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  *ریمهای نگارشی در متن قرآن کسنجی درج نشانهامکان
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 چکیده 
های نگارشی كنونی در قرآن كریم با یک چالش روبروست. از یک طرف، اهداف و درج نشانهامکان  

ها در قرآن كریم تشویق و ترغیب كرده و از سوی دیگر، مقدّس گذاری ما را به درج این نشانهفواید نشانه

دارد. تنافی داشتن این ما را از این كار باز می ،كافی بودن عالئم وقف و ابتدا شبهه بودن قرآن كریم یا

ها با رسم المصحف، تحمیل یک تفسیر بر قرآن كریم و بدعت بودن این كار، از جمله شبهات مطرح نشانه

ن چالش رفع ای تحلیلی در پی رفع شبهات مطرح وـتاریخی شده در این زمینه است. این مقاله با یک شیوه

ا ها در متن رهای نگارشی، اهداف، فواید و ضرورت این نشانهاست. به همین منظور ابتدا كم و كیف نشانه

های نگارشی را آشکار كرده و سپس با بررسی پیشینه روشن و عدم همپوشانی عالئم وقف و ابتدا و نشانه

كریم و جداسازی مسأله رسم المصحف از ضبط ها در زبان عربی و همچنین پیشینه نگارش قرآن این نشانه

ها در قرآن كریم را از نظر مفهومی و مصداقی مسبوق به سابقه و بدون اشکال و المصحف، درج این نشانه

 به عبارتی ممکن، بلکه مستحسن دانسته است. 

  .و ابتدا های نگارشی، وقفقرآن، نشانه، ضبطعلم ال، رسم المصحف واژگان كلیدی:

                                                           

 (.يپژوهش)مقاله       16/01/98رش:  يپذ               10/08/97افت: ي*. در 
اصفهان )نويسنده مسئول(/  البيت، دانشگاه اهل معارف و اهليات حديث، دانشکده و قرآن . دانشجوي دکتراي علوم 1

m.salehin@chmail.ir 
 m.sotudeh@ltr.ui.ac.ir/ گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهانار يدانش.  2

 r.shokrani@ltr.ui.ac.ir/ اه اصفهانگروه علوم قرآن و حديث دانشگ اردانشي.  3
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  همقدم -1

های نما، عالمت نقل قول و مانند آن، در متون مختلف و در زبانامروزه کاربرد نقطه، درنگ

های نگارشی در ناپذیر شده است تا جایی که عدم درج این نشانهمختلف امری رایج و اجتناب

متن، نوعی کاستی در نگارش به حساب آمده و معموالً، نویسندگان در صورتی که خود دستی 

. زبان سپارندها در آن، به ویراستار میکار نداشته باشند، متن خود را برای درج این نشانه در این

 عربی نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این میان، برای آشنا با قرآن کریم ممکن است این پرسش

را تا دیگر، چ توان وارد کرد؟ به بیانها را در متن قرآن کریم نیز میایجاد شود که آیا این نشانه

ها یا ممنوعیت درج این ها در متن قرآن کریم درج نشده است؟ اهداف، ضرورتکنون این نشانه

ارتی، ها و به عبها در متن قرآن کریم چیست؟ این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسشنشانه

 های نگارشی در قرآن کریم است.سنجی درج نشانهامکان

ر زبان فارسی تنها شمس السادات حسینی در رساله دکتری خود با تا آنجا که بررسی شد، د 

نگارشی را در برخی  هشت نشانه، «نقش عالئم نگارشی معاصر در فهم آیات قرآن کریم»عنوان 

بر فهم بهتر آیات متذکر شده است. او همچنین، در  را از آیات قرآن کریم درج کرده و تأثیر آن

در  جمله معترضه را به نشانه« --» دو خط فاصلهج از رساله است، ای به این نام که مستخرمقاله

بحثی کامل از امکان درج مقاله و نه رساله، آیات قرآن بررسی کرده است، امّا در هیچ کدام، نه 

. فرض تحقیق تلقّی شده استها در قرآن نشده، بلکه این امر بدیهی و به عنوان پیشاین نشانه

رآن ها در قاشاراتی کوتاه در چند کتاب نگارشی در مورد درج این نشانه زدر متون عربی نیز، ج

 تحقیق خواهد آمد.  کریم سخن مکتوبی وجود ندارد. این اشارات در ادامه

در نظر گرفتن سیر تاریخی نگارش در زبان عربی و همچنین، نگارش قرآنی از یک طرف، 

ها در قرآن کریم را امری درج این نشانههای نگارشی از طرف دیگر، و اهداف و فواید نشانه

رسد، وجود برخی شبهات در این زمینه، تا کنون مانع نظر میدهد. اما بهطبیعی و الزم جلوه می

ها در قرآن کریم شده است. برخی از این شبهات ناشی از عدم شناخت کّم و درج این نشانه

توجهی یبرسم یا ضبط و بیشتر  دو حوزههای نگارشی یا نگارش کنونی قرآن کریم در کیف نشانه

ی های نگارشهاست. به همین سبب، این مقاله با توصیف نگارش و نشانهآن یا ناآشنایی با پیشینه

تحلیلی و گاهی  ـتاریخی ها، به شیوهآن در زبان عربی و قرآن کریم و بیشتر با تبیین پیشینه

 .ـ تحلیلی در پی رفع این شبهات استتوصیفی

 های نگارشی تعریف و تبیین نشانه -2

راهنمای چاپ و تحقیق »، «گارش و ویرایشن»های نگارشی معموالً در منابعی با نام نشانه

 اند. هرچند منابعمورد بررسی قرار گرفته« نقد متن»یا « قواعد امالء و انشاء»، «کتاب یا رساله
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در این منابع ی مختلف وجود دارد، هامحدودی به طور مستقل در موضوع مورد بحث در زبان

اری بسیاند. مورد تعریف قرار گرفته« های نگارشینشانه»و « گذارینشانه»معموالً دو اصطالح 

ا هنیاز دانسته و تنها از اهداف و ضرورت وجود آنها بیاز منابع نیز خود را از تعریف این نشانه

. اما اندها پرداختهها با سایر پدیدهاین نشانه یو گاهی به مقایسه در متن، سخن به میان آورده

نقطه »در فارسی را  «نشانه گذاری»اند. اصطالح برخی به تعریف دو اصطالح یاد شده پرداخته

. این (241، ص1383دار، )طریقهنامند نیز می« ویرایش فنی» یا «سجاوندی کردن»، «گذاری

؛ «ponctuation»(؛ در زبان فرانسوی، 14، ص1330)زکی پاشا، « ترقیم»اصطالح را در زبان عربی، 

(. از آنجا که موضوع مقاله، 15، ص1374اند )صفا، نامیده «punctuation»و در زبان انگلیسی، 

های نگارشی در قرآن کریم بوده و این کتاب به زبان عربی است، در اینجا این دو درج نشانه

