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 مقدمه حضرت آیت اهلل معرفت

 صاحب کتاب التمهید فی علوم القرآن
 

ْ ِْبس  ح  ِْمْاهلِلْالر َّ ح  ْیِمْٰمِنْالر َّ
ْ
َّ
ْلٱ ْحَّ ِْْهِْلل ْٰمد  ْوَّ ْس  لْلام  ݩْٰعَّ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ْیِْعْݧ

ْباِدِهْال َّ فْذینَّ ݩْٰاصطَّ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ْی،ْمْ ݧ ْحَّ دْوَّ ْْم َّ ْرین.اِهْآِلِهْالط 
که عالوه بر اینکه تشریع احکام و تکالیف وارد کتاب آسمانی است  در  ۀقرآن، یگانه 

یـد اسـالم را نیـز تشـکیل می ۀدارد، معجـز شریعت را بیان می دهـد. لـ ا  خالـده و جای
که هر دو س   کتابی است   باشد و دارای این امتیاز بزرگ است. ت را دارا میم  یگانه 

کتــاب آســمانی، دارای دو جنبــو  عمــومی و خصوصــی اســت، از ارفــی بــا  ۀنیــز ایــن 
گفتگو نشسـته و از ارفـی دیگـر، بـا خـوا  سـخن  گفته و با زبان آنان به  مردم سخن 

کـــرده اســـت. هـــم تـــود گردنـــد و هـــم خـــوا  از آن  منـــد می مـــردم از آن بهره ۀآغـــاز 
 برند. های شایان می استفاده

کــه در همــهــای قــرآن اســ ایــن از یییگی جوانــب و تمــامی ســطو ، ســخن رانــده و  ۀت 
گفته است.  همگان را جواب 

از این رو، قرائت و تالوت قرآن، برای همه فرض و حتم است تا هـم از محتـوای بدنـد 
م قرائت آن ل ت برند گردند و هم از ترن  گاه  در نهایت، اعجـاز معنـوی و لفظـی  و آن آ

گردد.  آن، هر دو آشکار 
که قـرآن، بـه اـور صـحیحی تـالوت شـود و  شدن البته این روشن ها در صورتی است 

کـه در ایـن خصـو   یان قرآن، با سالمت و روانی، آن را بخوانند و قرائت نمایند،  قار
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ـــــرای روان ـــــد و اصـــــولی ب ـــــان، قواع ـــــر زم ـــــاتی انجـــــام شـــــده و از دی خـــــوانی  تحقیق
که آن را اصطالحا   )صحیح گردیده  گوینـد، « لقـرآنتجویـد ا»عدـم  خوانی( قرآن فراهم 

که در سای کردن قرآن،   این عدم شریف، فراهم است. ۀیعنی: خوب و زیبا تالوت 
کوشـیده بهـایی از خـود بـاقی  اند و آثارگران دانایان و پژوهشگران در این زمینه، بسیار 

کوشا می اند و هنوز ادامه دارد گ ارده  باشند. و پیوسته در این راستا 
کـه در ایـن را کسـانی  کشـیدهاز جمده  یـان همـوار  ه زحمـت فـراوان  اند و راه را بـرای قار

ـد ر ـا پریر، آقایـان: ع اند، فضالی ارجمند و محقق و دانش کرده دـی حبیبـی و محم  
گران شهیدی مـی کـه اثـر  کرده باشـند  بـه شایسـتگی  انـد و بهـایی در ایـن زمینـه فـراهم 

گیرد باشد. امید است مورد عنایت پژوهشگران و  قابل عر ه و نشر می محققان قرار 
گونه اثرها بکوشند. خداوند امثال این زحمت کشان راه عدم و دانش  و در ترفیع این 

 را توفیق بیشتر عنایت فرماید. ان شاء اهلل تعالی.
 

 محمدهادی معرفتـ  قم
11/5/73 

 
 

  



 
 

 
گفتار  9 ▪  پیش 

 

 
 
 

 گفتار پیش  
<ْ ر  ق  ْال  ِْمنَّ رَّ يَّس   اْتَّ واْمَّ ء  رَّ اق  افَّ  2<ِنْءَّ

کریم» گرامی اسالم، پیامبر جایید  ۀت و معجزکالم خداوند رحمان، سند نبو   ،«قرآن 
 باشد. می ؟ص؟حضرت محمد بن عبداهلل

کریم»  معیار والگو، محک درستی ونادرستی اندیشه واحکام یرفتارهاست. ،«قرآن 
کالم و ذکری با  آنچه با قرآن، مخالف باشد بی اعتبار است و تطبیق و هماهنگی هر 

ــلهــی، وحــی ا   رو خداونــد متعــال از همــه ایــن باشــد، از  ت و اعتبــار آن میدلیــل حجی 
کــریم » کــه: اســت خواســته هــر قــدر بــرای آنهــا ممکــن و آســان اســت بــه قرائــت قــرآن 
، تا نسبت به معارف قرآن و اصول و فروع دین مبین اسـالم، آشـنایی مزم را «بپردازند

کنند.  پیدا 
کریم»  ما رسیده است: ، به دو صورت متواتر به دست«قرآن 
گرامـی اسـالم ۀشنیدن هم» ،«به صورت شنیداری» -2 و  ؟ص؟قـرآن از شـخپ پیـامبر 

کنون  ؛«حفظ و نقل سینه به سینه مسدمانان از صدر اسالم تا
گرامی اسالم ۀکتابت هم»، «به صورت نوشتاری» -1 کریم به دستور پیامبر  ؟ص؟قرآن 

 «.آن توسط صحابه و مسدمانان تا به امریز ۀادام در زمان آن حضرت و
کنون در موزه هـای جهـان و یکسـان  وجود هزاران جدد قرآن مکتوب از صدر اسـالم تـا

کریم   .رود به شمار میبودن آنها، بهترین دلیل بر عدم تحریف قرآن 
که از پشتوان کنون برخوردار است،  ۀقرائت صحیح  عموم مسدمانان از صدر اسالم تا

