
بخش دوم
مبانى و روش هاى تدريس

مبانی آموزش قرائت قرآن در دورٔه راهنمايی فصل اول 
روش تدريس روان خوانی و قرائت قرآن فصل دوم 

نقش رسم الخط در آموزش روخوانی قرآن فصل سوم 
مبانی آموزش مفاهيم (درک معنا) در دورٔه راهنمايی فصل چهارم 

روش کلی آموزش مفاهيم (درک معنای عبارات قرآن کريم) فصل پنجم 
طرح درس مربوط به موضوعات شناخت و جدول راهنمای آن فصل ششم 

الگوی تدريس يک درس کامل از پائه اول راهنمايی فصل هفتم 
الگوی تدريس يک درس کامل از پائه دوم راهنمايی فصل هشتم 
الگوی تدريس يک درس کامل از پائه سوم راهنمايی فصل نهم 

قرائت ــ مفاهيم ــ شناخت
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فصل اوّل

مبانی آموزش قرائت قرآن در دورۀ راهنمايی

اهداف يادگيرى: از دانشجو ــ دبير انتظار مى رود پس از مطالعه و يادگيرى 
اين فصل بتواند:

۱ــ داليل استفاده از مصاحف ده جزئی را در مدارس بداند.
٢ــ چگونگی استفاده از لوح فشردهٔ ترتيل قرآن را در دورهٔ راهنمايی شرح دهد.
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ــ استفاده از مصاحف ده جزئی قرآن کريم
ــ استماع قرائت زيبای ترتيل قرآن کريم

ــ فعاليت يادگيری

مبانی آموزش قرائت قرآن در دورۀ راهنمايی

استفاده از مصحف ده جزيی قرآن کريم
در دورٔه راهنمايی هدف آموزش قرائت، دستيابی به روان خوانی قرآن کريم است. از اين رو، بايد 
محتوا و روش آموزش قرائت به گونه ای انتخاب شود که امکان دستيابی به اين هدف مهم را فراهم سازد. 
پرواضح است که مهارت روان خوانی قرآن کريم جز از طريق خواندن مستمر قرآن به دست نمی آيد و اگر 
خواندن قرآن منحصر به خواندن آياتی چند در يک زنگ قرآن در هفته و آن هم توسط چند دانش آموز 

از ميان همٔه دانش آموزان کالس باشد، مهارت موردنظر به دست نخواهد آمد.
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مورد غفلت قرار می گيرد آن است که آموزش قرآن  هدف ديگری که با وجود اهميت معموالً 
و دستيابی به بخشی از اهداف آن مانند توانايی خواندن از آن رو، ارزشمند و مفيد است که منجر به 
خواندن مستمر و روزانه قرآن شود و اگر قرار باشد پس از کسب اين مهارت، قرآن خوانده نشود چه 

فرقی است ميان کسی که به اين مهارت دست يافته و کسی که از آن محروم است.
با دقت به نکات فوق مشخص می شود که آموزش و کسب عادت خواندن روزانٔه قرآن کريم هم 
طريقيت دارد و هم موضوعيت. طريقيت دارد؛ زيرا تقريباً يگانه راه و روشی است که امکان دستيابی به 
مهارت روان خوانی کل قرآن کريم را ممکن می سازد و موضوعيت دارد؛ زيرا اگر آموزش قرآن به اين 

رفتار منجر نشود از مقصد و غايت اصلی خود بازمانده است.
سوم  تا  اّول  سال های  برای  جزئی  ده  مصحف  سه  قالب  در  کريم  قرآن  کامل  مصحف  انتخاب 
راهنمايی به عنوان بخشی از محتوای اصلی درس قرآن مبتنی بر نکات و اصول فوق است. اين انتخاب، 

آثار و فوايد ذيل را داراست.
١ــ دانش آموزان به طور رسمی و جدی درمی يابند که با توجه به روش آموزش، کسب توانايی 
روان خوانی حداقل ده جزء قرآن کريم در پايان سال تحصيلی، بخشی از وظيفه و تکليف آنها در درس 
و  نگاه  اين  است  آمده  درسی  کتاب  در  که  قرآن  آيات  از  فرازهايی  به  اکتفا  که  درصورتی  است.  قرآن 

احساس را ايجاد نمی کند.
٢ــ از آنجا که خواندن ده جزِء قرآن کريم در کالس و زنگ قرآن عمالً ممکن نيست؛ لذا با تقسيم 
صفحات ده جزء بر هفته های تحصيلی تقريباً با اختصاص روزی يک صفحه قرآن، در طول سال تحصيلی، 
خواندن ده جزء به پايان می رسد. از اين رو، با تعيين صفحات خاصی از روی مصحف شريف برای هر 
جلسٔه آموزش در هفته و تمرين بخشی از اين آيات در کالس درس و خواندن حداقل روزی يک صفحه 
از همين آيات به عنوان تمرين و تکليف در خارج از کالس، خواندن و تمرين آيات ده جزء قرآن کريم در 

يک سال تحصيلی عملی و ممکن می شود.
از  صفحه  يک  خواندن  قالب  (در  کريم  قرآن  با  دائمی  انس  مهم  هدف  دو  برنامه  اين  ٣ــ 
فراهم  را  کريم  قرآن  کل  روان خوانی  مهارت  کسب  برای  زمينه سازی  نيز  و  روز)  هر  در  کريم  قرآن 

می آورد.
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استماع قرائت زيبای قرآن کريم
کريم،  قرآن  روخوانی  توانايی  کسب  از  پس 
تمرين  و  کريم  قرآن  صحيح  و  زيبا  قرائت  استماع 
از  يکی  قرآن،  قرائت  فشرده  لوح های  يا  نوارها  با 
صحيح  روان،  مهارت  به  دستيابی  روش های  بهترين 
و زيباخواندن قرآن کريم است؛ لذا در دورٔه راهنمايی 
استفاده از نوار يا لوح فشرده قرائت قرآن در آموزش 
روان خوانی قرآن نقش به سزايی دارد. برخی از فوايد 

استماع قرائت زيبای قرآن به شرح زير است:
١ــ ايجاد تنوع و جذابيت در کالس آموزش قرآن

٢ــ تقويت مهارت روان خوانی قرآن کريم
٣ــ کسب مهارت های مربوط به قرائت زيبا و فصيح قرآن، با الگوگيری از قرائت زيبای نوار يا 
لوح فشرده به طور غيرمستقيم؛ اهم اين مهارت ها عبارت است از: تلفظ صحيح حروف خاص عربی، 

تلفظ صحيح حرکات کوتاه و کشيده، رعايت نسبی احکام تجويد، وقف و ابتدا و صوت و لحن.

فعاليت يادگيرى
جلسٔه اّول و دوم درس اّول سال اول راهنمايی را همراه با لوح فشرده از روی 

مصحف ده جزيی به صورت گروهی تمرين تدريس کنيد.
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فصل دوم

روش تدريس روان خوانی و قرائت قرآن كرمي

اهداف يادگيری: از دانشجو ــ دبير انتظار می رود پس از مطالعه و يادگيری 
اين فصل بتواند:

١ــ نحؤه تدريس مصاحف ده جزئی را در کالس های درس شرح دهد. 
٢ــ منظور از انس با قرآن در خانه توسط دانش آموزان را بيان کند. 

٣ــ چگونگی اصالح اشکاالت روخوانی دانش آموزان را بداند. 
٤ــ روش تقويت روخوانی دانش آموزان را بيان و اجرا نمايد. 
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ــ روش تدريس روان خوانی و قرائت قرآن 
ــ فعاليت های خارج از کالس و انس با قرآن در خانه 

ــ فوايد استماع و پيروی از قرائت لوح فشرده 
ــ شيؤه اصالح اشکاالت قرائت دانش آموزان 

ــ چگونگی تقويت روخوانی دانش آموزان 
ــ فعاليت يادگيری

روش تدريس روان خوانی و قرائت قرآن

در دورٔه راهنمايی، آموزش قرآن بر دو رکن اساسی استوار است؛ يکی آموزش قرائت در ادامٔه 
آموزش های دورٔه ابتدايی و ديگری آموزش درک معنای عبارات و آيات ساده و پرکاربرد قرآن کريم. 
اين دو مهارت اصلی، يعنی قرائت و درک معنا، در آموزش عمومی، دو روی يک سکه اند و بايد به طور 

متوازن مورد توجه قرار گيرند و از افراط و تفريط در هريک از آن ها پرهيز شود. 
در دورٔه راهنمايی عمدتاً تدريس و تمرين روان خوانی٭ مدنظر است، ولی اگر دانش آموزی مرحلٔه 
روخوانی را در دورٔه ابتدايی به خوبی فرانگرفته باشد و نتواند ترکيب های مشکل عبارات قرآن را آرام و 
ادامه  شمرده خوانی  آرام و  تا  شده و  آغاز  بخش خوانی  از  روان خوانی  روخوانی و  مرحلٔه  دو  دارای  برنامه  اين  در  قرآن  خواندن  ٭ 
می يابد و روان خوانی، خواندن قرآن به صورت روان و با سرعت معمولی است. در دورٔه ابتدايی بيشتر به روخوانی و در دورٔه راهنمايی بيشتر 