اند، آورده« گذارینشانه» هایی که ازرین تعریفمهمتشوند. از منابع عربی معرفی میاصطالح 

 : چنین است

ی هاهای خاص در بین نوشته به جهت مشخص کردن جایگاهگذاری قرار دادن نشانهنشانه»ـ 

ا، )زکی پاش« های صوتی و اهداف کالمی در بین قرائت استفصل، وقف، ابتدا و انواع تکیه

 .(14، ص1330

ها بین اجزاء کالم مکتوب جهت جداسازی برخی از آن از عالمتگذاری قرار دادن نشانه»ـ 

  (.11، ص1397)عاشور، « برخی دیگر، یا متنوع کردن صوت با آن هنگام قرائت است

ها یا کلمات به های مصطلح و مشخص بین جملهگذاری در نوشته، قرار دادن نشانهنشانه»ـ 

، 1395)ابراهیم، « فهم از سوی خواننده استسازی عملّیات تفهیم از سوی نویسنده و جهت آسان

 (.95ص

 اند: هرا تعریف کرد «های نگارشینشانه»برخی نیز، اصطالح 

 ا از هم جدا کرده یا نشان دهندهها رها و عبارتهای چاپی جدیدی است که جملهنشانه»

 (. 85، ص1418)محمد هارون، « استفهام یا تعجّب و مانند آن است

هایی که از دانشمندان معروف این رشته در زبان عربی آورده شد؛ عریفسه رکن مشترک ت

های چاپی نشانه»است. اشاره به « هااهداف به کارگیری این نشانه»و « اجزاء نوشته»، «هانشانه»

های نگارشی با ورود در سخن عبدالسالم محمد هارون نیز، به این خاطر است که نشانه« جدید

اند. این آرام رایج شدههای اهل آن کشور راه یافته و آرامدر نوشتهصنعت چاپ به کشورها 

ا هاند. اهداف به کارگیری این نشانهها قطعاً تعریف شده و به صورت یک اصطالح در آمدهنشانه
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 های نگارشی را این گونه تعریفتوان نشانهنیز متفاوت است که در ادامه خواهد آمد. بنابراین، می

 کرد: 

دستوری، آوایی و زیبایی در بین اجزاء یک ـ های اصطالحی خاص که با اهداف معنایینشانه

می« گذارینشانه»ها در متن را و قرار دادن آن« های نگارشینشانه»شوند، نوشته قرار داده می

 گویند.

 های نگارشی كمیّت و كیفیت نشانهبندی، دسته -2-1

های نشانه(، های اجتماعیگسترش شبکهبا  ،ویژهو به) ایهای رایانهبا گسترش رایانه و خط

نوشته و هاها را که در کتابترین نشانهشاید بتوان معمول؛ اما اندنگارشی گسترده و فراوان شده

)ر.ک. ادیب  کرد ءمورد احصاسی و دو در ، گیردمورد استفاده قرار می های چاپی معمولی

ها ارائه شده است که در یک هایی از این نشانهبندیته(. تا کنون دس74ـ71، صص1374سلطانی، 

 بندی کرد:ها را به صورت زیر دستهتوان آنبندی میجمع

 های یک زبان وترین جملههای نوشته که اجزاء رایجترین نشانهاصلی های اصلی:نشانه( 1

 ؛ «نقطه»و « بندنقطه»، «نمادرنگ»سازند؛ شامل های درنگ کوتاه و بلند را نمایان میمحل

هایی که عالوه بر وقف، لحن و آهنگ جمله نشانه های خاص كالمی:های غرضنشانه( 2

 نشانه»و « پرسش نشانه»، «دونقطه»سازند؛ شامل های خاص کالمی را نمایان میو برخی غرض

 ؛ «توجه

ا به کار رفته و بهایی که کمتر از دو نوع اول نشانه های دربرگیرنده و جداكننده:نشانه( 3

شدن متن و گاهی حفظ جداسازی اجزاء کالم یا کنار هم قرار دادن آن، باعث زیباسازی و مرتب

، انواع «دو هالل»، «نقل قول نشانه»، «خط»، انواع «نکته نشانه»شوند؛ شامل امانت در کالم می

 ؛ «مکث و التفات نشانه»و « ستاره»

ه به ها دارند و بستکه احیانًا کارکرد یکسان با سایر نشانههایی نشانه های مشترک:نشانه( 4

ی تغییر التفات )یعن شوند؛ برای نمونه، نشانهنویسنده انتخاب شده و به کار گرفته می سلیقه

یا  «خط کشیده»، «چیننقطه»، «سه ستاره»تواند: ناگهانی از یک موضوع به موضوع دیگر( می

 باشد؛ « چند سطر فاصله»

دی و بنها صورت نوشتاری نداشته و معموالً برای صفحه: این نشانههای ساختاریانهنش( 5

شود؛ شامل پر رنگ کردن نوشته، ایرانیک کردن واژه یا عبارت، در آرایش متن از آنها استفاده می

، 1390خت، نیکوب)ابتدای سطر آوردن یا فرورفتگی ابتدای سطر و فاصله گذاشتن بین سطرها 

 .(14، ص1340/ آرام، 1ـ3، صص1397، سالم /27ص
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 های نگارشی در زبان عربینشانه پیشینه -2-2

ای هدهد که نویسندگان عرب، نشانهبررسی سیر تغییر و تحول نگارش عربی نشان می

اند، ردهسازی کنگارشی را در قرن نوزدهم میالدی از متون اروپایی گرفته و برای زبان عربی بومی

ادیب شدند ) استانداردسازیهایی اروپایی منظم و ها در زبانکه این نشانهیعنی همان زمانی 

ربی های اروپایی و سپس، عها در زباناین نشانه (. بررسی تفصیلی پیشینه71، ص1374سلطانی، 

جام ها در زبان عربی اناین نشانه کوتاهی به پیشینه طلبد. در اینجا تنها اشارهمجال دیگری می

 گیرد. می

 های نگارشی کنونی را برای زبان عربی پیشنهادبنابر آنچه مشهور است، اولین کسی که نشانه

-1867داده و مبدع این نوشته در زبان عربی است، نویسنده و دانشمندی به نام احمد زکی پاشا )

های هایی که در مورد سیر تحول نشانه(، اما بررسی70، ص2005( است )محمد هارون، 1934

دهد که این کار کمی محمود مصطفی نشان می در زبان عربی انجام شده، از جمله مقاله نگارشی

، 2016م( انجام شده است )مصطفی، 1887-1804تر و توسط احمد فارس شدیاق )پیش

 (. 159ص

 دْیاق و شِربُنو شَ -2-2-1

کتاب خود  در (ةمالطم. در مالت )به عربی: 1839احمد فارس شدیاق در سال برای اولین بار 

انه نما، خط فاصله، نشانه توجه، نش)درنگ های نگارشی غربینشانه« اللفیف فی کل معنی طریف»

