
 رسم الخط قرآن

التخظ   انخن وخه رسخ     آداة و رسوم گذضته سخت  اببجدننخنت ورخوروزد     ثزخی اس وسبنی وه ثه 

مرحف ثه دستور خخبظ ااخبمجز(ظب ثخه ن خان گونخه و ضخى  دؼیخی وخنوبن ضخن  اسخ  و           

نوبسدنگبن اولاه دخبلتی در نحو  نوضختن وی خبن نناضخته انخن و در اخ  ابخن نبندیبرب خب         

  اد بن و حى تی ن فته اس  وه جش خنات وسی اسآن آگب  ناس .نوضتبر ت سز  

رس  التظ »اثن ال جبرن اس ضاخ و استبد خودت ػجنالؼشبش النثبؽ نم  می ودن وه او گفته اس : 

لزآن سز  اس اسزار خناونن اس  و وؼاان آن اس اابمجز(ظب اس  آن حضزن دستور داد  اس  

بسدنگبن ثزآن چه اس اابمجز(ظب ضدان  اننت ناچ نافشود  وه لزآن را ثه ابن ضى  ثدوبسدن و نو

انن و اس آن ن  چاش  نىبسته انن گوبن: صحبثه ودبگزان ثخه انخناس  سخز مخوبی در رسخ  التخظ       

مرحف دخبل  نناضته انن و آنت صزدب وولافی و وؼاان ضن  اس جبنت اابمجز(ظب اسخ  اوسخ    

سابن و جببی ثنون الفت آن را ثدوبسخدن سبخزا   وه دزمود  ثه ابن ضى  ونوبن ضودت جببی ثب الف 

ابن نب اسزار  اس  وه ػم  نب ثنان را  ن ی ثزد و سز  اس اسزار خناسخ  وخه خخبظ وتخبة     

ػشبشاوس ت نه دبگز وتبة نب  آس بنی ن بن گونه وه نظ  لزآن مؼیش  اس ت رس  التخظ آن  

و اضخبده  « دئه»حذف آن اس  و« مبئه»ناش مؼیش  می ثبضن ػم  نب چگونه ثه سز آوردن الف در 

ای می ثزد و بب « ثبباى »و « ثببان»و نوضتن آن نب ثه صورن « ثببى »و « ثببن»ثه « بب»وزدن 

در سور  حج ثب الخف نوضخته مخی ضخودت ولخی      « سؼوا»چگونه می ووان د  ان وه چزا در وی ه 

در نزجب وخه  « اػتو»نوضته می ضود ثبس چزا وی ه « سؼو»ن ان وی ه در سور  سجب ثنون الف 

  نوضخته مخی ضخود    « ػتخو »ثبضن ثب اضبده الف و ود ب در سور  دزلبنت ثنون الخف و ثخه صخورن    

و « وجخو  »و « جخب  »و « ثخب  »و حخذف آن اس  « آمدخوا »و اس ن ان لجا  اس  سز سببدن الف در 

م در سور  ثمز  و بم ابن نباسزار ال ی و اغزاض حى   آماش اابمجز(ظب اس  وه ثز مزد« دب »

اوضان  می ثبضنت سبزا ابن نب اسزار ثبعدی اس  وخه جخش اس عزبخك مونجخ  ال خیت لبثخ  درن       

ناس  و مبندنالفبػ و حزوف ممغؼه ا  اس  وه در اواب  سخور اسخ  و دارا  اسخزار  ثخشري     

ومؼبنی ثسابر  اس  وه ثاص وز مزدم ثنان اسزار ای ن ی ثزنن و چاخش  اس مؼخبنی ال خی وخه     

 «درن ن ی وددن و رس  التغی وه در لزآن ثه وبر ردته اس ن ان لجا  اس  ثنان ب اضبر  ضن ت

 

ثزخی والش وزد  انن وب اسزار ابن نحو اس رس  التظ را وطف وددن لذا ثب وىیخف آضخىبر اا خبر    

