الف باء قرآن

الف باء قرآن

الف باء قرآن
روش تدریس روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

براساس شیوه تدریس استاد حسن صیدآبادی

الف باء قرآن

مولف :سجاد صیدآبادی

سرشناسه

:

صیدآبادی ،سجاد5331 ،

عنوان و نام پديدآور

:

الف باء قرآن :روش تدريس روخوانی و روانخوانی قرآن کريم /مولف سجاد صیدآبادی.

مشخصات نشر

:

گرگان :انتشارات نوروزی .53۱۱ ،

مشخصات ظاهری

:

 51ص

شابک

:

۱79- 500- 20- 5023- 4

وضعیت فهرست نويسی

:

موضوع

:

موضوع

:

رده بندی کنگره

:

رده بندی ديويی

:

شماره کتابشناسی ملی

:

الف باء قرآن
الف باء قرآن

تألیف :سجاد صیدآبادی
نوبت چاپ :اول9311 -
مشخصات ظاهری 65 :ص
قطع :وزیری
شمارگان500 :
شماره شابك179-600-00-9003-4 :
چاپ و نشر :نوروزی85227727710-
قیمت 30000 :تومان
حق چاپ برای نویسنده محفوظ می باشد.

این جلد کتاب را هدیه می کنم به محضر مبارک
الف باء قرآن

پدرم

الف باء قرآن

فهرست

پیشگفتار 7..................................................................................
شعری در وصف قرآن کريم 52 .............................................................
سیر تدريجی نزول قرآن 55 .................................................................
درس اول ،مشخصات قرآن 50 .............................................................
درس دوم ،الفبای عربی 54 .................................................................
درس سوم ،حروف مقطعه 55 ...............................................................
درس چهارم ،صداها (فتحه) 59 .............................................................
درس پنجم ،صداها (کسره) 02 .............................................................
درس ششم ،صداها (ضمه) 00 ..............................................................
درس هفتم ،صداهای کشیده (فتحه) 01 ....................................................
درس هشتم ،صداهای کشیده (کسره) 09 ...................................................
درس نهم ،صداهای کشیده (ضمه) 32 .....................................................
درس دهم ،عالمت ها 30 ..................................................................
درس يازدهم ،تشديد 31 ....................................................................
درس دوازدهم ،تنوين 3۱ ...................................................................
درس سیزدهم ،مد 40 ......................................................................
درس چهاردهم ،حروف ناخوانا 41 ...........................................................
درس پانزدهم ،اشباع هاء ضمیر 13 .........................................................
درس شانزدهم ،رفع التقای ساکنین 15 .....................................................
درس هفدهم ،وقف 17 .....................................................................
درس هجدهم ،رموز وقف سجاوندی 52 ....................................................
زندگی نامه قرآنی استاد حسن صیدآبادی 54 ................................................

پیشگفتار
الرحْمَّنِ الرَّحِی ِم
بِسْمِ اللَّ ِه َّ
ن هَّدَّانَّا اللَّهُ.
ی لَّوْلَّا أَّ ْ
اَّلْحَّمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَّدَّانَّا لِهَّذَّا َّومَّا ُکنَّا لِنَّهْتَّدِ َّ
آموزش و فراگیری هدفمند قرآن کريم در جامعه امروزی يکی از مسائل مهمی است که علی
رغم سفارش بسیار بر تعلیم و تعلم کالم وحی به عنوان يک تکلیف الهی ،نسبت به آن کم
لطفی شده و به فرموده قرآن کريم مورد تهجر واقع شده است .شايد برخی بگويند از ابتدای
انقالب شکوهمند اسالمی ايران تاکنون کتب بسیاری در اين زمینه تألیف و چاپ شده است،
ولی آيا چاپ آن کتب علی رغم کیفیت بخشی و کمیت مناسب ،توانسته به عنوان يک اصل
در جامعه اسالمی مورد توجه قرار گرفته و در میان تهاجم دشمنان اسالم اثرگذار بشود و راه
گشای نسل کنونی جامعه اسالمی باشد؟! يا اينکه بانیان فرهنگی و تربیتی ،مردم ،خانواده ها
و همه کسانی که به نوعی دغدغه ی فرهنگ قرآنی و سبک زندگی قرآنی و اسالمی دارند
آشنايی با کالم اهلل مجید و توجه و فراگیری آن است که بايد به عنوان يکی از اصول مهم و
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می بايست در میان جوانان و نوجوانان و نسل کنونی فرهنگ سازی قرآنی کنند و قطعا
کاربردی در فرهنگ عمومی جامعه اسالمی تلقی بشود و می بايست توجه و دقت نظر نسل
کنونی به سمت قرآن کريم و معارف واالی آن باشد که الزمه ی اين فرهنگ سازی دغدغه
و جهادگری است ،يعنی صاحبان و بانیان فرهنگ اسالمی و دغدغه مندان قرآنی و تربیتی
بیايند و خالصانه وارد عرصه فرهنگ سازی شده و در اين مسیر تالش نمايند .اگر فرهنگ
عمومی قرآنی جامعه اسالمی سروسامان بگیرد ،کتب اسالمی می تواند موثر باشد و کالس
های آموزش قرآن کريم رونق پیدا کند که بشود و بتوان به واسطه اين کتب اسالمی و
راهنمايان الهی نسل جامعه اسالمی را سامان بخشید.
وقتی به تاريخ می نگريم و دوره ها و زمان های مختلف جامعه ی بشری را مرور می کنیم،
مشاهده می کنیم که خدای سبحان در هر دوره ای راهنمايان الهی را برای هدايت امتش
برگزيده و به کمک انسان ها برانگیخته است .در هر زمانی راهنمايانی بوده اند و خواهند بود
و قطعا گروهی از راهنمايان الهی همان اساتید و معلمین دلسوز و عامِل به معارف قرآن کريم
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بوده اند که همواره جهادگونه و عاشقانه در طول زندگی مبارک شان مأنوس قرآن کريم بوده
و ديگران را نیز به سمت آن رهنمون ساخته اند.
به همین منظور بر آن شديم به پاس تجلیل ،تقدير و تکريم بیش از چهار دهه از تدريس ناب
و فعالیت های قرآنی و تربیتی هدفمند استاد فرزانه جناب آقای حاج حسن صیدآبادی(دامت
توفیقاته) که عمری را در خدمت خالصانه و جهادگرانه در محضر قرآن کريم سپری نمود،
برای استفاده ی بهینه ی مدرسین ،اساتید ،دبیران ،مربیان و مشتاقان به فراگیری و آموزش
کالم وحی ،کتابی جامع را با عنوان "الف باء قرآن" با محوريت روش تدريس روخوانی و
روانخوانی قرآن کريم ،براساس شیوه ی ناب و ممتاز تدريس استاد حاج حسن صیدآبادی که
طی سالیان بسیار همواره با فرهنگ سازی قرآنی و تربیتی ايشان همراه بوده است ،تألیف و
چاپ نمائیم و پیشنهاد می شود عزيزان با توجه به ويژگی های خاص نسل کنونی علی رغم
استفاده ی بهینه از اين کتاب در بحث آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کريم ،هم تربیت
اسالمی و قرآنی را قرين آموزش نمايند و هم در بحث فرهنگ سازی قرآنی گام های موثری
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بردارند ،چرا که آموزش قرآنی بدون توجه به مبحث تربیت و سبک زندگی اسالمی و قرآنی و
فرهنگ سازی عمومی در اين زمینه نقص محسوب می شود و ارزش چندانی ندارد.
به نظر می رسد کار کمی دشوار است و اين که بخواهیم با يک تیر چند نشان بزنیم ،هم
اخالص می طلبد ،هم دانش و بصیرت ،هم همت واال و هم جهادگری و ايثار .کاری که
استاد علی رغم وجود موانع ،کارشکنی ها و نابسامانی های وضع موجود توانست در ابتدای
جوانی خود آن را با درايت ،هنر خالقیت ،ابتکارعمل ،اعتقاد راسخ ،روحیه حماسی و تالش
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بسیار ،فعالیتش را در دو بخش "آموزش و تربیت اسالمی" آغاز نموده و با تجربه اندوزی
طی چندين دهه آن را رشد و گسترش دهد .بديهی است که ما نمی توانیم همه ی آن شیوه
ها و رفتارهای انگیزشی و تربیتی هدفمند را که با فرهنگ سازی و تربیت اسالمی عجین
شده است در قالب کتاب بیاوريم ،ولی امید است بتوانیم به توفیق الهی برخی از شیوه ها و
رفتارها را در قالب تصويرسازی و استفاده ی بهینه از ظرفیت موجود در بکارگیری کلمات و
عبارات قرآنی در متن کتاب به صورت الگو و نمونه جهت استفاده عالقه مندان عنوان نمائیم.
شیوه هايی که عمدتاٌ در مقطع ابتدايی کاربرد بسیار دارد ،هرچند می توان آن شیوه ها و
روش ها را در سنین مختلف به کارگیری نمود ،ولی کاربرد و کارايی اصلی آن در مقطع