ه ب ها و شیوهکتاب از این نشانه نقل قول و نقطه( را به کار گرفت و در مقدمه پرسش، نشانه

ار دی او به کها نام برد. این کار او بعداً با شکست مواجه شد و حتی در کتب بعکارگیری آن

 (.194، ص1424آرام حذف شد )جیوفری، گرفته نشد و آرام

( دومین 1882-1813)1ربُنوبعد از شدیاق، یک مستشرق فرانسوی به نام جاک آگوست شِ

های نگارشی در زبان عربی توجه کرد. او صاحب سه کتاب به زبان عربی کسی است که به نشانه

ه پرسش، نشان نما، نقطه بند، دو نقطه، نشانهج )نقطه، درنگرای نشانه 8ها است که در این کتاب

ه های دایره( را بخاص سنتی عربی )یکی از شکل حذف، خط کشیده( و یک نشانه توجه، نشانه

ن ترین تجربه بعد از شدیاق تا آها، کاملاو در به کارگیری نشانه هشت ساله کار گرفت. تجربه

 (.165ـ162، صص2016زمان است )مصطفی، 

                                                           

1  . Jacques Auguste Cherbonneau 
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 دوم قرن نوزدهم نشریات و كتب نیمه -2-2-2

دوّم قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم در لبنان، عراق،  برخی از نشریات و کتبی که در نیمه

-1839است که یعقوب صنوع )« زرقاء ةأبو نظّار» مصر و پاریس منتشر شده از جمله روزنامه

-1859که لویس شیخو )« المشرق» رده، یا مجلهکم. در پاریس منتشر می1878م( از سال 1912

 ها در چاپخانهسال هایی که اینکرده، یا کتابم. در بیروت منتشر می1898م( از سال 1927

ز م( ا1927-1866که أنستانس کرملی )« العرب لغة» شده یا مجلهدر بیروت منتشر می« الیسوعیّه»

ها در زبان عربی بوده قدم در ترویج این نشانهسومین کرده، م. در بغداد منتشر می1911سال 

 (.183، ص2016)مصطفى،  است

  احمد زكی پاشا -2-2-3 

صفحه  47 در «اللغة العربيّةم و عالماته فی يالترق»م. احمد زکی پاشا کتابی به نام 1912در سال 

ین کتاب او در اهای نگارشی را به وزرات معارف مصر پیشنهاد داد. نوشت و برخی از نشانه

ها در زبان عربی نامی را پیشنهاد داده است تک نشانهنامید و برای تک« ترقیم»گذاری را نشانه

ی های نگارشنشانه (. این کتاب ظاهراً اولین کتاب مستقل در زمینه13ـ6، صص1330)زکی پاشا، 

رفتن . پذیدر زبان عربی است و به عنوان یک کتاب پایه، منبع آثار بعدی در این زمینه است

های نگارشی پیشنهادی او در کتابش پس از او، نشانگر میزان تأثیر نشانه و همه« ترقیم»اصطالح 

 این کتاب بر آثار بعدی است.

 وزارت معارف مصر -2-2-4

های سازی نشانهم( به وزارت معارف مصر برای یکسان1936ـ 1868دستور ملک فؤاد اول )

های پیشنهادی احمد زکی پاشا شد. در اثر این دستور، شانهنگارشی اولین قدم برای ترویج ن

 «ة العربيةل اللغيفی سب»در پاسخی با عنوان  م.1929محمود احمد خلیل در سال برخی همچون 

(. وزارت معارف مصر نیز، 156، ص2016های نگارشی پرداختند )محمود مصطفی، به نشانه

م. دستور العملی را صادر کرد که در 26/7/1930 گروهی را برای این کار تشکیل داد و در تاریخ

 منتشر شد )عبد« حروف التاج و عالمات الترقیم و مواضع استعمالها»م. تحت عنوان 1931سال 

  .(204، ص1406التوّاب، 

 در قاهره و دمشق ة العربيةاللغمجمع  -2-2-5

م. دومین و 2009ل م. و سپس، در دمشق به سا1958در قاهره در سال « ة العربيةجممع اللغ»

ار آید. این مراکز با تشکیل کپاشا به حساب میهای احمد زکیسومین مرکز تأکید کننده نشانه



 31    میدر متن قرآن كر ینگارش هایدرج نشانه یسنجامکان                                                     

های هرا به نشانها های نگارشی در زبان عربی پرداخته، برخی از نشانههایی به بحث نشانهگروه

/ محمود 186، ص1404)ضیف، ها را تغییر داده است پیشین اضافه کرده و نام برخی از نشانه

 (.158ـ157، صص2016مصطفى، 

 های نگارشی در متن قرآن كریمهای عدم درج نشانهیابی علتریشه -3

های نگارشی جدید را م( شدیاق نشانه1839سال پیش )در سال  178همانطور که گذشت، 

را در زبان م( احمد زکی پاشا قواعد آن 1912سال پیش )در سال  105در متون عربی به کار برد، 

ها با دستورالعمل وزرات معارف م( این نشانه1931سال پیش )در سال  86عربی مکتوب کرد، 

مصر در  «ة العربيةمجمع اللغ»العمل ( با دستورم1958سال پیش )در سال  59مصر رسمیّت و 

رت وها به عنوان یک ضرمتون عربی عمومّیت یافت. حداقل از این زمان اخیر به بعد، این نشانه

ای هها در نوشتهکارگیری آندر متون معمولی زبان عربی وارد شده است و کسی در ضرورت به 

ایی هها در قرآن کریم تردیدچاپی به زبان عربی تردیدی ندارد. با این حال، در کاربست این نشانه

بان عربی های نگارشی در زی نشانهطور خاص در زمینهبرخی از دانشمندانی که بهوجود دارد. 

ارشی را های نگاند. فخرالدین قباوه درج نشانهاند، این کار را جایز دانستهتحقیق و تألیف داشته

رود و بلکه در مصحفدر آیات قرآن کریم هنگامی که در تحقیقات و نشریات عربی به کار می

(. 70، ص1428، ةقباوداند )شود، جایز میهای شریف که مطابق رسم توقیفی عثمانی چاپ می

عبد الفتّاح احمد حموز نیز، با اینکه به این کار تصریح نکرده است، اّما در بخش دوم کتاب 

گوید( در موارد متعددی از آیات قرآن کریم مثال های جدید سخن میخویش )آنجا که از نشانه

 (.1نوشت شماره ها درج کرده است )نک. پیهای نگارشی را در آنآورده و نشانه

ن اند، درج ایهای نگارشی در زبان عربی توجه کردهیگر از دانشمندانی که به نشانهبرخی د

ی ته فم و عالماي)الترقاند. احمد زکی پاشا در کتاب خود ها را در قرآن کریم صحیح ندانستهنشانه

رده د کها وارهای ویرایشی را در آنهایی را از قرآن کریم انتخاب کرده و نشانهمثال (اللغة العربية

