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  ازمند است؟یبدان ن یست و چه کسیخط چ
آن  اگر چه تنهـا گونـۀ   ،اطالعات است يره سازیذخ ینوع ینوشتار به طور کل

فه را ین وظیا انسان حافظۀ همزمان با آن،  یخط و حت شیدایش از پی. سالها پستین
ـ ، انجـام ا ير. جوامـع بشـ  بر عهده داشته اسـت  از  یگروهـ  مهـم را بـه حافظـۀ   ن ی

ن دو یـ د اذعان داشت که ایبا؛ هر چند دگان واگذار کرده بودندین و برگزختگایفره
ل شتر به انتقـا یگر دارند که بیکدیبا  ینیادیبن ياطالعات تفاوتها يره سازیذخ وةیش

  . دشو یو انتشار اطالعات مربوط م
ـ اطالعات بـه تناسـب ماه   یانتقال شفاه مسـتلزم تمـاس   اش یدگیـ چیت و پی ،

 یشتر است و غالباً محتاج مـدت زمـان  یا بیو ممتد دو تن  یو اغلب طوالن یشخص
تواند  یو م ، مطالب را به حافظه سپردهرندهینتقال دهنده مطمئن شود که گاست تا ا

اگر شود و  ینگاشته م ینیع يا وهیشانتقال دهد. در نوشتار، اطالعات به  يگریبه د
کـه   يه افـراد یکل يبرا یو مکان یط زمانیشرا یمتن مورد نظر منقول باشد در تمام

  . بخوانند قابل استفاده خواهد بود بتوانند آن را
که  ین بار بصورت کوششی، اما ان بر عهده داردیادیبن یز نقشیا ننجیحافظه در ا

 ی، تمـام ن مرحلهیو پس از پشت سرگذاردن ا ،ردیگ یشه انجام میهم يکبار و برای
ن قواعـد قـرار   یـ ره شده است در دسـترس آگاهـان ا  یق ذخین طریکه بد یاطالعات

  خواهد گرفت. 
  

  زبان و خط 
 معتقدنـد کـه رابطـۀ    يعده ا ، البتهستین يادیو بن یهین زبان و خط بدیب رابطۀ

ـ ، زبـان و مل ه خـط ن باورند کـ یست و براین یپوش ان خط و زبان قابل چشمیم ت ی
رومنـد را  یمنسـجم و بـالقوه ن   يگانـه شـده و واحـد   یگر یکـد یزش با یاغلب در آم

بـه   ي، خط عبـر هودیقوم  یل پراکندگیبدل يمتماد قرون یدهند و در ط یل میتشک
از زبانهـا   ياریبسـ  يز بـرا یگر نید يهود مبدل شد و در کشورهایت ملت ینماد هو

از  یکـ ینـو ( یبرنـد) و الد  یان بکـار مـ  یـ هودیکـه   یاناز آلم يش (گونه ایدیمانند 
ـ ، ابرند) مورد اسـتفاده قـرار گرفـت    یمان آنرا بکار یهودیا که یاسپان يها شیگو ن ی
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ـ ا نیاب بر اسـپان اعر یرگیأله در زمان چمس ؛ در آن روزگـار  ز مطـرح بـوده اسـت   ی
  )  33اور ،/ (گ .بود ي، اما خط آنان عبرکردند یتکلم م یا به عربین اسپانایهودی

  
  ند نوشتار یفرآ

ره یواند اطالعات را درخود ذخکه بت ی، وجود عاملاطالعات يساز رهیذخ يبرا
  . دینما یم يور، ضرکند

مـادة   یابد که بر نوعی یت میموجود یده اند که نوشتار از زمانین عقیبر ا یبرخ
ـ ا ۀیخاص نوشته شود و مواد اول پوسـت  کـار عبارتنـد از سـنگ، چـوب، فلـز،       نی

   ) همانصدف و گل رس.( ، استخوانوانات، برگ درختانیح
ر یر و فساد ناپـذ یفساد پذ ن مواد به دو گونۀیم دانست که ایتوجه خواه یبا کم

 ین مـ یـ علت تکامل خط در مصر و هندوسـتان را در ا  یشوند؛ لذا برخ یم میتقس
ـ با همـان) (.کردنـد  یکتابـت اسـتفاده مـ    ير بـرا یذدانند که آنها از مواد فساد ناپ د ی

ـ . استیر نیتأث یشود، در تکامل خط ب ینوشته مکه بر آن  يا رفت مادهیپذ ن مـاده  ی
منفـرد   يقالب نشانه ها ، يچون شکل ظاهر یینه هایتواند تکامل خط را در زم یم

 يریز تـأث یـ ر قرار دهد و اغلب بر شکل و قطع کتاب نیو سمت نگارش ، تحت تأث
  .  گذارد یم ين کننده بر جاییتع

  
  ن یت خط نزد مسلمیاهم

ن یادیبن ینقش یبه خط نشان داده و در تکامل خط عرب يادین اسالم اهتمام زید
گر مـد نظـر داشـته    یر فنون دیشتر از سایق به نوشتن را بیکه تشویفا کرده به طوریا

   )33،/ي(عبود الجبور.است
ـ ، و اهمموضوع قرائت و کتابت اشاره دارد وجود دارد که به یاتیدر قرآن آ ت ی