کشورهای اسالمی میهمین قرائ که در صدر اسالم، توسـط  ت مشهور در میان  باشد 
                                                           

ل/. 2 م   «.پس آنچه برای شما ممکن و آسان است از قرآن بخوانید»؛ 10ُمز 
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ـــــب 2ابوامســـــود دوئدـــــی ـــــن ابیطال گردان و اصـــــحاب حضـــــرت عدـــــی ب  ؟ع؟از شـــــا
گردیده است، و نسبت آن به  عالمت ، به خـاار پیـروی او از قرائـت «فپح  »گ اری 

ــمعمــ کــه اســتاد   مســمدین مــی ۀول و متــداول بــین عام  ــ»باشــد   ۀبــه واســط« معاص 
می  د   1نقل نموده است. ؟ع؟از امیرمؤمنان حضرت عدیابوعبدالرحمن س 

به یک قرائـت(،  قرآن یکی است )و» :براساس صحیحه زراره از امام محمد باقر
لکــن اخــتالف )در قرائــت( از جانــب روایــت  از جانــب خداونــد یگانــه، نــازل شــده و

 «.کنندگان )قرائت قرآن( پدید آمده است
ْاِْ»قال:  ؟ع؟جعفر عن أبی ْواِحد  رآنَّ ْالق  ْْن َّ ِْمنِْعنِدْواِحٍدْوَّ لَّ زَّ ْلْٰنَّ جیئ  ْیَّ ْاِلاخِتلافَّ ِکن َّ

وا ِلْالر    3«ةِمنِْقبَّ
خواسـتند  داشـتند و از آنهـا می های مختدف بـاز می مردم را از قرائت ؟مهع؟ائمه ااهار

که در میان مردم معمول و متداول است، پیروی   .کنندتا براساس قرائتی 
ــم بــن ســال   خوانــد و مــن  ؟ع؟گویــد: شخصــی قــرآن را بــر حضــرت صــاد  مه مید  س 

کـــه بــین مــردم متـــداول نبــوده اســت، امـــام صــاد  بــه ایشـــان  ؟ع؟شــنیدم، قرائتــی 
ْ» فرمودند: ف َّ نْهْْٰک  ْعَّ راءَّ ِْةِْذِهْالقَّ قرَّ ماْیَّ أْک  اسْ،ِْاقرَّ ْالن 

 
از این قرائت خودداری  3؛...«أ

که مردم می کن، قرآن را آن  نند.خوا گونه بخوان 
                                                           

م و مـدتی قا ـی بصـره بـود. 2 . ابوامسود دوئدی )ظالم بن عمرو( شاعری حا ر جـواب، قـاری قـرآن، محـد 
باشـد و در جنـ   می ؟ع؟االـب بن ابی وی از بزرگان شیعه و از اصحاب خا  امیرمؤمنان حضـرت عدـی

بود.  ؟مهع؟بن الحسین ضرت شرکت داشت و از اصحاب امام حسن و حسین و عدیصفین در رکاب آن ح
کدیــات عدــم نحــو را از حضــرت 55قمــری در  19ایشــان در ســال   امــام ســالگی در بصــره از دنیــا رفــت. وی 

ت  ؟ع؟عدی کـه بـرای صـح  کسـی بـود  گسـتر  آن پرداخـت و اولـین،  گرفـت و بـا راهنمـایی حضـرت بـه  فرا 
کریم، ب کرد. )سـید حسـن صـدر، تسسـیس الشـیعه لدعدـوم  ه وسیده نقطه، قرآن را عالمتقرائت قرآن  گ اری 

 (.325، 251، 10، 30امسالم،   

 .95. آموز  عدوم قرآنی،   1

کافی، ج3  .(23)کتاب فضل القرآن، باب النوادر، حدیث  130،  1. اصول 

که در جهان اسالم رواج دار 13، حدیث 133. همان،   3 کـه مـورد قبـول )قرائت موجود  د، قرائتی اسـت 
کـه  همۀ مسدمانان می باشد، هم قائدین به حجیت قرائت سبعه و هم منکرین حجیت قرائت سبعه، چـرا 
کــه در زمــان ائمــه ااهــار قرائــت موجــود از قرائت»همــه قبــول دارنــد  و صــدر اســالم معمــول  ؟مهع؟هــایی اســت 

ْ»...ْو روایت « ومتداول بوده است
 
أ قرَّ ماْیَّ أْک  اس...ِاقرَّ  لف(ؤباشد. )م شامل این قرائت نیز می «الن 
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کریم  لزوم یادگیری قرائت قرآن 
نثماْمِْ»:؟ص؟اهلل رسول قال وْا  ٍرْاَّ ک  ؤِمٍنْذَّ ݧْٰنْم  ݧ ݧ وݧ مل  وْمَّ ْاَّ ٍ ر  ِلل ٍْْٰكْی،ح  اْوَّ ِْال  ْواِجب  ق   یِهْحَّ لَّ ِْهْعَّ

ْ عَّ تَّ نْیَّ ْاَّ ق َّ فَّ تَّ رآِنْوْیَّ ْالق  ِْمنَّ مَّ
ْفیِهْل َّ  2.«هَّ

آزاده باشـد یـا  هـی  مـؤمنی نیسـت خـواه مـرد باشـد یـا زن،» فرمودنـد: ؟ص؟پیامبر خدا
کــه بایــد )بــه انــداز تــوانش( قــرآن را  ۀبــرده، مگــر اینکــه خداونــد بــر او حــق واجبــی دارد 

کند گاهی پیدا   «.بیاموزد و در آن )بیندیشد و نسبت به معارف و احکامش( آ
کریم، بسیار سفادر احادیث اسالمی برای تعدیم و تعد   اجر  آن   شده و برایرم قرآن 

گرفته شـده اسـتو پادا  فراوانی در  و ایـن امـر مسـدمانان را بـر آن داشـته تـا بـه  ،نظر 
 لهی، قرآن را بیاموزند و به دیگران نیز آموز  دهند.عنوان یک تکدیف ا  