داند داند و دلیل آن را این میمستغنی می است؛ با این وجود، او قرآن را از ورود این عالمات

(. 13، ص1330اند )زکی پاشا، هایی وضع کردهکه علمای قرائت متکفّل این کار شده و عالمت

، 1423ی، )تونج« ال یجوز استخدامها فی القرآن الکریم مطلقاً»محمد تونجی نیز آورده است که: 

کند. شاید بتوان دلیل این مخالفت را در کالم یوسف (، ولی دلیل این مخالفت را بیان نمی135ص

های معنادار را در نوشته، ترقیم؛ در سخن، تنغیم؛ و در قرآن کریم، او نشانهعبداهلل جستجو کرد. 
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ه منزه از این است ککند که کالم خدا داند و سپس، علت را چنین بیان میتنها و تنها تجوید می

 هایدانستن نشانهبنابر آنچه ذکر شد، کافی (. 40، ص2002، نةالجوار)کالم بشر همانند آن باشد 

ها در قرآن کریم از وقف و ابتدا و مقدس بودن قرآن کریم، از جمله دالیل عدم درج این نشانه

 این دو استدالل و سوی مخالفان آن است که به صراحت بیان شده است. به همین خاطر ابتدا

 سپس، دالیل دیگر بررسی خواهد شد. 

 های وقف و ابتدادانستن نشانهكافی -3-1

 هایهای وقف و ابتدا در قرآن کریم را جایگزین نشانههمانطور که ذکر شد، برخی، نشانه

که  ای استهای نگارشی به گونهدر حالی که کمیّت و کیفیّت نشانهدانند. نگارشی امروزی می

ندی بها همپوشانی ندارد؛ چرا که مطابق دستهوجه با آنعالئم وقف و ابتدای رایج کنونی به هیچ

ها به شش گروه قابل تقسیم است و عالئم وقف و های نگارشی، این نشانهانجام شده از نشانه

 گیرد. اول جای می هایی نگارشی بنامیم، تنها در دستهابتدا را اگر بخواهیم نشانه

های های وقف و ابتدا در قرآن کریم و همچنین، نشانهتک نشانهنجا که بررسی تکاز آ

 سنجی درجطلبد و این مقاله تنها در پی امکانای مینگارشی در سایر متون، پژوهش جداگانه

های نگارشی امروزی در قرآن کریم است، بهترین راه برای نشان دادن عدم همپوشانی این نشانه

 ن کریم به صورت اتفاقی و مقایسهای از قرآهای نگارشی در صفحه، درج نشانهدو دسته نشانه

اعراف  از سوره 143تا  138، شامل آیات بین آن دو است. تصویر زیر یک صفحه از قرآن کریم

ای از قرآن درج کرده است. این صفحه، از نسخه های نگارشی را در آناست که نگارنده، نشانه

 ( انتخاب شده است:2نوشت شماره قف و ابتدای خلف الحسینی)نک. پیکریم با عالئم و

 
 های نگارشی جدیدقرآن كریم همراه با عالئم وقف و ابتدای خلف الحسینی و نشانه 167 صفحه :1تصویر
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شود، این صفحه بر اساس معنا به سه پاراگراف تقسیم و با یک همانطور که مشاهده می

ای ه، نشانهساختاری ر مشخص شده است. عالوه بر این، نشانهفرورفتگی در ابتدای هر سط

ت، بعد اس رای ارتباط معنایی وثیق با جملههایی که دابند)؛( پس از جملهـ نقطهاصلی شامل 

های عطف شده، در ها یا عبارتنما)،( پس از جملهالمعنا، درنگهای تامنقطه).( در پایان جمله

های کوتاه و بلند است، معموالً درنگ ها که نشان دهندهت. این نشانهساین صفحه به کار رفته ا

بندها  تکلیف همههای امروزی، معموالً اند؛ ولی در قرآنبا عالئم وقف و ابتدا در اهداف نزدیک

شود. به همین خاطر، در این صفحه از قرآن کریم ها با عالئم وقف و ابتدا مشخص نمیو جمله

نگارشی جدید به کار رفته است. بنابراین، عالئم وقف و  نشانه 43و ابتدا و  عالمت وقف 8تنها 

ی بسیار های نگارشهای ساختاری نداشته و از لحاظ کمّی نیز، از تعداد نشانهابتدا داللتی بر نشانه

 کمتر است.

 های خاص کالمی، دو نقطه):( پس از مادههای غرضاز میان نشانههمچنین، در این صفحه 

ی تعجبی، ترکیب عالمت پرسش و توجه)؟!( بعد از ول، عالمت توجه)!( بعد از منادا یا جملهق

ها که عالوه بر وقف، لحن و آهنگ جمله را مشخص استفهام انکاری به کار رفته است. این نشانه

 هم که برای مشخص»«( های وقف و ابتدا دارند. عالمت نقل قول)کنند، داللتی فراتر از نشانهمی

، های دربرگیرندهکردن جمالت نقل قول شده در این صفحه به کار رفته و به طور کلی نشانه

 های وقف و ابتدا دارند. داللتی فراتر از نشانه

 بودن قرآن كریمالهی -3-2

اب بودن این کتها در قرآن کریم از منظر مخالفان، الهیاز دیگر دالیل عدم کاربست این نشانه

 کن است به دو صورت بیان شود:است. این وجه مم

های دیگر نیز وارد شده و قرآن کتابی های نگارشی رایج، در کتاببیان اول اینکه، چون نشانه

د. در پاسخ ها باشهای قرآن کریم باید متمایز از سایر کتابمتمایز از سایر کتب است، پس، نشانه

ا ر کتب در به کار بستن خط یا مرکب یبه این وجه باید گفت که اوالً، تمایز قرآن کریم با سای

کاغذ آن نیست که البته، باید هر کدام در بهترین کیفیت خود باشد؛ بلکه در تألیف عالی کلمات 

و جمالت آن و محتوای متعالی آن است. پس، همانطور که از خط نسخ یا جوهر یا کاغذ برای 

سایر کتب نیز برای جداکردن اجزاء  هایتوانیم از نشانهکنیم، میچاپ قرآن کریم استفاده می

 مند شویم. قرآن بهره
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های نگارشی رایج عمدتاً از جهان غرب گرفته شده و متناسب با کتاب بیان دوم اینکه، نشانه

ا هخدای متعال نیست. در پاسخ به این وجه باید گفت: همانطور که گذشت، هرچند این نشانه

د و تقریباً در همین ایام، روشنفکران اهل چاپ و در قرن نوزدهم در غرب استانداردسازی ش

ها اند، اما این نشانههای عربی وارد کردههای اروپایی به نوشتهها را از کتابنشر کتاب، این نشانه

های خود به کار ها را در نوشتهالمللی هستند و اهل علم و ادب به وفور آنامروزه تقریبًا بین