  :ات عبارتند ازین آیاز ا یکند برخ یآن را به مسلمانان گوشزد م
»      کْتُـبلْیو وهى فَـاکْتُبـمسـلٍ منٍ إِلَـى أَجیبِد نْتُماینُوا إِذَا تَدینَ آما الَّذها أَیی« 

  )282(بقره/
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علَـقٍ . اقْـرَأْ و ربـک الْـأَکْرَم .      اقْرَأْ بِاسمِ ربک الَّذي خَلَق. خَلَقَ الْإِنْسانَ مـنْ «
  )4-1(علق » الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ

  )1(قلم / » ن و الْقَلَمِ و ما یسطُرُون«
ـ  یثیاحاد (ص)ن از رسول اکرم یهم چن ، (ص)امبریـ نکـه پ یبـر ا  یوارد شده مبن

  نمود :  یق میم و کتابت تشویاصحاب خود را به تعل
 )3(ابن عبدالبر،/ » الکتابهدوا العلم بیق«
زوجه اذا بلغ یحسن اسمه وأن یعلمه الکتابه و أن یوالده أن  یإنّ من حق الولد عل»

 ).»  34،/ ي(عبودالجبور

دادنـد   ینشـان مـ   يادیـ ن به امر کتابـت اهتمـام ز  یلذا صحابه و بعد از آنها تابع
    )35 ،/ي(آمد» دیالخط لسان ال: «فرمود یم (ع) یکه حضرت عل يبطور

  :نقل شده استنیز م بن محمد یاز ابراه
الفکـر و سـالح المعرفـۀ و انـس      یر العقول و وصید و بهجه و سفیالخط لسان ال«

(عبود » وان االمریبعد المسافه و مستودع السر و د یاالخوان عند الفرقۀ و محادثتهم عل
  )  35،/  يالجبور
  

    یعرب یسیخوشنو
 یو قرآن نقشـ  ، اسالمیربع یسیط و خوشنوان شد در تکامل خیهمانطور که ب

سواد به  یب یمردم هنوز (ص)امبر اکرمی. اعراب به هنگام وفات پفا کردندین ایادیبن
و بـه طـور    ییرفت، نسبتاً ابتـدا  یار بکار میکه در آن د ی. تنها خطآمدند یشمار م

   ) 208(گاور ،  . از آن اطالع داشتند يمعدود عدة مشخص فاقد ظرافت بود و
عدم نظم و بساطت در رسم حروف شان کج بودن سطرها و یکتابت ا یژگیاز و

 ییکو نوشـتن تالشـها  یر ند دینکه حاجت به نوشتن مصاحف گردی، اما بعد از ابود
ط نوشته شد و یبا حروف بس ین اسالم خط عربی، لذا بعد از ظهور دصورت گرفت

ـ افـت. در ا یبعد توسط خطاطان مسـلمان تحـول و تطـور     يهادر دوره  ر ن تطـو ی
 شـان در یرا بـه هنگـام اسـتقرار ا   یـ ده گرفت، زیرا ناد یعباس يتوان نقش خلفا  ینم
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 يج جایز به تدرین یسی، بلکه هنر خوشنونه تنها اصالح شده بود یبغداد، خط عرب
ـ بـه نها  یسـ یخود را در جهان عرب باز کرد و در زمان مأمون خوشنو ت عظمـت  ی

   )67/،ي(عبودالجبور.افتیخود دست 
 ،آنهـا  یش از تمامیکرد، که پ ل ذکرین دلیتوان چند یطبعاً م ین تحولیچن يبرا

، م خداونـد بـود  یمسـتق  یا که قرآن وح. از آنجت مقدس قرآن قرارگرفته استیماه
، ن امر موجب اصالح خط شدیشد که هم یح ثبت میست کامالً صحیبا ینخست م

 .د به خود راه ندهـد یآن ترد يواالدر منشأ  یشد که کس یدوم آنکه چنان نوشته م
  ) 208(گاور ،/
ـ   يس سازیو تند يکرنگاریم پیمعتقدند که تحر يعده ا ه در تطور خط نقـش ب

  کنند:  ینگونه استدالل میداشته و ا ییسزا
شـود، نقاشـان نـو     یم ینه يس سازیو تند يکر نگاریاز آنجا که در اسالم پ«

ـ هان را در حرفۀ کتابـت ب ر بودند برداشت خود را از جیمسلمان ناگز ان دارنـد،  ی
ـ گ یاست که از کمال درون سرچشمه م یتیروحان یعامل تجلّ یسیخوشنو رد، ی

  (همان)» با خواست خداوند است. یاز هماهنگ یکه ناش یکمال
 ؛ده گرفتیناد یسیتوان در تکامل خوشنو یان نقش عرفان را هم نمین میدر ا 

و تبار ان هر دیسان و صوفیاشته اند و خوشنورومند دین يوندین دو همواره پیرا ایز
  )همان(.رسانند یم (ع)یخود را به حضرت عل يمعنو
بصره و  ،نهیچون مکه، مد ییبه نام شهرها یعرب یسیخوشنو ين سبکهاینخست 

ه دار یکه خوانا و زاو ی، خط کوفن خطوطیان ایاز م )209(همان،/ .کوفه همراه بود
ن خـط  ی، به عنوان مناسب تـر شد یچپ نوشته مراست به از  یبود و بصورت افق

  )همان.(افتیت ینگارش قرآن مقبول يبرا
ن ی.  از مهمترعثمان بکار گرفته شد يامام از سودر نوشتن مصحف  یخط کوف