ــ ــا توج  کشــوری ب ه بــه مشــترکات فرهنگــی، الفبــای بــرای آمــوز  قرائــت قــرآن، در هــر 
های  ســت(، شــیوهنگـار  و قواعــد امــال و انشــای آنهــا بــا زبــان عربــی )کــه زبــان قــرآن ا

گ کار  ه به پیشرفت فنون آموز  و ابتکار ها با توج   شود، این شیوه فته میرمتفاوتی به 
و خالقیـــت معدمـــان مـــؤمن و متعهـــد، همیشـــه در حـــال تکامـــل و پیشـــرفت بـــوده و 

کوتاهتری هست. همه می زمان، عالقه منـدان را بـا قرائـت صـحیح قـرآن  نکوشند در 
گیـری از نـور هـدایت آن، در  و آشنایی با معارف قرآن و بهرهکریم، آشنا سازند تا در پرت

گیرند.صراط مستقیم ا    لهی قرار 
کتابـت و  کـریم، نخسـت بایـد بـا اصـول  برآی آموز  و یادگیری قرائـت صـحیح قـرآن 

کریم آشنا شد، و پس از آن با یـادگیری قواعـد تجویـد  عالمت گ اری )روخوانی( قرآن 
کامل نمود.و وقف و ابتدا، قرائت قرآن ر  ا 

گی کنون ویژ  های خط قرآن از صدر اسالم تا
کـرم ــ ؟ص؟در زمـان بعثـت پیــامبر ا العــرب  ةه بـه محـیط خــا  جاهدیـت جزیـربـا توج 

گ رانیـــد و بســیار ســـاده و ابتـــدایی و فاقـــد  خـــود را می ۀت عـــرب، مراحـــل اولیــبــکتا
که امریزه برای نشان دادن حرکات، سـکون، تشـدید، مـد و  عالمت و نشانه هایی بود 

 شود. تنوین و یا تشخیپ حروف متشابه از آنها استفاده می
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ِة ِحلَیُة  ▪ 01 کریم روان الِقراَءه، ِصح َ  خوانی و تجوید قرآن 

 

که پیـامبر اسـالم کاتبـان وحـی، قـرآن را بـا همـان  ؟ص؟زمانی  بـه رسـالت برگزیـده شـد، 
که بـرای آنهـا بسـیار نوشتند و با توج   ط رایج آن ریز میرسم الخ ه به بیان شیوای قرآن 

ـــان پیـــامبر  ـــات را از زب ـــدریجی آن و اینکـــه تدفـــظ صـــحیح آی ـــزول ت ـــود و ن دلنشـــین ب
کــرم کمتــر دچــار ل ــز  می می ؟ص؟ا شــدند و چنانچــه در  شــنیدند، در قرائــت قــرآن، 

کدمه  پرسیدند. یم ؟ص؟نمودند از پیامبر ای شک می تدفظ صحیح 
گستر  چشمگیر یافت و بسیاری از اقوام غیر عرب نیز بـه اسـالم  پس از آنکه اسالم 

توانســـتند قـــرآن را صـــحیح  گرییدنـــد، بـــه عدـــت عـــدم آشـــنایی بـــا زبـــان عربـــی، نمی
هـا بـر اثـر معاشـرت بـا آنهـا از مسـیر فطـری خـود تـا حـدودی  بخوانند، حتی خود عرب

کـه بـه تـدریج، اشـتباه در منحرف شدند و دگرگونی در سخنان آن ان راه یافت تا آنجا 
  خورد. ایـن امـر حضـرت عدـی بـن ابـی بیان و سخنان فصحای عرب نیز به چشم می

کـریم، قواعـدی را پایـه ؟ع؟االب ریزی  را بر آن داشت تا برای حفظ و نگهداری قرآن 
دـی آمـوز  دهـد نماید و گرد خود ابوامسـود ُدوئ  سـود تصـمیم گـاه ابوام ، آن2آن را به شا

. او برای ایـن 1گ اری نماید گیرد برای صحت قرائت عموم مردم، قرآن را عالمت می
کــار می کــار، یکــی از برجســته خواهــد تــا  گیــرد و از او می ترین نویســندگان آن ریز را بــه 

گفته  گ اری نماید. های او عالمت قرآن را با رنگی متفاوت از رن  متن، ابق 
                                                           

کتـاب 2 گـ ار عدـم  بنیان»، در رابطـه بـا «تسسـیس الشـیعل لعدـوم امسـالم». آیت اهلل سید حسن صدر)ره( در 
که فشرده آن چنین است:«نحو کرده  گفتار دانشمندان شیعه و سنی را بیان   ، 

کردن دیدم، عر ـه داشـتم ای  گوید: بر حضرت عدی میابوامسود دوئدی  وارد شدم و او را در حال فکر 
گفــتن مــردم شــهر شــما،  امیرمؤمنــان چــه چیــز شــما را بــه فکــر واداشــته اســتد حضــرت فرمودنــد: در ســخن 

گرفتم، نوشـتهاین اشتباهاتی را شنیدم، از  گیرنـدۀ  رو تصمیم  کـه دربـر  کـنم  کـالم عـرب»ای را تهیـه  « اصـول 
کــردهب کنــی مــا را زنــده  گــر چیــنن  ای و ایــن اصــول نــزد مــا بــاقی خواهــد مانــد. ســ س  اشــد، عر ــه داشــتم: ا

کـه در آن نوشـته شـده بـود:  نوشته حیم»ای را به من نشـان داد  حٰمنْالمر  کـالم بـر سـه قسـم اسـت: بسممْاهللْالمر   ،
خواسـتم تـا بـه مـن اجـازه  از حضـرت «.اسم، فعل و حرف ... )و به تشریح اسم و فعل و حرف پرداخته بـود(

کار را به انجام رسانم، حضرت موافقـت فرمودنـد و مـن نوشـته که من این  های خـود را بـر ایشـان عر ـه  دهد 
کم و زیاد نمودن مطالب، مرا راهنمایی می می  فرمودند. داشتم و آن حضرت با

