزتر درج شـده اسـت؛ 

مانند : ُمسِلميَن   ٌاّدُخلوا ، َيأتيُكم ِبِه‘ ٌاّنُظر.
در ميــــان تغــيـيراتي كــه  در روش جـــديــــد
ـ  نسبت به روش هاي پيشـين ـ جلب نظـر مي كنـد، 

حذف عالمت حروف ناخوانـا، عاليم كمكي همراه بـا 
حروف مّدي نيز، حذف عالمت سكون است . 

نکات و توضيحات الزم، در انتهای مصاحف مرکز طبع 
و نشـر قرآن به تفضيل بيان شده اسـت. همانطور که 
اشاره شد، در اين مصحف ضمن درج عاليم ضروری 
و حـذف عاليم زايد، رسـم الخطی ارائه شـده اسـت 
که با حداقِل قواعـد، عموم مردم باالخـص نوآموزان 
می توانند بر مبنای سـواد فارسـی خود قرآن کريم را 

صحيح بخوانند. 
در سـالهای اخير، مرکز طبع و نشـر قرآن جمهوری 
اسـالمی ايران به منظور تسهيل بيشـتر در آموزش و 
قرائت قرآن اقدام به چاپ مصاحف با حروف ناخوانای 
متمايز نموده است که اين امر، عالقمندان به قرائت 
قرآن کريـم را از بسـياری از قواعد مربـوط به حروف 

ناخوانا بی نياز می کند.
  اميد است که تالش صورت گرفته در اين مسير مقبول 
درگاه احديت قرار گرفتـه و در جهت توجـه به قرآن 

کريم تأثير گذار باشد. 

پاورقی ها:
(۱)القاموس  المحيط ، ذيل ضبط  : «َضَبَطـُه َضبًطا و َضباَطة: 

َحِفَظُه ِبالَحزم.»
(۲)دليل الحيران، ص۲۰۱ ؛ و نيز رك:  ارشاد الطالبين ، ص۴ : 
ُف به مـا َيُدلُّ َعلـي َعـواِرِض الُحروِف  بـطِ ِعلٌم ُيعـرَ «َفنُّ الضَّ
دُّ َو الَمدُّ َو َنحُو ذ  كوُن َو الشَّ مُّ َو الَكسُر َو السُّ الَّتي ِهَي الَفتُح َو الضَّ

كَل.» بُط الشَّ ِلَك ِمّما َسَيأتي ؛ َو ُيراِدُف الضَّ
(۳)لسـان العرب ، ذيل شـكل : «َشـَكلُت الكتاَب َاشـُكُله فهو 

مشكول اذا َقّيدُته باالعراب .»
نســـــب وي، ظالم بن عمرو  و  ۴)مشـهورترين نـــــام   )
عثمـان و  را  او  بن سفيان بن جندل ُدئلي كناني اسـت . 
به نظـر  كه هيچ كدام صحيـح  ناميده انـد  نيـز  عمـرو 
او  از  نمي رسند.وي شاعرتابعي مشهوري اسـت كه غالبًا 

به عنوان صحابي حضرت علي (عليه السالم ) و واضع علم نحو 
يـاد مي كننـد. وي از معـدود فقيهـان و بـزرگان و ُاَمـراي 
تابعي است و از سـاكنان بصره در زمان خالفت عمر و حاكم و 
والي بصـره در زمان حضرت علي (عليه السـالم ) بوده اسـت 
(رك : األعالم ، ج۳ ، ص ۲۳۶؛ دائرة المعارف بزرگ اسـالمي ، 

جلد ۵، ص۱۷۹ ).
(۵)وي اهل بصـره و از بزرگان علم نحو، لغـت و ادبيات عرب 
و واضع علم عروض اسـت. از مهم تريـن كتاب هاي او كتابي 

است در لغت به نام العين (االعالم، ج ۲، ص ۳۱۴).
(۶)ارشاد الطالبين الی ضبط الکتاب المبين، ص ۵

(۷)رسم المصحف، ص۵۲۱

(۸)همان، ص۵۲۸
(۹)المعجم الوسيط، ص ۵۸۶
(۱۰)رسم المصحف، ص۵۴۰

(۱۱)المحکم فی نقط المصاحف، صص ۵۱ و ۵۲
(۱۲)شرح الَضّبان ، ج۴ ، ص ۵۷

(۱۳)همان
(۱۴)ذاريات ، آية ۴۷

(۱۵)المحكم في نقط المصاحف، ص ۵۷
(۱۶)ايضاح الوقف و االبتدا ، ج ۱ ، صص ۴۱ـ  ۳۹

(۱۷)يوسف: ۳۲
(۱۸)علق: ۱۵

(۱۹)بقره: ۱۴۵
(۲۰)همزه اي اسـت كه تلفـظ آن بين همزه و حـرف مّدي، 
مجانس با حركت آن باشد؛ به اين صورت كه همزة مفتوح بين 
همزه و الـف، همزة مضموم بين همزه و واو و همزة مكسـور 

بين همزه و ياء خوانده شود.
(۲۱)رك : المحكـم في نقط المصاحـف، ص۹۱؛ همان، ص 
۵۷۶ و نيـز در مورد عالمت همزه و رنگ آن رك : السـبيل الي 

ضبط كلمات التنزيل، ص ۱۳
(۲۲)همـزه اي اسـت كه به صـورت خالص تلفظ مي شـود و 
قواعد تخفيف همزه ماننـد نقل، ابدال، تسـهيل و حذف در 

آن راه ندارد.
(۲۳)دليل الحيران، ص ۲۲۵ :«فضبط ما حقق بالصفراءنقط 

و ما سهل بالحمراء »
(۲۴)المحکم فی نقط المصاحف، ص ۱۹۵

(۲۵)المحکم فی نقط المصاحف، ص ۵۶
(۲۶)آنچه را كه در مورد آن دستور مستقيمي از سوي خداوند، 
پيامبر (صلي اهللا عليه وآله) يا ائمة معصومين (عليهم السالم) 

وجود دارد، توقيفي مي گويند.
(۲۷)صص ـ ۱۳ـ۲

(۲۸)ج ۱،صص ۳۳۳ و ۳۳۴
(۲۹)ص ۸۷

مقري بزرگ بغـداد.  بن موسـي ،  احمـد  ۳۰)ابوبكـر  )
وي نخستين كسي است كه قراءات سـبع را رسميت بخشيد. 
بدون شك رياست و نفوذ ابن مجاهد از علل اساسي اي بود ك

ه موجب شداين قراءات جايگاهي استواريابد.
در نيمــــة دوم قرن چهارم هـر چنــــــد ابن مهـران در 

خراسان قراءات عشـر و ابن غلبـون در مصـر قراءات ثمان را 
مطرح كردند، در عراق همان قراءات سبع متداول بود و قراءات 
 ديگر، شـاذ به شـمار مي رفت . مهم ترين كتاب ابن مجاهد، 

السبعه  است
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مقاالت
 (رك : دائرة المعارف بزرگ اسالمي ، ج ، صص ـ ۵۸۴ـ ۵۸۲).

مقـري و  محـدث ،  بن جعفـر،  (۳۱)ابوالحسـين احمد 
وي را  قـراءات ،  فقيه حنبلي بغداد.علماي حــــديـث و 
ثقه دانسـته اند. گفته شـده آثار وي بالغ بـر ۴۴۰ اسـت كه از 

جملة آنهامي توان به ناسـخ القرآن و منسوخه  و متشـابه القرآن  
اشـاره كرد (رك : دائرة المعارف بزرگ اسـالمي ، ج۴ ، صـص و 
۶۹۴ ؛ معجم المؤلفيـن ، ج۱  ، ص ). دانـي، در كتاب المحكـم ، 

ضبط كلمات بسياري را به نقل از «ابن المنادي » ذكر كرده است .
(۳۲)ابومحمـد عبداهللا بن جعفـر فارسي َفَسـوي ، محـدث ، 

اديـب ، لغـوي و نحـوي . وي در فسـا ـ ازنواحي شـيراز ـ 
به دنيا آمـد. پـدرش از محدثان بـزرگ و مشـهور زمان خود 
بـود. ابن درسـتويه از كودكـي در سـفرهاي پدر به شـيوة 
 معمول محدثان براي جمع آوري حديث با وي همراه گرديد 
و تقريبـًا ۱۲ سـاله بود كه بـا پـدرش وارد بغـداد شـد و در 

آنجـا از محضـر اسـتادان بزرگي چون ابن قتيبه ، مبـّرد و 
ثعلب بهره برد. وي در قراءات صاحب نظر بـود. از جملة آثار 
وي در اين زمينه مي توان به الحجة للقـراء اشـاره كرد (رك : 

دائرة المعارف بزرگ اسالمي ، ج ، صص ـ ۴۹۳).
(۳۳)وي متولـد سـال در روسـتاي كفر سـليمان بحري در 
ناحية غرب مصر(امـروزه از توابع كنوني «دميـاط ») اسـت . 
در سن۱۸ سـالگي نزد شيخ ابوالعينين شعيشـع رفت و تـا 

آن زمان فقط چند سوره حفظ بود. 
در سن سالگي ، درمدت هشت ماه موفق به حفظ قرآن شد. 

مدرس علوم شـرعي و  پس مدتي به قاهره رفت ودرآنجـا  
زبان عربي (به ويژه علم قرائت )شد.

به تالوت قــــرآن پرداخـت و  راديـــــو  مـــــدتـي در 
اختبـار. اعضاي اصلي كميتـة  يكـي از  سـال۱۹۶۱  از 

وي همچنين كارشناس تالوت بوده و بسياري از مصاحف مانند 

ترتيل شيخ حصري به روايت ورش ، محمد صديق منشاوي ، 
مصطفي اسماعيل و... را بازشنوايي و كارشناسي كرده است . 
كشـورهاي متعددي مانند امارات و سعودي براي تصحيح از 

وي دعوت كرده اند. 
شـيخ «االزهر»،  زمـــــان شـيخ عبدالرحمان تاج ،  در  او 
همراه عبدالفتاح قاضي و ديگران ، عضـو اولين كميته اي بود 

كه به تصحيح قرآن پرداختند.
 (أشهر من قرأ القرآن في العصر الحديث ، صص ـ ۸۷ـ ۸۲).

(۳۴)«اماالضبط للمصحف فاليعتبرتوقيفًياالنه معلوم ان المص

حف كتب في عهدالصحابةدون نقط اوشكل . 
فالرسم عبارة عن االعمدة ؛اماالضبط  فعبارةعن بياض االعمدة 

و طالئها و يمكن تغييره في اي وقت .»
(۳۵)مقدمة منهج الصادقين في الزام المخالفين ، ص ۳۱
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خوب که بنگريم، اين هنر شـريف در راه اين رسالت 
عاشقانه و سماع هزاران ساله، هرگز از نفس نيفتاده 
اسـت. و چنان که در پی می آيد، طی تمامی تاريِخ ُپر 
غرور خود بـر اين ارج باليده و رشـد نمـوده تا عاقبت 
بتواند به آن مقصود عالی دسـت يابـد! بدين روی، به 
نظر می رسـد که قـرآن نويسـی که محـور اصلی اين 
کاوش است؛ درطول سرگذشِت خود کوششی برای 
اعالم هويـت فرهنگی و فهم مّلت هـا وحکومت ها از 
مفاهيم ونکات باريک تر از موی آن روايت عالی بوده 
اسـت. جالب اين که درطول اين طريق، حکومت ها 
ومردمانـی درايـن کار موفق بـوده اند که هدفشـان 
خدمت و زيبا نگاری آن مفهوم زيباتر بوده اسـت و نه 

جعل هويت.
ايـن مطلـب بنـا دارد تـا بـه توضيـح چگونگی سـير 

تدوين و رشـد هنری و زيباشناسـانه ی نگارش کالم 
اهللا، دوشـادوش و مطابـق بـا پيشـرفت و تکامل هنِر 
خوشنويسـی و خوشنويسـان ايرانـی در گـذر زمان 

بپردازد.