 یخوانده نم یشود ول ینوشته ماست که  ییوجود عالمتها یرسم عثمان يهایژگیو
 ير از آنچه که بـرا یغ ییصدا یشود ول یاست که نوشته م ییعالمتها يگری، دشود

کـه در مقـام سـخن گفـتن      هسـتند  ییگر آنکه صداهایدهد و د ی، من شدهییآن تع
 ، دانشـنامۀ یخرمشـاه . (آنها وجود نـدارد  يبرا یدر کتابت عالمت ی، ولوجود دارند
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   ) 1/1107، یقرآن و قرآن پژوه
ـ  ی؛ کـوف د آمدیدپ ی، دو شاخه از خط کوفيالدیدرقرن نهم م تمـام   کـه  یمغرب

 يگـر یکننـد و د  یقا و اندلس و خود را به آن منتسب میخطوط شمال و غرب آفر
ش از ی، بـ يالدیمـ شود و در قرن دهم  یده میز نامیده نیخم یکه کوف یمشرق یکوف

  .گوناگون متداول شد ست سبک شکستۀیب
 یکـه هـر روز سـبک   ین سبکها فاقد نظم و ظرافت بودند و در حالیاز ا ياریبس 
ب زمـان  یـ ن ترتی، بدآنها در خطر انحطاط قرار داشتند یشد، تمام ید مد متولیجد

ـ  940 يتوفـا من کار بدست ابن مقلّه (یبود و ا دهیاصالح فرا رس ) صـورت  يالدیم
ات یدوران حو صاحب کمال بغداد بود که در  یسیاز استادان خوشنو يرفت. ویپذ

ـ   یمنسوب گرد یعباس فۀیخود به وزارت سه خل  یه اصـالحات د و شخصـاً دسـت ب
نگـارش قـرآن مبـدل     يمناسـب بـرا   ين در خط شکسته زد و آن را به ابزاریادیبن

ـ نقطه، الف مع یعنی یسه عامل اصل يبر مبنا ي. قواعد وساخت ـ ار و دای ار یـ مع رةی
   ) 209 قرار داشت. (گاور،/

  
    یرسم الخط سلطان

 يبـه عنـوان خـط مقبـول بـرا      یان شد خط کوفیهمانطور که در قسمت قبل ب
ـ را که از طر یخط کوف ین موطن اصلینگارش قرآن بکار برده شد و اکثر مورخ ق ی

   ) 8(عباده،/ .دانند یمن می، ده بودیرسره به حجاز یح
 يدن ملتهـا یـ حرکت و پـس از گرو  ینقطه و ب یبود ب یرسم الخط یخط کوف

 دند و لحـن و یمواجه گرد ین اسالم در قرائت قرآن با مشکالتین مبیگوناگون به د
  ) هماندا شد.(یاشتباه در خواندن قرآن پ

اقدام به اصـالح رسـم الخـط قـرآن      یمانند ابواالسود دوئل یهر چند دانشمندان
عمر که یبن  ییحینصربن عاصم و  ينمودند و حرکات را اختراع کردند و بعد از و

حروف پرداختنـد، امـا همچنـان رسـم      ياز شاگردان ابواالسود بودند به نقطه گذار
ر عـرب دشـوار   یمسلمانان غ يبود که قرائت قرآن را برا ینواقص يقرآن دارا الخط

  همان)( .نمود یم
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ن بـود کـه مسـلمانان    یـ لخط شد اکه مانع از رفع نقائص رسم ا یازعوامل مهم 
که در خالفت عثمان و به  یکلمات در مصحف يداشتند که شکل جا يدیشد عالقۀ

ر رسـم  ییـ جهت تغدر  يا شهیونه هر اندن گیامر او کتابت شده بود حفظ شود و بد
ن یشد؛ بـه خـاطر همـ    یم، تلقیف نص قرآن کریتحر يبرا يدیتهد الخط، به منزلۀ

و  (ص)امبریـ ن خـود کـه در عهـد پ   یعامل بود که مصحف به همـان شـکل نخسـت   
جـز   يزیچ یرا که مصحف عثمانیخالفت ابوبکر نوشته شده بود، محافظت شد؛ ز

ن یمناسـب تـر   یخـارج  ين روش اسـتفاده از عالمتهـا  یابنابر ق آن نبود.ینسخه دق
 ین حال اصل را محافظـت مـ  یبود که نقص موجود را برطرف کرد و در ع یروش
بـر   يزیـ ن وجود مسلمانان بـا وارد کـردن هـر چ   یبا ا ) 427الحمد،/ ي.(قدورنمود

کـرد و   یزمـان فـروکش مـ    مخالفت کردند. اما مخالفتها به مـرور  یمصحف عثمان
ج در رسـم الخـط   ین بـه تـدر  ی، الف وصـل و تنـو  د، مدیزه، سکون، تشدعالئم هم

، میدر زمان سلطان سل یترکان عثماننکه ی) تا ا526(همان،/.به کار گرفته شد یعثمان
ن دوره خط به دست یگاه خط به دست ترکان افتاد و در ایجا مصر را فتح کردند و

  )123،/ي(عبود الجبور .افتیر تطو یخطاطان عثمان
ـ     یم ایز جمله اقدامات سلطان سلا  داد کـه   ین بود کـه دسـتور بـه نوشـتن قرآن