ابتدايی می باشد و استاد نیز عمدتا در مقطع ابتدايی از آن شیو ه ها و روش ها استفاده نموده
است و اينکه در مورد محتويات آموزشی کتاب سخن چندانی به میان نیاورديم ،به اين دلیل
بوده است که شیوه ی نگارش کتاب که دقیقا براساس شیوه ی تدريس ابداعی و خالقانه ی
استاد میباشد ،کامال قابل هضم و روان بیان شده و نیازی به توضیحات بیشتر در اين زمینه
نیست و بهتر است بگويیم؛ آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است.
در پايان سالم و درود خالصانه ی خود را نثار می کنیم به روح بلند و ملکوتی امام راحل
عظیم الشأن و ارواح مطهر شهدای گرانقدرمان ،باالخص سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
(رضوان اهلل علیه) و سالم و درود می فرستیم به محضر مبارک مقام معظم رهبری حضرت
آيت اهلل العظمی امام خامنه ای(حفظه اهلل) و ضمن دعا برای سالمتی و تعجیل در فرج وجود
مبارک امام عصر(ارواحنا فداه) ،از محضر مبارک و نورانی ايشان استعانت می جوئیم که اگر
حضور و عنايت اين بزرگواران نبود ،هرگز نمی توانستیم در مسیر حق گام برداريم.

سجاد صیدآبادی
یکم شهریور سال  9911شمسی مصادف با سالروز والدت استاد
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و من اهلل التوفیق
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شعار

بااار گی ااار یااایق نوی اااق آن

نااا کاان

ابقاادا ح ااد آاادا آرب ب ا ل ا

الاقعانت را از او آااواه

بعد آن از مصاففی آاق رُلُا

ناانی اممات با قارآن گر لُا ُ
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لااوب از مااون و نبااوام

10

فقااار قرآناای ع ااان
ا

ااراب

نااا ماارا یاااری ن اینااد گر ک ا ب

می کن گر این م ان بس ایقخار

گرس قرآن شاد مارا آزااز کاار

کوگکاااان و نونواناااان و ااان

نل ا هااای لااری زی ااای چ اان

روشانی بخاال گ و مااموای مااا

لااروهای لاا ز گر یاارگای مااا

فق ها گارب عزیزان چند چناد

پند نب ْوَگْ ل ک شا رین نار ز قناد

راه ما این الت لوی حق روی

نا ب ع

چنگ را بار گامان قارآن زنا

گلت رَگْ بر ل ن ی ش فان زن

ناا کا

اارگگ راه قارآن راه مااا

مَشْااع قاارآن هاادایت باار ه ا

و معریت م حاق شاوی

آا اسم لاااری ان ااااء و ابوْل ااااء
بهقاارین گرس ونیاات باار ه اا

قرآن کریم

کتاب خداست
به وسیله جبرئیل امین
الف باء قرآن

مدّت  32سال
 10سال

مکّه

مدینه

بر پیامبر اکرم (ص) نازل شد

برای هدایت انسان ها

 12سال
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درس اوّل :مشخّصات قرآن
 - 1قرآن  111 :سوره دارد.
 - 2قرآن  03 :جزء دارد.
 - 0قرآن  123 :حزب دارد.
 - 1قرآن  262 :داستان دارد.
 6233آیه