که  گویند: ابوامسود دوئدی در مسیر راه خود، به عربی برخورد می . می1 ْ>این آیه قرآن را کند  ِْمنَّ ِریء  ْبَّ ْاهللَّ ن َّ اَّ
ْ ول ه  س  رَّ ْوَّ ِرِکینَّ ش  م  کسر مم رسول  <ال  وِلِه(را به  س  گرامی می )رَّ گفـت: خداونـد  گران آمـد و  کار بر او  تـر  خواند؛ این 

که از پیامبر   گ اری قرآن بپردازد. بیزار باشد و این امر باعث شد تا به اعراب ؟ص؟از آن است 



 
 

 
گفتار  23 ▪  پیش 

 

هـای او نمایـد،  لب 2خواهد تا هنگام تالوت قـرآن، نگـاه بـه حرکـت ابوامسود از او می
گر هنگام تدفظ حرفی، لب گرفت، یک نقطه با  ا گشودن به خود  رن  های او حالت 

ـظ  ـــ(ـــــ)ـــقرمز بامی آن حرف قـرار دهـد  گر مفتـو  بـودن آن حـرف در حـین تدف  تـا نشـا
تحه»باشد و اسم آن نقطه را  ـظ حرفـی، لب« ف  گـر هنگـام تدف  هـای او حالـت  نامید و ا

گرفت، یک نقطه با رن  قرمز، زیر همان حرف قرار دهد  افتادگی و شکستن به خود 
سـر»طه را دفظ باشد و اسم آن نقتا نشانگر مکسور بودن آن حرف در حین ت ــ(ـــــ)ـــ « هک 

گر هنگام تدفظ حرفی لب گرفت یـک  نامید و ا های او حالت بهم پیوستگی به خود 
تا نشانگر مضموم بـودن آن حـرف  (   ـــــــ)ــ آن حرف قرار دهدجدوی رن  قرمز نقطه با 

م  »در حین تدفظ باشد و اسم آن نقطه را    نامید؛ مانند:« ه  
ْْ=ْْهْممرسول سول ه  سولِْممرسولْممرَّ ِْهْهْ=ْرَّ  

کدمـات قـرآن  ابوامسود، شمرده شمرده، آیات قرآن را می خواند و نویسنده، حروف و 
کــه  گــ اری می آنهــا، نقطه 1عــرابرا بـه منظــور نشــان دادن ا   فرمــود، و هــر برگــی از قــرآن 

کرد و بـه همـین ترتیـب،  گرفت، ابوامسود آن را بازبینی می گ اری آن انجام می نقطه
هــا، پیــروی  گــ اری شــد و دیگــران نیــز از ایــن رو  در نگــار  قرآن تمــام قــرآن، نقطه

کدمـاقرآن، برای نشان دادن ا   ۀگ اری اولی ؛ عالمتکردند رو بـه ایـن ت بـود، از عراب 
 گفتند. می« عرابنقطه ا  »آن 

ای تحقـق پیـدا  تـا انـدازه با پیروی از این رو ، صحیح خواندن قـرآن از نظـر اعـراب،
همچنـان بـاقی بـود، بـرای براـرف نمـودن  کرد ولی مشکل تشخیپ حروف متشابه،

گردان ابوامســود بــه نام ،شــکالایــن ا   ــهــای ی   دو تــن از شــا و نصــر بــن   3رعُمــی بــن ی  حی 
                                                           

کــه نــام ایــن «حرکــات»هــا بــه  گــ اری ایــن عالمت نام. عدــت 2 بــر اســاس نــوع « هــا عالمت»، بــرای ایــن اســت 
 ها در هنگام تدفظ حروف بوده است. لب  حرکت

ـــه معنـــای: «ِاعررررا ». 1 ن،رررتف، درسرررت و ارررریو، آشرررنار و روشرررف سررراختف»، ب ـــا اســـت  «سرررخف  و چـــون ب
کدمــه، روشــن مــی عالمت کدمــات، تدفــظ صــحیح آن  ــناز  ددگــر گــ اری حــروف  کدمــه را  رو می ای گوینــد: 
عراب کرد. ا   گ اری 

که اهل بیت3 گردان ابوامسود دوئدی و از شیعیانی است  عُمر ُعدوانی بصری، از شا ی بن ی  حی  را برتر  ؟مهع؟. ی 
کـریم، نحـو و ل ـت عـرب بــود،  از دیگـران می م و عـالم بـه قـرآن  ـد   دانسـت، وی شـاعری حا ـر جـواب، ُمح 

قمـری و بعضـی  200اء بصره و مدتی نیز قا ی سرزمین خراسان بـود، وفـاتش را قبـل از سـال ایشان یکی از قر  
 .(17و  15دانند )تسسیس الشیعل لدعدوم امسالم،    بعد از آن می

° 

° 

° 

° ° ° ° ° ° 



 
 

 
ِة ِحلَیُة  ▪ 04 کریم روان الِقراَءه، ِصح َ  خوانی و تجوید قرآن 

 

تـا حـروف کردنـد گ اری  های استاد خود، حروف را نقطه با استفاده از تجربه 2عاصم
ـــرای اینکـــه نقطـــه ا   عـــراب بـــا نقطـــه حـــروف متشـــابه از یکـــدیگر تمیـــز داده شـــوند و ب

و نقطــه « مشــکی» ،های حــروف را همرنــ  حــروف ، اشــتباه نشــود، نقطــه1عجــام()ا  
 .نوشتند اعراب را با همان رن  قرمز می

کـه  پس از مدتی از نقطه های زرد رن  یا مجوردی برای تشخیپ الف،، واو و یـایی 
ــرای تمیــز دادن همــز ۀشــدند و از نقطــ  بــه صــورت همــزه خوانــده می وصــل در  ۀســبز ب

کدمات، استفاده   .کردندابتدای 
یادی توانست، مشکل تشخیپ حروف متشابه را برارف نماید  کارها تا اندازه ز این 

کـار بــردن رن ولـی مشـکل  کتابــت،  بــه  هـای متفــاوت بـرای منظورهــای مختدـف در 
کـه نمـاینگر ا   را بر آن داشت تـا نقطـه 3خدیل بن احمد فراهیدی عـراب و همـزه هایی 