بودن رسم الخط  یفیه توقیرا نظری، زرا برطرف کرده یب رسم عثمانیمعا نواقص و
بـه همـراه نـواقص و اغالطـش شـده بـود.        یزمان منجر به حفظ رسم عثمان تا آن

  )1107/ 1، ی، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی(خرمشاه
د ید و در عصر جدیجهان اسالم گرد یل به قرآن برتر و رسمیتبد یسلطانقرآن 
 فیـ نظ یمکتـوب بـه خـط مصـطف      ،دیم عبدالحمیوف به قرآن سلطان سلقرآن معر

، همراه بـا  یشمس 1343 ر در سالیر کبیتوسط انتشارات ام ،د چاپ در تهرانی(تجد
گرفته شده گر بکارید يها نیب و تزئیار) که به همراه تذهیفهارس مرحوم دکتر رام

  )657باشد. (همان،/ یم یقواعد رسم سلطان يو دارا
در سراسـر جهـان    یعیاستقبال وسـ   ،س از چاپ قرآن به کتابت عثمان طهاما پ 

رو  یت قرآن سلطانیکه محبوب يبوجود آمد؛ به طور ياسالم نسبت به رسم الخط و
 يقواعـد  ينگارش دارا وةیدر ش یرسم الخط عثمان )658به افول گذاشت. (همان،/
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ـ ا ياهـ یژگیکند در ادامه بـه و  یم یالخط سلطانز از رسم یاست که آنرا متما ن دو ی
  . شود یرسم الخط اشاره م

  
    یسۀ با رسم الخط عثمانیدر مقا یرسم الخط سلطان يهایژگیو

  باب اول : حذف و اثبات  
اء، یف، حذف شده اند که عبارتند از: ال یثماناز حروف در رسم الخط ع یبرخ

  . واو، الم و نون
 حذف و اثبات الف   -1

ه را که در بـین  یتثن يشده الف ها یسع ی: در رسم الخط سلطانهیالف. الف تثن
ده اثبات کند و آنرا رسـم  یحذف گرد یاست و در رسم الخط عثمان ذکر شدهکلمه 

  .   دینما
نُ فتْنَۀٌ فَال تَکْفُرْ فَیتَعلَّمـونَ منْهمـا   منْ أَحد حتَّى یقُوال إِنَّما نَح یعلِّمانِ .... و ما«

»  .... ما یفَرِّقُونَ بِه بینَ الْمرْء و زوجِه و ما هم بِضارینَ بِه منْ أَحـد إِالَّ بِـإِذْنِ اللَّـه   
رسم » علمنی«بصورت  یدر رسم الخط عثمان »علمانی« ه کلمۀین آیدر ا)102(بقره/ 

(براي آشنایی با رسـم   .است یه در رسم الخط عثمانیلف تثنگر حذف اانیشده که ب
  )سري، الرسم العثمانی للمصحف الشریف: رجوع کنید به الخط مصاحف عثمانی

و امرَأَتـانِ  .... و استَشْهِدوا شَهِیدینِ منْ رِجالکُم فَإِنْ لَم یکُونا رجلَینِ فَرَجـلٌ  «
در رسـم  » وامرأتـان « ه کلمـۀ یـ ن آیـ در ا )282 (بقره/ »الشُّهداء.... ممنْ تَرْضَونَ منَ

  . نوشته شده است »وامرأتن«بصورت  یالخط عثمان
» تمفَتانِإِذْ هنُونَ طائؤْمکَّلِ الْمتَوفَلْی لَى اللَّهع ماوهیلو اللَّه أَنْ تَفْشَال و نْکُمم «

  )122(آل عمران/ 
رسـم  » طـائفتن «بـه صـورت    یدر رسم الخط عثمان» طائفتان«مه فوق کل ۀیدر آ

  ده است .  یگرد
اخْتَصموا فی ربهِم فَالَّذینَ کَفَـرُوا قُطِّعـت لَهـم ثیـاب مـنْ نـارٍ        خَصمانِهذانِ «

در رسـم  » خصـمان « ه کلمـۀ یـ ن آی) در ا19(حج / » یصب منْ فَوقِ رؤُسهِم الْحمیم
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  .نوشته شده است »خصمن«به صورت  یانالخط عثم
متصـل بـه    ی(نا) فاعلریهر جا که ضم یر رسم الخط عثماند :یب. الف نا فاعل

 یده است. اما در رسـم الخـط سـلطان   یواقع شده الف آن حذف گرد یر مفعولیضم
  . ده استیات و رسم گردن الف اثبیا

» ثُملْناکُمعج دعنْ بضِ می الْأَرف فلُـونَ  خَالئمتَع ـفنَنْظُرَ کَیل مـ ( »ه ) 14ونس/ی
رسـم  » جعلـنکم «بـه صـورت    یدر رسم الخـط عثمـان  » جعلناکم« ه کلمۀین آیدر ا
  ده است .یگرد
»        و ـهونـنْ دم یـاءلأَو ـملَه لْ فَلَـنْ تَجِـدضْـلنْ یم و تَدهالْم وفَه اللَّه دهنْ یم و

وجوههِم عمیاً و بکْماً و صما مأْواهم جهنَّم کُلَّمـا خَبـت     قیامۀِ علىنَحشُرُهم یوم الْ
مناهیرا زِدعبـه   یدر رسـم الخـط عثمـان   » زدناهم« ه کلمۀین آی) در ا 97/( اسراء»س

