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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 ۲۶/۰۹/۲۰۲۲ ی بقلم مسعود فاران 

 

  افغانستان کبیردر قاموس   «م  اِعجا و باِعرا بحث محققانهٔ »

   

    " در زبان عربی مربوط می شود به دهه سوم هجری قمری   معج" " یا نقطه گذاری باِعرا " آغاز و شکل گیری  

آن را از     اعرب ه   داشت در منطقه عرب مروج بود.   یخط سریان  ریشه از  که   ی خط حیری کوف  بعثت پیامبر اکرم   زیرا قبل از 
که    نیز به خط کوفی رواج پیدا کرد تا  و دیگر مکاتبات نقرآ کتابت  پیامبر اکرم  تبعث   بعد از . ده بودن ت گرف قعرا  حیری   ساکنان
مانند دیگر خطوط میخی    کوفی که  خط   .د ، روز بروز توانایی خود را از دست دابنابه دقیق نبودن نوع تلفظ  حیری کوفی  خط

نداشت. با وجود     نقطه  " ینبط"  و  "یسریان "   مانند سلف اش خطوط   ( بود.    ردا  ه، گوش  دارج، کن   دار  هزاوی)  ی گوه ا ت  اماز عال

پیامبر سبب شد که اولین قرآن راجمع آوری و به این خط ) بدون نقطه ( کتابت     در زمان   دربین مسلمانان   این نقیصه خط کوفی
  .وتصحیف نمودند

یعنی  عرب  غیر  دانشمندان  ب   د بغدا   و   ه بصر   ،مشا  ،همدینرد  که   ی موال  یا   م عج  زمانیکه  زبان   و   د ن دبو  شدن   دازدیا  ه رو    با 
و    ظ ناگزیر انحرافاتی در تلف   . نددمی ش  ل مشکردچا  ازین رو در قرائت و تلفظ دقیق قرآن  ،عربی آشنایی کامل نداشتند   علمی
معانی   ر از جانب دیگ . دش  ی م ا عرب ه پریشانی  ب سب  ان عربیب ز تلفظ  در  ناجائز  . از این رو تغییراتیدپدید می آم اهن آ  اکسنت

بازنمود و سبب شد     ل خود فرق میکردند و تحریف می شدند. اولین آیت که زمینه را به عجم و اِعرابگذاریآیات نسبت به اص 
ْحَمةَ   هٔ را در آی  َکتَبَ   ی كلمه   . و نوشتن دقت صورت گیرد   که به خواندن و همین    م معلو  به صورت    «»َکتََب َربُُّکْم َعلَى نَْفِسِه الرَّ

آیه  در  را  یَامُ   یكلمه  الِصِّ َعلَْیُکُم  صورت    «»ُکتَِب  خوان   لمجهو   به  تشخی   نات دوس   هچراک   . دن دمی  عرب    و   م معلو  ص غیر 
یا  ممعلو  كه این كلمه    برایشان آسان نبود   لمجهو  متوجه این    .ق( ه   ۶۹  )درگذشت:   دوئلی   د ابواالسو  اینكه  ا ت   .ل مجهو  است 

َ بَِری  هٔ در آی   «»رسوله  یه كسی كلمه شنید ك  دابواالسو    . دنقیصه ش خواند    می   مال  به كسر  ار  « ٌء ِمَن اْلُمْشِرِکیَن َو َرُسولُهُ »أَنَّ َّللاَّ
  ص تشخی  با دابواالسو (. خداوند از مشركان و پیامبرش بیزار است ) كه  کامال ً تغییر میکرد یعنی كه در این صورت معنای آن

  . «درس ب به اینجا  ی نقرائت قرآ  صوصخ ه زبان عربی و ب  ركردم كه كا تصور نمی»ط فاحش گفت:  الغا این

بلند زبان شناسی برخوردار بود،    ، رسوخ وکه در بین جامعه از شهرت  یابواالسود دوئل   شخصیت ادبی شاعرتوانا  اعتبار 
و زیاد بن     م نصربن عاص   ،  ر یحیی بن یعم  نندخبیرخود ما  ندوستا  یررا با همکا  ننوشتن وخواند   متوجه شد تا این معضله

   اِعراب را اینطور متداول ساخت:   سیستم یا شیوۀ   اش برجسته  ندوستا با همکاری فموصو  برطرف سازد.   هابی

  :روایت است که

  یاز قبیله  د او شخصی بو  گوید، به خوبی برآید. ی نوشتن آنچه او می خواست تا از عهده   ،بود  نویسنده    شخص راکه   د ابواالسو 
انتخاب كردند    منصر بن عاص  بنام  دیگری را  هٔ . نویسنددقبول نش   د ابواالسو  در آزمایش و امتحان  هآن نویسند  . ولی  سعبد قی 

توان   ت زبردس  شخص   كه امر  او  قبول   ،د بو  درین  گرف   دابواالسو   مورد    . تقرار 
ای بر باالی آن  نقطه   خواندم،  (  حمفتو)هر حرفی را كه من با گشودن دهان ادا كردم  »  ــ    مذكور گفت:   هٔ به نویسند  دابواالسو 

ای در جلوی آن حرف قرار بده و اگر حرفی را    خواندم نقطه   ( هضمِّ ) هرا جمع كردم حرف را ب   حرف بگذار و اگر دهان خود
  . نمود دایجا  دابواالسو  ا ر همفتوح ضمه و کسر  یعنی اسامی .« س كسره خواندم، نقطه ای در زیر آن حرف بنوی