 بود، ت ییر شکل دهد.
کسره از شکل یاء و  مه از شـکل  وی برای تشخیپ حرکت فتحه، از شکل الف، 

کوچــک گرفــت و آنهــا را بــه صــورت  کمــک  در بــام و زیــر حــروف قــرار داد و بــرای تر  واو 
 ...هـای سـکون، تشـدید، مـد  و و بـرای عالمت« ء»همزه از قسمت بامی حرف عـین 

کــه بــه یــاری خداونــد شــکل جزئیــات هــر یــک را بــه اــور  ،های دیگــری را و ــع نمــود 
گانه در مبحث عالمت کرد. جدا  ها، بیان خواهیم 

کــه هــر یــک در بعــد از او نیــز ت ییراتــی در مــورد رســم الخــط  گرفــت  کــریم انجــام  قــرآن 
                                                           

گردان ابوامســود و نحــورا از یحیــی بــن ی  2 ــم لیثــی، از شــا صــر بــن عاص  گــ اری  ر آموخــت و بــا او در نقطهعُمــ. ن 
 (.319ن،   آکرد. )پژوهشی در تاریخ قر همکاری میحروف متشابه قرآن، 

کرد.1 گ اری، حرف را از ابهام خارج  م الحرف، یعنی: با نقطه  عج  م یا ا  ج    . ع 
گـ اری از یکـدیگر تمیـز داده می کـه از نظـر شـکدی یکسـانند، چـون بـا نقطـه  رو بـه ایـن  ایـنشـوند، از  حروفی 

نقواه»دار،  گویند؛ در عربی به حروف نقطه می« نقطه اعجام»ها،  نقطه و به حروف بـی « حروف ُمعجمه یا م 
نقواه»نقطه،   گویند. می« حروف ُمهمده یا غیر م 

و شــاعری توانــا و از  ؟ع؟. خدیــل بــن احمــد فراهیــدی، از عدمــای شــیعه و از اصــحاب امــام جعفــر صــاد 3
کـه بـه وسـیده آن ایزان شـعر و ت ییـرات آن، پـی بـرده میبزرگان عدم نحو و  شـود(  وا ع عدم عروض )عدمـی 

سالگی در  13قمری در سن  270منسوب به اوست، او در سال « العین»نخستین فرهن  ل ت عرب به نام 
 .(35-25وتسسیس الشیعل لدعدوم امسالم،   203و201،  21بصره درگ شت )دانشنامه جهان اسالم، ج



 
 

 
گفتار  25 ▪  پیش 

 

ســـهولت قرائـــت و آمـــوز  قـــرآن، نقـــش بـــه ســـزایی داشـــت و مـــورد اســـتقبال بیشـــتر 
گرفت.  2مسدمانان قرار 

کتاب  معرفی 
و « ســال اول تحصــیدی»هــای عدمیــه  کتــاب حا ــر، در رابطــه بــا نظــام آموزشــی حوزه

و وقف و ابتداء  خوانی، تجوید ت و شامل سه بخش روانستهیه شده ا« ها دانشگاه»
که با اصول نگار  و عالمت می کتاب برای افرادی است  کاربرد این  گ اری  باشد. 

کـریم، آشـنایی اجمـالی دارنـد ولـی بـه عدـت عـدم تمـرین، بـر روان خـوانی قـرآن،  قرآن 
 باشند و مایدند با قواعد عدم تجوید و وقف و ابتدا نیز آشنا شوند. مسدط نمی

کریمخوانی قرآ بخش اول: روان  ن 
کامل بر روان کـریم  مزمه آشنایی با قواعد تجوید، تسدط  رو  ایـن، از اسـتخوانی قرآن 

کـه تـوان قرائـت قـرآن بـه صـورت روان و  گردیـده اسـت  بخش اول برای افـرادی تنظـیم 
 بدون غدط را ندارند.

که با مشکل روان  اند: خوانی مواجه هستند، دو دسته افرادی 
که با   دسته کریم، آشنایی ندارند.اول: افرادی   قواعد روخوانی قرآن 

که آشنایی اجمالی با قواعـد روخـوانی را دارنـد ولـی بـ خـاار عـدم  هدسته دوم:افرادی 
گرفته را درحافظه خود نگهدارند. وانستهنتتمرین برروی آیات قرآن،  اند مطالب فرا

 بـــه منظـــور آشـــنایی بـــا تمـــامی مطالـــب مزم بـــرای صـــحیح خـــوانی از نظـــر نگـــار  و
کتاب، تنظیم شـده  گ اری و تسدط بر روان عالمت کریم، بخش اول این  خوانی قرآن 

هـا )از  یابی عالمت کننده نباشـد،  ـمن ریشـه اسـت و بـرای اینکـه تکـراری و خسـته
هــای بــا رســم  ن نظــر شــکل، اســم و تدفــظ( و قواعــد و برســی تفــاوت آنهــا بــر اســاس قرآ

                                                           
 2البرهان فی عدوم القرآن، ج ؛«ابو عمرو الدانی»؛ المحکم فی نقط المصاحف «سجستانی»مصاحف . ال 2
ابـــراهیم بـــن احمـــد »؛ دلیـــل الحیـــران عدـــی مـــورد الظمـــ ن «جـــالل الـــدین الســـیوای»؛ امتقـــان «الزرکشـــی»

؛ «هادی معرفـت آیت اهلل محمد» 2التمهید فی عدوم القرآن، ج  ؛«الزرقانی» 2مناهل العرفان، ج  ؛«المارغنی
کریم   «.آیت اهلل سید حسن صدر»؛ تسسیس الشیعل لدعدوم امسالم «دکتر حجتی»تاریخ قرآن 



 
 

 
ِة ِحلَیُة  ▪ 06 کریم روان الِقراَءه، ِصح َ  خوانی و تجوید قرآن 

 

گنجانده شده تا زم، لحن عربی قرائت نیز دایرانیالخط عربی و  مزم برای  ۀنیر متن 
 ز فراهم شده باشد.یفراگیری قواعد تجویدی ن