  ازهمين قياس مسـئله ی خـط و خطـاط – کتابت و 
کاتـب – خوشـنويس و خوشنويسـی که البته رشـد 
و تعالی و نيـز گسـتره ی آن از ديگر فنـون و هنرهای 
مربـوط به کتـاب آرايی چشـمگيرتر بـوده و علت آن 
اين که در تمدن اسالمی، خط به مثابه يک پديده ی 
فرهنگی، هم هنر محسوب می شده و هم وسيله ای 

برای معاش، مورد بررسی قرار می گيرد. (۲)
  با اين بررسـی خالئی کـه در حال حاضر پيـش آمده و 
باعث سکوِن سير تکاملی و گسترِش سهم به حق ذوق 

  محمد كاظم اميد بخش   خوشنويسى 
شايد روايتى از خِط زلف يار است، آن 
جا كه خواجه ى شيراز مى فرمايد: 
«معشوق چون نقاب ز رخ بر نمى كشد 
/ هركس روايتى به تصور چرا كند»  
وبدين گونه، سماِع منحنى حروف بر 
صفحه اى ازكلمات آغاز مى شود كه 
شايد بتواند اشاره اى به زيبايِى بى 
نظيِر آن معناى بى نهايت باشد.   به 
همين معناست كه خوشنويسى؛ هنر 
بصرى و تجسم بخشيدن به كالم 
اهللا است. چه در قالب نگارش قرآن و 
حديث و متن ها مذهبى، و چه در وادى 

شعرها و مضامين عرفانى. (1) 
ثثيث و متنها مذهبى، و چه در وادى  حد

ننين عرفانى. (1)  ييشعرها و مضام

سير تدوين و رشد هنري نگارش كالم اهللا در هنر خوشنويسي ايراني

محمد كاظم اميد بخش
سرپرست واحد هنري و دبير شوراي هنر 

مركز طبع و نشر قرآن كريم
كارشناس هنري خط و تذهيب و مدرس 

خوشنويسي
عضو انجمن خوشنويسان ايران
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هنرمندان ايرانی شده است، به وضوح پيدا خواهد بود. 
در پايان نيز پيشنهاد راهکاری که بتواند جانی دوباره و 
تحّولی در خور که آن سرگذشت را به سرنوشتی عاقبت 

به خير برساند، مطرح خواهد گرديد.

 سرگذشت کتابت و زيبانگاری کالم اهللا
  در بررسـی اين سرگذشـت از آغاز تا به امروز، تاثير و 
تجلـی ذوق ايرانيان در سراسـر اين کوشـش واضح 
اسـت. چنان کـه از زمانی کـه دوره ی قرآن نويسـی 
به منظور ثبـات وتضمين بقا درصدر اسـالم سـپری 
گرديد و سـپس وجه هنری آن به عنـوان تحفه های 

حکومتـی –  هويـت وميـراث فرهنگـی و دعـوت به 
مفاهيم غنی اسـالم اهميـت يافـت. و در دوره های 
نزديک تر که جنبه ی کاربردی و عمومی بهره گيری 
از آن مطرح بوده؛ نقش هنر و هنرمندان ايرانی به ويژه 
خوشنويسان در پرداختن به اين کار ارزشمند باعث 

احترام و افتخار است.
     هنر ايرانی در سايه سليقه ی حکما و فرهنگ و 

ملّيت عربی
  ايـن تاثيـر از دوره ی عباسـيان (يـک صـد و چهل و 
پنـج هجـری قمـری) به اين سـو مشـهودتر اسـت. 
درايـن دوره بغـداد مرکـز خالفـت عباسـی گرديد. 
معماری اين شـهر با الگوگيری از هگمتانه و به شکل 
دايره ای انجام گرفت. اين موضوع سـبب گردآمدن 
ايرانيان به خصوص اهل خراسان درآن جا شد. پس 

از آن به قرآن نگاری نيز اهتمام فراوان شد. خط کوفی 
مشـرقی(ايرانی) در ايـن دوره پديد آمد و بـه عنوان 
شـيوه ی بهتری در نـگارش، در مـدت کوتاهی خط 

اصلی قرآن نگاری محسوب شد.
  اعراب و اعجام گذاری خط که پيش تر به دسـت ابی 
االسود ازطريق اعمال نقطه به رنگی مجزا از حروف 
و نقطه ی نوشـته ها و بـرای خوانش درسـت کلمات 

صورت گرفته بود، نيز دراين دوره سامان يافت. (۳)
  نوشتن قرآن به اين شـيوه و با فراز و فرود مولودهای 
خط کوفی مشـرقی (مشـجری – مورق يا ريحانی – 
مزّهر يا ُگل دار – مظّفر – معّقد يا گره دار – معّشـق يا 

پيچيده – متشابک يا درهم پيچيده ی منظم – موشح 
يـا مصـّور – پيرآمـوز – معقلـی) جهـت کاربردهای 
مختلف در کتاب آرايی و معماری اسالمی ادامه يافت 
و به پيشـرفتی روزافزون رسـيد. سـرانجام اين ذوق 
منجر به ابـداع و پيدايش خط های تـازه ی ديگری، 

معروف به اقالم سته (شش گانه) شد.
  اقالم سته عبارت اند از: محقق – ريحان – ثلث – بديع 

(که بعدها به خط نسخ معروف شد) – توقيع و رقاع.
  محمدبن علی بن حسين بن مقله بيضاوی شيرازی، 
خوشـنويس و وزير مقتدر عباسـی با اشـراف به هنر 
خوشنويسـان پيش از خود و آگاهی از دشواری های 
خط کوفـی و مشـکالت مربـوط بـه اعـراب و اعجام 
موجود درآن، توانست از خط کوفی شش خط مذکور 
را پديـد آورد که بعدها به خطوط اصـول (اصول خط 

های متداول اسالمی) معروف گرديدند.
  ابن مقله درباره ی اين خطوط توجه ويژه کرد و برای 
آن قواعدی وضع نمود و عده ای را به منظور گسترش 
آن اقـالم آمـوزش داد. از اين ميـان برای خـط بديع 

دوازده قاعده زيباشناسانه تبيين کرد. (۴)
  اين خط به دليل اين کـه با حروف منحنی و قوس دار 
که از مشخصه های بارز هنرهای ايرانی است، نوشته 
می شده؛ محبوبيت وگسـترش فراوان يافت. و از آن 
جا که از هر جهت بر خط های ديگر در نوشـتن قرآن 
برتری داشـت، به خط نسخ (ناسـخ خط های ديگر) 

خوانده شد.
  پـس از ابـن مقله توسـط ابن بـواب برای خط نسـخ 
ظرايف و قواعد بيش تری افزون شد. از اين تاريخ خط 
نسـخ، اصلی ترين خط در نوشـتن قرآن بود. ياقوت 
مسـتعصمی که در دوره ی آخرين خليفه ی عباسی 
ظهور يافـت و به دليل تبحر در نوشـتن اقالم سـته به 

«قبله الکتاب» ملقب شد؛ آن را به کمال رساند.
  در بررسی سير تحوالت خوشنويسی قرآن، ذکر اين 
موضوع حايز اهميت است که طبع آثار از نظر هنری 
درسايه ی نظر و شـاخصه های فرهنگِی عرب است. 
به گونه ای کـه ترتيب اولويـت های نـگارش مطابق 
با قريحـه ی درونـی روح سرشـار ايرانيان کـه دارای 
پيشينه ی فرهنگی و هنری غنی تری بوده اند، نبوده 
اسـت و آنان به لحـاظ ذهنـی از اختيار عمـل کاملی 

برخوردار نبوده اند. (۵)
  نوع خط و شـيوه ی قرآن نگاری ناخودآگاه با رويکرِد 
آسـانی در خط و زيبايی در صفحه آرايِی ُمطال تعيين 
می شـده اسـت. آثار اين تقدم وتاخر در لحاظ کردن 
اولويت های گفته شده، تا دوره ی تيموری که تزيين 
و زريـن نمايی مکتوبـات و کتـاب آرايی قـرآن به اوج 
خود می رسد، بسيار برجسـته است. واضح است که 
همه ی شـاهکارهای اين عرصه به سفارش و سليقه 
ی حکمای عرب و به دسـت هنرمنـدان ايرانی خلق 

گرديده اند.

  دوره ی تيموری؛ رويکرد فرهنگی طبع قرآن
و اوج شکوه خوشنويسی و کتاب آرايی

  از ايـن دوره بـه بعـد خالفت هـا جـای خـود را بـه 
و  حکومت هـا سـپرد کـه ماهيـت فرهنـِگ ملـی 
جغرافيايی بيش تری برای  هرپديده ای قايل بودند. 
بنابراين شـيوه نگاری خطوط قرآنی پـس از اين و به 

مقاالت



صحيفه  شماره اول مرداد ماه 1390

تدريج دو بخش ايرانی و عثمانی را شامل می شود.
  از اين برداشت، نقش آفرينی و تاثير مستقيم اهميت 
هـای فرهنگی نـزد زمامـداران بـر تحـوالت هنری 

مشهود است.
  حکومت هـا مبلـغ و مروج رسـمی اسـالم و عامل به 
اصول و ماهيت ارزشمند آن بودند. و از سويی ماهيت 
فرهنگـی و ذوق و تجربـه ی زيباشناسـانه نـزد ملت 
خود را برای خدمت به آن به کار می بسـتند. اين امر 
ناخودآگاه سـبب می شـد که ذايقه ی فرهنگی ملت 
خود را برای ترويج بيش تر اصول اسـالمی و تشويق 

به مطالعه و تدّبر در متون دينی تامين نمايند.
  در ايران، در شيوه ی نوشتن خط، کاتبان اقالم سته را 
با اعمال دور بيش تر و سـطح و عمود کم تر نگاشتند. 
بدين ترتيب از اوايل قرن پنجم هجری، اندک اندک 
عاليم خط تعليق در خط فارسی بروز يافت. اين خط 
را خواجه ابوالعال ارايه نمود. وی همان کسی است که 
برای حروف «پ» و «ژ» و «چ» که تا آن دوره گذاشتن سه 
نقطه معمول نبود، سه نقطه تعيين کرد. اما اين خط 
را خطاط ديگری به نام حسن بن حسين علی فارسی 
کـه کاتبـی از دوره ی عضدالدوله بود، از ترکيب سـه 
خط ثلث و نسخ و رقاع شـکل داد. از خط تعليق برای 
نوشتن معنی آيات به فارسی (که از اين دوره معمول 

شد) و نوشتن َسر سوره ها استفاده شد.
  در ترکيه ی عثمانی نيز پس از خـط تعليق، ديوانی و 

رقعه مورد استفاده قرار می گرفت.
  البته در طول ايـن دوره، خط اصلی و رسـمی نگارش 
متن قرآن همان نسـخ بود و سـده ی  هشـتم هجری، 
قرآن نويسِی شاگردان بی واسطه ی ياقوت مستعصمی 
برجسته است. و چنان که گفته شد در دوره ی تيموری 
بـه اوج خود رسـيد. در ايـن دوره قرآن هـای گوناگون 
در قطع های متفاوت – سـطربندی ها و صفحه آرايی 
های ديگرگونه و به دانگ های غبـار تا جلی، حتا برای 
کاربردهای خاص (مثال قرآن هايی بسيار کوچک برای 

بستن بر بازو) نگاشته شد. (۶)
  اما اتفـاق مهم و تعييـن کننده ی ديگری کـه در اين 
دوره روی داد؛ ابداع خط نستعليق به دست ميرعلی 
تبريزی بود، که نمونه ی شـاخصی برای مثال درباره 

ی تاثير ذوق ايرانی بر خط اسالمی است.
  از ابتدای پيدايش نسـتعليق در اين دوره، استادانی 
برآن پيدا شدند و آن را به جايگاه وااليی رساندند. از آن 
جمله؛ سلطان علی مشهدی و ميرعلی هروی بودند 

که شاگردانی را در اين خط تربيت نمودند. 
  اما از اين خط با وجود ظرفيـت های عالی، در کتابت 
کالم اهللا مورد اسـتقبال قرار نگرفـت. از آن تنها چند 
کاتب قرآن را به اين خط کتابت نموده اند و متاسفانه تا 
دوره ی حاضر نيز وضع قرآن نويسی به خط نستعليق 

به همين منوال بوده است.