و او   ن مشخص ك دو نقطه  اادا كردم آن را ب  (   هُغنِّ ) ا اگر حرفی را ب » به نویسنده گفت:  د ابواالسو اضافه می كند كه  ض ابن عیا
دا انجام  را  كار    . «دهمین 

ها ها را به عنوان عالیمی برای نشان دادن حركات حروف و كلمات به كار بردند؛ ولی بیشتر این نقطه از این پس، مردم این نقطه 
همچون   گرن   یب   را "سیاه"  نوش   یعنی  مصحف  بنویسندت خط  نیزچنین  آینده  در  شد  قرار  و    .ند 

های سیاه  نقطه در مصحف به كار برد، نقطه   ز حروف بی نقطه را برای تشخیص حروف نقطه دار ا   منصر بن عاص  پس از آنكه 
  را  نساک  هایی كه عالمت اعجام با نقطه   دن دعالمت حركت بو   به   هایی كهشد تا نقطه   صمشخ  سرخ    رنگ   اب   هگهای رن به نقطه 

  . دش زی تم  قابلراز یكدیگ  گذاری  ه ، اشتباه نشود و این دو نوع نقط تواضح میساخ 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

در این    ،دن شبا عربی  متداول است و مأخوذ از حروف  و کلمات  هم اكنون برای بیان حركات حروف   كه  و اِعراب کنونی  عالیم
در ذیل     به همین شكل  ه كسر   شود و عالمت كه در باالی حروف گذارده می   ی مستطیل  عبارت است از شكل   ه فتح  روش عالمت 

بودن   ر مكسو بودن و یا ح مفتو بر حسب  نتنوی  در باالی حرف و که كوچكی است  ووا  هضم  عالمت  و  درو  حروف به كار می
  «د.ن وش  از نوع خود مشخص می  ت دو عالم  یبودن، به وسیله  ممضمو و یا

  د الَخِلیل بن أحم  )دبو   ي األزد  خلیل بن احمدلا   وضع كرد،  بشکل امروزه  كند: »اولین كسی كه همزه و تشدید رااضافه می   یسیوط 

   . بود(م786م  718  یا -هـ  170  وفات ـه  100  ــ تولد البصري

به    یابواالسود دوئل   ربه ابتکا  م اِعراب واعجا   ن تدوی   و  د ایجا   که   معتبرجوامع عربی متحد االقول اند   با این اظهارات مراجع
سجاوندی    جناب  بنام   به  سال بعد   500به قرون     نمیتوان   رارو مشخص شده است. ازینرو این ابتکا   واقع  صدر اسالم  عصر

بدون    صحیح قرآنی  ظلف ت   وعربی    زبانی  در جامعه  ار  ماِعراب واعجا  دقرنی کمبو  5  خالء  ناسنجیده  راکه چ .  ، تخدان ا  رتآخی   به
   .  پذیرفته ایم دلیل

نیکو و سره کردن. َجی د گردانیدن     هایاصد  یادا   ،زدرا  کوتاه و  مانند مکث های  یقرآن خوان   فقط در بخش   یتجوید  اما خدمات
  ه ک  ین قرآ  ناسو زیبا نوی   قاریان  ت قرائ رعایت تجوید را در  همیان آورد که  ب  .سرعةالعمل و اطلب تجویده..  برایاچیزی ر

  560  در   ( 1)  یسجاوند  جناب  هل بوسی     بعد  قرن  5دارد میشود پذیرفت که    ین قرآ  زیبا مصحفی  و  زیبا بیانی  بخش   خاص   رام
    .د شناخته ش   هجری قمری 

ب  جناب معروف  سجاوندی  عبدهللا  قمر   560  مورخه   یغزنو  یالقاوند یالسجاوند  ابوالفضل هابو  محقق    که ،یهجری 
اسالمی ،   ظتلف و تقرائ  او عمدتاً به دلیل مشارکت در سنت های  .   د بو  میالدی   قرن دوازدهم رد   یرآن ق متکلم و یقار ،عارف،

به کار می رود، معروف    نتالوت قرآ   های  ث مک  و   ظتلف  ایجاد مجموعه ای از قوانین و نشانگرهایی است که برای نشان دادن
نام برده  همچنین از او به عنوان اولین فرد شناخته شده     . دیاد می شو   ی روضه االوقاف سجاوند یا ایست سجاوندی  تابلوهای   هب 

  رعایت و   طرحی که تا امروز  ،می شود که از دایره های رنگی به عنوان وسیله ای برای جداسازی آیات قرآن استفاده کرد
زیبایی   هٔ زمین   یطالی   و   خ سر  رنگ   از    استفاده   ی سجاوند  ه مشخص    همچنان   ه است دش  رظاه  ت تالو  در    ث مک  و   ظتلف  ظرافت 

   . دش  می  فکتابت و مصح  صورت    داشتن فاخر  و

    در زمینه متحد القول اند  ، جامعة البعث سوریایی و جامعة البصرهراألزه جامعة مآخذ : مراجع عربی مانند 

   ،۳ج دائرة المعارف القرن العشرین،          
  ۳۹۹٫-۴۰۰ص، ۱جمناهل العرفان،            
   تاریخ القرآن،          
   ابواحمد عسكری، التصحیف و التحریف،  اثر        
   ابوعمروالدانی،   از ،االتقان        

  .تش اعراب نداِبه خط كوفي بوده و خط كوفي   که  قرآن اولیه نمونه
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