کـالس، در واحد درسی تهیه شده و با توج  یک این بخش برای  ه به اینکـه همـه افـراد 
ــه یــک ســطح نمی ــت آموخت های آنــان و  باشــند، چنــد ســاعت تمــرین، جهــت تقوی

کامل بر روان کریم برای معد تسدط  گرفته شده تا بعد از خوانی قرآن  گرامی در نظر  مین 
که مزم دانستند تمرین نمایند.  هر درس 

 یادسپاری:
کـــه بـــا مشـــکل  درس .2 بنـــدی و تنظـــیم مباحـــث ایـــن بخـــش، بـــرای افـــرادی اســـت 

کریم مواجه می روان رو معدمـین ارجمنـد قبـل از تـدریس، ایـن باشـند، از  خوانی قرآن 
اسـاس تشـخیپ  ورد ارزشـیابی قـرار دهنـد و بـرخوانی، م متعدمین خود را از نظر روان

کــه همــتدر صــور تواننــد چنــد درس را در یــک جدســه، تــدریس نماینــد؛ و خــود می  ۀی 
کالس، مشکل روان کتاب بپردازند. افراد   خوانی را نداشتند به تدریس بخش دوم 

هــدف از تــدریس ایــن بخــش، تنهــا یــادگیری و حفــظ قواعــد نیســت بدکــه تســدط  .1
رو قبـل از شـروع بخـش  ایـنباشـد، از  خوانی قرآن به صورت صـحیح می کامل بر روان

کدیــه متعدمـــین می های قـــرآن را بـــه  بایســـت توانــایی خوانـــدن تمـــامی قســمت دوم، 
کـردن، داشـته باشـند و تنهـا ق بـولی در امتحـان صورت صحیح، روان و بدون مکث 

کفایت نمی  کند. کتبی 

کریم  بخش دوم: تجوید قرآن 
تم<، براسـاس آیـه «قرائرت قررآن» رَّ ِْ وَّ ݫ ْݫ ممر  ق  اِلْال  ِتيمءَّ ر  ْتَّ  باشــد؛ ترتیـلبایـد بـه صـورت  2>ًلامنَّ
، ؟ع؟االــب عدــی بــن ابــیامــام ، بــر اســاس فرمــایش مــومی متقیــان «قرائررت ترتیرر »و 

که    1.دارد «دو ویژنی»قرائتی است 
                                                           

ل،  2 زم   . )و قرآن را شمرده و با دقت بخوان(3. م 

وف» 35،   2. تفسیر الصافی، ج  1  313،   17و در بحار امنـوار، ج  «الترتيلْحفظْالوقوفْوْبيانْالحر
وفْالترتيممملْحفمممظْالوقممموف» الترتيممملْتجویمممدْ» 109،   2ات العشـــر، ج  و در النشـــر فـــی القـــراء «وْاداءْالحمممر

وفْوْ  ؛ آمده است، معنای هر سه عبارت یکی است، )تواتر معنوی(.«الوقوفمعرفل الحر



 
 

 
گفتار  27 ▪  پیش 

 

 ؛، حروف به صورت صحیح و آشکار بیان شوند«بیان الحروف» -2
 ، انتخاب جای مناسب برای وقف نمودن.«ح،ظ الوقوف» -1

علرم وقرف »، و «بیان الحروف»برای  «علم تجوید»برای تحقق فرمایش آن حضرت، 
گـرف«ح،ظ الوقروف»برای  «و ابتداء گردیـد تـا بـا در نظـر  ن اصـول و  ـوابط ت، تسسـیس 

 ، تحقق یابد.«ترتیل قرائت»آنها، 
کتاب، اختصا  به قواعد تجوید دارد؛  ریرت یادگیری  « عدم تجویـد»بخش دوم 

ــن ــ جــا شــروع می از ای ــه هــر مســدمانی در هــر یــک از نمازهــای پنجگان ک خــود  ۀشــود 
های قران را بخوانـد و ا ـافه بـر آن،  حمد و یکی دیگر از سوره ۀبایست دو بار سور می

کدمـات آیـات و سایر اذکار نماز نیز با ید بـه صـورت عربـی باشـد و چنانچـه حـروف و 
اذکار به صورت صحیح تدفـظ نشـوند، باعـث ت ییـر در معنـی و موجـب بطـالن نمـاز 

 :اند فرمودهشیعه و مراجع بزرگوار تقدید،  یفقها ۀرو هماین خواهد شد، از 
بدانند نه رف حدای آن که در عرف عر ، آن را اَ  ادای حروف از مخارج آنها به طوری»

که در طبیعت حروف نه،ته است و باعث تمیز  حرف دیگر، و همچنیف رعایت ص،اتی 
 2.«شوند، بر همه ااراد واجب است دادن یندیگر می

زه اسـت )کـه ی  م  شامل تدفظ حرف از مخرج آن، همراه با صفات ذاتی و ُم  این مسسله
وند(؛ اما رعایت ش در ابیعت حروف نهفته و باعث تمیز دادن حروف از یکدیگر می

و باعث روان  گردد نه )که هنگام ترکیب حروف، عارض میس  ح  صفات عار ی و ُم 
کریم می کدمات و آیات قرآن   1.استشود(، مستحب  و نیکو ادا شدن 

گردیــده اســت، یــک واحــد آن،  کتــاب، در قالــب دو واحــد درســی تنظــیم  بخــش دوم 
عمدی بیشـتر روی آیـات، بـه  جهت یادگیری قواعد تجوید و واحد دیگر، برای تمرین

                                                           
،   9ی شــر  شــرایع امســالم، ج ، جــواهر الکــالم فــ37و  53. عــروة الــوثقی )فــی احکــام القرائــل، مســسله  2

کتاب الفیـه،  751؛ و شهید اول )متوفای 395 کره بره صرورت مترواتر نقر   ،تل،رظ حررف از مخررج آن»هـ( در 
 را از واجبات قرائت، دانسته است. «شده باشد

 . همان.1



 
 

 
ِة ِحلَیُة  ▪ 08 کریم روان الِقراَءه، ِصح َ  خوانی و تجوید قرآن 

 