  دوره ی صفوی؛ بازگشت به هنر و فرهنگ ايرانی   
اين دوره و قرن های دهم و يازدهم در دنيای اسالم 
و سـرزمين ايـران، دوران بالندگـی و رونـق بـرای 

خوشنويسـی اسـالمی و ايرانی 
بـود. چنان کـه خط نسـخ برای 
کتابـت قرآن دوام و قـوام خود را 
تثبيـت و تکميل نمود. از سـوی 
ديگـر خط نسـتعليق هـم برای 
نوشتن مفاهيم انسانی و عرفانی 
مسـتتر در دين مبين اسـالم به 

کار رفت و هم عنان شد.
  در خط نستعليق بايد از ميرعماد 
حسـنی سـيفی قزوينی نـام برد 
که چند قطعه ی قرآنـی از وی به 
جای مانده کـه اوج هنر قرآنی در 
اين خط اسـت. با کتابت اوسـت 
که به درستی از خط نستعليق به 
عنوان عروس خط های اسالمی 

ياد کرده اند.
  اوايل قرن يازدهم هجری ترجمه 
ی آيات قرآن به خط تعليق نوشته 
می شـد و پس از آن خط شکسته 
ی نسـتعليق جـای آن را گرفت. 
خوشـنويس برجسـته ی خـط 
شکسـته، درويـش عبدالمجيد 
طالقانی بود که خط شکسته را به 

اوج زيبايی رساند.
  كتابت قـرآن  به خط نسـخ در دوره ی تيموری کمال 
يافت و اصول و قواعد خاص خود را پيدا کرد تا شـيوه 
ی ماندگار نوشتن قرآن باشد،از اساتيد برجسته اين 
دوران می توان  آقا ابراهيم قمی  را نام برد که معروف 
است سـالی سـی قرآن می نوشته. وی اسـتاد بزرگ 
ترين نسـخ نويس عصر صفوی تا کنـون، يعنی ميرزا 
احمد نيريزی بوده که چنديـن مجلد از قرآن به خط 

وی باقی مانده اسـت. از آن جمله قرآنـی در موزه ی 
هنرهای اسالمی مصر است. (۷)

 نيريزی به خط نسـخ،زيبايی واستحکام بيش ازپيش 
بخشـيد وظرايفی با ويژگی های زيباشناسانه ی هنر 
ايرانی در آن به کار برد. به طوری که شيوه ی وی به خط 

نسخ ايرانی معروف است. 
کتابت نود و نه تا يک صدو بيسـت قرآن به وی منتسب 
است. بعد از وی هاشم لولوی اصفهانی وخاندان وصال 
شـيرازی و... نيز قرآن هايی به همان شـيوه ی نسـخ 

ايرانی کتابت کرده اند.

 دوره ی قاجاريه و افول خط از نقطه ی اوج
  دوره ی قاجاريـه از سـويی برهه ی اوج و شـکوه هنر 
خوشنويسـی ايران و تکامـل خط نسـخ ايرانی برای 
کتابت کالم اهللا اسـت و از سـوی ديگر بـه دليل ورود 
صنعت چاپ؛ متاسفانه دوره ی انقطاع روند رشد اين 

هنر شريف در قرآن نگاری به شمار می رود.
  اين رويـداد و تبعـات فرهنگـی ناشـی از ورود چاپ 
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به ايـران، که باعـث تنـزل نظـر و ذايقه شـاهان و در 
نهايت فراموشـی تدريجـی يک وظيفـه ی فاخر نزد 
حکومت هـا گرديـد، پـس از تشـريح آن همـه تاثير 
غرورانگيز خوشنويسان ايرانی بر سير تکاملی تدوين 
و طبع قرآن مجيد به عنوان ميزان و معجزه ی پر رمز و 

راز دين اسالم؛ منظور اين مطلب است.
  ورود صنعت چاپ

  با آن که صنعت چاپ به خصوص در ايران و به واسطه 
ی حضور خوشنويسان توانمند،       می توانست گامی 
در جهت گسـترش هنـر و خط باشـد، ولی بنـا به بی 

تدبيـری حاکـم بر اوضـاع از ايـن دوره به بعد سـطح 
سفارش دهندگان قرآن خطی از شاهان و شاهزادگان 
حاکم، به درباريان ورجال تقليل يافت و با وجود اين 
که چاپ سنگی هنوز متکی به هنر خوشنويسی بود، 
اما ايشان به انتشـار تعداد اندکی آن هم برای ذکر نام 
خود و يا ادای نذر بسنده می کرده اند و وجه هنری اثر 

برايشان دارای اهميتی ويژه نبوده است.

  از مولودهـای بعدی اين نگرش نادرسـت، شـيوه ی 
طاهرخوشنويس است که نگارشی از خط نسخ قرآنی 
سـاده و قابل خوانش (ونه چنـدان هنرمندانه) برای 

استفاده ی عامه مردم می باشد.
  پس از اين نيز امکان انتشار سـريع- آسان و پر تعداد 
قرآن از طريق چاپ انگيزه ی الزم را از خوشنويسان، 
که دچـار کسـادی کسـب گرديـده و ديگر از سـوی 
حکومت هـا و شـاهان نيـز مـورد حمايت قـرار نمی 

گرفتند، دريغ کرد.
  گسـترش صنعت چاپ عارضه هايی فرهنگی نيز در 
پی داشت. مطاع هنری اندک و کاالی 
کاربردی سـهل الوصول فراوان شـد 
و در نتيجـه ذوق و سـليقه ی مردمان 
تغيير کرد و رو به آسـان خوانی و آسان 
خواهی نهـاد. در اين اوصـاف، معيار 
خط حتا در امور روزمره هم، خوانايی 
بود و زيبايی متن که در گذشـته لباس 
فاخری بر قامت معانی ژرف بود، رخت 

بر بست.

 اکنون؛ حاِل ما و تاريخ آيندگان
 در حـال حاضـر انتشـار دهنـدگان 
قرآن، عليرغم تعداد فراوان در بخش 
خصوصی و دولتی، و تعـداد فراوان تِر 
شـمارگان قـرآن هايـی کـه بـه طبع 
می رسـد، نيازی به آن نمـی بينند که 
با صـرف هزينـه ای نـگارش هنری و 
تخصصی کالم اهللا را به خوشنويسان 

سفارش دهند.
  بـا آن پيشـينه ی فهيـم در ايـن کار 
فرهنگـی، جـای تاسـف اسـت کـه 
رايج تريـن نمونـه ی قـرآن بـه خـط 
ساده ي نسخ غير ايرانی از عثمان طه، 

خوشنويس سوری است.
  اين اثر جلوه های هنر ايرانی را در خود ندارد و به هيچ 
وجه بيانگر احساسـات و ظرايف برانگيزاننده ی هنر 
ايرانی نسـبت به تقدس آيات آن نيست. بدين لحاظ 
نمـی تـوان آن را حاوی هويـت فرهنگی ملـت ايران 
دانسـت. اما تنها به اين دليل كه انتشار اين اثر نيازی 
به صرف هزينه برای ناشـران ندارد، انتشـار مستمر 
آن باعث چشـم پوشـي از طبع اثري هنري و فاخرتر 

كه مطابق با استدراك و گوياي ارادت ملت ُام القراي 
جهان اسالم شده است.

  در نتيجه ادامه ی اين بی تفاوتی نسبت به ثمره ی آن 
تالش های شايسـته، تباه کردن ميراثی دينی و ملی 
خواهد بود و دريغ کردن فرهنگی گران بها از آيندگان 
که به حتم با کاوش درباره ی دوره ی حاضر به عنوان 
دوره ی دين مداری امور، وجود چنين خالئی را مورد 

سئوال و مطالبه قرار خواهند داد.

راهکار پيشنهادی    
  در چنيـن اوضاعـی اسـت کـه ضـرورت ايجـاد يك 
بسـتر مناسـب هنـري و تخصصـي بـراي كشـف و 
پرورش استعدادهاي برجسته به ويژه در رشته هاي 
خوشنويسي اسـالمي وتذهيب الزم به نظر    مي رسد 
تا بتواند آغاز فرايندي با پشـتوانه ي قـوي و مداومتي 
هدفمند باشد. بنابراين تاسـيس يک مرکز مسوول 
وناظر برطبع ونشر صحيح قرآن  الزم به نظر می رسد. 
اين ضرورت با سازمان دهی يك مرکز مسوول و ناظر 
بر كتابت  كه لحاظ كردن دقت هاي خاص قرآن نويسي 

ايراني مورد نظر قرار مي دهد، عملي مي گردد. 
  انتخـاب دقيـق هنرمنـدان باقی مانـده ی عرصه ی 
خوشنويسـی بـه خصـوص نسخ نويسـان ايرانـی، و 
سـفارش و سرپرسـتی و نظـارت بـر حسـن اجـرای 
تخصصـی و زبـان شناسـانه کـه از دسـت آوردهـای 
اخير علوم قرآنی باشـد؛ درشـيوه ی نگارش و تزيين 
صفحـات و کتـاب آرايـی تحولی ضـروری اسـت كه 
تعالي ذوق و تفاخـر فرهنگي ملت ايـران را به دنبال 
خواهد داشـت. آغاز اين حرکت بی شک سبب ايجاد 
انگيزه در هنرمندان دل سـوز اين اقليـم خواهد بود 
که در شـرايط کنونی بيرق داِر گسـترش اسـالم ناب 

محمدی در سراسر جهان است.
 هرچند كه از تاريخ توقف اين رسالت تاكنون خالئي 
خلوت در ادامه ي آن بالندگي فخر آور به وجود آمده، 
اما شايسته خواهد بود كه با به كارگيري هنر- امكانات 
روز وصنعت چاپ در راستاي يك هدف ديني وملي، 
جان تازه اي به نبوغ هنرمندان بخشيده شود و گامي 
بزرگ وموثر براي احياي سـنتي بـا ارزش كه ميراث 
گذشـتگان بوده، برداشـته شـود. به تبع انجـام اين 
عمل شـريف در تاريخ حاضر، به نام پديـد آورندگان 
اين امكان و دليلي براي افتخار نسل هاي وديعه دار و 

جست و جو گر آينده خواهد بود.

مقاالت
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  ايجاد شـوری شايسـته از سـوی مرکز طبع ونشر 
قرآن با تشکيل دارالکتابه خوشنويسی ، خواهد 
توانسـت ضمن ايجاد بسـتري براي رصد و رشـد 
خوشنويسي و هنرهاي وابسته به آن، به آموزش و 
پرورش خوشنويساِن كاتب وحي به صورت اصولي- 
مـدون و تشـكيالتي بپـردازد. «دارالكتابـه» به 
تدريج به مركزي مرجع و قابل اعتماد و تشـخيص 
دهنده ي امتيازات اثر بـراي نظارت بر امور چاپ و 
نشر سراسـري قرآن خواهد گرديد. بديهي است 
كه انتشـار قرآن پس از اين اتفاق از رويه اي واحد و 

صحيح و بسيار هنرمندانه تبعيت خواهد نمود. 
  از سوي ديگر نيازسنجي و بررسي كاربرد قرآن هاي 
منتشر شده و تطبيق آن با نوع كتاب آرايي نيز مي تواند 
پـاره اي ديگـر از فعاليت هـاي ايـن مركز باشـد. كه 
پس از بررسـي موردهاي اسـتفاده، منجر بـه اخذ يا 
سـپردن سـفارش هاي قرآني در دسـته هاي كاربرد 
عمومي- نفيـس – تحفه هـاي فرهنگي و ملـي و... 
و باعـث فعال سـازي ذوق خوشنويسـان تا رسـيدن 
دوباره به افتخارات گذشـته و تدوين نهايي خط ملي 

در نگارش قرآني شود. 
  به هر حال به نظر می رسد ادامه ی اين فراموشی نه در 
شان نظام مقدس ايران اسالمی است و نه شايسته ی 

فهم و فرهنگ واالی مردم بزرگ ايران.
   به حتم سـرآغاز گرفتـن در اين امر و اعتمـاد به نبوغ 
هنرمندان خوشنويس، براي دست يابی به شيوه ای 
مناسـب در خط کـه ويژگی هـای هنـریـ  کاربردی 
و آموزشـی را در بر گيـرد؛ نتيجه ای در خـور افتخار و 
تحسين برای ميراث داران فرهنگی ما و جهان اسالم 

خواهد داشت. انشاهللا

پی نوشت ها:
(۱)  نخستين هنری که در اسالم هيات قدسی و آيينی يافت 
و ظرف مشـهود کالم الهی شـد، خوشنويسـی وهنر کتابت 
قرآن کريم بود.  «کلک قدسـی؛ سـيری در کتابـت کالم اهللا 
مجيد از آغاز تا امروز  /   دکتر سـيدکمال حاج سـيد جوادی  

/   صفحه دوازده»
(۲) حديث نبوی: « الخط الحسـن للفقير مال و للغنی جمال 
و للحکيم کمـال»  ،  «صبح االعشـی  /   قلقشـندی  /  صفحه 
بيسـت و پنج»  ،حديث علـوی: «عليکم بحسـن الخـط فانه 
من مفاتيـح الـرزق»  ،«عقدالفريد  /  ابـن عبدربـه  /  صفحه 

صدوبيست و هشت» 

(۳) خليل ابن احمد الفراهيـد، به جای نقطـه از «الف کوتاه 
مايل» و «واو» - و «دو برابـر» هريک از اين حـرکات به عنوان 
تنوين ها در نگارش قرآن اعراب گذاری شده استفاده کرد و 
سپس همزه و تشديد را وضع نمود.تاريخ قرآن - فصل سيزده  