های های دیرینه در نوشتنما پیشینهها مانند نقطه و درنگی از این نشانهاند. ضمن اینکه، برخگرفته

های مسلمانان به جهان غرب راه یافته باشد همانطور مسلمانان دارد و حتی ممکن است از کتاب

 شود:یوسف سلیمان مشاهده می ی قدیمی قرآن کریم از جمله نسخههاکه در بخشی از نسخه

 
ای از قرآن کریم به خط یوسف سلیمان در نمای سه گانه در انتهای آیات، نسخهدرنگ: به کارگیری 2تصویر

 های خطی دانشگاه ملک سعود، آدرس:ق در بخش نسخه 845سال 

(https://b2n.ir/158993) 

های نگارشی همانند کاغذ و مرکب و دیگر ابزارهای چاپ، اضافه بر آنچه ذکر شد، نشانه

که متناسب فرهنگ نورانی قرآن کریم نباشد و بنابراین، اگر کامالً  فرهنگ خاصی با خود ندارد

 ارد. ها ندهم از غرب گرفته شده باشد، این امر منافاتی با مزیّن کردن قرآن کریم به این نشانه

شی های نگارتواند به عنوان مخالفت در درج نشانهغیر از دو دلیل ذکر شده، دالیل دیگری می

ها وجود دارد ها تصریح نکرده، اما اشاراتی به آنود که هرچند کسی به آندر قرآن کریم ذکر ش

 شود.ها پرداخته و پاسخ داده میو در اینجا به عنوان شبهات مقدر به آن

 تحمیل كردن یک تفسیر بر قرآن كریم -3-3

خاِب تها در قرآن کریم از منظر مخالفان، این است که اناز دیگر دالیل عدم کاربست این نشانه

ا هشخصیِ پژوهشگر و احساسِ او در تعبیر، گاهی نقش خودش را در به کارگیری این نشانه

گذاری (. بر این اساس، گمان بر این است که نشانه138ـ137، صص1423کند )تونجی، بازی می

های قرآن نظر داد. اما ها و جملهتوان در مورد عبارتمالک روشنی نداشته و بدون مالک نمی
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 و« گذاری منطقینشانه» توان به دو گونهگذاری را میاند، نشانهنطور که برخی ذکر کردههما

ط به منظور نشان دادن روابگذاری منطقی تقسیم کرد. در این صورت، نشانه« گذاری سبکینشانه»

هو نشانمحتوا، پذیر ساختن درک نظم، اتصال و انفصال اجزاء جمله و امکان منطقی متصل کننده

، 1374)ادیب سلطانی، است ای مقاصد یا عواطف شخصی برای منتقل کردن پاره سبکی گذاری

مالک نیست و بر اساس اجزاء متن و روابط بینامتنی در گذاری منطقی بی. بنابراین، نشانه(71ص

 ارقرو آن را در پایان جمالتی  است مکث کامل شود. برای مثال، نقطه ).( نشانهآن قرار داده می

وتی سک، در این حالت متکلم یا قاری واز بعد خود مستقل هستند  ساختکه در معنا و  دهندمی

. بنابراین، یکی از موارد کاربرد (22، ص1330س دارد )زکی پاشا، فّ نهمراه با استراحت برای ت

 های مستقلی است که با جملههای قرآنی یعنی جملهاین نشانه بدون اختالف، انتهای پاراگراف

مریم  مبارکه سوره 87تا  77آیات بعدی از نظر فکر اصلی و مضمون اختالف دارد. برای مثال، 

 شود:شامل سه پاراگراف است که در انتهای هریک نقطه قرار داده می

ََِّلعَ  77ًاَوَلد َو َماًلا نََّلُأوَتَي َقالَ  َو ِباَياِتَنا َكَفَر یالَِّذ َفَرَءْيتَ  َأ﴿ َِ  ِعندَ  َذَخاتَّ َأمِ  اْلَغْيَب َأ  78ًاَعْهد الرَّْحَما

  ﴾ 80.َفْردًا َيْأِتيَنا َو َيُقوُل َما َنِرُثُه َو 79َمدًّا اْلَعَذاِب ِمَن َلُه َنُمدُّ َو َيُقوُل َما َسَنْكُتبُ  َكلَّا

َِ  ِمن َواتََّخُذواْ ﴿ ََ َكّلا 81ِعزًّا َلُهمْ  لَِّيُكوُنوْا َءاِلَهةً  اللَّهِ  ُدو ََ وَ  ِبِعَباَدِتِهْم َسَيْكُفُرو  يِهمْ َعَل َيُكوُنو

 ﴾82ِِضدًّا.

َِِن َأْرَسْلَنا َأنَّا َتَر َلْم َأ﴿ ُْزُُّهْم اْلَكاِفِريَن َعَلي الشََّيا  َيْومَ  84دًّاَع َلُهْم َنُعدُّ ِإنََّما َعَلْيِهْم َتْعَجْل َفَلا 83َأزًّا َت

َِ  ِإَلي اْلُمتَِّقنَ  َنْحُشرُ  ََ  لَّا 86ِوْرًدا َجَهنَّمَ  ِإىل اْلُمْجِرِمَن َنُسوقُ  وَ  85َوْفًدا الرَّْحَما  َمِن ِإلَّا الشََّفاَعةَ  َيْمِلُكو

َِ ِعندَ  اتََّخَذ  ﴾ 87َعْهًدا. الرَّْحَما

سیر های نگارشی یک تفتوان به صورت دیگر نیز مطرح کرد و آن اینکه نشانهاین شبهه را می

ای هانجام نشده، به خاطر این بوده است که برداشت تحمیلی بر قرآن کریم است و اگر تا کنون

پذیر باشد. در پاسخ به بخش اول استدالل باید گفت: هرچند چندگونه از آیات قرآن کریم امکان

های نگارشی با معنا و ساختار دستوری مرتبط هستند و بدون فهم معنای آیات و جمالت نشانه

ر داد و بنابراین، این کار احیاناً نوعی تفسیر بر قرآن کریم ها را در بین اجزاء کالم قراتوان آننمی

اعد ها در آیات بر اساس قواست، اما لزومًا این تفسیر تحمیلی نیست، بلکه اگر درج این نشانه

فهم و تفسیر آیات باشد، صحیح و قابل دفاع است؛ چرا که نوشتن تفسیر یا ترجمه برای قرآن 

صحیح است. در پاسخ به بخش دوم استدالل باید گفت: در مواردی کریم نیز دقیقاً با همین شرط 

ها را حذف ها برخی از آنهای گوناگونی از یک آیه وجود دارد و قرار دادن این نشانهکه برداشت
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توان به چند ها وجه دستوری و معنایی صحیحی دارد، میکند؛ در صورتی که آن برداشتمی

یه درج کرد؛ همانطور که در عالئم وقف و ابتدای کنونی نیز ها را در آشکل مختلف این نشانه