به روان خوانی پرداخته می شود.
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شمرده بخواند، معموالً در خواندن آيات، مشکل خواهد داشت، هرچند که برخی آيات را روان و خوب 
بخواند؛ از اين رو، بايد در جلسٔه اّول با ارزشيابی تشخيصی، سطح توان خواندن دانش آموزان سنجيده 
و مشخص شود که کدام دسته از دانش آموزان هنوز در روخوانی به مهارت کافی نرسيده اند. اگر تعداد 
اين دانش آموزان زياد باشد، الزم است چند جلسه در اين زمينه تمرين شود تا مهارت روخوانی آنان به 
ميزان مطلوب برسد، و اگر تعدادی از دانش آموزان اين مشکل را به طور جدی داشته باشند، می توان 

با اختصاص دادن زمان خاصی، آنها را به سطح کالس برسانيم. 
برای آشنايی بيشتر با چگونگی تقويت مهارت دانش آموزان در روخوانی قرآن توضيحاتی در 
پايان همين فصل تحت عنوان «چگونگی تقويت روخوانی قرآن دانش آموزان» آمده است. با مطالعه اين 

توضيحات، می توانيد مشکل روخوانی دانش آموزان را برطرف کنيد. 

آموزش روان خوانی و قرائت آيات هر درس
يک  در  کريم  قرآن  ترتيل  کامل  جزء   ٣٠ قرائت 
لوح فشرده (DVD) در سال اول دورٔه راهنمايی همراه 
دانش آموز  هر  اختيار  در  قرآن  اول  جزء   ١٠ ُمصَحف  با 

قرار می گيرد. 
در اين لوح فشرده، هر صفحه قرآن به صورت يک 
قطعه (Track) تنظيم شده و تقريباً هر جزء قرآن با صدای 
يک قاری قرائت شده است. در هر پايه تحصيلی حدود 
سال  همان  قرآن  آموزش  به  مربوط  کريم  قرآن  جزء   ١٠
روزانه ی  خواندن  ضمن  می توانند  آموزان  دانش  است. 
همان  به  مربوط  فشرده  لوح  زيبای  قرائت  از  کريم  قرآن 

آيات نيز استفاده کنند. 
به  آيات  تکرار  و  هم خوانی  و  درس  آيات  استماع 

پيروی از قرائت موجود در لوح فشرده، نقش به سزايی در قرائت دانش آموزان دارد و عالوه بر افزايش 
توانايی روان خوانی آنان، فصاحت و تجويد، وقف و ابتدا، نظم قرائت و صوت و لحن زيبا را نيز به طور 
نسبی ارتقا می بخشد و زمينٔه يادگيری مهارت های قرائت را بيشتر فراهم می آورد. در تمرين قرائت به 
کمک لوح فشرده، حافظٔه شنوايی دانش آموزان با نحوه تلفظ کلمات و ترکيبات آيات، و نظم و آهنگ 
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قرائت مأنوس می شود، حافظٔه بينايی آن ها با ترکيبات حروف و عالئم خط قرآن آشنا می گردد و زبان 
آنها به بيان صحيح کلمات و آيات و نظم و لحن قرائت عادت می کند، و ايشان می توانند به تدريج و به طور 

نسبی شبيه قرائت ترتيل بخوانند يا حداقل روان خوانی قرآن را به طور کامل تر فراگيرند. 
برای هر جلسه آموزش قرآن در هر هفته، مطابق آن چه که در کتاب آموزش قرآن برای هر جلسه 
مذکور است، ٧ تا ١٠ صفحه از ُمصَحِف ١٠ جزئی درنظر گرفته شده است. اين صفحات به روشی که 

هم اينک توضيح داده می شود در هر جلسه تدريس و تمرين می شود. 
آيات هر جلسه به ترتيب زير تدريس و تمرين می شود: 

دانش آموزان را به گروه های دو يا سه نفره تقسيم کرده و صفحات مقرر  ١ــ پيش قرائت: 
آن جلسه را به صورت هر صفحه برای يک گروه تعيين می کنيم. دانش آموزان در گروه خود به صورت 
ديگری  نفر،  هر  خواندن  از  پس  می خوانند.  خود  هم گروه  برای  سطر  يک  حدود  هرکدام  گردشی 
در صورت وجود اشتباه می تواند به دوست خود تذکر دهد تا با دقت مجدد اشتباه خود را شناسايی و 
راهنمايی  آنها را  کنند تا  محترم سؤال  دبير  دانش آموزان می توانند اشکاالت خود را از  برطرف کند. 
کند. اين فعاليت حدود ٥ تا ٧ دقيقه طول می کشد و در خالل آن، دبير محترم بر فعاليت دانش آموزان 

نظارت می کند تا اشکاالت احتمالی آنان را شناسايی و رفع نمايد. 
٢ــ رفع اشکاالت روخوانی و ارائۀ توضيحات ضروری: با تقسيم صفحات مقرر هر 
و  می شود  خوانده  کالس  دانش آموزان  توسط  صفحات  آن  تمام  آموزان،  دانش  گروه های  ميان  جلسه 
اشکاالت احتمالی دانش آموزان در اين صفحات با پرسش از دبير استخراج می شود. دبير با تشخيص 
خود برخی از اين سؤاالت را بالفاصله برای هر گروه پاسخ می دهد و برخی از اين اشکاالت را روی 
تابلو می نويسد تا آن را به صورت جمعی برای همٔه دانش آموزان توضيح دهد. به اين ترتيب در هر جلسه 
اشکاالت مهم تر و عمومی تر هر مجموعه از صفحات آن جلسه، شناسايی و برای کالس توضيح داده 

می شود. 
دبير محترم اشکاالت روخوانی دانش آموزان را با استفاده از شيوه ای که در قسمت مربوط آمده 

است و نيز با روش تقويت مهارت روخوانی قرآن، برطرف می سازد. 
برای اين فعاليت حدود ٥ دقيقه وقت اختصاص می يابد. 

٣ــ استماع و همخوانی با لوح فشرده يا نوار: با انتخاب دبير، قرائت يک صفحه از آيات 
مربوط به آن جلسه پخش می شود و دانش آموزان استماع کرده و خط می برند، يک صفحٔه ديگر را نيز 

دانش آموزان ضمن گوش کردن به صدای قاری، با صدای آرام همراهی کرده و با آن زمزمه می کنند. 
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برای اين فعاليت، کالً حدود ٨ دقيقه وقت اختصاص می دهيم. 
٤ــ فردخوانی: پس از انجام فعاليت های فوق اينک دانش آموزان آمادگی الزم را پيدا کرده اند 
که به صورت فردی آياتی از صفحاتی را که قبالً پيش خوانی کرده اند برای کالس با صدای بلند بخوانند. 
به دانش آموزان می آموزيم فردی که توسط دبير انتخاب می شود، صفحه ای را که در پيش قرائت تمرين 
کرده است با صدای بلند برای کالس اعالم می کند و دانش آموزان بالفاصله آن صفحه را می آورند. 
حال دبير می تواند با توجه به شناختی که از توانايی آن فرد دارد يا آيه ای را انتخاب کند تا او بخواند و 
يا از او بخواهد که خودش آئه دلخواهی را اعالم کرده و آن را تالوت کند. هر دانش آموز حدود يک 
فردخوانی  بيشتری  آموزان  دانش  حتی االمکان  تا  می خواند  مناسب)  وقف  محل  و  جمله  سر  سطر (تا 
کنند. دبير محترم اشتباهات و اشکاالت مهم هر فرد را به روش مناسب تصحيح می کند و امتياز مناسبی 

را برای او منظور می نمايد. 
هر  در  کلمات  قرائت  آموزش  ترتيب،  اين  به  می انجامد.  به طول  دقيقه   ٢٠ حدود  فعاليت،  اين 
جلسه حدود ٤٠ دقيقه از وقت هر جلسٔه قرآن را به خود اختصاص می دهد و ٤٠ دقيقه نيز به آموزش 
مفاهيم (درک معنا) اختصاص می يابد. ده دقيقٔه ديگر نيز با تشخيص دبير محترم برای کارهای مفيد و 

ضروری ديگر درنظر گرفته می شود. 