 - 5قرآن  6666 :آیه ( 6206آیه)
 - 6قرآن  123 :رکوع دارد) .
الف باء قرآن

(  .رکوع

 - 7بزرگترین سوره ی قرآن

سوره بقره = گاو ماده =  226آیه

 - 2کوچکترین سوره ی قرآن

سوره کوثر = در شأن حضرت زهرا(س) =  0آیه

 - 9قرآن  :اوّلین سوره که بر پیامبر (ص) نازل شد
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حرف «ع»

سوره علق = اِقْرَأ

 -13قرآن :آخرین سوره که بر پیامبر (ص) نازل شد
 -11سوره ای که بسم اهلل ندارد

سوره نصر = اِذا جاءَ

سوره توبه یا برائت

 -12قرآن  :سوره ای که دو بسم اهلل دارد

سوره نَمْلْ یا مورچه

 -10قرآن  :سوره ای که به عروس قرآن معروف است

سوره رحمان

 -11سوره ای که به قلب قرآن معروف است

سوره یاسین

 -15آیه ای که به قلّه ی قرآن معروف است

آیه الکرسی
سوره حمد (مکّه – مدینه)

 -16قرآن  :سوره ای که دو بار نازل شد

 -17سوره ای که سبع المثانی (هفت آیه ای) است
 -12سوره ای که به «اُمُّ الْکِتابْ» معروف است
 -19چهار سوره که سجده ی واجب دارد

سوره حمد
«عَلَقْ – نَجْمْ – سَجْدِه – فُصِّلتْ»

حرف «ب»

بسم اهلل

حرف «س»

ناس

الف باء قرآن

 -23اوّلین و آخرین حرف قرآن

سوره حمد
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درس دوم :الفبای عربی
 -9حروف

قرآن

 -3صداها
 -9عالمت ها

حروف:

تمام حروف 93 :حرف
مخصوص فارسی 4 :حرف
مخصوص عربی 32 :حرف
32

حروف عربی

93-4

الف باء قرآن

حروف مخصوص فارسی:
پ–چ –ژ–گ
حروف عربی:
أ–ب–ت –ث–ج–ح–خ–
د–ذ–ر–ز–س –ش–ص–
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ض–ط–ظ–ع–غ–ف–ق–
ک –ل –م –ن –و –ه –ی –
لل

حروف چهار شکلی
در قرآن

گچ پژ

شعففر

از دَرِ لطفففففففد حداو فففففففد حکفففففففیم
مففففی کنففففیم آ ففففاز قففففرآن کففففریم
درس مفففففا باشفففففد قرا فففففت دوسفففففتان
بففففا قواعففففد مففففی شففففود سَففففهل و روان
اوّلفففین کتفففه «الفففد»« ،بفففا» مفففی شفففود
بعدشفففان «تفففا» و دگفففر «ثفففا» مفففی شفففود
«جففیم» و «حففا» و «حففا» رسففد د بففال شففان

در پی آن «سفین» و «شفین» و «صفاد» و «ضفاد»

الف باء قرآن

«دال» و «ذال» و «را» و «زا» در جمفففف شففففان

«طففا» و «ظففا» و «عففین» و « ففین» آیففد بیففاد
بعد از آن «فا» و «قاف» و «کاف» و «الم» و«مفیم»
« ففون» و «واو» و «هففا» و «یففا» از بففر شففدیم
یفففاد گیفففریم ایفففن «الفففد» «بفففا» از اَدب
بیسففت و ه ففت باشففد «الففد» «بففا»ی عففرب
چففون شففده از فارسففی حففیف ایففن میففان
«پ» و «چ» و «ژ» و «گ» از جمففففف شفففففان
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درس سوم :حروف مقطّعه

الف باء قرآن

تعریف :حروف مقطّعه ،حروفی هستند که در اوّل  29سوره از قرآن آمده و قطعه
قطعه خوانده می شوند.
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تذکّـر:

«حروف مقطّعه»

الف باء قرآن
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درس چهارم :صداها (فتحه)

صداها:
فتحه « :ف

 -9کوتاه
 -3ک یده
»
زبر

الف باء قرآن

فتحه
فتحه

یک بار گشودن

فتحه

باز شدن دهان

 یادآوری :برای درست خواندن فتحه ،دهان را به اندازه ی یک حرکت
(خواباندن یک انگشت) یا یک ضربه زدن به میز «اَدا» می کنیم.
ما ند:
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سففرود

تیکر :در تمامی سرودهای قرآنی در حروف الفبا ،عالمت – به مفهوم صدای
معمولی (قرار) و عالمت

به مفهوم صدای توسط (جواب) می باشد .

یادسپاری :هر حرف که «فتحه ـ » روی آن بیاید «مفتوح» نام دارد.

ترکیب

تجزیه

مثال:

الف باء قرآن
19

درس پنجم :صداها (کسره)

صداها:
کسره « :ف

 -9کوتاه
 -3ک یده
»
کسره

الف باء قرآن

زی ر
کسره

یک بار شکسته شدن

کسره

شکسته شدن لبها

 یادآوری :برای درست خواندن کسره ،لبها شکسته شدن و به طرف
پایین هدایت می شود ،دهان به اندازۀ یک حرکت یا یک ضرب باز می شود.
ما ند:

30

سففرود

یادسپاری :هر حرف که «کسره ـ » زیر آن بیاید «مکسور» نام دارد.
تیکر :هرگاه بعد از کسره حرف (یـ  -ی) بیاید ،صدای « » می دهد ،چنانچه
در کلمات فارسی هم داریم.