سوره مبارکه آل  7توان به تفاوت وضع عالئم وقف و ابتدا در آیه چنین است. برای مثال، می

 عمران در دو تصویر زیر توجه کرد:

 
فتر ، قم: انتشارات د90شماره ش(، پرونده 20/6/1376قرآن، )آل عمران:  سوره 7 : آیه3تصویر

 مطالعات تاریخ و معارف اسالمی

 
، قم: انتشارات 131ش(، پرونده شماره  25/10/1378قرآن، )آل عمران:  سوره 7 : آیه4تصویر

 مدرسه امام علی بن ابیطالب 

 های نگارشی در قرآن كریم و مخالفت اهل سنت با آن بدعت بودن درج نشانه -3-4

قرآن کریم از منظر مخالفان، بدعت بودن آن و  ها دراز دیگر دالیل عدم درج این نشانه

مخالفت اهل سنت یا به طور کلی جهان عرب با آن است. در پاسخ باید گفت که اوالً، هرچند 

این کار در مورد نگارش قرآن کریم کاری جدید و به تعبیری بدعت است، اما هر جدیدی ناپسند 
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ای غیر شرعی بدون دلیل است. ثانیاً، اهل هو مذموم نیست و قرار دادن این کار در شمار بدعت

سنت نیز مانند شیعه دارای نظر واحدی در این زمینه نیستند و همانطور که نقل شد، برخی از 

اهل سنت با آن موافق بوده و هستند. چنانچه وقتی زکی پاشا یا عبدالفتاح احمد حموز این 

د، حساسیّتی در جهان اسالم ایجاد ها را در کتب خویش در آیات قرآن کریم وارد کردننشانه

الی گونه پاسخ داده شود که این کار به صورت موردی در البهنکرد. البته، ممکن است این

ها بوده و توجه کسی را به خود جلب نکرده است. در پاسخ باید گفت: همانطور که نقل کتاب

اند و مانی نیز جایز دانستهالخط عثهای کامل با رسمها را در مصحفشد، برخی درج این نشانه

 در دانشگاه األزهر مصر نیز رسیده است. « افتاء»ها پیش به تأیید گروه حتی این کار، سال

البرید »با عنوان م. 1937/ 23/8به تاریخ  216در شماره  «ةالرسال»مصری  بنابر آنچه مجله

ند پیشنهاد در مورد چاپ به قلم خلیل عطاء اهلل آورده است، محمود عفیفی در ضمن چ« األدبی

ای ههای نگارشی وسط جملهدهد که نشانهقرآن کریم به گروه افتاء در دانشگاه األزهر پیشنهاد می

شود. گروه افتاء به این پیشنهاد ها و در واقع، نظر آنان را جویا میقرآنی قرار گیرد و نه باالی آن

 آن چنین است:  دهد که ترجمه خالصهپاسخی می

هایی بر برخی حروف یا کلمات و در حف کریم چه در قدیم و چه هم اکنون، نشانهدر مص

وسط جمله قرار داده شده است تا چگونگی ادغام یا اخفاء یا حسن وقف یا لزوم یا امتناع و 

بیند؛ چون به خاطر اهداف ا نمیهامثال آن را نشان دهد، و این گروه نیازی به تعدیل در آن

های نگارشی دیگری که مثاًل اند. اما ایجاد نشانه، در جای خود قرار گرفتهخاصی که روشن است

استفهامی یا مقول قول یا محذوف را نشان دهد، به شرطی که طوری قرار داده شود که  جمله

ای هموجب اشتباه قاری نشود، اشکالی ندارد؛ چرا که مصحف کریم پیش از این خالی از عالمت

ها و رموز وقف بوده و سپس ایجاد شده است و بسیاری از دانشمندان تعشیر و اعجام و نقطه

ند. اها خوب دانستهها برای غیر عرب زباناین کار را به خاطر حفظ آیات و ضبط اعراب به ویژه

مذهب( آورده است: این کار هرچند جدید، اما پسندیده است و زیلعی نیز )از دانشمندان حنفی

 (.1937، اهلل ءعطاکند )ر.ک. ختالف زمان و مکان تغییر میچه بسیار چیزها که با ا

 اضافه نکردن چیزی به قرآن كریم در خط زمینه -3-5

ها در قرآن کریم از منظر مخالفان، این است که عالئم از دیگر دالیل عدم کاربست این نشانه

ط های نگارشی در خهگیرند؛ ولی نشانهای دیگر، باالی خط زمینه قرار میوقف و ابتدا یا نشانه



 1399بیست و دوم، بهار و تابستان  هدو فصلنامه كتاب قیم، سال  دهم، شمار  38

 

افزودن به خط قرآن کریم یا به عبارت دیگر، مخالفت با رسم المصحف  زمینه قرار گرفته، و شبهه

م و نگارش قرآن کری تلزم داشتن دیدی روشن از پیشینهرا در پی دارد. بررسی این موضوع مس

در  سیر نگارش حتی چاپ و نگارش کنونی قرآن کریم است. برای روشن شدن مسأله، ابتدا به

ی هازبان عربی و نگارش قرآنی به طور خالصه اشاره شده و سپس، ارتباط آن با درج نشانه

 شود.نگارشی در قرآن کریم بیان می

 سیر نگارش در زبان عربی و نگارش قرآنی -3-5-1

عربستان در طول زمان چه پیش از اسالم و چه پس از آن، در حال تغییر  خط در شبه جزیره

( و از آنجا که 47ـ13، صص1425حول، بلکه پیشرفت و اصالح بوده است )ر.ک. قدوری، و ت

( 3نوشت شماره )نک. پی شدهنگارش قرآن کریم از همان ابتدا و همزمان با نزول آن انجام می

ه دزمان با پیشرفت خط، نگارش قرآن کریم نیز پیشرفت کرو در طول تاریخ ادامه داشته، هم

این سیر تاریخی، نگارش قرآن کریم در زمان عثمان بن عفان است. آن طور  عطف است. نقطه

ه بن یمان ب ةفيحذ نقل کرده، عثمان )با اشاره« قنعالم»که معروف است و ابو عمرو دانی نیز در 

مصاحف را صادر کرد و بر این اساس،  زیسااختالف مردم در مورد قرآن کریم( دستور یکسان

ترین بالد قرآن به عنوان مصاحف اصلی و الگو، نگارش شد و به مهم چهار یا هفت نسخه از

ها به عنوان الگوی نگارش ها سال(. این نسخه19، ص«الف»تا اسالمی فرستاده شد )الدانی، بی

ها )که در مسجد جامع اند، آخرین آنطور که برخی نقل کردهدر میان مردم وجود داشته و آن

اند( ق( نیز آن را گزارش کرده 779ق( و ابن بطوطه )م.  774یر)م. دمشق وجود داشته و ابن کث