گرفتــه شــده در حافظــه می منظــور جــای رو ایــن باشــد، از  گیری صــحیح قواعــد فــرا 
کالس، به تمرین عمدی بپردازند.  معدمین محترم با توجه به تفاوت سطح افراد هر 

 1بخش سوم: وقف ابتدا
ــر فرمــایش حضــرت عدــی« وقــف و ابتــدا»در اهمیــت مســسله  در تفســیر  ا ــافه ب

کره وقرف را نسناسرد، قررآن »انـد:  ، عدمای قرائـت بـر ایـن عقیده«ترتیل»معنای  کسری 
ای از  رو بخــش ســوم و پایــانی را اختصــا  بــه فشــردهایــن ، از 1«دانررد خوانرردن را نمی

مباحث تجوید( دادیم تا با رعایت آنها، قرائـت  ۀتتم  )به عنوان « قواعد وقف و ابتدا»
ِتيًلا> ۀشریف ۀما بر اساس آی ر  ْتَّ ءانَّ ر  ق  ِلْال  ت  رَّ  باشد.« ترتیل»، به صورت <وَّ

کتــاب، قــبال   متــ کر میدر پایــان،  کــه عنــوان  کــریم روان»گــردد  « خــوانی و تجویــد قــرآن 
ُل »بوده است، وجدیدا  عنوان  دی  ل  ح  ح   ه ص  راء  کردیم« الق   .به آن ا افه 

کــه بــه مــا توفیــق داد تــا نوشــته ح کریم  ا ــر را تهیــه و در اختیــار خداونــد متعــال را شــا
که معدمین عزیز با راهنمایی خود، کریم قرار دهیم، امیدواریم  مـا را  عالقمندان قرآن 

 کمک نمایند. کار بهتر، ۀارائ در جهت رفع نقایپ این نوشته و
 من اهلل التوفیق

 شیخ عدی حبیبیـ  قم

  

                                                           
 باشد: . مطالب وقف و ابتدا، شامل دو مبحث می2

 ؛انتخاب محل مناسب برای وقف و ابتدا -الف
کدمات.کردن وقف رو   -ب  بر آخر 
کریم روخوانی و روان» تناسب به کدمـاتکردن وقف رو  »مبحث « خوانی قرآن  ، بعـد از آشـنایی بـا «بر آخر 
کریم اصول نگار  و عالمت» انتخـاب محـل مناسـب بـرای »شود و مبحـث  ، آموز  داده می«گ اری قرآن 

کرده؛ ما «قواعد تجوید»، بعد از آشنایی با «وقف و ابتدا کتاب از همین رو  پیروی   ایم. نیز در این 

 .11. محمود خدیل الحصری، ترجمۀ خسروشاهی، معالم امهتداء الی معرفل الوقف وامبتداء،   1



 
 

 
گفتار  29 ▪  پیش 

 

 
 
 
 

 اولبخش 
 

«خوانیقرآنکریمروان»
 

گذاری(نگارشوعالمتخوانیازحیثصحیح)

)رسموضبطقرآنکریم(
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ِة ِحلَیُة  ▪ 11 کریم روان الِقراَءه، ِصح َ  خوانی و تجوید قرآن 

 

 



 

 

 
 
 
 

 اولدرس     
 عه در قرآن کریمط   ق  الفبای زبان عرب و حروف م  

 
برای آموختن هر زبـانی، نخسـت بایـد بـا حـروف و الفبـای آن زبـان آشـنا شـد؛ و بـرای 

کریم  حروف والفبای قرآن )زبان عربی( آشنا شویم.با باید  ،یادگیری قرآن 
و هر حرف دارای شکل، اسم و تدفظـی شده نی حرف، تشکیل هر زبان از تعداد معی  

 .استخا  
کمتر از الفبـای زبـان «پ، چ، ژ، گ»از نظر تعداد، چهار حرف  «ال،بای زبان عربی»  ،
اسـت. و از نظـر شـکل بـه  2«حررف 18ال،برای زبران قررآن »باشد، در نتیجه  سی میرفا

. گونــه تفــاوتی بــا حــروف فارســی نــدارد های آن هی  شــکل ۀاســتانای دو حــرف، بقیــ
کدمــات قــرار میاســت  «ْةْ،ْْمةْ»ت در شــکل واولــین تفــا گیــرد،  کــه در آخــر بعضــی از 

ْ»مانند  ْةحمَّْرَّ کاف آخـر  «ةیا،ْحَّ کـه ماننـد مم  «ك»و دومین تفاوت، شکل حرف  اسـت 
کـاف غیـر آخـر  نوشته می «مْلْ»آخر   «ْمممکْ»شود و برای اینکه با حرف مم، اشتباه نشـود، 

 .«ِكْالِْمْٰ»، مانند: «ْكْ»دهند  کوچکی در درون آن قرار می
 .استحروف با فارسی یکسان  ۀو از نظر اسم به استانای دوازده حرف، اسامی بقی

                                                           
گفتـاری )منطـو (  15. حروف اصدی از نظر نوشتاری )مکتوب( 2 . و ایـن هسـتندحـرف  19حـرف و از نظـر 

که  گفتاری بر از نظر نوشتاری ی« الف»بدان خاار است   است:« دو قسم»ک شکل دارد ولی از نظر 
ْشود؛ مانند:  خوانده می« همزه»که به صورت « الفی» -الف لَّ اَّ حمدْمْس  اْ ْاَّ بَّ  ؛مْنَّ
ااست؛ مانند: « الف مدی»که مصوت « الفی» -ب مَّ اه  ادَّ ا،ْنَّ افَّ خَّ اْتَّ  .لَّ



 
 

 
کریمخوانی  بخش اول: روان ▪ 11  قرآن 

 

 اسامی حروف به عربی به ترتیب عبارتند از:
 