یاء

مانند:

الف باء قرآن

ترکیب

تجزیه

مثال:

31

درس ششم :صداها (ضمه)

صداها:

 -9کوتاه
 -3ک یده

ضمّه « :ف »

پیش

الف باء قرآن

ضمّه
ضمّه

یک بار به هم پیوستن

فتحه

جمع شدن لبها (غنچه شدن دهان)

 یادآوری :برای درست خواندن ضمّه ،لبها گِرد و به صورت غنچه شده و
دهان به اندازۀ یک حرکت ،یا یک ضرب می شود.
ما ند:

33

تیکر :در عربی صدای ضمّه شبیه صدای «او» می باشد ،ولی بدون کشش.

سففرود

یادسپاری :هر حرف که « ضمّه ـ » روی آن بیاید «مضموم» نام دارد.

ترکیب

تجزیه

مثال:

الف باء قرآن
32

صداهای کوتاه

درس دیــگر بخـش گــردد ،درد و جــا
جمــع آن دو بخــش باشــد شِــش صــدا
هـر دو آسـان اسـت و شیـرین مِثـل قنـد
سـه صـدا کوتـاه و سـه دیگـر بلـند (کشیـده)
«اَ» بُـــوَدْ اوّل نـشـــان در رَمــْـز و راز
وقــت گفـتـــن هر دهــانـی گشـــته بــاز
چـون کـه بـاالی حـروف بنشستـه اسـت

الف باء قرآن

زیـن سبـب گفـتنــد نـامــش فـتحـه اسـت
بعـــد «اَ»« ،اِ» مــی شـــود دنـــبال آن
زیـــر هر حـــرفی بـــگیـــر ،از او نشـــان
چـون اَدا گــردیـد ،لـب بشـکستـه شـد
آری ،آری نـــام آنـــهــم کـــســره شـــد
34

بــعـد ایـن دو یـک «اُ» ی کـوتـاه شـد
یـــک نُـــهِ کـــوتــاه و کــج ،در راه شـــد
جــمـع شــد لــب ها بـه هـنگـام ،اَدا
زد عــــرب ایــن نـــام را ضمّـــه صـــدا

درس هفتم :صداهای کشیده (فتحه)

صداها:

 -9کوتاه
 -3ک یده

صدای ک یده فتحه (الد مدّی) «

ا-

-

»

صدای ک یده :همان صدای کوت اه است ،فقط آخرش را کمی می کشیم؛
یعنی آن را دو برابر فتحه می کشیم.
مثال:

الف باء قرآن
35

سففرود

 تیکّر :هشت حرف عالمت گذاری شده در خواندن با دیگر حروف فرق
می کنند ،یعنی به صورت درشت و غلیظ شبیه «آ» فارسی خوانده می شوند.
ولی بقیّه حروف (بیست حرف) نازک و رقیق خوانده می شوند.
«الد مدّی همی ه تاب حرف ماقبل حود می باشد».
صدای کشیده فتحه (الف مدّی)؛
مثال:

ترکیب

الف باء قرآن
36

تجزیه

یادآوری :در قرآن های با رسم الخط فارسی از الف مدّی به شکل
استفاده می کنند که دو حرکتی خوانده می شوند:
ما ند:

الف باء قرآن
37

درس هشتم :صداهای کشیده (کسره)

صداها:

 -9کوتاه
 -3ک یده

صدای ک یده کسره (یفاء مدّی) «

»

صدای ک یده :همان صدای کوتاه است ،فقط آخرش را کمی می کشیم؛
یعنی آن را دو برابر کسره می کشیم ،یا دو ضرب می زنیم.
مثال:

با یک حرکت یا یک ضرب

الف باء قرآن

با دو حرکت یا دو ضرب
رسم الخط عربی:

38

رسم الخط فارسی:

تیکّر :یاء مدّی نزد تمامی حروف یکسان و مانند صدای « » فارسی خوانده
می شود ،ولی با کشش دو حرکت یا دو ضرب خوانده می شود:

مثال:
ترکیب
الف باء قرآن

تجزیه
39

درس نهم :صداهای کشیده (ضمه)

صداها:

 -9کوتاه
 -3ک یده

صدای ک یده ضمّه (واو مدّی) «

»

صدای ک یده :همان صدای کوتاه است ،فقط آخرش را کمی می کشیم؛
یعنی آن را دو برابر ضمّه می کشیم .یا دو ضرب می زنیم.
مثال:

با یک حرکت یا یک ضرب.

الف باء قرآن

با دو حرکت یا دو ضرب.

20

تیکر -1 :صدای کشیده «واو مدّی» نزد تمام حروف یکسان و مانند صدای
«اُو» فارسی خوانده می شود ،ولی با کشش دو حرکت یا دو ضرب.
تیکر -2 :صدای کشیده «واو مدّی» در عربی و فارسی (در نوشتن) هیچ فرقی
با هم ندارند ،در عربی و فارسی به همین شکل نوشته می شوند.

مثال:

ترکیب

تجزیه

الف باء قرآن

صداهای ک یده

21

درس دهم :عالمت ها
 -9سکون
 -3ت دید

عالمت ها

 -9تنوین
 -4مد

سکون( :

عربی «

)

»

در عرب :از کلمه حسن = یکو ،گرفته شده است.
 تیکّر -1 :هر حرف که هیچ گونه حرکتی نداشته باشد ،ساکن است.

الف باء قرآن

 -2هر حرف که دارای عالمت سکون باشد ،ساکن نامیده می شود.
ساکن :عالمتی است که روی هر حرفی قرار بگیرد ،آن حرف حرکت
نمی کند و با صدای ماقبل خودش یک بخش خوانده می شود.
ما ند :حرف ن

ن

خوانده نمی شود ،چون حرکتی ندارد.

ولی اگر صدایی ماقبل آن بیاید ،خوانده می شود( .با یک بخش)
23

مانند:
 یادآوری -1 :ساکن به تنهایی خوانده نمی شود.
 -2ساکن همیشه با صدای ماقبل خودش خوانده می شود.
 -0ساکن همیشه تو سَری خور است.
 -1ساکن با صدای ماقبل خودش یک بخش خوانده می شود.