دالل  ثزآن دارد وه ذثخ   « ال ذثحده»نظزنببی وزد  انن مثال ورور وزد  انن وه سببدن الف در 

ثزا  اضبر  ثه وؼظخا  لخنرن ال خی      «و الس ب ثدادبنب ثببان»در « بب»بدن والغ نطن  اس  و سب

اس  وه ثه وسایه آنت آس بن را ثدب ن بد  اس  و ثبناچ لنرن و نازو  دبگز مطخبث   نخنارد و   

  «.سببد  ال جبنی ونل ػیی سببد  ال ؼبنی»ابن ثه ممتضب  ابن لبػن  مؼزوف اس  وه 



ػدوان النلا  دی مزسوم »ب در وتبة خود 727ن الجدب (متودب  اثوالؼجبس مزاوطی مؼزوف ثه اث

ثه وفرا  در ابن سماده ووضا  داد  اس  او وطزب  وزد  وه وضؼا  ابن حخزوف در  « التدشب 

خظت ثز حست اختالف و چگونگی مؼبنی وی خبن اسخ  وخه اس اسخزار و حى خ  نخب  اد خبنی        

ات و ض ود و مزاوت وجود و ممبمبن اس  حىبب  دارد اس ج یه ابن حى   نب ووجه ثه ػوال  غ

در ذب  گشبن  ا  اس گفته نب  اورا می آورب  وه نطبن دندن  ماخشان غیخو و مجبل خه او درثخبر      

 رس  التظ می ثبضن:

  
ثزا  ووجه دادن ثه ابن مؼدب اس  وه ذث  اسػخذاثی وخه در   « ال ذثحده». اضبده وزدن الف در 7

 «.ػذثدخخخه ػخخخذاثب ضخخخنبنا اوال اذثحدخخخه  ال »صخخخنر آبخخخه ذوخخخز ضخخخن  ضخخخنبنوز اسخخخ     

اضبده ضن  اس  وب ثزآن دالل  ودن وه دؼ  ثه ػی  در ثزداضتن « بنػوا»و « بزجوا». الف در 2

ض از دبػ ت اس اس  سدگان وز اس  اسابن رو ولتی دؼ  را خفاف وسجه ثه حسبة می آورنخنت  

 «ؼبجشبنسؼو دی اببودب م»نزچدن وه ج غ ثبضنت الف آن حذف می ضود مبندن 

  سبخخخزا سخخخؼی در ابخخخن جخخخب سخخخؼی ثبعخخخ  اسخخخ  و رجخخخووی درػخخخبل  وجخخخود نخخخنارد.      

 «وبمثبل الیؤلؤا ال ىدون». در آبه 3

الف ثؼن اس ن ش  اضبده ضن  اس  وب ثزسفان  و جال  آن نسج  ثه مزواربن غاز مىدون و غاز  

  «وبن   لؤلؤ»اوضان  دالل  داضته ثبضنت لذا در آبه 

  الف اضبده نطن  اس . 

 

مطت   ثزوثزن اس نظز دو « مبئه»نابمن  اس  سبزا « دئه»اضبده ضن  ولی در « مبئه». الف در 4

  روجه آحبد و ػطزان اس .

 

 «وجی بومئذ ثی د ». در آبه 5

نوضته ضن  وب دلا  ثزآن ثبضخن وخه ابخن میخی و     « وجبئ بومئذ»الف اضبده ضن  و ثه صورن  

  آمنن آضىبر اس .

 

ثخبالوزبن  واو اضبده ضن  اس  وب ثزآن دالل  ودخن وخه ػخبل  وجخود در      «سبوربى  اببوی». در 6

  مزوجه وضوح اس .