فعاليت های خارج از کالس و انس با قرآن در خانه 
دستيابی به اهداف هر درس نيازمند انجام فعاليت های تکميلی خارج از کالس و کار در خانه 
است. به خصوص که خواندن روزانٔه قرآن کريم عالوه بر تقويت مهارت های کسب شده، اهميت و ارزش 
خاصی دارد که خود مهم ترين هدف آموزش قرآن را شامل می شود. از اين رو، توجه به موضوعات زير 

و تذکر مداوم و مناسب آن به دانش آموزان بسيار ضروری و مفيد است. 
١ــ اکيدًا توصيه می شود که هر دانش آموز آيات درسی را حداقل روزی يک صفحه بخواند؛ 
برای اعضای خانوادٔه خود (پدر، مادر، برادر، خواهر، هم خوابگاهی و …) بخواند. متقابالً  ترجيحاً 
اوليای دانش آموز نيز از او بخواهند که آيات مقرر را بخواند و در صورت پايبندی به قرائت روزانه، او 

را تشويق کنند و به نحو مناسب از او تقدير به عمل آورند. 
٢ــ روش مطلوب در قرائت روزانه اين است که آيات موردنظر از لوح فشرده استماع و به پيروی 
کار  اين  شود.  دنبال  بر  خط  مثالً  مناسب،  وسيلٔه  يک  با  آيات  متن  و  شود،  تکرار  و  همخوانی  آن،  از 

روان خوانی را تقويت و منظم می کند و زمينٔه صحت قرائت، و زيبا خواندن قرآن را فراهم می آورد. 
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٣ــ دانش آموز در حين تمرين و خواندن آيات، در صورت نياز می تواند کلمات و ترکيبات مشکل 
را مشخص کرده و در کالس از معلم خود سؤال کند. 

استفاده  امکان  حد  در  مشهور  قاريان  زيبای  قرائت  از  معلم،  راهنمايی  با  شود  می  توصيه  ٤ــ 
شود. 

٥  ــ از آن جا که خواندن کامل و صحيح، آن است که همراه با درک معنا باشد، همواره به شيوه 
مناسب به دانش آموزان يادآوری کنيد هر وقت قرآن می خوانند، دقت کنند که به چه ميزان می توانند 
کلمات، ترکيب ها، عبارات و آيات خوانده شده را معنا کنند. اين امر از اهميت ويژه ای برخوردار است 
و می توانند از همين دوران نوجوانی عادت و رفتار خواندن روزانٔه قرآن کريم به همراه درک تدريجی 

معنای آن برای ايشان درونی و تثبيت شود. 
٦ــ دانش آموز در صورت عالقه مندی، برخی آيات درس را حفظ کند. 

٧ــ بسيار مناسب است که دانش آموز، قرائت روزانٔه خود را ضبط کند و سپس گوش کند تا به 
قدرت و ضعف خود بيشتر پی ببرد. 

٨  ــ دانش آموز در صورت تمايل، برخی آيات پيام گونه درس را خوش نويسی و اطراف آن را 
تذهيب و نقاشی کند. 

٩ــ خوب است در صورت امکان، دانش آموز با کمک معلم و اعضای خانواده و يا دوستان، 
در جلسات قرآن مسجد محل، دارالقرآن ها و … شرکت کند تا ضمن انس بيشتر با قرآن کريم، پيوسته 

مهارت های مربوط به بهره مندی از قرآن کريم را افزايش دهد. 
١٠ــ توصيه می شود دانش آموزان در صورت عالقه و توانايی های الزم، در مسابقات مختلف 

قرائت، مفاهيم و حفظ قرآن شرکت و رقابت کند. 

فوائد استماع و پيروی از قرائت لوح فشرده يا نوارهای قاريان ممتاز
متعدد  مهارت های  دربردارندٔه  ممتاز،  قاريان  توسط  تحقيق  يا  ترتيل  شيؤه  به  قرآن  آيات  قرائت 

است که عبارت اند از: 
١ــ صحت روخوانی: يعنی درست خواندن حروف، حرکات و ترکيبات آن ها و برطرف کردن 

برخی از اشکاالت احتمالی در روخوانی قرآن کريم. 
٢ــ روان خوانی: يعنی راحت و روان خواندن کلمات، ترکيبات و عبارات قرآن، بدون مکث 

زائد، تکرار متعدد و کندی در قرائت. 
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٣ــ کوتاهی حرکات کوتاه و کشيدن حرکات کشيده: يعنی رعايت کوتاه خواندن حرکات 
ـُـ ) و کشيده خواندن حرکات کشيده (ـ ا ـ ـی ـ يـ ـ ـو ـ و) و پرهيز از کشش حرکات کوتاه  ـ   ـَـ  ـِ کوتاه (

يا کوتاه کردن حرکات کشيده. 
٤ــ تلفظ خاص برخی حروف: يعنی حروفی که در فارسی يکسان تلفظ می شوند، ولی در 

عربی، هرکدام تلفظ خاصی دارند. اين حروف عبارت اند از: 

غ ← قط ← ت ع ← أح ← هـ  ث ص ← س ذ ظ ض ← ز 
 

٥ــ احکام تجويدی: يعنی فصيح و زيبا تلفظ کردن حروف و حرکات و ترکيبات آنها. اين 
خاص،  موارد  خواندن  درشت  و  تفخيم  حرکات،  فصاحت  حروف،  فصاحت  از:  عبارت اند  احکام 
ترقيق و نازک خواندن موارد خاص، کشش بيشتر موارد مد، کشش موارد غنه، ادغام، اخفا، قلب به 

ميم، اظهار، قلقله و عدم قلقله حروف ساکن. 
٦ــ وقف و ابتدا: يعنی منظم و شمرده خواندن آيات و عبارات قرآن، شروع از آيات مناسب 
و قطع قرائت بر آيات مناسب، ابتدا کردن از کلمه مناسب هر جمله، وقف کردن بر کلمه مناسب هر جمله 

و وصل آيات و عبارات مناسب. 
٧ــ صوت و لحن: يعنی با صوت و آهنگ زيبا و مناسب قرائت کردن، آهنگ متنوع، رديف 
و تناسب داشتن، همچنين رعايت تناسب زير و بم صدا، حجم صدا، انعطاف و صافی صدا، تندی و 

کندی و نظم کلی قرائت. 
تذکر مهم: مهارت های مختلف قرائت که توضيح داده شد، به صورت يکپارچه در قرائت قاريان 
ممتاز  قاريان  قرائت  از  پيروی  و  استماع  مهارت ها،  اين  کسب  برای  روش  بهترين  و  می کند،  جلوه 

است. 
دانش آموزان با استماع آيات درس و همخوانی و تکرار آيات، ضمن بهره بردن از قرائت زيبای 
قرآن، با توجه به استعداد و عالقٔه خود، رفته رفته اين مهارت ها را به طور نسبی می آموزند. از اين رو، 
را  آن ها  و  بپردازد  می شود،  مطرح  تجويد  علم  در  که  مطالب  اين  توضيح  و  شرح  به  نبايد  محترم  دبير 
يا  فوق العاده  کالس های  در  شرکت  با  عالقه مند،  و  مستعد  دانش آموزان  بلکه  کند؛  تدريس  کالس  در 

کالس های دارالقرآن و … به طور خاص اين مطالب را می آموزند. 
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شيوۀ اصالح اشکاالت قرائت دانش آموزان 
ضعف  از  ناشی  که  می شود  مشاهده  اشتباهاتی  و  اشکاالت  آموزان،  دانش  قرائت  در  معموالً 
مهارت روخوانی يا مربوط به خطای چشم، کلی خوانی، عجله، اضطراب و عدم اعتماد به نفس است. 
اين اشکاالت، يا تکراری و عمومی اند (به ويژه در کلمات و ترکيبات مشکل) يا موردی و مربوط به قرائت 

هر فرد است. 
دبير محترم اوالً بايد تسلط کامل بر قرائت صحيح آيات قرآن کريم به ويژه آيات درس داشته باشد 
رفع  مختلف  روش های  با  بايد  ثانياً  و  دهد٭  تشخيص  را  دانش آموزان  اشتباهات  و  اشکاالت  بتواند  تا 
اين گونه اشکاالت، متناسب با نوع هر اشکال آشنا باشد تا آنها را به شيؤه صحيح اصالح کند. به اين 
ترتيب، کالس درس قرآن می تواند موجبات تقويت مهارت دانش آموزان را در خواندن قرآن کريم فراهم 

آورد. 
برای کسب موفقيت بيشتر در تصحيح قرائت دانش آموزان، می توان تدابير و روش های زير را 

به کار گرفت: 
١ــ برای تذکر دادن به دانش آموز، نبايد قرائت او را قطع کنيم؛ بلکه صبر می کنيم تا وقف کند، 

آنگاه تذکر می دهيم. 
٢ــ خوب است قبل از هر تذکر و تصحيح اشتباه، دانش آموز را برای کلماتی که صحيح خوانده 
است، تشويق کنيم، سپس از او بخواهيم با آرامش، مجددًا همان عبارت يا آيه را بخواند و به حرکات 
و عالئم بيشتر دقت کند و آن چه را که می بيند، صحيح بخواند و در خواندن کلمات از کلی خوانی پرهيز 

کند. معموالً در همين مرحله تعداد قابل توجهی از اشکاالت دانش آموزان برطرف می شود. 
به  خطاب  بلکه  نمی دهيم؛  تذکر  مستقيم  به طور  شد،  تکرار  اشتباه  مجددًا  که  صورتی  در  ٣ــ 
ساير  و  نکند  پيدا  بيشتری  اضطراب  است  خوانده  اشتباه  که  فردی  تا  می دهيم  تذکر  دانش آموزان  همٔه 

دانش آموزان که همان اشتباه را دارند، توجه کرده و حالت صحيح را بياموزند. 
از  استفاده  با  بلکه  نخوانيم؛  بالفاصله  را  صحيح  حالت  اشتباه،  اصالح  برای  است  بهتر  ٤ــ 

شيوه های مختلف، توجه دانش آموزان را به حالت صحيح جلب کنيم. 
٥  ــ الزم است توجه و نگاه دانش آموزان را به متن کلمه و ترکيب مورد اشتباه جلب کنيم. 