/ دکتر محمود راميار»
(۴)  ابن مقلـه برای خط بديـع، دوازده قاعده  زيبا شناسـانه 
 تبيين کرد که عبارت اند از: ترکيب– کرسی- نسبت- ضعف- 
قوت- سـطح- دور- صعـود- مجـاز- اصول- صفا و شـان.                                                                                                           
«کلک قدسی؛ سيری در کتابت کالم اهللا مجيد از آغاز تا امروز  

/  دکتر سيد کمال حاج سيد جوادی»
(۵) در نتيجه ی غلبه ی عرب ها بر کشورهايی چون سوريه- 
مصر- عراق- ايران و دشت های وسـيع شرق وغرب، شمار 
قابـل توجهی از غيـر عرب ها به اسـالم روی آوردند. اسـالم 
که شـعار برابـری بين همـه ی مومنـان را مـی داد، هويت و 
فرهنگ تازه مسلمانان را تحت الشـعاع قرار داد. هرکس به 
اسالم ايمان می آورد و به زبان عربی صحبت می کرد، ملّيت 
عربی پيدا می کـرد. برای رسـيدن به هدف بـزرگ آموزش 
همگانی عربی و اطمينان از تلفـظ صحيح قرآن، اصالحات 
قرآن ضرورت يافت.    «خوشنويسی اسالمی   /   ياسين حميد 

سفادی – ترجمه ی مهناز شايسته فر   /   صفحه پانزده»
(۶) خوشنويسـان اين دوره تبحر بسـياری در نوشـتن انواع 
خطوط موجود در آن دوره (به خصوص اقالم سته) داشتند. 
حاکمان و شاهزادگان تيموری چون بايسنقرميرزا و ابراهيم 
سـلطان خود به کتابت قـرآن اهتمام داشـته و نسـخه های 
ارزشمند و نفيسی را نگاشته اند.  بدين لحاظ هنر کتاب آرايی 
و تحول در قرآن نگاری در دوره ی تيموری توجه بسـياری از 

محققان و قرآن پژوهان را به خود جلب نموده است.
    تيموريـان اگرچـه از دانـش و فرهنـگ بهـره ی چندانـی 
نداشـتند اما از همان آغاز حکومت، گرايـش و رويکردهايی 
فرهنگی از خود نشـان مـی دادند. تمام سـالطين تيموری 
از تيمـور گورکانی تا سـلطان حسـين بايقرا مشـوقين انواع 
هنرها از جمله خوشنويسی- کتاب آرايی – تذهيب و تجليد 
بودند. بـه طوری کـه در فاصله ی يـک صدو چهل سـاله ی 
حکومت آن تـا اين، خطوط اقالم سـته و نسـتعليق چنان به 
نهايت پيشرفت خود رسـيدند که کسـی مافوقی برای خط 
خوشنويسـان و قـرآن نـگاران آن دوره متصور نبوده اسـت. 
اين نسخه های خطی چه از نظر موضوع و خط، چه به لحاظ 
آرايش هنری و تصويرسـازی و تذهيب و تجليد در اين عصر 
شهرت بسيار يافت و به عنوان تحفه های شاهانه و ارمغان به 
هر سو فرستاده می شد.  «کمال آراستگی  /   گردآوری دکتر 

ناصر خليلی  /  نشر کارنگ»

(۷) وی در اوج جوانی از نيريز بـه اصفهان مهاجرت کرد و در 
حدود سـال هزار و صد در اين شهر مسـکن گزيد و در دربار 
شـاه سـلطان حسـين صفوی و نزد ُامرا و فضال و هنرمندان 
آن عصر با احترام زيسـت. بـزرگان عصر به هنـر وی ارج می 
نهادند و وی نيز آثار گران بهايی پديد می آورد. گويند در مدت 
عمرش شصت هزار تومان صفوی از دستمزد هنر خود درآمد 
يافته است. و نقل است که از ئدرآمد خود به مبلغ اندکی اکتفا 
نموده و بقيه را انفاق می کرده است.   ميرزا احمد عمر خود را 
به تحرير قرآن و ادعيه و صحايف اشتغال داشته و بسيار نيکو 
خصال و متورع بود. به زيارت مکه و مدينه و عتبات عاليات و 
مشهد رفته است و از يادگارهای اين سفرها يکی قطعه ايست 
در مديحه حضرت رسـول اکرم (ص) که به آب زر روی کاغذ 
خان بالغ به خط نسـخ و هنگام زيارت مدينه نوشـته اسـت. 
ديگری يک نسخه دعای کميل به خط وی که در کتابخانه ی 
سلطنتی ايران موجود است و در نجف اشرف کتابت نموده.                  
نيريزی به مناسبت اختصاص به دربار شـاه سلطان حسين 
صفوی «سلطانی» رقم می کرده و بسياری از آثار او به فرمان 
اين پادشاه کتابت شده اسـت.« ديدارگاه کتابخانه – موزه و 

مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی »

منابع:
  کتاب کلک قدسی؛ سـيری در کتابت کالم اهللا مجيد از آغاز 
تا امروز  /  دکتر سيد کمال حاج سـيد جوادی  /      موسسه ی 
فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم   /   تهران – پاييز هزار و سی 
صد و هفتاد و نه.    کتاب آرايی در تمدن اسالمی  /  نجيب مايل 
هروی  /  انتشارات آسـتان قدس رضوی  /  مشهد – تابستان       

هزار و سی صد و هفتاد و دو.
   کتـاب خوشنويسـی اسـالمی  /  ياسـين حميد سـفادی – 
ترجمه مهناز شايسته فر  /  انتشارات موسسه مطالعات     هنر 

اسالمی  /   تهران –  هزار و سی صد و هشتاد و يک.
   تاريخ قرآن  /  دکتر محمود راميار  /  تهران – هزار و سی صد 

و پنجاه و دو.
   اطلس چهارده قرن هنر اسالمی – جلد دو: هنر خوشنويسی 
از آغاز تا امروز  /  اسـتاد عباس سـحاب  /  نشـر     موسسـه ی 
جغرافيايی و کارتوگرافی سحاب  /  تهران – ارديبهشت هزار 

و سی صد و هشتاد و يک.    
   ديدارگاه تبيان – برداشت آزاد

   اطلس خط  /  حبيب اهللا فضائلی  /  انتشارات مشعل اصفهان  
/  هزار و سی صد و شصت و دو.

   ديدارگاه موزه ی ملی ايران – برداشت آزاد.
   ديدارگاه مرکز فرهنگ و معارف قرآن – برداشت آزاد.
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ميثم معافي    امروزه از رايانه با هدف 
دستيابي به كيفيت بهتر، سرعت بيشتر 
و دقت باالتر استفاده مي شود كاربرد 
رايانه در نگارش و ويرايش متون، نه 
تنها بر سرعت و دقت كار مي افزايد 
بلكه هزينه ارائه مطالب در قالب ها و 
تصوير هاي مختلف و صفحه بندي  هاي 

متنوع را فراهم مي  سازد.

نگارش قرآن بـا رايانه عالوه بر مزايـاي فوق مي  تواند 
امكان تهيـه نمونه  هاي اوليـه براي كتابـت يك متن 
قـرآن را مهيـا سـازد. همچنين بررسـي شـيوه  هاي 
مختلف كتابت و ضبط و رسـم كلمات و آيات قرآني را 
با روش سـعي و خطا امكان مي  سـازد، ذكر اين نكته 
نيز ضروري اسـت كه بطور كلي يك متن قرآن داراي 
شـاخص  هايي اسـت كه در متون ديگر وجـود ندارد 
نظير شماره آيات، سرسـوره، عالمت حزب، سجده 
و... بنابراين استفاده از رايانه و نرم  افزارهاي مرتبط 

از نقش و ارزشي خاصي برخوردار است.
جهـت مشـخص شـدن بهتـر نقـش رايانـه در امـر 
آماده سازي كتب ومصاحف جهت چاپ نگاهي گذرا 

به صفت آماده سازي و چاپ خواهيم داشت.
براي چاپ يك اثر چهـار مرحله اصلي وجـود دارد ؛ 
اول : مرحله حروفچيني شـامل تعيين حروف(انواع 

حـروف و نـوع حروف)،حروفچينـي، غلط  گيـري، 
صفحه  آرايي، صفحه  بندي و فرم بندي؛ دوم: مرحله 
ليتوگرافي شـامل مونتـاژ، روتـوش، تكنيـك رنگ، 
زينك، نايلـون، كليشـه و آماده  سـازي بـراي چاپ ؛ 
سـوم: مرحله چـاپ مرحله چاپ شـامل كار بـا انواع 
ماشينهاي چاپ اتوپرس، افست، رتاتيو، هليوگراف، 
چاپ برجسـته، و انواع چاپ جعبه و جـزآن؛ چهارم: 
مرحله صحافي شامل فرم تا كردن، ترتيب كردن، ته 
دوزي كردن، شيرازه بستن و اكسترو بدرقه گذاشتن، 

طالكوب كردن، گالينگور گذاشتن و جز آن.
در سالهاي اخير در كشـور هاي صنعتي پيشرفتهاي 
زيـادي در تجهيـز و تكميـل وسـايل فـوق صـورت 
گرفته اسـت هـم در انواع جديـد حروفچينـي مانند 
حروفچيني تصويري و حروفچيني از راه دور، هم در 
انواع ماشـينهاي چاپ و صحافي كه از لحاظ سرعت 

آماده سازي رايانه  اي مصاحف و كتب

مقاالت

ميثم معافي
مدير روابط عمومي و آماده سازي و 

تصحيح مركز طبع و نشر قرآن كريم
ليسانس علوم قرآن و حديث از دانشگاه 

تهران
كارشناس قرآني دبيرخانه نظارت بر نشر 

و ترجمه قرآن كريم وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي به مدت ۲ سال
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انتشـار رواج فوق  العاده اي يافته و هم از نظر تكنيك 
رنگ، تحولي بسيار شگرف و سريع پديد آمده است ؛ با 
توجه به موضوع مقاله كه امر آماده سازي است به ناچار 

به سابقه حروفچيني اشاره  اي مختصري كنيم:
حروف از آغاز چاپ كه مرحله چاپ سـنگي بود روي 
سنگ حكاكي مي شـد بعد حروف چوبي ساخته شد 
كه تا ۴۰ سـال پيـش در ايران از آن اسـتفاده مي شـد 
سپس حروف سربي به صورت تك حروف ساخته شد، 
نخستين گام بزرگ و پيشرفت در اين صنعت اختراع 
«حروف قابـل انتقال» بود كه بوسـيله يوهانس ِگنس 
فاليش سوم معروف به گوتنبرگ اهل ماينس آلمان 
(۱۳۹۷ـ  ۱۴۶۸ م) در قرن پانزدهم در خالل سـالهاي 
۱۴۳۶ و ۱۴۴۴ صورت گرفت بدين ترتيب صنعت چاپ 

از مرحله چوبي به مرحله سربي (استفاده از حروف 
فلزي متحرك) منتقل شـد و انجيـل مقدس اولين 
كتابي بود كه در ۲۰۰ نسـخه در مانيس حروفچيني 

شـد اين صنعـت به سـرعت در كشـور هاي 
اروپايي رواج پيدا كرد و تقريبًا بدون هيچ 

دگرگوني مهمي تا قرن بيسـتم ادامه 
يافت. اين حروف سـربي كـه بعد ها 
چوب، مينا، فلز، سـرب اكتي..... و 
قلع نيز بر اين روش اضافه شـد و در 

كشوهاي خانه بندي شده موسوم به 
«گارمه» نگهداري مي  شد.