(. بنابراین، 352ـ351، صص1، ج1415ق. از میان رفته است )معرفت،  1310سوزی سال در آتش

ها در برخی کتب موجود است. )نک. های آنهای عثمانی اینک وجود ندارند، ولی گزارشنسخه

 (. 4نوشت شماره پی

می« رسم المصحف» های عثمانی را امروزه شیوهقرآنالخط ریم مطابق رسمنگارش قرآن ک

است. رسم اإلمالء در واقع، نگارش امروزی « رسم اإلمالء»نامند. در مقابل رسم المصحف، 

اند: حذف )الف، یاء، واو و کلمات است. برخی اختالف این دو را در شش مورد محصور کرده

ردن )الف، یاء و واو( در برخی موارد، تبدیل کردن )الف به واو یا الم( در برخی موارد، اضافه ک

یاء، نون به الف، تاء مربوطه به شکل تاء مفتوحه( در برخی موارد، نگارش همزه، فصل و وصل 

 (. 366ـ362، صص1زرقانی، بی تا، جبرخی کلمات به هم )

هر کدام، موافقان و اإلمالء المصحف یا رسمگارش قرآن کریم بر اساس رسم امروزه ن

ای نیز ( و عده139، ص1420علی الصغیر، / 374ـ373مخالفانی دارد )ر.ک. زرقانی، همان، صص
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، 1425قدوری، ر.ک. اند. )نگارش به هر دو صورت را دارای فواید و بر اساس آن جایز دانسته

 .(630ـ229صص

دهد، نگارش قرآن می نگارش قرآنی، روی دیگری هم دارد. آن طور که تاریخ نشان مسأله

های خاص بوده است و ابو األسود کْل و اعراب و نشانهای از زمان، بدون نقطه و شَکریم در دوره

ق( و  79ق( و نصر بن عاصم )م  129ق( و سپس، دو شاگرد او، یحیی بن یعمر )م  69دؤلی)م 

اصالح  در زمینهبسا دیگران، خدماتی را ق( و چه  170همچنین، خلیل بن احمد فراهیدی )م 

حروف هایهای اعراب، نقطهنگارش قرآن انجام دادند. خدماتی همچون قرار دادن نقطه شیوه

سکون، تشدید، همزه  کنونی، شکل کْل و اعرابهای شَنشانه اعراب بههایمتشابه، تبدیل نقطه

 (.538-527، صص1369و غیره )رامیار، 

ها در قرآن کریم در ابتدا با ها و نشانهاند، درج نقطهآن طور که بزرگان این دانش نقل کرده

اند، اما بعد از مدتی این کار جایز، بلکه ای از آن پرهیز داشتهشده است و عدهتردید انجام می

« نهال تخلطوا بکتاب الّله ما لیس م»گفت: مستحب دانسته شد؛ بر اساس نظر ابن مسعود که می

(، با وجود 5نوشت شماره )نک. پی «تجرید»طور کلی احادیث ( یا به 317، ص1423)سجستانی، 

ای در این کار گذشت، باز عدهها میها در قرآن کریم سالگذاری و درج نشانهاینکه از نقطه

 به این سبب و همچنین،« نقط المصاحف»چنان که ابوعمرو دانی در کتاب اند. آنکردهاحتیاط می

دانسته گذاری را با رنگی غیر از رنگ رسم الخط جایز طهبه دلیل حفظ صورت رسم مصحف، نق

آورده است « المحکم فی نقط المصاحف»( و همو در کتاب 130، ص«الف»تا است )دانی، بی

هایی که کودکان بر اساس آن آموزش مصحف»گفت: که مالک بن انس پیشوای مذهب مالکیه می

« اشدها خالی بهای اصلی باید از نشانهمصحف گذاری شود، ولیبینند، اشکالی ندارد که نقطهمی

آرام جواز آن را در مردمی، آرام سرانجام رواج این کار و مطالبه (؛ اما11، ص«ب»تا )همو، بی

های اصلی به همان رنگ رسم الخط صادر کرده و این کار و همچنین، زیبانگاری قرآن مصحف

 .(173، ص1421امری مستحب دانسته شد )ر.ک. نووی، 

 ها در آن، نگارش قرآن را عرصههاستحباب در زیبانگاری متن قرآن کریم و احیاناً درج نشان

هایی را به قصد روشن کردن معنا یا منظم و زیبا کردن تدریج نشانههنرنمایی هنرمندان کرده و به

بر  گاهیها گاهی باال یا پایین خط زمینه و متن قرآن کریم به آن اضافه کرده است. این نشانه

هایی که به متن قرآن کریم اضافه شده و بر گرفته است. از جمله نشانهروی خط زمینه قرار می

در »آورد: آیات است. رمضان عبدالتواب در این مورد می روی خط زمینه قرار گرفته، شماره
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ایره آن این دقر دادند و بنابراین، بین دو آیهقدیم به جای نقطه، یک دایره بین دو کالم قرار می

هر  دادند و سپس، شماره آیه را داخل این دایره قرار دادند و به همین خاطر شمارهرا قرار می

 (. 43، ص1406)عبدالتواب، « آیه بعد از آن قرار داده شده است

ع و ثلث و رباتمام جزء یا حزب یا نصف  شود، نشانههمانطور که در تصویر زیر مشاهده می

های مستحب یا واجب نیز چنین است و روی خط زمینه قرار دارد. سجده انهآن و همچنین، نش

قرآن، برخی از نشانه های حروف متروکهو ابتدا، نشانههای حروف ناخوانا، عالمات وقف نشانه

یرند، گط زمینه قرار میهای تجویدی مثل سکت، اخفاء، اقالب، ادغام و مد نیز که باال یا پایین خ

 ها هستند. نشانه این از جمله

 
های مربوطه در سوریه، مصر، عربستان ها و ادارهها در مصحف مورد توافق وزارت: برخی از نشانه5تصویر

 سعودی و اردن

معروف شده، در طول تاریخ « ضبط المصحف»ها در متن قرآن کریم که به درج این نشانه

ود، شصاویر زیر مشاهده میکه در ت نگارش قرآن کریم یکسان نبوده است. برای مثال، همانطور

 کوچک، گاهی یک گُل و گاهی دایره بوده است: یان آیات گاهی به صورت پنج نقطهپا نشانه

 
دبری دانشگاه بیرمنگام انگلستان، کَ خطی کتابخانه پنج نقطه در انتهای آیات، نسخه : به کار گیری6تصویر

 (https://b2n.ir/872583) خ حجازی، آدرس:میالدی به خط نس 645تخمین زده شده به سال 
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 بهگلستان  )ع( در کاخ موزه: به کارگیری عالمت یک گل در انتهای آیات، قرآن منسوب به امام هادی 7تصویر

 (.200، ص1389)رامین نژاد،  1044شماره 
 

 
 .Ms. or. quartبه شماره  دیجیتالی دولتی برلین کتابخانه در انتهای آیات، نسخه: به کارگیری دایره 8تصویر

 https://b2n.ir/064263 آدرس:، 311

رسم،  باشد. در حوزهرسم یا ضبط می شد، نگارش قرآنی دارای دو حوزه بنا بر آنچه ذکر

اند، المصحف را مالک نگارش قرآن ندانستههرچند که برخی این کار را توقیفی و در واقع، رسم 