از  موردنظر  ترکيب  و  کلمه  قرائت  شنيدن  به  می خواهيم  دانش آموزان  از  نياز،  صورت  در  ٦ــ 
٭ استماع قرائت ترتيل يا تحقيق قرآن کريم و استفاده از نوارهای آموزشی، موجب افزايش تسلط و آمادگی بيشتر دبيران محترم در 

آموزش آيات هريک از دروس خواهد شد.
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طريق لوح فشرده در منزل، توجه کنند. 
است،  شده  خوانده  اشتباه  که  را  ترکيبی  يا  کلمه  ولی  می کنيم،  تکرار  را  موردنظر  عبارت  ٧ــ 
نمی خوانيم؛ بلکه نحؤه خواندن آن را از دانش آموزان ديگر سؤال می کنيم يا حالت اشتباه را با حالت 
و  دهند  تشخيص  را  صحيح  حالت  دانش آموزان،  خود  تا  می کنيم  مقايسه  سؤال  به صورت  صحيح 

بخوانند. 
٨ ــ بهتر است در حين مقايسه، بخشی را که اشتباه خوانده شده است، با تأکيد و صداکشی 

بخوانيم. 
٩ــ در صورت نياز، از دانش آموزان می خواهيم کلمه يا ترکيب موردنظر را به صورت بخش بخش 
بخوانند؛ برای اين کار، کلمه يا ترکيب موردنظر را روی تابلو می نويسيم و با اشارهٔ صحيح٭ به بخش های 

آن، از دانش آموزان می خواهيم آن کلمه يا ترکيب را همه با هم به صورت بخش بخش بخوانند. 
که  می خواهيم  دانش آموزان  از  آن،  صحيح  حالت  و  اشتباه  مورد  شدن  مشخص  از  پس  ١٠ــ 
عبارت و آئه موردنظر را به صورت دسته جمعی تکرار کنند يا دانش آموز توانا و داوطلب آن را بخواند؛ 

آن گاه همان دانش آموزی که اشتباه خوانده است، بخواند. 
١١ــ در صورتی که دانش آموز ياد شده باز همان اشتباه را تکرار کرد، از دانش آموز ديگری 

می خواهيم که عبارت را تکرار کند و خواندن بقيه را به کمک ساير دانش آموزان ادامه می دهيم. 
زيرا  شود؛  اصالح  همان جلسه  در  حتماً  دانش آموز  يک  اشکاالت  نيست که همٔه  نيازی  ١٢ــ 

بعضی از دانش آموزان برای کسب مهارت الزم، به زمان بيشتری نياز دارند. 
و  تکرار  با  آنها  خواندن  و  باشند  داشته  زبان  لکنت  است  ممکن  آموزان  دانش  از  بعضی  ١٣ــ 
داشته و  مناسبی  لطيف و  برخورد  افراد  اين  بايد با  محترم  دبير  باشد.  همراه  کندی  مکرر و  مکث های 
ترتيبی دهد که آنان در مقابل ساير دانش آموزان، خجالت زده نشوند؛ يا خدای ناکرده مورد تمسخر قرار 

نگيرند؛ اين امر از اتالف وقت کالس و درس نيز جلوگيری می کند. 
لوح های فشرده و يا نوارهای آموزشی قرائت: يکی از مهم ترين و مؤثرترين مهارت ها در 

آموزش به ويژه آموزش زبان، مهارت گوش دادن است. 
افراد ناشنوا که از اين نعمت محروم اند، قدرت تکلم و قرائت ندارند. قرائت قرآن نيز از سنخ 
زبان و گويش است و مؤثرترين مهارت به ويژه در کسب روان خوانی و صحت و نظم و قرائت، مهارت 
٭ دربارٔه چگونگی اشاره، توضيحات بيشتر خواهد آمد. ضمنًا به منظور آشنايی کامل با اين مطلب، می توانيد به کتاب «روش آموزش 

قرآن در دورٔه ابتدايی» ُکد ٦٠١١ ويژه مراکز تربيت معلم مراجعه کنيد.
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سمعی است. از اين رو، برای آموزش و تمرين قرائت، بايد به مهارت های سمعی توجه شايانی شود و 
جايگاه آن در برنامٔه درسی و وسايل آموزشی به نحو شايسته منظور شود. 

فشرده  لوح  يا  نوار  سمعی،  مهارت های  در  مؤثر  بسيار  و  دسترس  در  ساده،  وسايل  از  يکی 
آموزشی است. در صورتی که لوح فشرده و يا نوارهايی متناسب با محتوای هر درس و ويژگی های هر 
پائه تحصيلی تهيه شود، تأثير قابل توجهی بر آموزش قرائت قرآن می گذارد و باعث رشد و تقويت همٔه 
مهارت های مربوط به قرائت يعنی روخوانی، روان خوانی، تلفظ حروف خاص عربی، احکام تجويدی، 
وقف و ابتدا و صوت و لحن قرائت می شود. بنابراين، در برنامه های جديد آموزش قرآن، لوح فشرده 
و نوارهای آموزشی جايگاه ويژه ای دارند و برای هر پائه تحصيلی، لوح های فشرده آموزشی خاص آن 

ساخته شده و در اختيار دانش آموزان قرار گرفته است. 

چگونگى تقويت روخوانى قرآن دانش آموزان 
همان طور که در ابتداى مبحث روش آموزش قرائت گفته شد، برخى از دانش آموزان در دورٔه 
ابتدايى مرحلٔه روخوانى قرآن را به خوبى طى نکرده اند و توانايى صحيح خواندن عبارت هاى قرآنى را 
ندارند. از آنجا که صحيح خواندن قرآن در تقويت عالقه مندى به يادگيرى آموزش اين کتاب آسمانى 
نقش به سزايى دارد، الزم است براى رفع اين مشکل، فعاليت ويژه اى صورت پذيرد. اگر تعداد اين گونه 
دانش آموزان کم است، اين فعاليت را مى توان فقط براى آنها و در غير اين صورت به طور عمومى براى 

همه کالس تدارک ديد. 
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قبل از اينکه به نحؤه آموزش بپردازيم، الزم است با علت اساسى ضعف اين گونه دانش آموزان 
عالئم،  حرکات،  عموماً  راهنمايى  سال اّول  دانش آموز  شويم.  آشنا  قرآن  عبارات  نخواندن  صحيح  در 
يا  کلمات  خواندن  هنگام  ولى  مى خواند،  صحيح  و  مى شناسد  مجزا  به طور  را  ترکيبات  حتى  و  حروف 
عبارات به علت عدم دقت در بازشناسى حرکات و ترکيبات و همچنين به علت «کل خوانى» آنها، به اشتباه 
مى افتد. چنين دانش آموزى بايد با تمرين در تمرکز و بازشناسى حرکات و ترکيبات و دقت در آنها به 

توانايى صحيح خواندن عبارت هاى قرآنى دست يابد. 
براى حل اين مشکل، از چنين دانش آموزى مى خواهيم يک عبارت قرآنى را آرام و شمرده يا در 

صورت نياز، بخش بخش بخواند. خواندن بخش بخش به شکل زير انجام می شود. 
١ــ با دقت در حرکت حرف، در صورتی که حرف بعد از آن ساکن يا مشّدد نباشد، آن حرف با 

حرکتش در يک بخش خوانده می شود؛ مانند: ِکـتـاٌب
٢ــ در صورتی که حرف بعدی ساکن يا مشّدد باشد، حرف و حرکت موردنظر همراه با حرف 

ساکن يا مشّدد، در يک بخش خوانده می شود؛ مانند: َاۡنزَ ۡلنـا ، َيـتَّـقـوَن 
٣ــ در صورتی که حرف بعدی از حروف ناخواناست. در اين حالت نيز به حرکت و عالمت اولين 

حرف بعد از حروف ناخوانا دقت می شود و سپس طبق دستور قبل عمل می کنيم؛ مانند: 
ـۡمُس، ُاۡدُخـلُـوااۡلَجـنَّـَة  َالـشَّ

٤ــ در خواندن کلمات گاهی با حروف ناخوانا (در داخل يک کلمه) روبه رو می شويم؛ مانند «و» 
يا «ی» پائه همزه (يُـۡؤِمنوَن، ُقِرٔیَ ) و يا «ی» زير الف کوچک (َعلٰی). دانش آموزان با قواعد مربوط به 
حروف ناخوانا در دورٔه ابتدايی به تفصيل آشنا شده اند. هرکجا الزم باشد اين قواعد را بسيار ساده و 

کامالً کاربردی و بدون تعريف و قاعده گويی، تمرين و يادآوری می کنيم. 
براى نمونه، به خواندن بخش بخش آئه زير توجه کنيد. 