 -5ساکن اوّل کلمه نمی آید ،ابتدا به ساکن محال است.
 -6ساکن برای به هم چسباندن دو حرف به کار می رود.
مثال:

تیکّر :اگر حرف (و – ی) ساکن باشند و ماقبل آنها فتحه باشد ،به نرمی
خوانده می شود.
الف باء قرآن

ما ند:

22

ترکیب

تجزیه

الف باء قرآن

مثال:



24



درس یازدهم :عالمت ها (تشدید) « ــّـ »

تشدید
الف باء قرآن
25

تعرید :تشدید ،عالمتی است که روی هر حرفی قرار بگیرد ،آن حرف دو بار
خوانده می شود« .بار اوّل با ساکن ،بار دوم با صدا».
ما ند:

شرایط ت دید:
 - 1دو حرف مثل هم باشند .مانند( :ن – ن)
 - 2دو حرف مشابه (حرف اوّل ساکن و حرف دوم صدادار باشد ) .مانند( :
 - 0چون ساکن اوّل کلمه نمی آید ،از همزه استفاده می کنیم .مانند( :

)
)

 -1از دو حرف مشابه حرف «ن» ساکن دار را حذف و روی حرف مشترک

الف باء قرآن

«تشدید» می گذاریم .مانند:
ساکن  +صدا

تشدید

ّ

+

26

هُ

ترکیب

تجزیه

ّ

ّ

27

ّ

الف باء قرآن

ّ

ّ

ّ

درس تشـدید درس شیـرین اسـت و بس
هسـت مشکـل مـی شـود آسـان سِپَس
دو حـــروف پشـت هـــم مــاننــد هـــم
مــی شـود «یـک» ایـن دو با پیـوند هـم
دو عــالمـت مـــی رســد بر گــوش مــا

الف باء قرآن

یــک سکــون و دیگــری هـم با صــدا
حــذف می گـــردد یک از حــــرف ها
ســاکـن مـا هــم شــــود ایـنجــا فنــا
آن عالمــت مـانده در یک جای حــرف
مـــی رود تشــدید هم بــاالی حـــرف
28

ایـن بدان تشدیــد را همچــون سکـون
اوّل حــرفی ،نخـواننــد چـون سکــون

درس دوازدهم :عالمت ها :تنوین «

-

»

تنوین
تعرید:
تنوین ،نون ساکنی است که به آخر بعضی از کلمات می آید ،نوشته نمی شود،
ولی خوانده می شود.

»

«
جلوی آن قرار می دهیم.

ننوین نص

الف باء قرآن

یادآوری :ساکن به تنهایی خوانده نمی شود ،پس برای خواندن یک « »

ننوین ریع
ننوین نر

29

طرز ت کیل تنوین:
فتحه  +ن

تنوین صب =

کسره  +ن

تنوین جر =

ضمّه  +ن

تنوین رف =

ٌ

مثال
تیکر :معموالً بعد از تنوین نصب «

ً » یک الف زائد اضافه می شود ،این

الف جهت زیبایی کلمه نوشته می شود .مانند:

 یادآوری -1 :کلماتی که به حرف «تاء» گرد « » ختم شوند« ،الف»
نمی گیرند .مانند:
 -2کلماتی که به حرف «ی» ختم شوند ،آخرشان «الف» نمی گیرد.

الف باء قرآن

ما ند:
مثال:

ترکیب

40

مثال:

تجزیه

تنوین
درس دیـگر بحث تنوین می شود
«اً» و «اٍ» و «ا» در آخـــر مـــی رود
سـه عالمـت را به جـای نـون بخـوان

الف باء قرآن

چیست تنوین نون ساکن این بِدانْ
گـر ،دو فتحه روی حرفی جا گرفت
خـوانده شد اَنْ درس هم معنا گـرفت
یـا ،دو کسره زیر هر حرفی نشست
«اِنْ» شـد آنـگه در تکلّم لب شکست
چـون دو ضمّه شد به باالی حـروف
«اٌنْ» شـود خـوانده در آن جای حروف
هـر عالمـت جای خـود گردد عیـان
لیـک تنویـن مــی شــود آخـر بیـان

41

درس سیزدهم :مد «

»

تعرید :مد یعنی کشش (باال آمدن).

مـد

مد یعنی کشش حروف مدی «

»

«

» بیشتر از حدّ طبیعی.

(حدّ طبیعی دو حرکت است).
 تیکر -1 :حروف مدّی شامل (

)
-ء)ّ-

 -2سبب های مدّی شامل (

ّ -

یادآوری :اگر بعد از حروف مدّی یکی از سبب های مد قرار بگیرد ،حروف
مدّی را باید بیشتر از حالت طبیعی بکشیم (از دو حرکت بیشتر).

الف باء قرآن

در قرآن جهت راهنمایی قاری این عالمت
ما ند:

مد
43

روی حروف مد قرار می دهند.

ک ش

 -9بخش حوا ی :بخش خوانی ،بهترین روش آموزش روخوانی و روانخوانی
است ،در این روش دانش آموز دقّت کامل در قرائت و کشش حروف ها پیدا
می کند و جلب توجّه می کند.
در بخش حوا ی ،موارد ذیل باید رعایت شود:
 صدای کوتاه «

با یک حرکت خوانده می شود.

 صدای کوتاه «

با یک بخش خوانده می شود.

 صدای کشیده «

» با دو حرکت خوانده می شود.

 صدای کشیده «

» با یک بخش خوانده می شود.

 حرف ساکن دار با صدای ماقبل خودش یک بخش خوانده می شود.

 تنوین هم با صدای ماقبل خودش یک بخش خوانده می شود.

الف باء قرآن

 حرف تشدید دار هم با صدای ماقبل خودش یک بخش خوانده می شود.