پس از چاپ به اين روش روشهاي ديگري 
نيز به كار آمد كـه در اين مجـال نمي  گنجد تا 

اينكه اين صنعـت پس از فـراز و نشـيب طوالني به 
سـوي رايانه  اي شـدن پيش رفت و حروف رايانه  اي 
روي موقعيـت خـاص آن، اول بـه صـورت اپتيـك 

شـروع شـد در اين مرحله كه كار با ماشـين مونوفتو 
ناميـده مي  شـد مطالـب روي نوارهايـي كه سـوراخ 
مي  شـد پانچ و سـپس به قسـمت مكانيك فرسـتاده 
مي  شد به طور كلي اين دسـتگاه قسمت الكترونيك 
را به قسـمت اپتيك تبديل مي كرد از حروف مختلف 
عكس مي گرفت و سپس قسـت اپتيك آن كه دستي 
بود به صورت الكترونيك در مي آمد، در مونوفتو فقط 
يك قلم بـود و اسـتفاده از چندين قلم ممكـن نبود، 
پس از اين مرحله، پيشرفت هايي هيجان انگيزي در 
زمينه الكترونيـك پيش  آمد ماشـينهاي جديدي كه 
چند حرف را با هـم مي زد مثًال يازده قلـم كه روي آن 
مي بستند در آِن واحد مي زد، النيتوتايپ از اين قبيل 

بود، بعدها ماشينهاي ديگر با استفاده از فيلم استريپ 
كار مي كردند و در سـالهاي اخير حروف را به صورت 
ديجيتالي ساختند و ديگر محدوديتهاي حروفچيني 
گذشته از بين رفت؛  به هر حال تحوالت حروفچيني 
در صنعت چاپ بيش از هر چيز در گرو پيشرفت هايي 
اسـت كه در زمينه الكترونيك حاصل شده است. در 
دنياي نوين امروز ديگر از حروف معدود و مشخصي 
در حروفچيني استفاده نمي  شـود و اين يكي از نتايج 

بزرگ ورود رايانه در صنعت چاپ است.
در مقايسه با روش سنتي حروفچيني، حروف بسياري 
به آزمايش گذاشته شده است و افراد مي توانند نتايج 
عمل خـود را قبـل از چاپ مالحظـه كننـد در نتيجه 
سـير تحولي در اين سـال ها بوجود آمد كـه فن  آوري 
طبع و نشـر روميـزي با قابليـت آماده  سـازي متن و 
تصويـر از لحـاظ انتقال سـريع اطالعـات، امكانات 
انقالبي تازه پديد آمد، امروزه مي توان با اسـتفاده از 
قلم هاي الكترونيك، نقوش گرافيك رايانه  اي 
را مسـتقيمًا بر صفحه نمايـش ايراد و در 
متن ذخيره شده ادغام كرد همچنين 
با استفاده از حافظه  هاي الكترونيكي 
پيشـرفته مي تـوان تـا هـزار ميليون 

نشانه حروفچين را ذخيره كرد.
اسـتفاده از صنعت رايانه در طراحي 
صنعت چاپ اهميـت فوق  العاده  دارد 
به نحوي كه بـا انتخاب حروف مناسـب با 
موضـوع، مي تـوان زمينه جلب و جـذب افراد 

عالقمند را بيشتر فراهم كرد.
در واقـع پديـده انتشـارات روميـزي عجيب تريـن و 
بديع تريـن اتفاقـي اسـت كـه در زمينـه رايانه  هاي 
تخصصي رخ داده اسـت و بوجـود آمـدن آن مديون 
پيشـرفت سـخت افزار و نرم  افزار در چند سـال اخير 
و بوجودآمدن دسـتگاههاي چاپگر ليـزري با امكان 

گرافيكي قوي است. 
هم اكنون هر شـخص حقيقي و يا حقوقي در امر كار 
خود مي تواند اقـدام به حروفچينـي، صفحه  بندي و 
چاپ در كيفيت بـاال كند يعني امري كه تا چند سـال 

پيش از اين بيشتر يك رويا بود.
اكنون با رايانه  اي شـدن همـه مراحل چـاپ عمًال از 
حروفچينـي سـربي و چاپ مسـّطح نشـاني بر جاي 
نمانده است و بقاي سازنده هرنوع ماشين  آالت چاپ 

نيز اين است كه با زمان پيش بروند.

نرم  افزارهايي كه رايانه را به يك ابـزار كار مفيد براي 
انتشارات تبديل ساخته  اند عبارتند از :

الف) برنامه  هـاي واژه  نگار ماننـد Word و.... كه ذيًال 
اشاره اي به نرم  افزار مي كنيم :

رايانه  اي كه به عنوان واژه  نگار عمل مي كند مانند يك 
ماشين تحرير معمولي داراي يك صفحه كليد است با 
اين تفاوت كه فشاردادن هر كليد در رايانه يك حرف 
الفبا يا يكي از عاليم ويژه موجود بر صفحه كليد روي 

صفحه نمايش منعكس مي شود.
متن در صفحه نمايش به آسـاني غلط  گيري و اصالح 
مي شـود و هر نوع تغييـر در حـذف و اضافـه كلمه يا 
عبارتي در برابر چشم اپراتور قرار مي گيرد. اين متن را 
مي توان با همان كيفيت ويژه خود بر روي حافظه  هاي 
جانبي ذخيره كرد و هر وقت كه الزم شد آن را مجددًا 
بازيابـي و تصحيح نمـود. واژه  نـگار در تعريف دقيق 
عبارت اسـت از طيف وسـيعي از برنامه  هايـي كه كار 
نـگارش متـون، تصحيـح، نـگاه داري، تنظيـم ابعاد 
حروف و صفحه  آرايي را انجـام مي دهد. به طور كلي 
رايانـه دسـتگاه الكترونيكي قابـل برنامه  ريزي براي 
منظورهاي مختلف اسـت و چهار موضـوع اصلي در 
طرح آن مورد توجه قرار گرفته كه امروزه اسـاس كار 

اكتر نرم  افزارهاست:
اول: ديدن و مشـخص كردن به جاي بخاطـر آوردن و 
تايپ كردن به نحوي كـه با دادن دسـتورالعمل به آن، 
همه موارد روي صفحه ديده مي شود و كافيست كه به 

وسيله ماوس يا كي برد آن را مشخص و انتخاب نماييم.
دوم: افشـاي ترقي به اين معنا كه هـر لحظه مطالبي 
نمايش داده مي شـود كه مورد نياز اسـتفاده كننده و 

مربوط به آن لحظه است.
 سـوم: همگن بودن دسـتورالعمل ها در محدوده  ها 
به طوريكه كليه كارهاي مختلف از يك معيار پيروي 
كنند و اپراتـور را از رجوع بـه دفترچـه راهنما، براي 

اجراي هر كار بي  نياز سازد.
چهارم: مطلبي كه در صفحه نمايش ديده مي شـود 
همان متـن و تصاوير و همان كيفيتـي خواهد بود كه 

نهايتًا چاپ مي شود.
ب) برنامه  هاي گرافيكي مكمل مانند corel، فتوشاپ 

و... كه به توضيح نرم  افزار corel بسنده مي كنيم:
نرم  افزار Corel Draw  چيزي نيست كه نياز به معرفي 
داشـته باشـد نرم  افزاري كه بـه انتقال ايـده به عمل 

شهرت دارد.

ي  ه ل  ر  م  ز
بدين ترتيب صنعت چاپ 

سربي (استفاده از حروف 
للـل مقدس اولين  ــد و انجي
ه در مانيس حروفچيني   

ووـورهاي  ــت در كش
بًا بدون هيچ 

تتـتم ادامه 
ههـه بعدها 
ي..... و 
ددـد و در  ــش
موسوم به

شهاي ديگري 
ااـال نميگنجد تا  ــج

ييـيب طوالني به  ــراز و نش
ش رفت و حروف رايانهاي 
ككـك  ــورت اپتي ووـ ــه ص ههـ ــول ب

ف اش ا كا ك

ز ل  ب و ر  ل 
ييـير تحولي در اين س ــس

ززـزي ــر رومي ررـ ــطبع و نش
ااـاظ انتق ــر از لح ررـ ــتصوي
انقالبي تازه پديد آمد
قلمهاي الكتر
تتـتقي ــرا مس

متن ذخ
با استف
ررـر ــپيش
نشانه
تتـتف ــاس
صنعت

به نحوي ك
ــتـ ووـوع، مي ــموض
عالقمند را بيشتر فر

ددـده انتش ــع پدي ععـ ــدر واق
ا ييـي ــن اتفاق ننـ ــتري تتبديع

ا ا خ خ

متن در 
صفحه نمايش به 

آساني اصالح مي شود 
و تغيير در حذف و اضافه 
كلمه  به عبارتي در برابر 

چشم اپراتور قرار 
مي گيرد
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پديده 
انتشارات روميزي 

عجيب  ترين و بديع  ترين 
اتفاقي است كه

در زمينه رايانه  هاي 
تخصصي رخ داده 

است

با اين نرم  افزار اين امكان فراهم اسـت كه با استفاده 
از مجموعه ابزارهاي گرافيكي كه در اختيار اسـت از 
عهده هر نوع پـروژه  اي (از طراحي لوگـو و گرافيك -

هاي مورد استفاده در وب، صنعت چاپ و... گرفته تا 
طراحي جلد، پوستر، صفحات تذهيب دار و هر چيز 

چشم نواز ديگر) برآمد.
اصـول كار Corel  بـر مبنـاي بـردار (Vector)اسـت 

موضوعـات در(Object) در كـورل بر مبناي 
Node ) طراحـي  خـط و نقطـه (گـره 

مي شـوند كه در نتيجـه انـدازه و ابعاد 
در ايـن مدل مهـم نيسـت، يعني در 
طراحهاي برداري Resolution معنا 
ندارد و هر چقـدر كاربر مايل باشـد 

مي تواند انـدازه طرحها را بدون افت 
 Resolution كيفيـت زيـاد كنـد البتـه

در بعضـي تنظيمات و افكت  ها اسـتفاده 
مي شود كه باز مربوط به عكس و تصوير و خارج 

از موضوع است.
ج) برنامه صفحـه  آرا: جهت فرم  بندي قبـل از چاپ 
متناسـب با نـوع دسـتگاه چـاپ و ابعاد كاغـذ مورد 

استفاده و قطع كار.
 آنچه تا كنون بيان شـد بررسي اجمالي بود كه از روند 
آماده  سـازي كتب، مصاحف و.... از ابتدا تا كنون، در 
ادامه نگاهي ديگر به آماده  سـازي رايانه  اي مصاحف 
به صورت خاص خواهيم داشت و با توجه به تخصص 

مركز طبع و نشـر قرآن كريـم در زمينه آماده  سـازي 
مصاحف، ادعيـه و سـاير متـون ديني جهـت تبيين 
بهتر امر از تجـارب و فعاليت هـاي اين مركز اسـتفاده 

خواهيم كرد.
همانگونه كه در مقدمه نيز عنوان گرديد نقش رايانه 
در آماده  سازي قبل از چاپ بسيار حائز اهميت است 
مركز طبع و نشر قرآن كريم به منظور مكانيزاسيون 
و تسهيل در امر آماده سازي مصحف شريف، 
ادعيه و ساير متن ديني ذيل هدف ترويج 
و نشـر شـيوه نـگارش و عالمت گذاري 
خود، واحد آماده  سـازي را تأسـيس 
كرد كه مهم ترين وظيفـه اين واحد 
تهيـه و توليـد فايل هـاي الكترونيكي 
قابل عرضـه در بـازار نشـرمكتوب و 
نشـر الكترونيك جهت استفاده عموم 

عالقمندان كالم مقدس است.
آنچه در آماده  سازي مصاحف هم اكنون صورت 
مي پذيرد براسـاس همان اسـلوب ياد شـده است 
يعني اسـتفاده از رايانه و نرم  افزارهاي مرتبط با امر 
آماده سـازي. توليد فونت هاي قرآن نيز گامي بسـيار 

مهم و قابل توجه در اين حوزه است.
با توجه به پيچيدگي اجرائيات هر پروژه به عنوان مثال 
روند عمليات اجرايي آماده  سازي قرآن كريم (با فونت 
رايانه  اي نسخ عربي براساس خط عثمان طه همراه با 

ترجمه زيرنويس) را ذيًال بيان مي كنيم:

۱) مشخص شـدن نوع پروژه (شـامل نوع قلم، تعداد 
صفحـات، ابعـادكار، نوع ترجمـه، نوع قلـم ترجمه، 
چند رنگ بودن كار، نوع آرايه  هاي مربوط به گل آيه  ها، 

سرسوره  ها، كادر عمومي و...)
۲) چينش متن قرآن با در نظر داشتن سايز قلم، طول 
سـطر، اندازه ارتفـاع، ابتـدا و انتهاي صفحـه، ابتدا و 

.Word انتهاي سطور، و... در محيط
۳) تهيـه پرينت جهت تصحيـح (اين مرحلـه از كار با 
توجه به نوع كارشـامل چندين نوبت رفت و برگشت 

كار بين آماده  ساز و مصحح خواهد بود)
۴) چينش متن ترجمه با در نظر داشـتن سـايز قلم، 
طول سطر، اندازه ارتفاع، ابتدا و انتهاي صفحه، ابتدا 

.Word و انتهاي سطور، و... در محيط
۵) تهيـه و پرينت جهت تصحيح(ايـن مرحله از كار با 
توجه به نوع كارشـامل چندين نوبت رفت و برگشت 

كار بين آماده  ساز و مصحح خواهد بود)
(Word) ۶) تهيه خروجي از محيط

 Corel ۷) آوردن فايـل متـن و ترجمـه در محيـط
جهت تكميل كار.

۸) درج آرايه  هاي هنري صفحات شامل كادر، گل آيه، 
سرسوره، سرصفحه، حواشي تقسيمات و....