  ده است .یرسم گرد» زدنهم«صورت 
کَمـا غَوینـا    أَغْوینـاهم الء الَّـذینَ أَغْوینـا   قالَ الَّذینَ حقَّ علَیهِم الْقَولُ ربنا هؤُ«

در » نـاهم یاغو« ه کلمـۀ ین آیدر ا) 63(القصص/ »تَبرَّأْنا إِلَیک ما کانُوا إِیانا یعبدونَ
  ده است . یرسم گرد» نهمیاغو«به صورت  یرسم الخط عثمان

باشد،  یصل مر متیر نا به صورت غیهرگاه ضم یع مصاحف عثمانی: در جمنکته
ـ . مانند آده استیالف آن ثبت و رسم گرد ...ثُـم اتَّخَـذُوا الْعجـلَ مـنْ بعـد مـا        «ۀی

     )153(نساء/ »سلْطاناً مبِینا  جاءتْهم الْبینات فَعفَونا عنْ ذلک و آتَینا موسى
و الف اسم فاعل در جمع مـذکر سـالم    یدر مصاحف عثمان الف اسم فاعل: ج.

  ده است:یل باشد حذف گردیدو شرط ذ يا جمع مؤنث سالم آنگاه که دارای
   .در قرآن سه بار تکرار شده باشد -1
  . ا مهموز نباشدید و یتشد يدارا -2

  . و ثبت کرده اند را رسم ین الفیچن یاما در رسم الخط سلطان
فـی سـبِیلِ    الْمجاهـدونَ ضَّرَرِ و منَ الْمؤْمنینَ غَیرُ أُولی ال الْقاعدونَال یستَوِي «

در » مجاهـدون «و » قاعدون« ه کلمۀین آی) در ا95(نساء/ .».. اللَّه بِأَموالهِم و أَنْفُسهِم
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  ده است . یرسم گرد» مجهدون«و » قعدون«به صورت  یرسم الخط عثمان
تَقْصرُوا منَ الصـالةِ إِنْ خفْـتُم    و إِذا ضَرَبتُم فی الْأَرضِ فَلَیس علَیکُم جناح أَنْ«

 کلمـۀ ) 101(نسـاء/  »کانُوا لَکُـم عـدوا مبِینـاً    الْکافرِینَأَنْ یفْتنَکُم الَّذینَ کَفَرُوا إِنَّ 
  ده است. یرسم گرد» نیالکفر«به صورت  یدر رسم الخط عثمان» نیالکافر«

بلهِم کَذَّبوا بِآیات ربهِم فَأَهلَکْنـاهم بِـذُنُوبِهِم   کَدأْبِ آلِ فرْعونَ و الَّذینَ منْ قَ«
در رسم الخـط  » نیظالم« )کلمۀ54(انفال/»  ظالمینو أَغْرَقْنا آلَ فرْعونَ و کُلٌّ کانُوا 

  .ده استیرسم گرد »نیظلم«به صورت  یعثمان
ا مهمـوز  یـ و  دیتشـد  ينه و شام آنگاه که اسم دارای، مدنکته: در مصاحف مکه

حـذف   یکوفـه و بصـره گـاه    یده اما در مصـاحف عثمـان  یباشد الف آن ثبت گرد
...و الصادقینَ و الصادقات و الصـابِرِینَ  «ۀ یثبت شده است مانند آ یه و گاهدیگرد

 و قاتـدتَصالْم ینَ وقدتَصالْم و عاتالْخاش ینَ وعالْخاش و ابِراتالص و   ینَ ومـائالص
نـه و شـام   یمکه، مد) الف در کلمات فوق در مصاحف  35( احزاب / »... الصائمات
  . ده استیثبت گرد

 یالف علم أعجم یدر رسم الخط سلطان :یحذف و اثبات الف در علَم أعجم د.
، امـا در  ده اسـت یـ گر ثبت گردیکلمات د یبرخ ده ویکلمات حذف گرد یدر برخ

  . ده استیحذف گرد یرد الف علم أعجمموا یدر تمام یمانرسم الخط عث
»  ـوداً أَوباطَ کانُوا هالْأَس و قُوبعی حقَ وإِس یلَ ومعإِس و یمرهتَقُولُونَ إِنَّ إِب أَم

ـ    نَصارى م هنْـدةً عشَهاد نْ کَتَممم نْ أَظْلَمم و أَمِ اللَّه لَمأَع ـا   قُلْ أَ أَنْتُمم و نَ اللَّـه
  ) 140( بقره / » اللَّه بِغافلٍ عما تَعملُون

علَیهِم و آتَیناه منَ الْکُنُوزِ ما إِنَّ مفاتحـه    فَبغى  إِنَّ قارونَ کانَ منْ قَومِ موسى«
 » نَّ اللَّـه ال یحـب الْفَـرِحین   لَتَنُوأُ بِالْعصبۀِ أُولی الْقُوةِ إِذْ قـالَ لَـه قَومـه ال تَفْـرَح إِ    

  )76(قصص/
فَالْتَقَطَه آلُ فرْعونَ لیکُونَ لَهم عدوا و حزَناً إِنَّ فرْعـونَ و هامـانَ و جنُودهمـا    «