 اشباع هاء ضمیر (هِ – هُ) باید انجام شود.
 بار اوّل مربّی بخش خوانی نماید ،شاگردان جواب دهند.
 بار دوم دانش آموزان مطمئن تر بخش خوانی نمایند ،بقیّه جواب دهند.
 بار سوم همه دانش آموزان می خوانند ،مربّی جواب دهد.
 اگر کسی غلط خواند بقیه صحیح آن کلمه را خوانده تا قرائت کننده
برگردد و غلطش را اصالح نماید.

42

 -3کلمه حوا ی :ابتدا مربّی با رعایت قواعد بخش خوانی ،کلمه کلمه با
آهنگ اوّلیه می خواند و قرآن آموزان تکرار می کنند .سپس قرآن آموزان
همانند بخش خوانی می خوانند و بقیه تکرار می کنند.
 -9جمله حوا ی :مربّی دو ،سه یا چهار کلمه را پشت سر هم با رعایت قواعد
بخش خوانی قرائت می کند و بقیه تکرار می نمایند ،سپس قرآن آموزان به
نوبت می خوانند و بقیه تکرار می کنند.

الف باء قرآن

کته :تشویق در حین اجراء قرآن آموزان فراموش نشود.

44

درس چهاردهم :حروف ناخوانا
تعرید :چهار حرف « و – ا – ل – ی » اگر در قرآن بدون عالمت باشند،
خوانده نمی شوند.

والی

این حروف جهت زیبایی کلمه «رسم الخط عربی» نوشته می شوند.
یادآوری :این حروف در کتابت فارسی هم وجود دارد.
ما ند:

نوشته میشم

خوانده نمیشم

 -1اصالً خوانده نمی شوند.
 -2بعضی وقت ها خوانده نمی شوند.

 -9دسته اوّل :اصالً خوانده نمی شوند:
 -1حرف «و» پایه «ء» «همزه» می شود« .

»

ما ند:
 -2حرف «یـ» پایه «همزه» می شود« .
ما ند:

الف باء قرآن

حروف ناخوانا

به به ببین چه عالیم

من از حروف والیم

»

45

تیکّر :هر گاه «یـ» پایه همزه شود نقطه زیر حرف «یـ» می افتد.
 -0حرف «ی» پایه «همزه» می شود« .

»

ما ند:
دسته دوم :اصالً خوانده نمی شوند:
 -1حرف «و» پایه «

»

» الف مدی می شود« .

ما ند:
 -2حرف « یـ » پایه «

» می شود« .

»

ما ند:

الف باء قرآن

 -0حرف «ی» پایه «

» می شود« .

»

ما ند:
تیکّر :هرگاه «یـ» پایه «الف مدّی» شود ،نقطه ی زیر حرف «یـ» حذف
می شود.
دسته سوم :الف جمع :الفی است که به آخر بعضی از کلمات جمع می آید و

46

دائماً ناخوانا است که به آن «الف فارقه» یعنی تمیز دهنده ی «واو» جمع از
«واو» غیر جمع می گویند.
ما ند:
دسته چهارم :حرف «و» «مدّی» در شش کلمه (استثنایی).
این کلمات هیچ قاعده و قانونی ندارند ،باید حفظ شوند.

واو مدّی آنها خوانده نمی شود ،باید کوتاه و یک ضربی خوانده شود.
ما ند:

یادسپاری :در بعضی از قرآن ها برای راهنمایی روی الف جمع و حرف
«و» دایره کوچکی «

» قرار می دهند.

ما ند:

 -1قرار همزه وصل « » در اوّل کلمه :کلماتی که ابتدای آنها ساکن هستند،

الف باء قرآن

 -3دسته دوم :حروفی که بعضی وقت ها خوانده نمی شوند.

خواندن آن غیر ممکن است و برای سهولت خواندن از همزه ی وصل استفاده
می شود.
ما ند:
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 یادآوری :برای خواندن همزه وصل در ابتدای کالم باید به صدای بعد از
ساکن نگاه کنیم ،اگر فتحه یا کسره بود «کسره» و اگر «ضمّه» بود «ضمّه»
قرار می دهیم.

ما ند:

تیکّر -1 :در بعضی از قرآن ها روی همزه وصل حرف صاد کوچک قرار
می دهند» « .
تیکر -2 :در بعضی از قرآن ها همزه قطع را با عالمت خودش می خوانیم.
ما ند:
تیکر -0 :همزه وصل در وسط دو کلمه خوانده نمی شود .ما ند:

همزه قطع

الف باء قرآن

همزه قطع

همزه قطع

 -2قرار گرفتن حروف مدّی نزد همزه ی وصل « » :
اگر حروف مدّی به همزه ی وصل برسد به یک حرکتی تبدیل می شود .ما ند:
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قطع

قطع

قطع

« احوا ا»
وقتــــی کــــه بــــا عالمــــت انــــد
گرفتــــــــار قرائــــــــت انــــــــد
وقتــــی کــــه بــــی عالمــــت انــــد
ز دســـــت مـــــردم راحـــــت انـــــد

«حروف احوا ا»
«و – ا – ل – ی»

بـــی عالمـــت بخـــود نا وانـــا شـــود

الف باء قرآن

این حروف در هـر کجـا پیـدا شـود

اوّلــح حــرف «الــ » آیــد بــه کــار
«الم» و «واو» و «یا» که می گردد دچـار
درس ما سَهْل و روان و عـالی اسـت
در مَثَل این «چـار» نـامح والـی اسـت
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« -0ال» :الف و الم تعریف (حروف شمسی – قمری)
الف :ا

 همزۀ وصل
 الف

است که در وسط جمله خوانده نمی شود.

در اوّل جمله خوانده می شود.

 -1نزد  11حرف قمری «اظهار» و ساکن می شود.