 

« بن»وه ج غ « االبن »بب اضبده ضن  اس  وب وفبون آن را ثب  «و الس  ثدادبنب ثببان». در آبه 7

اس ت نطبن دنن سبزا مدظور در آبهت بن ثه مؼدب  دس  ناس ت ثیىه مدظور لنرن و لووی اس  

ثخزا  رجخون در وجخودت    وه خناونن ثه وسایه آن آس بن را ثدبوزد  اسخ  ابخن لخنرن و لخون     



  ثخه آن اضخبده ضخن  اسخ .    « بخب »اس  و ثه ن ان مدبسخج   « بن»ج غ « االبن »سشاواروز اس 

سبلظ ضن  ثزا  ابن وه در آن سزػ  دؼ  واجبث  ضؼیه ج د  و  «سدنع الشثبناه». واو اس آبه 8

  ضنن ػ   ممرود اس .

 

  ودن وه انیخبم وبرثخن و ضخز ثخزا      حذف ضن  وب ثزآن دالل  «و بنع اال نسبن ثبلطز»واو اس  9

انسبن آسبن اس  و انسبن در انیبم ضز سزػ  ثه وبر می ثزدت ن  چدبن وه در انیبم وخبر خاخز   

  سستی می ورسد.

 

اس سخور  اػخزاف ثبصخبد نوضخته      69ثب سان و در آبه « ثسغه»وی ه  247در سور  ثمز  آبه  71

 بد ثه مؼدب  سؼه ویی اس .ضن  اس ت سبزا ثب سان ثه مؼدب  سؼه جشئی و ثب ص

 
وزدبن  ناس  وه ابن مغبلختت غیخو ومجبل خه ا     »وتز صجحی صبل  در ابن سماده می گوبن: د

اس  درثبر  ومنب  رس  التظ مرحف ػث بنی و وىیفی اس  وه مب دوق آن ورور ن ی ضخودت  

و بب ورخور   سبزا اس مدغك دور اس  وه رس  التظ را امز  وولافی و ثب دستوراابمجز(ظب ثنانا 

ودا  وه مطت   ثز اسزار  اس ت ن بن گونه وه دواو  ثزخی اس سور دارا  اسخزار اسخ  نخاچ    

مورد  ثزا  ممببسه رس  التظ ثب حزوف ممغؼه اواب  سور وه لزآن ثودن آن نب ثه وواوز ربث  

اش اس ت وجود ننارد ابن نباصغالحبوی اس  وه نوبسدنگبن آن سمبن مدظور وزد  انن و ػث بن ن

 «ثب ابن اصغالحبن موادم  وزد  اس 

  
ثزخی اس ادزاد نبآگب  گ بن وزد  انن وه صحبثه صدؼ  خظ را ثه »ػال مه اثن خینون می گوبن: 

خوثی و ثه عور وبم  می دانسته انن و ثزخی اس نوضته نب  آنبن وه متبلف لواػن اس ت اس رو  

می گوبدن ثخزا  ووجخه ثخه    « الاذثحده»حى   و ػیتی ثود  اس  ابدبن در مورد سببدن الف در 

مؼتمننن وه ثه مدظخور جیخت ووجخه ثخز و خبل      « ثببان»ػنم ولوع ذث  اس  و در سببدن بب در 

لنرن ال ی اس  و اس ابن لجا  مغبلت وه ناچ اصیی نناردت جش گفتبر  ثنون دلا  وخه لبثخ    

 «ووجاه ناس 

  نیز ت ثه ل مزاثبسگطته و درثبر  ػیات وز آن وه مح نعبنز الىزد ت در آستبنه لزن ابنشدن

رس  التظ مرحف ػث بنیت ثه مجبل ه و غیخو  دخبحص دچبرگزدبخن  و اخ  اس ثاخبن ثزخخی اس       

ثز مبس  وخه ثخنانا    »نبندیبر  نب  رس  التظ ػث بنی و ودبلضبن موجود در آن گفته اس : 

نوضختن مرخحف   چزا نوبسدنگبن اولاه مرحفت لواػن صحا  وتبث  را رػبب  نىزد  و چخزا در  

  روش واحن  را در ااص نگزدته انن 

ابن سؤالی اس  وه ثببن وسبنی وه ثه امز ػث بن مرحف را نوضتدنت ابسخ گوبدخن امخب آنخبن در    