ل یم ، اسماعیابراه یگردد اسام ی)  همانطور که مالحظه م8(قصص/» کانُوا خاطئین
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بدون الف نوشته شده اسـت. امـا اسـم قـارون و      یو اسحاق در رسم الخط سلطان
بدون  ین موارد در رسم الخط عثمانیه ای؛ و کلده استیهامان با ثبت الف رسم گرد

  ده است . یالف ثبت گرد
ـ  یالف یدر رسم الخط سلطان ن دو الم واقع شده است :یکه ب یالف .ه  ن دویکه ب

ـ ا یم الخط عثماناما در رس .اندالم واقع شده را ثبت و رسم کرده  ن الـف حـذف   ی
  ده است. یگرد
 »إِنِ امـرُؤٌ هلَـک لَـیس لَـه ولَـد....      الْکَاللَـۀِ یستَفْتُونَک قُلِ اللَّه یفْتیکُم فـی  «

ثبـت و رسـم   » الکللـه «بصـورت  » الکالله«کلمه  ی) دررسم الخط عثمان 176(نساء/
  ده است . یگرد
ــم الْ« ــرَفُونَ الضَّــاللُحــقُّ فَمــا ذا بعــد الْحــقِّ إِالَّ فَــذلکُم اللَّــه ربکُ فَــأَنَّى تُص« 

ثبـت و رسـم    »الضلل«بصورت » الضالل« کلمۀ ی) در رسم الخط عثمان 32س/ونی(
  . ده استیگرد
»یالنع ا ورس مقْناهزا رمقُوا منْفی الةَ ووا الصیمقنُوا یینَ آمالَّذ يبادعـنْ  قُلْ لۀً م

 کلمـۀ  ی) در رسم الخط عثمان 31م/ی(ابراه » خاللقَبلِ أَنْ یأْتی یوم ال بیع فیه و ال 
  ده است . یثبت و رسم گرد» خلل«بصورت » خالل«

) و 27)، جـالل (رحمـان/  12)، سالله (مؤمنـون/ 114کلمات حالل (نحل/ توجه:
  ده اند . یثبت گرد بدون الف یرسم الخط عثمان) در 14ظالل (انسان/

ده است اما یاء ندا ثبت و رسم گردیالف  یدر رسم الخط سلطان اء ندا:یالف  و.
  ده است . ین الف حذف گردیا یدر رسم الخط عثمان

 » یا أَیها النَّاس اعبدوا ربکُم الَّذي خَلَقَکُم و الَّذینَ مـنْ قَـبلکُم لَعلَّکُـم تَتَّقُـون    «
  )21/(بقره
کَلمۀٍ سواء بینَنا و بینَکُم أَالَّ نَعبـد إِالَّ اللَّـه و ال     قُلْ یا أَهلَ الْکتابِ تَعالَوا إِلى«

نُشْرِك بِه شَیئاً و ال یتَّخذَ بعضُـنا بعضـاً أَربابـاً مـنْ دونِ اللَّـه فَـإِنْ تَولَّـوا فَقُولُـوا         
وا بِأَنَّا مدوناشْهمل64(آل عمران/ » س (  

  )  28م/ی(مر» یا أُخْت هارونَ ما کانَ أَبوك امرَأَ سوء و ما کانَت أُمک بغیا«
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» أهـل الکتـب  ی«، » هـا النـاس  یأی«به صورت  یکلمات فوق در رسم الخط عثمان
  ده اند . یثبت و رسم گرد» أخت هرونی«و

)، 114)، مساجد (بقره/94الم (نساء/سالف در کلمات  یدر رسم الخط سلطان ز.
ــره/ ــه (بقـ ــراء/)30مالئکـ ــاک1، بارك(اسـ ــاق(حجر/89ن(مائده/ی) مسـ )، 86)، خلّـ

ــام ــهاده73/عالم(انعــ ــراه73(انعام/)، شــ ــ)، 52م/ی) بالغ(ابــ )، 36طان(بقره/یشــ
ــون(بقره/ ــم/)، الالت159الالعنـ ــاء/ی)، ق19(نجـ ــاطر/)، خالئف87امه(نسـ )، 39(فـ

  ده است. یبت و رسم گرد) و ... ث6االنهار(انعام/
ده اسـت و بـه صـورت    ین کلمات حذف گردیالف ا یاما در رسم الخط عثمان

طن، اللعنـون، اللـت،   یش  ،خلق، علم، شهده، بلغ  ،نیلم، مسجد، ملئکه، برك، مسکس
  . ده اندیمه، خلئف، االنهر و ... رسم گردیالق

  
  اءیحذف و اثبات  -2

واحد اجتماع  ک کلمۀیگاه که در  آن اءیاز دو  یکیبر حذف  یمصاحف عثمان
باشـند. امـا در مصـاحف     یر متصل نباشـد، متفـق  مـ   یکنند بشرط آنکه به ضم یم

  ده اند. یاء ثبت و رسم گردیهر دو  یسلطان
أَنْ یضْرِب مثَالً ما بعوضَۀً فَمـا فَوقَهـا فَأَمـا الَّـذینَ آمنُـوا       یستَحیِیإِنَّ اللَّه ال «
مونَ أَنَّه الْحقُّ منْ ربهِم و أَما الَّذینَ کَفَرُوا فَیقُولُونَ ما ذا أَراد اللَّـه بِهـذا مـثَالً    فَیعلَ