الم :ل

مانند:
 -2نزد  11حرف شمسی «ادغام» و مشدد می شود.
مانند:

حروف قمری :اگر «ال» تعریف به  11حرف قمری برسد ،روی حرف «ل»
ساکن می گذاریم و آن را ظاهر می کنیم و زود از آن می گذریم.
مانند:

الف باء قرآن

حروف شمسی :اگر «ال» تعریف به  11حرف شمسی برسد ،روی حرف
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شمسی تشدید می گذاریم و با شدّت آن را می خوانیم.
مانند:

 14حرف شمسی

الف باء قرآن

 14حرف قمری

حروف شمسی و قمری
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بیـست و هـشت حـرف است جمـع حرف مـا
گـوش بنـما یاد گـیر ایـن درس مـا
چــهارده تـا حــرف «شمسـی» مــی شـود
چـهارده تـا هم «قمـری» مـی شـود
«الم» اگــر قبــل از قمــری شــد پدیــد
خـوانـده گـردد «الم» باشد این نوید
قـبل حـرف «شمسـی» هر جـا «الم» شـد
«الم» نـاخوانـا شد و بـی نـام شـد
بــعد آن هــم ایــن سخـن تـاییــد شــد

الف باء قرآن

حرف «شمسی» روی آن تشدید شد

53

درس پانزدهم :اشباع ها ِء ضمیر ( ِه – هُ)
 -1لغت
 -2اصطالح

تعرید:

اشباع در لغت :یعنی سیر شدن (به کمال رسیدن)
مثالً :در یک لیوان آب آنقدر شکر بریزیم و هم بزنیم که دیگر شکر حل نشود،
می گویند آب سیر شده است ،دیگر گنجایش حل شدن ندارد.
اشباع در اصطالح :یعنی تبدیل صدای کوتاه به صدای کشیده.
ضمیر :کلمه ای است که به جای اسم می آید و از تکرار آن جلوگیری می کند.

مانند :کتاب علی
الف باء قرآن

کتاب

او

هُ = آن

او = هِ
اشباع

اشباع
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شرط اشباع :آن است که حرف قبل از هاءِ ضمیر (هِ – هُ) صدای کوتاه
«

باشد .در این صورت

تبدیل می شود.

یعنی به یاء مدی و واو مدی

یادآوری -1 :در بعضی از قرآن ها جهت راهنمایی قاری ،برای هِ

(

یا ی)

قرار می دهند .مانند« :
 -2برای حرف هُ

مانند:

شرط عدم اشباع -1 :اگر قبل از (هِ – هُ) ساکن باشد ،هاء ضمیر اشباع نمی شود.
هاء ضمیر

ما ند:
 - 0اگر بعد از (هِ – هُ) ضمیر ،ساکن باشد یا تشدید باشد هاء ضمیر اشباع نمی شود.

الف باء قرآن

مانند:
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الف باء قرآن
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درس شانزدهم :رفع التقای ساکنین
تعرید ( :)9برطرف کردن برخورد دو ساکن پشت سر هم.
تعرید ( :)3اگر کلمه ای بیاید که آخرش تنوین یا « » باشد بعد از آن کلمه
ای بیاید که اوّل آن ساکن یا تشدید یا همزه وصل « » باشد ،دو ساکن پشت
هم سنگین است باید « » تنوین را کسره دهیم و با کلمه بعدی بخوانیم.

الف باء قرآن

مانند:
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تیکّر :معموالً در بعضی از قرآن ها برای توجّه قاری «ن» کوچکی در زیر آن
کلمه می گذارند .مانند:

درس هفدهم

وقـ

تعرید :وقف یعنی قطع صدا و نفس.
«یا»

قطع صدا برای تازه کردن نفس.
تیکّر -1 :یکی از مسائل بسیار مهّم در هر زبان محلّ وقف مناسب است.
 - 2در بعضی موارد در اثر عدم وقف صحیح ممکن است معنای جمله عوض شود.
الف باء قرآن

 - 0وقف صحیح قرائت را زیبا می کند و جمله کامل می شود.

به عنوان مثال:
«علی را عفو ،الزم نیست مجازاتش کنید»
«با یک وقف کوچک خوب ،علی از مجازات نجات پیدا می کند».
«اگر پس از عبارت "الزم نیست" وقف می کردیم ،مفهوم جمله تغییر می کرد».

طریقه ی وقد در آحر کلمات:
 -9اسکان( :ساکن کردن آحر کلمه)

وقف

 -3ابدال( :تبدیل کردن یا تغییر دادن آحر کلمه)
 -9بدون تغییر( :در وقد آحر کلمه تغییر می کند).
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 -9اگر آحر کلمه صدای کوتاه

باشد ،در وقد ساکن می شود.

ما ند:
 -3اگر آحر کلمه تنوین

باشد ،در وقد ساکن می شود.

وقف اِسکان

ما ند:
 -9اگر آحر کلمه ت دید

باشد ،در وقد ساکن می شود.

ما ند:
 -4اگر آحر کلمه «هِ  -هُ » باشد ،در وقد ساکن می شود.

ما ند:
 -9اگر آحر کلمه تنوین صب

باشد ،در وقد به « » الد مدی تبدیل می شود.

ما ند:

الف باء قرآن

ما ند:
 -9اگر آحر کلمه ت دید

باشد ،در وقد به « » تبدیل می شود.

وقف ابدال

 -3اگر آحر کلمه

تا یث باشد ،در وقد «هاء» ساکن تبدیل می شود.

ما ند:

 -9وقد بدون تغییر :اگر آخر کلمه حرف ساکن « » با یکی از حروف مدّی
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(

) باشد ،در وقف هیچ گونه تغییری ایجاد نمی شود .به همان

صورت خوانده می شود .
ما ند:

الف باء قرآن
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هجدهم
درس
هجدهم:
درس

الف باء قرآن

رموز وق

سجاوندی
اصطالحات:
 -1رموز :جمع رمز = سِرّ یا کلید
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 -2وقف :قطع صدا و نفس
 -0سجاوندی :علّامه شیخ عبداهلل سجاوندی ،از علماء بزرگ علم قرائت
قرآن بود ،او نخستین شخصی بود که این رموز وقف را اِبداع نمود که
مورد استفاده و الزم االجرا است.

رموز وقد سجاو دی:
وقف نزد آقای سجاوندی شش نوع می باشد و هر کدام با رمزی مشخص
می شوند:
 -1حرف «م» عالمت «وقف الزم» است ،که باید در آن وقف نمود .وصل آن
معنی جمله را تغییر می دهد.