۹)تهيه پرينـت جهـت تصحيح(اين مرحلـه از كار با 
توجه به نوع كارشـامل چندين نوبت رفت و برگشت 

كار بين آماده  ساز و مصحح خواهد بود) 
۱۰) بررسي نهايي رنگ هاي خروجي چاپي

۱۱) آماده كرن فايل با فرمتهاي استاندارد جهت انجام 
مراحل ديگر(تهيه اوزاليد، پالت و....)

البته الزم به ذكر اسـت كه آماده سـازي در دو محيط 
جداگانه متصويراتي را بوجود مي آورد و چنانچه بتوان 
نرم افـزار ي تهيه نمود كـه عمليـات اجرايي محيط 
مربوط بـه چينش، تايـپ و صفحه آرايـي را با محيط 
گرافيكي يك جا انجام دهد اتفاقـي ميمون و تحولي 
ديگر در عرصه آماده سازي رايانه  اي مصاحف و ساير 

كتب مي باشد.

منابع :
۱.جـزوه (توحيهـي) نرم  افـزار قـرآن نـگار ـ شـركت گام 

الكترونيك
۲.مقاله پيشرفتهاي الكترونيكي ورايانه  اي در صنعت چاپ 

دكتر قاسم صافي استاديار دانشگاه تهران 
۳.پايگاه اطالع رساني مركز طبع ونشر قرآن كريم   

مقاالت
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 تصحيح مصاحف در جمهوري اسالمي ايران
 تا زمان پيروزي انقالب اسـالمي ايران، هيچ مركزي 
عهده دار مسئوليت تصحيح مصاحف و صدور مجوز 
چاپ و نشـر قرآن نبوده اسـت و بعضًا اين كار به  طور 
شـخصي انجام مي پذيرفت كـه متأسـفانه از دقت و 

كيفيت مناسب شأن قرآن كريم برخوردار نبود.
پس از پيروزي انقالب اسـالمي  و تأسـيس سـازمان 
تبليغات اسالمي، در سال ۱۳۶۳ دفتري در دارالقرآن 
الكريم اين سـازمان با نـام « دفتـر نظارت بـر چاپ و 
نشـر قرآن كريم » تأسـيس شـد. با شـروع به كار اين 
دفتر، به مـدت تقريبـي دو سـال، عمًال مجـوز چاپ 
كليه مصاحـف متوقف و تنهـا براي مصحـف به خط 
 عثمان طه مجوز صادر شـد و همين امر باعث شد كه 
اين خـط ( و شـيوه ) تا سـال هاي متمادي پـس از آن 
بي رقيب باشد و در بسياري از محافل و جلسات مورد 

استفاده قرار گيرد.
جاي هيچ شـكي نيسـت كه تأسـيس اين دفتـر، كار 
اساسـي در سـامان دهي و نظم بخشـي بـه وضعيت 
كتابت، چاپ و نشر مصاحف در كشور بوده است ولي 
به مرور زمان و با افزايش مصاحف دست نويس جديد، 
سرعت تصحيح افزايش يافت و در مقابل از كيفيت آن 
كاسته شـد ضمن آن كه مصححان آن زمان، آموزش 
جدي و مستمري براي آشنايي علمي و دقيق با كليه 

مصاحف و شيوه ها نديده بودند.
اين دفترـ  كه بعدها نام اداره و سازمان به خود گرفت 
ـ  براي رفع اين ضعف اقدام به انتشـار جزوه اي تحت 
عنوان « راهنماي كتابت قرآن كريم » نمود. آن  چه در 
اين جزوه تدوين شـد، بيان برخي از نقطه نظرات در 
باب خوشنويسي و صحيح نويسي متن قرآن بود. در 
حقيقت، دفتر نظارت با نشر اين جزوه قصد داشت تا 
كاتبان را به رعايت مطالبي متوجه سازد كه مالحظه 

آنها ـ   از ابتداي كتابت مصحف ـ   باعث كم غلط شدن 
كار شده و متقابًال تصحيح را ساده تر نمايد.

وجود نقايص فـراوان، برخـوردار نبودن از پشـتوانه 
علمـي و اجرايي قوي، سـليقه اي بـودن بخش قابل 
توجهي از مطالب درج شده و نكاتي از اين قبيل، علت 
به ثمر نرسيدن اين هدف بود و عمًال سبب تشتت در 
شـيوه هاي نـگارش و عالمت گذاري گرديـد. بر اين 
مطلب بايد اين نكته مهم را نيز افزود كه عمًال  نظارت 
ويژه اي  بر جنبه هاي هنري و كيفيت چاپ مصاحف 
نيـز نمي شـد و بعضًا مصاحف با سـطح خطي بسـيار 
نازل و يا چاپ نامطلوب،  مجـوز ورود به بازار مصرف 
را پيدا كرد البته هم اكنون سازمان دارالقرآن الكريم 
ضمن برگزاري دوره هاي آشنايي با مفاهيم و ترجمه 
قرآن كريـم به فراگيري اسـلوب كتابـت مي پردازد و 
فعاليت هاي بيشـتري نسـبت به قبل در دست انجام 

دارد. 

  تصحيح مصحف در مركز طبع و نشر قرآن جمهوري 
اسالمي ايران

مركز طبـع و نشـر قـرآن جمهـوري اسـالمي ايران 
از بـدو تأسـيس، تصحيـح مصاحفـي را كـه با شـيوه 
رسـم و ضبط اين مركـز تهيه شـده، برعهده داشـته 
اسـت. واحد تصحيح اين مركز همزمان با تأسـيس 
مركـز فعاليـت خـود را آغـاز نمـوده و بـا اسـتفاده 
از نيروهـاي متخصـص و باتجربـه نظـارت دقيقـي 
را بـر صحـت متـن آيـات در مصاحفـي كـه جهـت 
 چـاپ آماده سـازي مي شـود، اعمـال نموده اسـت.

با گذشـت زمان و تعدد و تنـوع مصاحـف، اين واحد 
اقدام به جذب نيروهـاي جديد و برگزاري دوره هاي 
آموزشي و نهايتا تربيت نيروهاي متخصص به منظور 
ارتقاء سـطح كمي و كيفي كار نمود.نخسـتين دوره 

ميثم معافي    اهميت كتابت، چاپ و 
نشر مصحف شريف به صحيح ترين 
تصوير ممكن از جمله مسائل مورد 
پذيرش عموم افراد جامعه اعم از 
متخصص و غير ايشان مي باشد و 
بي شك تالش در رسيدن به چنين 
هدفي مطلوب است. با عنايت به 
جايگاه جمهوري اسالمي ايران در 
جهان اسالمـ  به عنوان تنها كشوري 
كه پرچمدار مذهب حقه تشيع است 
ـ حساسيت اين موضوع بيش از 
پيش روشن شده و لزوم علمي بودن، 
يكسان سازي و نظارت همه جانبه بر 
كتابت و چاپ قرآن كريم احساس 
مي گردد و با توجه به حياتي بودن آن و 
ضربه هايي كه در گذشته از اين ناحيه 
خورده ايم، اين حساسيت ملموس تر 

جلوه مي نمايد.

ضربههايي كه در گذشته از اين ناحيه 
خورده ايم، اين حساسيت ملموستر 

جلوه مينمايد.

اهميت تصحيح قرآن در جمهوري اسالمي ايران

ايران اسالم جمهوري كتصحيحمصاحفدر باعث ـ مصحف كتابت ابتداي ـاز ـ ـآنها

ميثم معافي
مدير روابط عمومي و آماده سازي و 

تصحيح مركز طبع و نشر قرآن كريم
ليسانس علوم قرآن و حديث از دانشگاه 

تهران
كارشناس قرآني دبيرخانه نظارت بر نشر 

و ترجمه قرآن كريم وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي به مدت ۲ سال
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جـذب و تربيـت مصححـان در سـال ۱۳۸۲ پـس از 
برگزاري آزمون ورودي و سپس كالس هاي تخصصي 
براي پذيرفته شدگان در آزمون، آغاز گرديد كه حاصل 
آن به كارگيري حدود ۳۰ مصحح بود كه تحت نظارت 
 كارشناسان مركز اقدام به تصحيح مصاحف مي نمايند.
در سال ۱۳۸۴ دومين فراخوان جهت جذب نيروهاي 
جديد انجام شـد و همانند دوره نخسـت، داوطلبان 
پس از قبولـي در آزمـون ورودي و طي نمـودن دوره 
آموزشـي شـامل دروس تئوري مربـوط بـه كتابت و 
نگارش قـرآن كريم و نيز كارگاه هـاي عملي تصحيح 
مصاحف به عنـوان مصحح همكاري خـود را با مركز 
آغاز نمودند.يكـي از برنامه هاي مهـم واحد تصحيح 
مركز ارتقاي سطح علمي و عملي مصححان و ايجاد 
آمادگي دائمي در آنان براي تصحيح مصاحف اسـت 
برپايي دوره هاي آموزشـي ضمن خدمت مصححان 
كه طي آن اساتيد معظم مباحث مربوط به كتابت قرآن 
كريم، عالمت گذاري (به شـيوه خـاص مركز) قواعد 
عربي، مفاهيم قرآن كريـم و... را مطـرح مي نمايند 
از مهم تريـن اقدامـات اين مركز اسـت.همچنين به 
منظور تمرين عملي و تسـلط بيشـتر بر امر تصحيح 

كارگاه هـاي آموزشـي و نيـز آزمونهـاي مختلف در 
زمينه هاي تصحيـح متن آيات قرآن كريم، شـناخت 
حروف ناخوانا، ويژگي ها و خصوصيات شـيوه مركز، 

نحوه تصحيح حواشي مصحف و... برگزار گرديد.
ضمنـا يكي از بخش هـاي كاري اين واحـد، تصحيح 
متون غير قرآني نظير ادعيه مي باشد. به همين منظور 
هم در دروس تئـوري و هم در كالس هـاي كارگاهي 
بخش مهمـي به اين امـر اختصاص داده مي شـد كه 
 از آن جملـه اسـت كالس آشـنايي بـا امـالي عربي.
الزم به ذكر اسـت اين واحد با برگزاري نشسـت هاي 
آموزشـي تخصصي حين خدمت و با بررسي مستمر 
تمامي فعاليتهاي مصححان نسـبت به ارتقاي سطح 
علمي و عملي ايشان توجه وافر دارد.هم اكنون واحد 
تصحيح مركز با بهره مندي از حـدود ۴۰ نفر مصحح 
آموزش ديـده با دقـت تمـام، مصاحف تهيه شـده را 
در چنديـن مرحله مـورد بازبيني قـرار داده و پس از 
اطمينان از صحت متن آيات قرآن كريم، اجازه چاپ 
و نشـر آن را صادر مي نمايد. تا كنون بالـغ بر يكصد و 
پنجاه عنوان مصحف شـريف در اندازه ها و قطع هاي 
مختلـف پـس از تصحيحات مکـرر و اصـالح اغالط، 

توسط واحد تصحيح اين مركز مجوز چاپ دريافت و 
نهايتاً  به زيور طبع آراسته شده است. 

مراحل تصحيـح مصاحف در اين مركز به شـرح ذيل 
است :

  الف) تصحيح مصاحف با فونت رايانه اي
مرحله اول : مصاحفي كه با استفاده از فونت رايانه ايـ  
كه بر اساس خط عثمان طه طراحي شده و در مراحل 
بعد، ساير فونت هاي در دست تهيه پس از نهايي كردن 
آنهاـ  تهيه مي شوند، با استفاده از نسخه اصلي در قطع 
مورد نظر و با ويژگي هاي خاص خود تهيه مي شوند. از 
آنجا كه نسخه مادر به دفعات مورد بررسي قرار گرفته 
و عاري از هرگونه اشـتباه مي باشـد، قطـع مورد نظر 
از روي آن سـاخته شـده و پس از يك مرحله تصحيح 
ـ به منظور جلوگيري از هرگونه اشـتباه احتمالي كه 
ممكن است در مراحل آماده سازي پيش آمده باشدـ  
براي تهيه فيلم، پالت و يا... به مراكز خدماتي قبل از 

چاپ ارسال مي شود.