 ) کلمـۀ 26(بقـره/  »یضلُّ بِه کَثیراً و یهدي بِه کَثیـراً و مـا یضـلُّ بِـه إِالَّ الْفاسـقینَ     
  ده است . یرسم گرد» یستحی«به صورت  یدر مصاحف عثمان» ییستحی«

»  و تـابینَ أُوتُوا الْکلَّذقُلْ ل نِ وعنِ اتَّبم و لَّهل هِیجو تلَمفَقُلْ أَس وكاجفَإِنْ ح
 أَ أَسلَمتُم فَإِنْ أَسلَموا فَقَد اهتَدوا و إِنْ تَولَّوا فَإِنَّمـا علَیـک الْـبالغُ و اللَّـه     الْأُمیینَ

بـه صـورت   » نیـی االم« کلمـۀ  ی) در رسم الخط عثمـان 20(آل عمران/ »بصیرٌ بِالْعباد
  ده است . یرسم گرد» نیاالم«

أَنْ آمنُوا بِی و بِرَسولی قالُوا آمنَّا و اشْـهد بِأَنَّنـا    الْحوارِیینَو إِذْ أَوحیت إِلَى «
بـه صـورت   » نییالحـوار « کلمـۀ  ی) در رسـم الخـط عثمـان   111(مائـده/  »مسلمونَ
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  . ده استیثبت گرد »نیالحوار«
 ی) در رسـم الخـط عثمـان   40امـه/ ی(ق» یـی حی«)  و 101وسـف/ ی(»ییول«کلمات 

  . ده اندیرسم گرد» یحی«و  »یول«بصورت 
   حذف و اثبات واو – 3

اسـت حـذف   » ایـ رؤ« همـزه در کلمـۀ   یکه کرسـ  يواو یماندر رسم الخط عث
  . ده استیرسم گردن واو ثبت و یا یالخط سلطانده، اما در رسم یگرد
إِخْوتک فَیکیدوا لَـک کَیـداً إِنَّ الشَّـیطانَ      قالَ یا بنَی ال تَقْصص رؤْیاك على«

  )  5وسف/ی( » للْإِنْسانِ عدو مبِین
یا الَّتی أَریناك إِالَّ فتْنَـۀً  و إِذْ قُلْنا لَک إِنَّ ربک أَحاطَ بِالنَّاسِ و ما جعلْنَا الرُّؤْ«

 »للنَّاسِ و الشَّجرَةَ الْملْعونَۀَ فی الْقُرْآنِ و نُخَـوفُهم فَمـا یزِیـدهم إِالَّ طُغْیانـاً کَبِیـرا     
  )60(اسراء/

» قْتدص ین الرُّؤْیاقَدنسحزِي الْمنَج ک105(صافات/ » إِنَّا کَذل  (  
ـ ءالـر «ات فوق به صـورت  یدر آ» ایرؤ« کلمۀ یعثماندر رسم الخط  رسـم   »ای

  . ده استیگرد
) 27) و (فـتح/ 100وسـف/ ی)، (43وسـف/ یات (یـ در آ »ایـ رؤ« بـه کلمـۀ    :توجه

  . راجعه شودم
   حذف و اثبات الم - 4

از کلمات حذف شده است امـا   یاز دو الم در برخ یکی یدر رسم الخط عثمان
  . ده اندیحذف شده ثبت گرد يهان المیا یدر رسم الخط سلطان

إِنَّ فی خَلْقِ السماوات و الْأَرضِ و اخْتالف اللَّیـلِ و النَّهـارِ و الْفُلْـک الَّتـی     « 
  )  164(بقره/ »..... تَجرِي فی الْبحرِ بِما ینْفَع النَّاس

» کلُوا إِلَیصلَنْ ی کبلُ رسقالُوا یا لُوطُ إِنَّا ر   ـلِ وـنَ اللَّیطْعٍ مبِق کلرِ بِأَهفَأَس
  سأَ لَـی حبالص مهدعوإِنَّ م مهها ما أَصابیبصم إِنَّه رَأَتَکإِالَّ ام دأَح ْنکُمم تلْتَفال ی

  )  81(هود/ »الصبح بِقَرِیبٍ
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ـ اسـت. آ ده یت گردثب» لیال«به صورت » لیالل« کلمۀ یدر رسم الخط عثمان ات ی
  شتر مالحظه گردد. یمراجعه ب ي) برا1ل/ی) و (ل40، (ق/)20اء/ی(انب

»     مـا إِنَّ اللَّـهنْهرِضُـوا عـلَحا فَأَعأَص ما فَإِنْ تابا وفَآذُوه نْکُمها میانأْتواللَّذانِ ی
  )16(نساء/ »کانَ تَواباً رحیما

ده است اما یثبت و رسم گرد یدر رسم الخط سلطان» واللذان« هر دو الم کلمۀ 
  ده است .  یرسم و ثبت گرد» والذان«به صورت  یدر رسم الخط عثمان

  ادهیباب دوم : ز
  اده الف  یز – 1

(الـف جمـع) در مقابـل واو متفـق      يادیـ در قراردادن الـف ز  یمصاحف عثمان
ـ  یـ ن الـف ثبـت نگرد  یمواضع ا یباشند. اما در برخ یم در مصـاحف   یده اسـت ول

  : ن مواضع عبارتند ازیده است. این الف جمع ثبت گردیا یطانسل
فَإِنْ کَذَّبوك فَقَد کُذِّب رسلٌ مـنْ قَبلـک جـاؤُا بِالْبینـات و الزُّبـرِ و الْکتـابِ       «