َق  و َاکُـۡن ِمـنَ الـّصـالِـحـيـنَ  ـدَّ رۡ   تَـنـى ِالـٰى َاَجـٍل َقـريـٍب َفـاَصَّ َفـَيـقـوَل َرِبّ لَـۡو ال َاخَّ

ـَ، قو، َل» در کلمٔه «فََيقوَل» و «َا، َجـ، ٍل» در کلمٔه «َاَجـٍل» هريک به تنهايى در يک  ـَ، ي ــ حروف «ف
بخش خوانده مى شوند و مثالى براى نوع اول از موارد چهارگانٔه فوق هستند؛ زيرا حرف بعد از آنها نه 
ساکن است و نه مشّدد، و با حرکت کوتاه يا کشيده يا تنوين خودشان در يک بخش خوانده می شوند. 

ــ حرف «کُـ» در کلمٔه «َاکُـۡن» با حرف ساکن پس از خود در يک بخش خوانده مى شود و اين 
حرف، مثالى براى نوع دوم از موارد چهارگانٔه فوق است. 
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» مثالى براى نوع دوم است. در اين مثال، حرف «َر» در يک بخش  ــ حرف «َر» در کلمٔه «َرِبّ
همراه با اولين حرف مشّدد (ۡب ) و حرف دوم مشّدد نيز با کسرٔه خودش خوانده مى شود؛ يعنى به اين 
َق = فَـ + َاۡصـ + َصـۡد + َد + َق  ـدَّ ـرۡ تَـنـى = َاۡخ + َخـۡر + تَـ + نـى؛ فَـاَصَّ صورت: َرِبّ = َرۡب + ِب؛ َاخَّ

ــ حرف «نَ» در ترکيب «ِمَن الّصاِلحيَن» مثالى براى نوع سوم است؛ زيرا « الـ » ناخوانا و حرف بعد 
از آنها مشّدد است. پس، «نَ» با حرف مشّدد (ّصـ) در يک بخش خوانده مى شود؛ يعنى به صورت «نَۡص»؛ 

در ادامه نيز حرف «صـ» برای بار دوم با صدای کشيدٔه «ا» در يک بخش (صا) خوانده می شود. 
ــ خواندن کلمٔه «ِالٰی» نيز مثالی برای نوع چهارم از موارد فوق است.

در صورتى که الزم است مراحل بخش خوانى را با دانش آموزان تمرين کنيد و يا اگر نياز است 
دانش آموزان نحؤه خواندن يک ترکيب مشکل را بياموزند، آن ترکيب يا عبارت را به طور واضح روى 
تابلو بنويسيد (مانند شيؤه نوشتن آيات در کتاب درسى). آن گاه در حالى که خط کش يا وسيلٔه مناسب 

ديگرى در دست داريد، به يکى از دو شيؤه زير به حرکات و بخش ها اشاره کنيد. 
الف) اشارۀ ثابت به صداهاى کوتاه، الف کوچک و تنوين: در اين حالت، دست شما و 
خط کِش اشاره به طور ثابت و بدون حرکت، صداى کوتاه يا الف کوچک يا تنوين را نشان مى دهد. 
ـَـ    » را نشان مى دهيد و از دانش آموزان مى خواهيد که همه  براى مثال، در کلمٔه «َاَجٍل» ابتدا فتحه «   ـ
را  ـ  »  ـٍ تنوين «    باالخره  و  َجـ »  بگويند: «  تا  مى دهيد  نشان  را  َجـ »  فتحٔه «  آن گاه  بگويند «َا».  هم  با 
نشان مى دهيد تا بگويند: «ٍل». در همٔه اين موارد، دست شما ثابت است؛ حرکات را يکى يکى نشان 
مى دهيد و دانش آموزان بخش بخش مى خوانند يعنى بدون جلوزدن از شما در خواندن، پيش مى روند. 
توجه داشته باشيد که در همٔه اين موارد، شما فقط به حرکات اشاره مى کنيد نه به حروف و خودتان نيز 

نمی خوانيد. هيچ 
مشّدد  يا  ساکن  حرف  سوى  به  کشيده،  صداهاى  سوى  به  حرف  از  متحرک  اشارۀ  ب) 
از  يا  و  کشيده  صداى  سمت  به  حرف  سوى  از  را  اشاره  خط کِش  شما  دست  حالت،  اين  در  بعدى: 
حرکت به سوى حرف ساکن يا مشّدد حرکت مى دهد؛ مانند حرکت از حرف «   قـ   » به سمت صداى کشيدٔه 
«    ـو   » در کلمٔه «فَـَيـقـوَل». دقت داشته باشيد که نماد «     ـو   » در اين کلمه در واقع صداى کشيده است نه 
يک حرف صامت؛ يا مانند اشارٔه متحرک از حرف «   لـ   » به سوى صداى کشيدٔه «ا» در کلمٔه «ال» يا مانند 
ـ  » به سوى حرف ساکن «   نۡ    » در کلمٔه «  َاکُـنۡ  » يا مانند اشارٔه متحرک از حرف  اشارٔه متحرک از حرف «  کُ

ـدَّ َق». ـ  » در کلمٔه «فَـاَصَّ « اَ » به سوى تشديد در «  صَّ
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آنچه بيان شد، کليد اصلى حّل مشکل روخوانى است. اين روش بسيار ساده و مؤثر است و 
اميدواريم با آشنايى بيشتر و به کارگرفتن آن، مشکل دانش آموزان را برطرف کنيد٭. 

تذکر
تمرين  با  همراه  که  است  مناسب  دارد.  مشکل  مصوت  و  صامت  ترکيب  در  دانش آموز  گاهى   
عبارت ها، جدول ها، ترکيبات صامت و مصوت و ساکن و مشّدد را که در کتاب هاى ابتدايى آمده است، 

در اختيار او قرار دهيد تا در منزل از روى جدول هاى ياد شده بخواند و تکرار و تمرين کند. 

نمونۀ جدول ها: 
جدول ترکيبات حروف و حرکات 

ـَب ـِب ـُب ٌبٍببًابو بیبيـباب
ـَت ـِت ـُت ٌتٍتًتاتوتیتيـتات

جدول ساکن 

ُاۡتِاۡتَاۡتاُ ۡتِاتۡـاَ تۡـُابۡـِابۡـَابۡـ

جدول حروف مشّدد

ـَّ ـَُّاِبّـاَ  ب َابّوَابّیَابّاَاب

پرسش و ارزشيابی مستمر از قرائت
برای ارزشيابی مستمر از شيوه های مختلف می توان بهره جست که برخی از آنها 

عبارت است از: 
١ــ پرسش از آيات صفحات مربوط به هر جلسه در جلسٔه بعد، 

٢ــ هر دانش آموز يک تا دو سطر از صفحه ای را که با هم گروهی خود پيش خوانی 
کرده است، می خواند. 

٭ برای آشنايی بيشتر، به کتاب «مبانی و روش آموزش قرآن در دورٔه ابتدايی» ُکد ٦٠١١ ويژه فصل اول بخش دوم آن مراجعه کنيد.
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بخوانند، سپس  دارند  بيشتری در قرائت  ٣ــ سعی شود ابتدا افرادی که تسلط 
ديگران. 

٤ــ عبارات بلندتر و مشکل تر را افراد قوی تر، و عبارات کوتاه تر و آسان تر را ساير 
دانش آموزان بخوانند. 