مرحله دوم : پـس از تهيه فيلـم، اوزاليد و يـا به روش 
ديگـر پـالت آن آماده شـده و بـراي تصحيـح مجدد 
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به مركز عـودت داده مي شـود. اوزاليد و يـا پروفهاي 
مصحـف در اين مرحلـه تصحيـح كامل مي گـردد و 
اشـكاالت احتماليـ  كـه در مرحله قبل ايجاد شـده 
اسـتـ  اسـتخراج و جهت اصالح به مراكـز خدماتي 
قبل از چاپ اعالم مي شـود. بدون ترديد دقيق ترين 
مرحله تصحيح، همين مرحله مي باشد كه اين كار با 

دقت مضاعف صورت مي پذيرد.
مرحله سوم : پس از چاپ مصحف، تصحيح آن در دو 

مرحله صورت مي پذيرد :
ـ پس از چاپ، فرم هاي چاپي مصحف مجددًا تصحيح  ۱
مي گردد. با اين كار اگر در مرحله چاپ، جاافتادگي يا 
اضافه اي ايجاد شـده باشـدـ  پس از انطباق دو صفحه 
مشـابهـ  آن مـورد مشـخص و جهـت اصـالح اعـالم 

مي شود. 
۲ـ نسخه چاپ شده توسـط مصححان به طور دقيق و 
كامل بازبيني مي شود تا اشكاالت احتمالي استخراج 

گردد.
دفعات تصحيح در هر يك از مراحل سه گانه ياد شده 
به قطع مصحف، ترجمه و تصويـر چينش آن، تعداد 
سـطور و ديگر تغييرات ايجاد شـده در نسخه اصلي 

بستگي دارد.

  ب) تصحيح مصاحف خطي 
مرحله اول : پس از كتابت، مصحف اسـكن مي شـود 
و پرينـت تهيـه شـده از آن در چنـد مرحلـه تصحيح 
مي گردد. پس از آن كه اشكاالت موجود در آن از بين 
رفت، اجازه تهيه فيلم و يا پالت از اين مصحف، صادر 

مي گردد.
مرحلـه دوم : اوزاليـد و يـا پـالت، بـراي تصحيـح به 
مركز ارسال مي گردد. شـيوه تصحيح اين مرحله در 
مصاحف رايانـه اي و خطـي تفاوتي نمي كنـد و فقط 

دفعات تصحيح در مصاحف خطي بيشتر مي باشد.
مرحله سوم : پس از چاپ مصحف خطي، نسخه چاپ 
شـده همانند مصاحف رايانه اي چاپـي در دو تصوير 

بررسي مي گردند.
بررسـي مصاحـف چاپ شـده به ايـن دليـل صورت 
مي گيرد كـه ممكن اسـت در مراحـل فرم بندي كار 
اشكاالتي ايجاد شده يا پرشـدگي در زينك رخ داده 
باشـد. هر دو اشـكال نهايتـًا در چاپ مصحـف تأثير 
مي گذارد و ممكن است جزئي از مصحف چاپ نشود 

يا لكه زائد بر روي آن ايجاد شود. 
الزم به ذكر اسـت در صـورت بروز متصويـر چاپي در 
مصحـف، ناشـر موظف اسـت فـرم داراي اشـكال را 

مجددًا اصالح نموده و چنانچه غيرقابل اصالح باشد 
چاپ مجدد نمايد.

 ج) بازبينـي صحافـي مصاحف چاپ شـده (اعم از 
رايانه اي و خطي)

پس از چاپ و صحافي مصاحـف، تمامي آنها از حيث 
كيفيت صحافي و صحت چينش فرم هـاي چاپيـ  با 
كمك ناشرـ  بازبيني مي شود. از آنجا كه ممكن است 
صحافي بعضي از مصاحف نافرم باشد يا فرم چاپي از 
آن جاافتاده يا اضافه شـده و يا جابجا شده باشد،  اين 
بررسـي باعث مي شـود چنين مصاحفـي از گردونه 
توزيع خـارج شـوند. بديـن ترتيـب  تنهـا مصاحفي 
اجازه نشـر مي يابند كه از نظر صحت محتوا، كيفيت 
صحافي و صحت چينش فرم هاي چاپي توسط مركز 

تأييد شده باشند.

منابع :
ـ مركز طبع  ۱.مقاله بررسي وضعيت كنوني تصحيح مصاحف 

و نشر قرآن كريم
۲.پايگاه اطالع رساني سازمان دارالقرآن الكريم 

۳.پايگاه اطالع رساني مركز طبع ونشر قرآن كريم   
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 عنوان: قرآن كريم
 نوع خط: رايانه اىـ  نسخ عربى

 ناشر: انتشارات كليدر
شمارگان: 5000 جلد

مترجم: ابوبكر عتيق نيشابورى (معروف 
به سورآبادىـ  قرن پنجم هجرى)

 قطع: وزيرى
 ويژگى ها: ترجمه اين مصحف به زبان 
رايج در قرن پنجم هجرى بوده و در 
پايان آن شرح لغات مشكل نيز اضافه 

شده است.

روف 
(

زبان 
 و در 
ضافه 
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 عنوان: قرآن كريم
 نوع خط: رايانه اىـ  نسخ عربى

 ناشر: انتشارات مركز طبع و نشر قرآن 
كريم

 شمارگان: 10,000 جلد
 مترجم: مرحوم دكتر محمد مهدى 
فوالدوند (ترجمه به صورت زيرنويس 

تنظيم شده است)
 قطع: وزيرى

 ويژگى ها: حروف ناخوانا در اين 
مصحف به صورت ترام چاپ شده و 
در چاپ آن از كاغذ نازك (55 گرمى) 

استفاده شده است.

آثار

مميم رركر
باىـ  نسخ عربى خع ن ههاى

ززكز طبع و نشر قرآن  كت مر

10,0 جلد
تتكتر محمد مهدى  حوم د
سسيس  يرنو رري يجمه به صورت ز

ست)

ننين  حروف ناخوانا در ا
صورت ترام چاپ شده و 
( م ااااككاغذ نازك (اغذنازك(5555 گرمى) گ كك 

 است.
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 عنوان: قرآن كريم (همراه با شرح 
آيات منتخب)

 نوع خط: رايانه اىـ  نسخ عربى
 ناشر: انتشارات مركز طبع و نشر قرآن 

كريم
 شمارگان: 50,000 جلد

 مترجم: مرحوم آيت اهللا مشكينى 
(ترجمه به صورت مقابل تنظيم شده 

است)
 قطع: وزيرى

 ويژگى ها: در هر صفحه اين مصحف، 
شرح تفسيرى آيات برگزيده درج 
شده و در پايان مصحف نيز فهرست 

عناوين آمده است

مميم (همراه با شرح  رركر ك 

اىـ  نسخ عربى
ززكز طبع و نشر قرآن  كت مر

50,0 جلد
ننكينى  ككت اهللا مش تتي وم آ
مميم شده  ييورت مقابل تنظ

ننين مصحف،  هر صفحها
دديده درج  اايات برگز ى آ

ززيز فهرست ف يين مصحف نف
ست



مرداد ماه 1390صحيفه  شماره اول مرداد ماه 1390 شماره ففيفه ييصح

آثار

 عنوان: قرآن كريم 
 نوع خط: رايانه اىـ  نسخ عربى

 ناشر: نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبرى مدظله العالى در دانشگاه ها

 شمارگان: 5000 جلد
تفسير  ترجمه  براساس  مترجم: 
الميزان (ترجمه به صورت دور نويس 

تنظيم شده است )
 قطع: رقمى

 ويژگى ها: سالمت متن، ترجمه، 
چينش زيبا و صفحه بندى چشم نواز 

از ويژگى هاى اين مصحف است.

مميم  ر
اىـ  نسخ عربى

ننيندگى مقام معظم  ما
 العالى در دانشگاهها

50 جلد
ررير  تفس ترجمه  ييساس 
سسيس  ه به صورت دور نو

ت )

سالمت متن، ترجمه، 
صفحه بندى چشم نواز صفحهبندىچشمنواز

ننين مصحف است.

شماره اول



مرداد ماه 1390صحيفه  شماره اول مرداد ماه 1390 شماره اول ففيفه ييصح

به  (اهدايى  كريم  قرآن  عنوان: 
مسلمانان كشور آذربايجان)

 نوع خط: رايانه اىـ  نسخ عربى
 ناشر: سازمان چاپ و انتشارات

 شمارگان: 5000 جلد
 مترجم: به زبان تركى آذرىـ  همراه 
با آوانگارى (ترجمه به صورت مقابل 

تنظيم شده است)
 قطع: وزيرى

 ويژگى ها: به جهت سهولت قرائت 
اين مصحف، به همراه متن عربى، 

فونتيك آن نيز درج شده است.

به  ىىيى  (اهدا مميم  رركر ن 
جججييجان)جان) ورآذرباور آذربا

هاىـ  نسخ عربى
 چاپ و انتشارات

50 جلد
ىىكى آذرىـ  همراه  ن تر
رجمه به صورت مقابل 

ست)

 جهت سهولت قرائت 
ب ع تن اه ه  به همراه متن عربى، به

 درج شده است.



مرداد ماه 1390صحيفه  شماره اول مرداد ماه 1390 شماره اول ييصحي

 عنوان: قرآن كريم 
 نوع خط: رايانه اىـ  نسخ عربى 

 ناشر: انتشارات اسوه 
 شمارگان: 10,000 جلد 

 مترجم: مرحوم دكتر محمد مهدى 
فوالدوند (ترجمه به صورت زيرنويس 

تنظيم شده است)
 قطع: رحلى 

 ويژگى ها: اين مصحف به صورت 
درشت خط تنظيم شده و به جهت 
استفاده از كاغذ نازك، حجم آن بسيار 

كمتر از موارد مشابه مى باشد.

آثار

مميم  رركر
ربى خ هاىـ  نسخ عربى ى

ت اسوه 
10,0 جلد 

تتكتر محمد مهدى  حوم د
سسيس  يرنو رري يجمه به صورت ز

ست)

ننين مصحف به صورت 
مميم شده و به جهت  ييتنظ

اايار ا آ ييغذ نازك، حجم آن بسغذنازك
مشابه مىباشد.

ففيفه ييصح



مرداد ماه 1390صحيفه  شماره اول مرداد ماه 1390 شماره اول ففيفه ييصح

 عنوان: قرآن كريم (همراه با شرح 
آيات منتخب)

 نوع خط: رايانه اىـ  نسخ عربى
 ناشر: انتشارات مركز طبع و نشر قرآن 

كريم
 شمارگان: 15,000 جلد

 مترجم: مرحوم دكتر محمد مهدى 
فوالدوند (ترجمه به صورت زيرنويس 

تنظيم شده است)
 قطع: رقعى

 ويژگى ها: در اين مصحف عالوه 
بر شرح برخى از آيات، فهرست 
موضوعات نيز درج شده و در چاپ 
آن از كاغذ نازك گالسه استفاده شده 
است. به  همين جهت وزن و حجم 
مصحف از موارد مشابه بسيار كمتر 

مى باشد. 

مميم (همراه با شرح  رركر ك 

اىـ  نسخ عربى
ززكز طبع و نشر قرآن  كت مر

15,0 جلد
تتكتر محمد مهدى  وم د
سسيس  يرنو رري يمه به صورت ز

ست)

ننين مصحف عالوه  ر ا
اايات، فهرست  ى از آ
ز درج شده و در چاپ 
ك گالسه استفاده شده 
ن جهت وزن و حجم 
ممككمتر  ككار ا ااي ييرد مشابه بسا



صحيفه  شماره اول مرداد ماه 1390

 عنوان: قرآن مجيد (اهدايى به حاجيان 
بيت اهللا الحرام و مساجد سراسر 

كشور)
 نوع خط: رايانه اىـ  نسخ ايرانى

 ناشر: بعثه مقام معظم رهبرى 
مدظله العالى

 شمارگان: 300,000 جلد 
مكارم  اهللا  آيت  حضرت  مترجم: 
شيرازى (ترجمه به صورت مقابل 

تنظيم شده است)
 قطع: وزيرى

 ويژگى ها: اين مصحف به صورت 
روزهاى  (معادل  صفحه اى   365
سال شمسى ) تنظيم شده و حروف 
ناخواناى آن به صورت ترام مى باشد.

آثار

اايان  ييى به حاج ىىي مجيد (اهدا
ام و مساجد سراسر 

رريرانى هاىـ  نسخا
م معظم رهبرى

مدظلهالعالى
ى

300,0 جلد 
ااكارم  م اهللا  ككت  تتي آ ضرت 
رجمه به صورت مقابل 

ست)

ننين مصحف به صورت 
روزهاى  (معادل  هاى 
مميم شده و حروف  ييى ) تنظ
ه صورت ترام مىباشد.

مرداد ماه 1390 شماره اول ففيفه ييصح



مرداد ماه 1390صحيفه  شماره اول مرداد ماه 1390 شماره اول ففيفه ييصح

 عنوان: قرآن كريم 
 نوع خط: رايانه اىـ  نسخ عربى

 ناشر: انتشارات مدرسه
 شمارگان: 15,000 جلد 

 مترجم: استاد عبدالمحّمد آيتى (ترجمه 
به صورت مقابل تنظيم شده است)

 قطع: وزيرى
 ويژگى ها: استفاده از كاغذ نازك 
گالسه در چاپ اين مصحف، حجم آن 

را از موارد مشابه كمتر كرده است.