  )184(آل عمران/ »الْمنیر
اللَّه ذلک بِـأَنَّهم کـانُوا   ....و ضُرِبت علَیهِم الذِّلَّۀُ و الْمسکَنَۀُ و باؤُا بِغَضَبٍ منَ «

 » یکْفُرُونَ بِآیات اللَّه و یقْتُلُونَ النَّبِیینَ بِغَیرِ الْحقِّ ذلک بِما عصوا و کـانُوا یعتَـدون  
  )  61(بقره/
  )5(سبأ/» و الَّذینَ سعوا فی آیاتنا معاجِزِینَ أُولئک لَهم عذاب منْ رِجزٍ أَلیم«

ـ ثبـت نگرد  یدر رسم الخط عثمان» سعوا«و » باءوا«، »جاءوا«الف درکلمات  ده ی
) در مصـحف  9(حشـر/ » ءواتبـو «) و 21(فرقـان/ » عتـوا «ن الف در کلمات یهم چن
  . ن الف اثبات شده استیا یخط سلطانده است. اما در رسم الیحذف گرد یعثمان

رسـم و ثبـت   » جـائ « به صورت» جئ« در دو مورد کلمۀ یسم الخط عثماندرر
ن دو یـ ده اسـت کـه ا  ین الف زائده حذف گردیا یده اما در رسم الخط سلطانیگرد

  مورد عبارتند از : 
ء بِـالنَّبِیینَ و الشُّـهداء و    و أَشْرَقَت الْأَرض بِنُورِ ربها و وضع الْکتـاب و جِـی  «
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  )  69(زمر/ »مونقُضی بینَهم بِالْحقِّ و هم ال یظْلَ
  )  23(فجر/ » ء یومئذ بِجهنَّم یومئذ یتَذَکَّرُ الْإِنْسانُ و أَنَّى لَه الذِّکْرى و جِی«

کـه در رسـم الخـط     را يدر دو مورد الف زائد ین در رسم الخط سلطانیهمچن
 ون دیـ ده اسـت. ا یـ ن الف و الم آورده حذف گردانیفاصله انداختن ب يبرا یعثمان

  : مورد عبارتند از
  )  158(آل عمران/ » و لَئنْ متُّم أَو قُتلْتُم لَإِلَى اللَّه تُحشَرُون«
  ) 68(الصافات/ » ثُم إِنَّ مرْجِعهم لَإِلَى الْجحیم«

  . ده استیرسم و ثبت گرد »الإِلَى«به صورت  یکه درمصاحف عثمان
  اء  یاده یز – 2

ن موارد یباشند. اما ا یاده میاء زی ياز الفاظ دارا يردموا یدر رسم الخط عثمان
، »نْیِأَ فَـإ : «ن مـوارد عبارتنـد از  یـ ده اسـت؛ ا یـ دحـذف گر  یدر رسم الخط سـلطان 

   »کمییأ«و » دییا«، »يوراء«
ـ     « ـلَ انْقَلَبقُت أَو ـلُ أَ فَـإِنْ مـاتالرُّس هلنْ قَبم خَلَت ولٌ قَدسإِالَّ ر دمحما م و تُم
عقبیـه فَلَـنْ یضُـرَّ اللَّـه شَـیئاً و سـیجزِي اللَّـه          أَعقابِکُم و منْ ینْقَلـب علـى    على

  )  144(آل عمران/ » الشَّاکرِین
و ما کانَ لبشَرٍ أَنْ یکَلِّمه اللَّه إِالَّ وحیاً أَو منْ وراء حجابٍ أَو یرْسـلَ رسـوالً   «
  ) 51/ ي(شور)  حی بِإِذْنه ما یشاء إِنَّه علی حکیمفَیو

  )  47ات/ی(ذار » و السماء بنَیناها بِأَید و إِنَّا لَموسعون«
  )6(قلم/ » بِأَیکُم الْمفْتُون«
  اده واو یز – 3

باشـند کـه در رسـم     یاده مـ یواو ز يدارا یاز الفاظ در رسم الخط عثمان یبرخ
و » کمیسـأور «ن موارد عبارتند از یده است . این موارد حذف گردیا یسلطان الخط

»نَّکُملِّبلَأُوص«  
»نْ کُلِّ شَیی الْأَلْواحِ مف نا لَهکَتَب و کُلِّ شَییالً لتَفْص ظَۀً وعوم ةٍ    ءفَخُـذْها بِقُـو ء
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أُرِیکُمها سنسأْخُذُوا بِأَحی کمرْ قَوأْم ین وقالْفاس 145(اعراف/ » دار  (  
قالَ آمنْتُم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَکُم إِنَّه لَکَبِیـرُکُم الَّـذي علَّمکُـم السـحرَ فَلَـأُقَطِّعنَّ      «

  نَّ أَیلَملَـتَع ذُوعِ النَّخْـلِ وی جف نَّکُملِّبلَأُص و الفنْ خم لَکُمجأَر و کُمیدأَی   نـا أَشَـد
  )71(طه/ » عذاباً و أَبقى

ـ ) ن49در (شـعراء/ » الوصـلبنکم «) و 37اء/یـ در (انب» کمیسـأور « کلمۀ  ز تکـرار  ی
  اند .  دهیگرد
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