٥ــ اگر در يک کلمه چند حرکت و عالمت يک جا اشتباه شود، فقط يک اشتباه 
محسوب می شود. در صورت تکرار يک نوع اشتباه نيز فقط يک امتياز کسر می شود. 
٦ــ برای دانش آموزانی که آيات درس را با صوت زيبا و شبيه نوار، يا با تلفظ 
صحيح حروف خاص عربی و رعايت قواعد مهم تجويدی بخوانند، و يا برخی از آيات 

درس را حفظ کنند، تا دو امتياز تشويقی تعلق می گيرد. 
٧ــ هر دانش آموزی که در تقويت قرائت هم گروهی خود به طور مؤثر تالش کند، 
يا آيات درس را خوش نويسی، تذهيب و نقاشی کند، به عنوان بخشی از فعاليت خارج 

از کالس امتياز می گيرد. 
٨ ــ برای تشويق بيشتر دانش آموزانی که به طور فوق العاده تالش می کنند، خوب 
است که در صورت امکان جوايز مناسبی از سوی مدرسه يا اوليای دانش آموزان فراهم 
افراد  به  بايد  البته  شود.  اهدا  آنان  به  خاص،  مراسمی  در  يا  مناسب  شيوه ای  به  و  شده 
ضعيف تر نيز مانند افراد ممتاز توجه داشت و آنان را نيز تشويق کرد. به طور کلی، مبنای 
نمره و تشويق بايد فعاليت و پيشرفت هر دانش آموز متناسب با توان و استعداد خود او 

باشد. و نه مقايسه او با ديگر افراد کالسی٭.

فعاليت يادگيرى
يکی از دانشجويان بخشی از آيات را قرائت و دانشجويان ديگر با مشارکت هم 

نمره او را با توجه به مالک های اعالم شده تعيين کنند. 

٭ مسائل کلی ارزشيابی در بخش سوم همين کتاب به طور مفصل آمده است.
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فصل سوم

نقش رسم اخلط در آموزش روخوانی قرآن

اهداف يادگيری: از دانشجو ــ دبير انتظار می رود پس از مطالعه و يادگيری 
اين فصل بتواند:

١ــ خالصه ای از تاريخچٔه رسم الخط قرآن کريم را بداند.
٢ــ تفاوت انواع رسم الخط ها را بيان کند.

٣ــ برخی از ويژگی های انواع رسم الخط را شرح دهد.
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ــ تاريخچٔه رسم الخط قرآن
ــ جمع آوری متن قرآن کريم

ــ تفاوت رسم الُمصَحف با رسم االمالء
ــ عالمت گذاری خط قرآن
ــ رسم الخط های معاصر

ــ ويژگی های رسم الخط کم عالمت
ــ ويژگی های رسم الخط ايرانی
ــ ويژگی های رسم الخط مصری

ــ فعاليت يادگيری
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نقش رسم الخط در آموزش روخوانی قرآن

برای خواندن هر متنی، آشنايی با نمادها، قواعد و ويژگی های رسم الخط آن متن ضروری است. 
برای روخوانی قرآن نيز الزم است با نمادها، ترکيبات، قواعد و ساير ويژگی های رسم الخط قرآن آشنا 

شويم. 
در اين بخش، تاريخچٔه رسم الخط قرآن، سير تحول آن و وضعيت کنونی آن در جهان اسالم، 

به ويژه رسم الخط ُمصَحف های رايج در کشورمان را بررسی می کنيم. 

تاريخچۀ رسم الخط قرآن 
است،  اسالم  جهان  معرفتی  منبع  ارزشمندترين  که  کريم  قرآن  جايگاه  و  اهميت  به  توجه  با 
مردم، عموم  پيامبر اکرم ــ صلی الله عليه و آله و سلم ــ و ابالغ آن به  همزمان با نزول آيات قرآن بر 
مسلمانان برای يادگيری و حفظ آيات قرآن تالش می کردند، و افراد باسواد به کمک وسايل متداول 
اکرم  پيامبر  زيرنظر  را  سوره ها  و  آيات  منظم  به طور  که  افرادی  و  می نوشتند  را  قرآن  آيات  زمان،  آن 
نگارش می کردند، به عنوان «کاتبان وحی» شناخته شدند، که برجسته ترين آنها اميرالمؤمنين امام علی 

ــ عليه السالم ــ است. 
هرچند يادگيری قرآن در آغاز نزول، بيشتر از راه شنيدن و حفظ آيات و سوره ها انجام می شد، 
اما با سفارش های اکيد پيامبر اکرم به سوادآموزی، آموزش قرآن با يادگيری خواندن و نوشتن و قرائت 
از روی آيات نوشته شده همراه گشت. اين سنت نيکو در طول تاريخ و در همٔه سرزمين های اسالمی 
آموزه های  با  آشنايی  و  سوره ها  و  آيات  حفظ  موارد،  از  بسياری  در  البته  است.  بوده  برقرار  تاکنون 
قرآن، قبل از روخوانی انجام می شود، ولی اين آموزش اّوليه خيلی زود به شناخت حروف و حرکات و 
روخوانی کلمات و عبارات قرآنی می انجامد. از اين رو، آموزش قرآن کامالً مرتبط با روخوانی عبارات 

و آيات است و اين امر جايگاه و اهميت رسم الخط را در آموزش قرآن روشن می کند. 
و  آشنايی  برای  که  است  گسترده ای  تاريخی  و  علمی  سابقٔه  دارای  قرآن،  رسم الخط  موضوع 
خارج  کتاب  اين  موضوع  از  آن،  به  تفصيلی  پرداختن  و  کرد  مراجعه  مربوطه  منابع  به  بايد  آن،  بررسی 
است؛ ولی برای آموزش قرآن، گريزی از آشنايی با ويژگی های رسم الخط آن نيست. از اين رو در اين 

بخش فقط نکات مهم و ضروری رسم الخط قرآن بيان می شود. 
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جمع آوری متن قرآن کريم 
درصدر اسالم و براساس نوشته های کاتبان وحی، متن قرآن جمع آوری شد و به صورت کتاب 
مدون درآمد که آن را «ُمصَحف» ناميدند. اين ُمصَحف مبنا و الگوی نگارش قرآن در جهان اسالم قرار 

گرفت و همٔه کاتبان قرآن، اين ُمصَحف را مبنا قرار داده و از روی آن نسخه برداری می کردند. 

رسمُ الُمصَحف (شيوۀ کتابت اوليۀ قرآن) 
شيؤه نگارش متن قرآن در صدر اسالم، براساس رسم الخط و امالی عربی آن زمان بود. در اين 
شيوه، خط قرآن به حالت ابتدايِی آن زمان و خالی از هرگونه عالمت و حتی نقطه بود. اين کتابِت اوليه 
را «رسمُ الُمصَحف» می نامند. ويژگی اين کتابت، مربوط به نگارش کلمات است، نه حرکات و عالئم، و 

در منابع متعدد به ويژه کتاب های علوم قرآنی تبيين و تشريح شده است٭. 

شده  نوشته  اسالم  صدر  در  آنچه  مطابق  قرآن،  کلمات  نگارش  شکل  نگهداری  و  حفظ 
دانشمندان  تغيير آن مطابق آنچه در امالی معاصر شکل گرفته است، در نزد  (رسمُ الُمصَحف) و عدم 
جهان اسالم از توجه و تأکيد خاصی برخوردار است؛ و اينکه گاهی ديده می شود شيؤه نگارش برخی 

کلمات در مصاحف رايج، به حالت معمولی نيست، علت آن پايبندی به رسمُ الُمصَحف است. 
٭ مانند کتاب های: الَمصاِحف، تأليف ابوحاتم َسجستانی؛ الُمقِنع فی َمرسوِم الَمصاِحف، تأليف ابوعمرو دانی؛ نثُرالَمرجان فی رسم 

نظم القرآن، تأليف محمد غوث ارکاتی.
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رسمُ االمالء
رسم الخط زبان عربی در صدر اسالم، شبيه همان رسمُ الُمصَحف بوده است، ولی در طول زمان، 
خط عربی مانند خط ساير زبان ها، تحول و تکامل يافته و به تدريج ساده تر و قانونمندتر شده است. اين 

رسم الخط را «رسمُ االمالء» می نامند که مبنای رسم الخط عربی معاصر در جهان است. 

تفاوت رسمُ الُمصَحف با رسمُ االمالء
شيؤه نگارش قرآن کريم ــ که براساس رسمُ الُمصَحف می باشد ــ در بيش از ٩٠ درصد کلمات، 
با رسمُ االمالء معاصر يکسان است، ولی کمتر از ١٠ درصد کلمات قرآن، به شکل خاص و متفاوت با 

رسمُ االمالء می باشد. 
تفاوت های کلی رسم الُمصَحف با رسم االمالء عبارتند از: 

١ــ ناقص بودن برخی حروف کلمات، که حروف کوچک جايگزين آنها شده است. 
٢ــ زائد بودن برخی حروف، که ناخوانا هستند. 