خبن آرمان  انن و اسابن رو دانط دنان گفته انن: رس  التظ مرحفت سز  اس اسخزار اسخ  وخه    

ج   ثه اصول وتبث  درثبر  آنبن ثه خود ناچ و  اس آن آگب  ناس  گوبن: گ بن س و و خغب و 

را  نننان وه ابن خابل ثبعیی اس  مباػتمبد لغؼی دارب  وه صحبثه لواػن امال و وتبثخ  را آن  

  گونخخه وخخه ثببخخن مخخی دانسخخته انخخن ومخخب ثخخز ابخخن گفتخخه سخخه دلاخخ  اسخختوار داربخخ :            

ثه رس  التخظ را ثخه   اول: ػالمه آلوسی در وفساز خودت ثه نبم روح ال ؼبنی می گوبن ابنزا صحب

خوثی می دانسته و ثه لواػن وتبث  آگب  ثود  انن جش ابن وه آنبن درثزخی اس مواردت ثه ػ ن و اس 

  رو  حى خخخخ  و دیسخخخخفه ا ت ثخخخخز خخخخخالف ابخخخخن لواػخخخخن چاخخخخش  نوضخخخخته انخخخخن.   

  دوم: آنبن ثب ابدضبنبن و امازان مىبوجه می وزدنن و نبچبر ثببن وتبث  را ثه خوثی دانسته ثبضدن.

سوم: در ػ ن ػث بن ثاص اس به رثغ لزن اس اضت بل مزدم جشبز  الؼزة ثه امزوتبث  و نوضختن  

گذضته ثود آبب مؼمول اس  وه صحبثه در ابن منن عوالنیت وتبث  را ثخه درسختی دخزا نگزدتخه     

مخب را  « ثه خابل ثبدی نب  ابخن نبآگبنخبن ووجخه نىداخن    »گفته ػالمه اثن خینون وه  «.ثبضدن 

خ ثه ابن لجا  ثا ود  گوبی نب ثی نابس می ودن اثن خغات در رد ابن گونخه گ خبن   اسدادن ابس

  نخخخب  ثخخخی اببخخخه ثاخخخبنی مفرخخخ  دارد وخخخه خالصخخخه ا  اس آن را نمخخخ  مخخخی ودخخخا :     

ثشري وزبن دببن  »گوبن: جؼجز  در ض ن ستن خود درثبر  نبندیبر  نب  مرحف می گوبن: 

  «.ا  لخخخخزآن اسخخخخ آنت ابخخخخن اسخخخخ  وخخخخه مخخخخبنغ انخخخخ  وتخخخخبة اس لزائخخخخ  مسخخخختم

بىی اس ثشرگبن لزا ستدی ابن چدان ثخی اسخبس مخی گوبخن و ثخب      »اثن خغات اضبده می ودن: 

چدان ستدیت عزدناران لشوم وجود اغالط در لزآن را وببان می وددن درحبلی وه ثغالن و ثخی  

اببگی ابن ستن روضن اس  و در لزآن آببن ثسابر  اس  وه عزف خغبة آن ان  وتبثدخن و  

  «.را ثه سو  اب بن می خوانن ثدخبثزابن چگونخه آنخبن اس وخالون لخزآن مدخغ مخی ضخونن          آنبن 

سض  وزبن گفتبر  وه م ىن اس ت انسبنی ثب ػم  سبل  وضدبخ  صحا  »او سپ  می گوبن: 

دوائن ابن رس  التظ ثسابر و اسزار آن متؼند اس  اس ج یه ػنم »ثگوبنت گفتبر صجبؽ اس  وه: 

جش ثب وؼیا  و دزاگاز  اس استبداس  ضبن نز دانص نفا  و ثخب ارسضخی آن    امىبن والون آنت ثه

 «.اس  وه اس دس  رس ػ ومی محفوػ ثبضن

 
 

 