دهد که درج نشانهالمصحف ارائه شد، نشان میإلمالء و رسماولی تعریفی که از اختالف رسم 

طور که بیان شد، ضبط نیز آن کند. در حوزهالمصحف ایجاد نمی های نگارشی خللی در رسم

کسی ادعای توقیف نداشته و در طول تاریخ نگارش قرآن کریم، این کار همواره دستخوش 

حوزه نیز برای دست یافتن به اهداف و فواید  های نگارشی در اینتغییراتی بوده و درج نشانه

 لفظی و معنایی آن، بدون اشکال، بلکه پسندیده است.
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 گیرینتیجه

 های عربیالمللی در نوشتههای نگارشی بینمیالدی نشانه 1958از آنجا که حداقل از سال  .1

عی خلل و نقص محسوب ها در متن، نواند و عدم درج این نشانههرایج و برای این زبان بومی شد

هداف اها در قرآن کریم با شرایطی بدون اشکال، بلکه پسندیده است و شود، درج این نشانهمی

م ها در قرآن کریهای نگارش مانع از آن است که از درج این نشانهنشانه گانهگانه و فواید پنجسه

 صرف نظر کنیم.

مسأله نیست؛  ؤثر است؛ اّما این، همهگذاری مهرچند سالیق شخصی نویسنده در نشانه .2

نشانه»یک « گذاری سبکینشانه»گذاری مشهود است، در برابر بلکه همچنان که در تاریخ نشانه

هم وجود دارد که به دنبال برقرار کردن ارتباط صحیح اجزای کالم است. این « گذاری منطقی

-اول، هدف از نشانه ر مرحلهگذاری، تعریف شده و دارای چهارچوب است و دسبک از نشانه

ا گذاری هم بگذاری است. البته، در این نوع از نشانهگذاری متن قرآن کریم، همین نوع از نشانه

توجه به اختالف در معنا و نحو قرآن کریم، ممکن است اختالفاتی پیش آید، ولی همانطور که 

ا هم درج شده است، این نشانههای گوناگون در متن قرآن کریهای وقف و ابتدا به صورتنشانه

 های مختلف در این متن مقدس درج کرد.های گوناگون به صورتتوان در نسخهرا هم می

بودن شدن آن برای زبان عربی، الهیهای نگارشی و بومیالمللی بودن نشانهبا توجه به بین .3

اینکه، درج برخی از این ها در این کتاب نخواهد بود. ضمن قرآن کریم مانع از درج این نشانه

نما توسط مسلمانان در متون مقدس از جمله قرآن کریم، مسبوق به ها مانند نقطه و درنگنشانه

 سابقه است.

های نگارشی نخواهد بود، های وقف و ابتدای کنونی به هیچ عنوان جایگزین نشانه. نشانه4

ظر گرفتن طول آیه برای تجدید نَفس های خاصی و با در نچرا که از لحاظ کمّی معموالً در مکان

 ها از لحاظ کیفیها نیز راهگشا نیست، چرا که این نشانهاند. زیاد کردن این نشانهقرار داده شده

ای هعالئم وقف و ابتدا با مدلول برخی از نشانه اند و مدلولهای نگارشی متفاوتنیز با نشانه

های ساختاری های دربرگیرنده و نشانهنشانههای خاص کالمی، های غرضنگارشی مانند نشانه

 همپوشانی ندارد.

نشر قرآن کریم بر اساس رسم اإلمالء نیز صادر شده است و  هرچند در مواردی اجازه .5

ی هاهرچند از لحاظ تاریخی، خط قرآن کریم دستخوش تغییراتی شده است، ولی درج نشانه

المصحف و نگارش کنونی آن نیز، سمنگارشی مربوط به ضبط المصحف است و با حفظ ر

 قرآن درج کرد و این دو تنافی و تناقضی با هم ندارند. های نگارشی را در نوشتهتوان نشانهمی

 هاپی نوشت
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 به کارگیری خط در جمالت معترضه 60و 58ق، صص1412برای مثال ر.ک. الحموز،  .1

به کارگیری نشانه  96توجه؛ ص نشانه 95به کار گیری نشانه پرسش؛ ص 82قرآن کریم؛ ص

 استفهام انکاری )؟!(

ق محمد بن علی بن خلف الحسینی، شیخ القراء مصر، مصحفی را به خط 1337در سال  .2

خود نگاشته و در آن شش عالمت )م، ج، ال، قلی، صلی، :. :.( را به عنوان عالئم وقف به کار 

های به خط عثمان طه در سراسر بالد رآنها به دلیل استفاده شدن در قگرفته است. این عالمت

 (.400، ص1، ج1405، اسالمی تا کنون رواج یافته است )ابیاری

هد در د. از مباحث مشترک کتب تاریخ قرآن بحث کتابت و کتّاب وحی است که نشان می3

 اهذ َو﴿شده است. آیاتی مانند همان زمان پیامبر اکرم)ص( با امالی ایشان کار کتابت انجام می

های اصلی قرآن کریم دهد که یکی از اسم( نیز نشان می92/ 6)انعام:  ﴾ُمباَرك َأْنَزْلناُه ِكتاٌب

نوشتاری بودن قرآن، عالوه بر مقروء بودن آن اشاره دارد. ضمن اینکه  است که به جنبه« کتاب»

قیقت اشاره دارد که احیانا مشرکان، ( به این ح5/ 25)فرقان:  ﴾اْكَتَتَبها اْلَأوَّلَن َأساِرُي قاُلوا َو﴿ آیه

 اند.دیدهقرآن کریم را به صورت مکتوب نزد پیامبر اکرم )ص( می

 «عقيلة أتراب القصائد»ابوعمرو دانی، قصیده  «ة مرسوم أهل األمصاراملقنع فی معرف». مانند 4

و  ندلسیسروده خرّاز آ« مورد الظمآن» ابن قاصح، قصیده «تلخيص الفوائد» آنشاطبی و شرح 

ی، اثر زرکش «الربهان فی علوم القرآن»محققان کتاب  مارغنی تونسی. «دليل احلريان»شرح آن 

اند )ر.ک. آوری کردهفهرستی از این کتب را در پاورقی ذیل عنوان نوع بیست و پنجم جمع

 (.10-5، صص2، ج1410زرکشی، 

ها و نقاط و غیره را طلب از نشانه آن، خالی کردن قرآن یا غیر« رِّدواَج». روایاتی که با لفظ 5

نامند. کتاب المصاحف برخی از این روایات و همچنین، روایات کند، روایات تجرید میمی

 (.318-316، صص1423آوری کرده است )سجستانی، تجویز این کار را جمع
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