٣ــ تبديل برخی حروف، يعنی برخی حروف که به شکل حروف ديگر نوشته شده و با حروف ريز 
روی آنها، نحؤه خواندن آنها مشخص گشته است. 

٤ــ متصل بودن برخی کلمات که در رسم االمالء جدا نوشته می شوند. 
٥ــ جدا بودن برخی کلمات که در رسم االمالء متصل نوشته می شوند. 

اکنون مهم ترين تفاوت های رسم الُمصَحف با رسم االمالء را در مثال های جدول صفحات بعد، 
مالحظه کنيد. 
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حالت  کدام  هـر  روبه روی  است؛  شده  نـوشته  رسم الُمصَحف  شيؤه  به  زيـر  کلمات  فعاليت: 
رسم االمالء آن را بنويسيد: 

عالمت گذاری خط قرآن 
همان طور که قبالً اشاره شد، در ابتدا خط قرآن خالی از هرگونه عالمت يا حتی نقطه بود؛ سپس 
برای رفع ابهام از حروف و کلمات مشابه، مطابقت بيشتر خط با لفظ، و کامل شدن خط؛ طی مراحلی 

عالمت گذاری شد. اين مراحل عبارت اند از١: 
شدند؛  متمايز  يکديگر  از  شکل  هم  حروف  نقطه گذاری،  با  مرحله  يک  در  نقطه گذاری:  ١ــ 
هم شکل؛  حروف  ساير  همچنين  است  شده  متمايز  حرف  پنج  به  تبديل  نقطه گذاری،  با  که  دندانه  مانند 

مانند:  

رنگ  از  متمايز  و  درشت  نقطه های  شکل  به  حرکات  ديگر،  مرحلٔه  در  اعراب گذاری:  ٢ــ 
حروف، رو يا زير و يا جلو حرف نوشته شد؛ مانند:                     

تنوين نيز به شکل دو نقطه نوشته شد؛ مانند:    

١ــ در ارتباط با تقدم زمانی نقطه گذاری و اعراب گذاری، دو نظريه وجود دارد؛ برخی اعراب گذاری و برخی نقطه گذاری را مقدم 
می دانند. 
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در مراحل بعد، اين نقطه های اعراب، به حرکات متعارف کنونی تبديل شد؛ مانند: 

در مراحل ديگر، ساير عالئم به خط قرآن اضافه شد، مثل حروف کوچکی که جايگزين حروف 
محذوف يا حروف تبديل شده است؛ مانند: 

( نون کوچک (   ( واو کوچک (  ( ياء کوچک ( الف کوچک (  )     
)            و … تشديد (  ( )        همزه ( سين کوچک (

) و عالئم وقف باالی کلمات؛ ) عالمت جزء، حزب و ربع ( همچنين عالمت آيه (

مانند: به خط قرآن اضافه شد. 
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عالئم زينتی و سليقه ای 
از  ُمصَحف،  شريف  خط  زيبايی  منظور  به  و  کريم  قرآن  خوش نويسی  مختلف  مراحل  با  همگام 
عالئم زينتی و سليقه ای متنوع استفاده شد؛ تا جايی که روی هر حرف، يک يا چند عالمت قرار گرفت 
و به اين ترتيب، خط قرآن بسيار پر عالمت و شلوغ شد و اکنون اين عالئم به گونه ای است که نه تنها 
باعث صحت قرائت نمی شود بلکه در بسياری از موارد باعث اشتباه در خواندن قرآن می گردد؛ مانند 
عالئم همراه صداهای کشيده که به شيوه های مختلف در خط قرآن قرار گرفته است و موجب اشتباه در 

قرائت و قواعد زائد شده است. 
کلمات «نوحيها» و «اوذينا» که به هيچ عالمتی نياز ندارد، همراه با عالئم مختلف به شکل  مثالً 

زير نوشته شده است. 

رسم الخط های معاصر
 در حال حاضر رسم الخط قرآن با شيوه های مختلفی شکل گرفته و در هر منطقه از جهان اسالم، 
روش خاصی متداول گشته است. البته عموم اين رسم الخط ها به يک حالت خوانده می شوند؛ يعنی 

شيؤه نگارش حروف و عالئم با هم تفاوت دارند، ولی قرائت يکسان است.
که  می شود  استفاده  قرآن  رسم الخط  مختلف  شيوه های  از  حاضر  درحال  نيز  ما  کشور  در 

متداول ترين آنها عبارت است از: 
١ــ رسم الخط کم عالمت؛ که در سال های اخير در کشورمان شکل گرفته و منتشر شده است و 

در کتاب های آموزش قرآن مدارس نيز از آن استفاده می شود. 
محمد  فضائلی،  حبيب الله  خوشنويس،  طاهر  نيريزی،  احمد  خط  مانند  ايرانی؛  رسم الخط  ٢ــ 

خالقی زنجانی و …
٣ــ رسم الخط مصری؛ که در حال حاضر اغلب با خط عثمان طه نوشته شده و معروف است. 

است،  ضروری  متداول،  رسم الخط های  ويژگی های  بيان  قرآن،  آموزش  برنامٔه  در  که  آنجا  از 
ويژگی های مهم اين رسم الخط ها بررسی می شود. 
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ويژگی های رسم الخط کم عالمت 
کتابت قرآن با رسم الخط کم عالمت، شيؤه جديد است که در مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری 
اسالمی ايران، تهيه و تنظيم گشته است. اين رسم الخط بسيار خلوت، ساده و نزديک به خط فارسی 

است، و در حال حاضر در همٔه مدارس کشور استفاده می شود و در دسترس مردم قرار دارد.
مهم ترين ويژگی های رسم الخط کم عالمت عبارت است از: 

١ــ صداهای کشيده بدون حرکات همراه است؛ مانند: 
نکته: در موارد اتصال صداهای کشيده نزد الف وصل، که صداهای کشيده ناخواناست، قبل 

از صدای کشيده، حرکت کوتاه مناسب نوشته شده است؛ مانند: 

کوتاه  حرکت  ناخوانا،  حرف  از  قبل  ناخواناست،  مدی  حروف  که  خاص  کلمات  در  همچنين 
مناسب نوشته شده است؛ مانند: 

٢ــ الف با کاله، به شکل همزٔه همراه با الف نوشته شده است؛ مانند: 

٣ــ کسره در موارد اشباع، به شکل کسرٔه اشباعی است؛ مانند:  
٤ــ ضمه در موارد اشباع، به شکل واو کوچک است؛ مانند:   

٥ــ حرف ساکن بدون عالمت است؛ مانند:  
٦ــ الف وصل در وسط عبارت، بدون عالمت است، ولی در ابتدای آيه يا بعد از عالمت وقف، 

حرکت آن به شکل ريز نوشته شده است؛ مانند: 
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٧ــ در موارد التقاء ساکنين يعنی تنوين نزد الف وصل، در وسط آيات و عبارات، تنوين به شکل 
نون مکسور ريز نوشته شده است؛ مانند: 

٨ ــ کلمات به شيؤه رسم الُمصَحف نوشته شده است؛ از اين رو، نگارش برخی کلمات با شيؤه 
رسم االمالء متفاوت است؛ مانند کلمات مشخص شده در متن سورٔه بّينه که تصوير صفحه ای از قرآن 

با رسم الخط کم عالمت است: 
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ويژگی های رسم الخط ايرانی 
شيوه  اين  است.  ايران  در  قرآن  نگارش  مخصوص  شيؤه  ايرانی،  رسم الخط  با  قرآن  کتابت 
ديگر  شيوه های  با  اغلب  يا  می شود؛  استفاده  کمتر  حاضر  حال  در  ولی  بوده،  رايج  بيشتر  گذشته  در 
حبيب الله  خوشنويس،  طاهر  زنجانی،  خالقی  محمد  نيريزی،  احمد  خط  مانند  است؛  شده  مخلوط 

فضائلی و …
مهم ترين ويژگی های رسم الخط ايرانی عبارت است از: 

١ــ همراه با صدای «ا» يک الف کوچک نوشته شده است؛ مانند: 

٢ــ الف با کاله نيز، به شکل الف همراه با الف کوچک نوشته شده است؛ مانند: 

در اين موارد بايد دقت کرد، الف با کاله که يک بخش است، با صدای «ا» که حرکت حرف قبل 
است، اشتباه نشود. 