مميم  ر
نسخعرباىـ  نسخ عربى اى

ت مدرسه
15,0 جلد 

تتيتى (ترجمه  يعبدالمحّمد آ
مميم شده است) ييل تنظ

ااكاغذ نازك  كستفاده از 
ننين مصحف، حجم آن  پا

ررككرده است.دهاست ككمتر ت ممكك ككبه به



مرداد ماه 1390صحيفه  شماره اول مرداد ماه 1390 شماره اول ففيفه ييصح

 عنوان: قرآن كريم
 نوع خط: رايانه اىـ  نسخ عربى

 ناشر: دارالذكر
 شمارگان: 5000 جلد 

 مترجم: ترجمه گروهى (قم)ـ  ترجمه 
به صورت مقابل تنظيم شده است.

 قطع: وزيرى
ويژگى ها: خط درشت و ترجمه خوانا و 
حروف ناخواناى متمايز از ويژگى هاى 

اين مصحف   مى باشد.

آثار

مميم رركر
ههاىـنسخعربىاىـ  نسخ عربى

ر
50 جلد 

مه گروهى (قم)ـ  ترجمه 
مميم شده است. ييبل تنظ

ط درشت و ترجمه خوانا و 
ژژيژگىهاى  ززيز از و اى متما

 مىباشد.

فه



مرداد ماه 1390صحيفه  شماره اول مرداد ماه 1390 شماره اول ففيفه ييصح

 عنوان: قرآن كريم
 نوع خط: رايانه اىـ  نسخ عربى

 ناشر: انتشارات مدرسه
 شمارگان: 100,000 جلد

 مترجم: مرحوم دكتر محمد مهدى 
فوالدوند (ترجمه به صورت مقابل 

تنظيم شده است )
 قطع: وزيرى

چينش  و  درشت  خط  ويژگى ها: 
مناسب ترجمه، خوانايى اين مصحف 

را مضاعف نموده است.

مميم ر
خاىـ  نسخ عربى ن ا

ت مدرسه
100,0 جلد

تتكتر محمد مهدى  وم د
جمه به صورت مقابل 

ست )

ننينش  چ و  درشت  ييط 
نننيينمن مصحف  ىىىىييىاىا واه، خوانا

ده است.



مرداد ماه 1390صحيفه  شماره اول مرداد ماه 1390 شماره اول ففيفه ييصح

 عنوان: قرآن كريم 
 نوع خط: رايانه اىـ  نسخ عربى 

 ناشر: بوستان كتاب (قم)
 شمارگان: 5000 جلد

 مترجم: ترجمه گروهى مركز فرهنگ و 
مصارف قرآن (قم)ـ  ترجمه به صورت 

مقابل تنظيم شده است.
 قطع: وزيرى

ويژگى ها: خط درشت، متمايز بودن 
حروف ناخوانا و چينش زيباى ترجمه 
باعث خواناتر شدن اين مصحف 

گرديده است.

آثار

مميم  رركر
خاىـ  نسخ عربى  ن ها

تتكتاب (قم) ك 
50 جلد

ززكز فرهنگ و  كه گروهى مر
 (قم)ـ  ترجمه به صورت 

شده است.

ززيز بودن  ط درشت، متما
ببيباى ترجمه  ننينش ز ييا و چ
ننين مصحف ف ا ش تر شدن ات

.

شمار



مرداد ماه 1390صحيفه  شماره اول مرداد ماه 1390 شماره اول ففيفه ييصح

 عنوان: كالم اهللا مجيد 
 نوع خط: نسخ ايرانىـ  به قلم استاد 

عبدالكاظم صادقا نجفى 
 ناشر: انتشارات حافظ نوين

 شمارگان: 5000 جلد 
 مترجم: دكتر امير توحيدى (ترجمه به 

صورت مقابل تنظيم شده است)
 قطع: وزيرى

 ويژگى ها: كتابت روان و خواناى اين 
مصحف به همراه ترجمه روايى از 

ويژگى هاى اين مصحف مى باشد.

دديد  ييهللا مج
استادرانىـ  به قلم استاد  قلم به رررييران اخ ا خ

دقا نجفى 
ننين ت حافظ نو

50 جلد 
دديدى (ترجمه به  يير توح رري ييم

مميم شده است) يينظ

ننين  بت روان و خواناى ا
ىىيى از  مراه ترجمه روا

باشد.اش ن مصحف مىف



مرداد ماه 1390صحيفه  شماره اول مرداد ماه 1390 شماره اول

 عنوان: قرآن كريم (ويژه دانش آموزان 
دورة راهنمايى) 

 نوع خط: رايانه اىـ  نسخ عربى
 ناشر: وزارت آموزش و پرورش

 شمارگان: 300,000 جلد
 مترجم: ندارد
 قطع: وزيرى

 ويژگى ها: اين مصحف به صورت 
چهاررنگ و با حروف ناخواناى رنگى 
ـ گالينگور (جلد نرم) تهيه  و جلد شونير 

شده است.

آثار

ن وز ش ژژيژه دانش آموزان ژ و يم (وم ممي يرر ررك
ى) 

هاىـ  نسخ عربى
موزش و پرورش

300,0 جلد

ننين مصحف به صورت 
ا حروف ناخواناى رنگى 
ههيه  يينگور (جلد نرم) ته نني ييـ گال

ففيفه ييصح



مرداد ماه 1390صحيفه  شماره اول مرداد ماه 1390 شماره اول ففيفه ييصح

 عنوان: قرآن كريم
 نوع خط: رايانه اىـ  نسخ عربى

 ناشر: انتشارات الهادى
 شمارگان: 20,000 جلد

 مترجم: مرحوم آيت اهللا مشكينى 
(ترجمه به صورت دورنويس تنظيم 

شده است)
 قطع: رقعى

مميم ر
هاىـ  نسخ عربى

ت الهادى
20,0 جلد

ننكينى  ككت اهللا مش تتي وم آ
مميم  ييس تنظ سسي ورت دورنو



1390صحيفه  شماره اول مرداد ماه 1390 مرداد ماه شماره اول ففيفه ييصح

 عنوان: قرآن كريم (اهدايى جمهورى 
اسالمى ايران به كشورهاى اسالمى 

متقاضى مصحف) 
 نوع خط: رايانه اىـ  نسخ عربى

 ناشر: انتشارات مركز طبع و نشر قرآن 
كريم

 شمارگان: 100,000 جلد
 مترجم: ندارد

 قطع: رقعى
ويژگى ها: حروف ناخوانا در اين مصحف 
به صورت ترام چاپ شده و مشخصات 
مصحفـ  كه در پايان آن مندرج است 

ـ  به زبان عربى مى باشد.

آثار

ىىيى جمهورى  مميم (اهدا رركر
ششكشورهاى اسالمى  كن به 

حف) 
هاىـ  نسخ عربى

ززكز طبع و نشر قرآن  كت مر

100,0 جلد

ننين مصحف  يوف ناخوانا درا
م چاپ شده و مشخصات 
اايان آن مندرج است   در پا

ىى مىبباشد. ى



مرداد ماه 1390صحيفه  شماره اول مرداد ماه 1390 شماره اول ففيفه ييصح

 عنوان: قرآن كريم (اهدايى مقام معظم 
رهبرى مدظله العالى به سران كشورهاى 

اسالمى)
 نوع خط: رايانه اىـ  نسخ عربى

 ناشر: انتشارات اسوه 
 شمارگان: 1000 جلد

مترجم: ندارد
 قطع: رحلى

 ويژگى ها: اين مصحف به صورت 17 
رنگ به طبع رسيده و با صحافى نفيس 

و قاب،تجليد شده است.

م م ىىىىييى مقام معظم ى ممممييم (اهدام( يييرر
ششكشورهاى  ك به سران  الى

اىـ  نسخ عربى
ت اسوه 
10 جلد

7ن مصحف به صورت 17
سسسسييسس  ىده و با صحافى نف وب يييد ددديي يييس

شده است.



مرداد ماه 1390صحيفه  شماره اول مرداد ماه 1390 شماره اول ففيفه ييصح

 عنوان: قرآن كريم
 نوع خط: رايانه اىـ  نسخ عربى

 ناشر: انتشارات مركز طبع و نشر قرآن 
كريم

 شمارگان: 20,000 جلد
 مترجم: ندارد

 قطع: نيم جيبى
ويژگى ها: جلدسازى نفيس و استفاده 
از كاغذ نازك (36 گرمى) از ويژگى هاى 

اين مصحف محسوب مى شود.

آثار

ممممييمم رركرر
هاىـ  نسخ عربى

ززكز طبع و نشر قرآن  كت مر

20,0 جلد

ى
سسيس و استفاده  ييدسازى نف
ژژيژگىهاى  ي گرمى) از و 36

محسوب مىشود.



مرداد ماه 1390صحيفه  شماره اول مرداد ماه 1390 شماره اول ففيفه ييصح

عنوان: قرآن كريم
 نوع خط: نسخ ايرانى

ناشر:بعثه مقام معظم رهبري
 شمارگان: 100,000 جلد 

مترجم: آيت اهللا مكارم شيرازى
قطع: رقعي

 ويژگى ها:ترجمه دور نويس، قطع 
رقعي و كاغذ گالسه نازك

مميم رركر كقرآن 
رريرانى ط: نسخا

ثه مقام معظم رهبري
0ن: 100,000 جلد 

رريرازى ييارم ش ااك ككت اهللا م تتي آ آ
عي

 ها:ترجمه دور نويس، قطع 
ك كاغذ گالسه نازك



شرح آيات منتخب ويژه دانشجويان
پاسـخگويي بـه شـبهات قرآنـي دانشـجويان در راسـتاي هدايـت ذهني ايشـان امري 

اجتناب ناپذير است. 
جهت تحقق اين هدف، بر آن شـديم از طرق سه گانه ذيل شـبهات قرآني دانشجويان را كه 
يا مستفاد از آيات قرآن و يا قابل پاسخگويي بوسـيله آيات است را استخراج نموده و بر آن 

اساس شرحي بر آيات منتخب ارائه دهيم؛ اين طرق عبارت اند از:
۱. انعقاد قرارداد بـا مركز آمار ايران جهت توزيع ۱۰ هزار پرسشـنامه در ميان دانشـجويان 

دانشگاههاي تهران جهت تعيين كيفيت قالب و محتواي پروژه تأليفي، 
۲. ارائه نظر كارشناسانة اساتيد معارف در مورد شبهات رايج  دانشجويان در هر صفحه،

۳. برگزاري سمينارهاي متعامل دانشجويي و بحث و تبادل نظر درباره موضوعات قرآني؛ 
بعد از تعيين موضوع هر صفحه، آن موضوع بر اساس ذائقه دانشجويان مورد بحث و بررسي 

قرار خواهد گرفت.

شرح آيات منتخب ويژه دانش آموزان
پس از تهية «قرآن حكيم همراه با شرح آيات منتخب»، توسـط اين مركز، در گام بعدي به 
منظور آشـنايي نوجوانان عزيز  و به طور خـاص دانش آموزان مقطع دبيرسـتان  با معارف 
آسماني قرآن كريم بر آن شديم تا شـرح منتخب ديگري را تهيه نماييم كه مخاطب پس از 

قراءت هر صفحه از قرآن، با يك مطلب قرآني آشنا شود.
بدين منظور ضمن نظرخواهـي از معلمين با تجربه، موضوعات قابـل طرح در اين مصحف 
تك جلدي، بر اساس نياز هاي روز دانش آموزان، مشخص و كار تأليف و نگارش آن آغاز شده 
است؛ در آيندة نزديك پس از انجام ويرايش هاي علمي و ادبي، اين اثر به عموم عالقه مندان 

و مخاطبان آن تقديم خواهد شد. 

ترجمه اي نو  از آيات الهي
مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسالمی ايران ترجمه ای از قرآن کريم با دو ويژگی «صحت 
و دقت علمی» و «روانی و قابل فهم بـودن» برای عموم مردم تهيه نموده اسـت. به منظور 
نگارش اين ترجمه تعدادي از كارشناسان، ابتدا شيوه نامة جامع و دقيقي را تهيه نموده و 
پس از نگارش اوليه بر اساس شيوه نامة مذكور، متن تهيه شده بررسي، بازبيني و نقد شده 

است. تدوين مستندات، از جملة ويژگي هاي خاص اين ترجمه است.

شد
هد 

خوا
ضه 

ي عر
 زود

به
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