 -2حرف «ط» عالمت «وقف مطلق» است که وقف در آن بسیار نیکو است.
معنای جمله از نظر لفظ و معنا تمام است (وقف تام).
الف باء قرآن

 -0حرف «ج» عالمت «وقف جایز» است که وقف و وصل آن فرق نمی کند
ولی وقف آن قوی تر است.
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 -1حرف «ز» عالمت «وقف مُجوّز» است که وصل آن بهتر است.

 -5حرف «ص» عالمت «وقف مرخص» است که وقف در آن جایز نیست .در
صورت وقف اِعاده هم الزم نیست ،چون آیات طوالنی است یک نفس
کفایت نمی کند.

الف باء قرآن

 -6حرف «ال» عالمت «وقف قبیح» «عدم وقف» است که وقف در آن جایز
نیست ،وصل آن الزم است .در صورت وقف «اِعاده» الزم است .ولی اگر آخر
آیه باشد (ال) به تبعیت از رسول اکرم (ص) وقف می نماییم.

عالمات دیگر در قرآن:
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معانقه

الف باء قرآن
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ز دگی امه قرآ ی استاد حسن صیدآبادی
استاد حاج حسن صیدآبادی متولد سال  5331شمسی ،مدرس و کارشناس قرآنی و
از اساتید و چهره های برجسته و ممتاز قرآنی استان گلستان و شهرستان بندرگز به شمار
می آيد .ايشان علی رغم تحصیل و تدريس در بخش های قرآن و معارف اسالمی به عنوان
کارشناس و مشاور در امور تربیتی نیز فعالیت می کند .بیش از چهار دهه فعالیت هدفمند
قرآنی و تربیتی در قالب فعالیت های مسجد محوری ،مدارس و پايگاه مقاومت بسیج موجب
جذب ،تربیت و پرورش هزاران جوان و نوجوان و نسل انقالبی و قرآنی در طول عمر شريف
شان شد.
پدرش کفاش ساده ای بود و با مشقت و سختی خرج روزانه خانواده اش را درمی آورد ،به
همین جهت استاد از سنین نوجوانی مجبور بود روزها کارگری کند و عصرها در مدارس شبانه
تحصیالتش را ادامه دهد .با وجود شرايط دشوار ،استاد هیچ گاه از کار و تالش پا پس نکشید

الف باء قرآن

و روز به روز بر تالشش افزوده می شد.
ايشان در دوران نوجوانی با بهتري ن دوستش شهید سیدچنگیز امیرلطیفی هم صحبت و هم
بازی بود و او را همراه همیشگی خود می ديد ،به گونه ای که هیچ گاه نتوانست از او جدا
شود که تنها شهادت بود که میان او و دوست صمیمیش جدايی افکند ،ولی به گفته ی
ايشان ،هیچ گاه ياد و خاطره ی دوست شهیدش از ذهنش خارج نشده و همواره با او مأنوس
بوده است.
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استاد حاج حسن صیدآبادی از همان دوران کودکی با قرآن کريم و معارف اهل بیت (علیهم
السالم) انس داشت و عالقه مند به فراگیری آن بود .ايشان خاطره ای جالب از آشنايی و
حضور نخستین خود در جلسات قرآنی را اينگونه بیان می کند:
با قالبی کوچک در ساحل دريا مشغول ماهی گیری بودم .هنگام برگشت از کنار حسینیه ی
مسجد جامع صدای تالوت قرآنی را شنیدم .آن صوت خوش باعث شد مسیرم را تغییر دهم و
سری به آن جلسه ی قرآن بزنم .با همان پای گِل آلود رفتم و در کنار درب حسینیه ايستادم
و با حس خوبی که برايم ايجا د شده بود مجذوب جلسه شدم .تعدادی از بچه ها با نظم

خاصی پای درس معلم قرآن جلسه ،استاد حاج تقی داددشتی نشسته بودند و ايشان با لحنی
خوش به آنان قرآن آموزش می داد .ناگهان استاد صدايم کرد و دعوتم کرد که به جمع قرآن
آموزان بپیوندم .گفتم پايم کثیف است .گفت برو در کنار حوض مسجد پايت را بشوی و بیا.
من هم همین کار را انجام دادم و در صف آخر کالس نشستم .کالس جذابی بود .در پايان
کالس ،استاد به طرفم آمد .شکالتی از جیبش درآورد و به من داد و گفت فردا هم بیا .من
هم که مشتاق کالسش شده بودم همه روزه در آن کالس قرآن شرکت کردم و همان جا در
دلم آرزو کردم که؛ خدايا آيا می شود من هم مثل استاد ،قرآن درس بدهم؟! خداوند متعال
دعايم را مستجاب کرد و من حدود  03سال در همان مکان مقدس در دو شیفت صبح و
عصر کالس قرآن برگزار کردم که متاسفانه خانه ی مرا خراب کردند و من ديگر نتوانستم در
آنجا هیچ کالسی تشکیل دهم.
استاد حاج حسن صیدآبادی در دوره های آموزشی قرآنی بسیاری در تهران و مازندران شرکت
کرد و تجربیاتش را به عنوان زکات علمش در اختیار شاگردانش قرار داد و هم اکنون نیز
مانند چهار دهه از فعالیت هايش در سن  53سالگی به تدريس و آموزش روخوانی و
تدريسش که همواره با مفهوم محوری و استفاده ی کاربردی از فنون شعرخوانی ،قصه گويی

الف باء قرآن

روانخو انی و تجويد و آموزش روش تدريس قرآن کريم با همان شیوه ی ناب و پرنشاط
و هیجان و با عنايت ويژه به تربیت صحیح نسل انقالبی و قرآنی همراه است پايبند می باشد.
برای اين استاد عزيز و گرا نقدر و همه ی اساتید و جهادگران عرصه ی قرآن و تربیت
اسالمی آرزوی توفیق روزافزون داريم.
وَ مِنَ اهلل التَّوفیق
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