ناخواناست،  الف  که  خاص  کلمات  در  يا  وصل  الف  نزد  صدای «ا»  اتصال  موارد  در  نکته: 
به جای الف کوچک، فتحه نوشته شده است؛ مانند: 

٣ــ همراه با صدای «ای» يک کسرٔه اشباعی نوشته شده است؛ مانند: 

نکته: در موارد اتصال صدای «ای» نزد الف وصل، که ياء ناخواناست، به جای کسرٔه اشباعی، 
کسره نوشته شده است؛ مانند: 

٤ــ در موارد اشباع کسره، اغلب فقط کسره نوشته شده است، در صورتی که بايد صدای «ای» 
خوانده شود؛ مانند: 
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در اين موارد نياز به دانس تن قاعدٔه اشباع کسره است٭.
٥ــ همراه با صدای «او» يک ضمٔه ناخوانا نوشته شده است؛ مانند: 

نکته: در موارد اتصال صدای «او» نزد الف وصل يا در کلمات خاص که واو ناخواناست، اين 
ضمه تلفظ می شود؛ مانند: 

در اين موارد بايد دقت کرد که صدای «او» با ضمه اشتباه نشود. 
٦ــ در موارد اشباع ضمه، اغلب فقط ضمه نوشته شده است، در صورتی که بايد صدای «او» 

خوانده شود؛ مانند: 

در اين موارد نياز به دانستن قواعد اشباع ضمه است٭٭.
در موارد اشباع ضمٔه واو ( و ضمٔه همزٔه روی واو  قواعد متعددی وجود دارد که 

توضيح آن در کتاب های قواعد قرائت آمده است. 
البته گاهی با خط ريز، کلماتی مانند «مّد، اشباع، باالشباع، مع االشباع» زير موارد اشباع نوشته 

شده است؛ مانند:

مـانـنـد:    مـی شود؛  تـلفـظ  بـه صـورت   بـاشد،  کسره  از   قـبـل  اگـر  کسره:  ٭  قـاعـدهٔ   اشباع 
، البـته در مـوارد اتـصال  نـزد الـف وصل، اشباع نـمی شود؛ مـانـنـد: ، که خوانده می شود:

مـانند:  می شود؛  تـلفظ   « » بـه صورت  بـاشد،  فتـحه  يـا  ضمه  از   قبـل  اگـر  هـاء:  ضمٔه  اشباع  قـاعـدٔه  ٭  ٭ 

، البته در موارد اتصال  نزد الف وصل، اشباع نمی شود؛ مانند: ، که خوانده می شود: 
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در بعضی از خطوط ايرانی، با اقتباس از شيؤه مصری يا هندی، واو کوچک يا ضمٔه اشباعی 
نوشته شده است؛ مانند: 

٧ــ حرف ساکن، با عالمت سکون است؛ مانند:
٨ ــ الف وصل در وسط عبارت، بدون عالمت است، ولی در ابتدای آيه يا جمله، حرکت آن 

نوشته شده است؛ مانند: 
در اين موارد بايد دقت کرد که در حالت وصِل اين عبارات به جملٔه قبل، الف وصل تلفظ نشود 

و با الف قطع اشتباه نگردد. 
٩ــ در موارد التقاء ساکنين (تنوين نزد الف وصل) در وسط آيات، اغلب، نون مکسور ريز همراه 

با تنوين نوشته شده است؛ مانند: 

در اين موارد بايد دقت کرد که نون تنوين، دو بار تلفظ نشود. 
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است؛  شده  نوشته  رسم الُمصَحف  شيؤه  به  گاهی  و  رسم االمالء  شيؤه  به  کلمات  اغلب  ١٠ــ 
ايرانی  رسم الخط  با  قرآن  از  صفحه ای  تصوير  که  بّينه  سورٔه  متن  اين  در  شده  مشخص  کلمات  مانند 

است: 
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ويژگی های رسم الخط مصری
کتابت قرآن به روش مصری که اغلب با خط عثمان طه است، دارای قواعد گسترده ای می باشد 
اين رسم الخط در حال حاضر بيشتر در کشورهای عربی رايج است. در دهه های اخير در ايران نيز 

بسيار رايج شده است.
مهم ترين ويژگی های رسم الخط مصری عبارت است از: 

١ــ قبل از صدای «آ» يک فتحه آمده است که خوانده نمی شود؛ مانند: 

نکته: در موارد اتصال صدای  نزد الف وصل، يا در کلمات خاص که الف ناخواناست، 
اين فتحه تلفظ می شود؛ مانند: 

٢ــ در برخی کلمات، به جای الف کوچک، فقط فتحه نوشته شده است؛ مانند: 

در همٔه اين موارد بايد دقت کرد که صدای «آ» با فتحه اشتباه نشود. 
٣ــ قبل از صدای «ای» يک کسرٔه ناخوانا نوشته شده است مانند: 
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نکته: در موارد اتصال صدای «ای» نزد الف وصل، يا در کلمات خاص که ياء ناخواناست، 
اين کسره تلفظ می شود؛ مانند: 

٤ــ در موارد اشباع کسره، يک ياء معکوس کوچک نوشته شده است؛ مانند: 

در همٔه اين موارد بايد دقت کرد که صدای «ای» با کسره اشتباه نشود. 
٥ــ قبل از صدای «او» يک ضمٔه ناخوانا نوشته شده است؛ مانند: 

نکته: در موارد اتصال صدای «او» نزد الف وصل، يا در کلمات خاص که واو ناخواناست، 
اين ضمه تلفظ می شود؛ مانند: 

در همٔه اين موارد بايد دقت کرد که صدای «او» با ضمه اشتباه نشود. 
٦ــ حرف ساکن درحالت اظهار، با عالمت سکون نوشته شده است؛ مانند:

٧ــ حرف ساکن در حالت ادغام و اخفاء، بدون عالمت است. 

ادغام:  مثال 

مثال اخفاء: 
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٨ــ در موارد قلب به ميم، به جای عالمت سکون، ميم ريز نوشته شده است، تا به جای نون تلفظ 
شود؛ مانند:

٩ــ تنوين نيز در موارد قلب به ميم، به شکل ميم ريز نوشته شده است؛ مانند: 

بايد دقت کرد که اين ميم ريز، با عالمت وقف الزم  اشتباه نشود.
١٠ــ در موارد ادغام و اخفاء، تنوين به شکل پس و پيش نوشته شده است؛ مانند: 
١٠ــ در موارد ادغام و اخفا، تنوين به شکل پس و پيش نوشته شده است؛ مانند: 

در اين موارد بايد دقت کرد که تنوين با حرکات کوتاه اشتباه نشود. 
١١ــ تنوين نزد الف وصل (التقاء ساکنين) به شکل معمولی نوشته شده است؛ 

مانند: 

در اين موارد بايد دقت کرد که تنوين به صورت نون مکسور  تلفظ شود. 
١٢ــ در موارد ادغام تام، روی حرف اول کلمه (ُمدَغٌم فيه) تشديد نوشته شده است: 

مانند: 
اين تشديد فقط در حال وصل تلفظ می شود، نه در ابتدا. 

١٣ــ روی بسياری از حروف ناخوانا، دايرٔه شبيه صفر نوشته شده است؛ مانند: 
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در اين موارد بايد دقت کرد که حرف ناخوانا با حرف ساکن اشتباه نشود.
١٤ــ روی الف ناخوانا در هفت کلمه که در حالت وقف تلفظ می گردد، شکل بيضی نوشته شده 

است؛ مانند:
در اين موارد بايد دقت کرد که حرف ناخوانا با حرف ساکن اشتباه نشود. 

١٥ــ روی الف وصل که در حالت وصل ناخواناست، يک صاد ريز نوشته شده است؛ 
مانند:

بايد دقت کرد که صاد ريز با ضمه اشتباه نشود. 
نکته: الف وصل در اول آيه يا پس از عالمت وقف بدون حرکت است؛ مانند: 

برای ابتدا در اين موارد، نياز به دانستن قواعد حرکت الف وصل است٭.
١٦ــ رو يا زير الف قطع (که همواره خوانده می شود) همزٔه کوچکی نوشته شده است؛ مانند: 

١٧ــ همزٔه مکسور همراه پايه، زير پائه خود نوشته شده است؛ مانند: 

٭ قواعد حرکت الف وصل: 
حرکت «الـ» همواره فتحه است؛ مانند: 

اگر اولين حرکت کلمه ضمه باشد، حرکت الف وصل نيز ضمه است؛ مانند: 

در ساير موارد حرکت الف وصل کسره است؛ مانند: 



118

با  ولی  عالمت،  کم  رسم الخط  همانند  است،  شده  نوشته  رسم الُمصَحف  براساس  کلمات  ١٨ــ 
کلمات  مانند  است؛  بيشتر  رسم االمالء  با  آن  تفاوت  موارد  رسم الخط،  اين  مستندات  و  منابع  به  توجه 

مشخص شده در اين متن سورٔه بّينه که تصوير صفحه ای از قرآن با رسم الخط مصری است:
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فعاليت يادگيرى
جدول مقايسۀ سه شيوۀ عالمتگذاری رسم الخط قرآن را با يکديگر مقايسه کنيد شما نيز 

نمونه های ديگری استخراج و در جدولی بنويسيد.

:

: :
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