وفْتعداد وفْحر وفْتعدادْاسامیْحر وفْحر ْاسامیْحر
ْضادْض 25ْالف،ْهمزهْءْمْا 2
ْطاءْط 21ْباءْب 1
ْظاءْظ 27ْتاءْت 3
ْعینْع 25ْثاءْث 3
ْغینْغ 29ْجیمْج 5
ْفاءْف 10ْحاءْح 1
ْقافْق 12ْخاءْخ 7
ْکافْك 11ْدالْد 5
ْلامْل 13ْذالْذ 9
ْمیمْم 13ْراءْر 20
ْنونْن 15ْزاء)زای(ْز 22
ْهاءْمْهمْه 11ْسینْس 21
ْواوْو 17ْشینْش 23
ْیاءْی 15ْصادْص 23

 
کـه بـه همـزه خـتم می یادسپاری: گردنـد، چنانچـه بـه تنهـایی خوانـده  اسامی حروفی 

کتابـت « ب»کنند، ماننـد حـرف  آنها را تدفظ نمی ۀشوند، برای سهولت، همز کـه در 
کـه بـه  می« بـا»نویسـند ولـی در تدفـظ بـدون همـزه،  می« باء» خواننـد؛ ولـی در صـورتی 

ْشــود، ماننــد:  آن، خوانــده می ۀبعــد از خــود ا ــافه شــود، همــز ۀکدمـ ْالتینيمما،ْهمماء  تمماء 
 ، ... الضمیر
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کریمط   ق  حروف م    عه در قرآن 
گر حرفی به صورت تنها نوشته شود، آن را با  ۀقاعد که ا کدی در هر زبانی بر این است 

کدمــــه  اســـمش می گـــر بـــه یکــــدیگر متصـــل شـــوند آن را بـــه صـــورت  خواننـــد ولـــی ا
 خوانند، خواه دارای معنا مفیدی باشد و یا نباشد. می

کریم، ابتدای  کـه بـه صـ سوره، به حروفی بر می 19در قرآن  م متصـل بـه هـ رتوخوریم 
کدمـه خوانـده نمی جـدا جـدا شـود، بدکـه بایـد هـر حرفـی  نوشته شده ولی بـه صـورت 

« عــهط   ق  حــروف ُم »رو بــه آنهــا  ایــنو بــا اســم عربــی آن خوانــده شــود، از  )قطعــه قطعــه(
 مانند: ؛گویند می
 

 حا،ْمیم=ْْحمْْطا،ْها=ْْطهْْسینْ،یا=ْْیس
 

کـه بـه همـزه خـتم می یادسپاری: آنهـا  ۀشـوند، در حـروف مقطعـه همـز اسامی حروفی 
 شود. تدفظ نمی

کریم، بدون ذکر مواردی تکراری آنها آشنا می ۀاکنون باحروف مقطع  :2شویم قرآن 
 

ْطسمْْمْطسْْْمْطهْْْمْحمْْْمْیسْْْمْنْْْمْقْْْمْصْ
ْکهیعصْمْحمْعسقْمْْْْالمصْْمْالمرْْْمْالمْْْمْالرْ

 
که اسـامی عربـی آنهـا ا الخط ایرانی، حروف مقعطه های با رسم در قرآن یادسپاری: ی 

ٰمممم)با فارسـی تفـاوت دارنـد را بـا عالمتـی بـه ایـن شـکل  ݧ کرده (مممممݨݨݨݨݨݨݧ انـد تـا قـاری  مشـخپ 
 مانند: ؛، متوجه تدفظ صحیح آنها باشدقرآن

 
ْعصیْٰکٰهْْمْالمٰرْْمْالٰرْْمْٰهْٰطْْممْٰحْْمسْیْْْٰمسْٰطْ

                                                           
کــار رفتــه، چهــارده  2 کــه در حــروف مقطعــه )بــدون تکــرار( بــه  کــه در ایــن  حــرف می. مجمــوع حروفــی  باشــند 

ْ» است جمده خالصه شده ه  ِسک  م  ْن  ق  ْحَّ ِلی ٍ ْعَّ بر حق است بـه آن چنـ   یعنی: راه حضرت عدی «ِصراط 
 زنیم. می
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 حروف عربی تلفظ
  ، تنها ده حرفاستاز نظر تدفظ، بیشتر حروف در عربی و فارسی یکسان 

ْ،ْوْ،ْغْ،ْعْ،ْظْ،ْطْ،ْضْ،ْصْ،ْذْ،ْحْث  
 2.که تدفظ آنها با فارسی تفاوت دارنداست 
کدمات و با توج   ه به اینکه آشنایی با تدفظ صحیح این حروف، همراه با تمرین روی 

کـه ایــن حـروف در  کـار رفتـه باشـد و مزمــآیـاتی اسـت  آن، آشـنایی بـا قواعــد  ۀآنهـا بــه 
کریم  کتابت و عالمت ویـد )قسـمت دوم جرو در مبحـث ت این، از استگ اری قرآن 

 اهلل(. ن شاء  کتاب( با آنها آشنا خواهیم شد، )ا  

 پرسش و تمرین 
 را باذکر مثال تو یح دهید. خواندن آن ۀنحو حروف مقطعه را تعریف نموده وـ  2
 گ اری حروف مقطعه را بیان فرمایید. عدت نام ـ 1
کریم با حروف مقطعه شروع شده استد ـ 3  چند سوره از قرآن 
  را بنویسید:زیر خواندن حروف مقطعه،  ۀنحو ـ 3

ْالرْمالمْْمْطهْْْمْالمصْْْمْطسمْْْمْْقْْمْنْْْمْصْ
 حمْعسقْمکهیعصْْمیسْْمالمرْْمحمْْمطسْ

  

                                                           
کاریـت اسـت و ا  2 کنـد، بـرای   در بعضـی از منـااق ایـران، ایـن تعـداد ت ییـر پیـدا میم  . این حروف از بـاب ا

کشور، حر  .کنند میتدفظ « غین»را به صورت « قاف»وف نمونه در بعضی از منااق شمال 
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 جهت مطالعه    
کریم های عالمت  قرآن 

کدمات، از عالمت شود تـا  های خاصی استفاده می در هر زبانی برای تدفظ صحیح 
 مصوت )صدای( هر حرفی، مشخپ باشد، در زبان عربی نیز چنین است.

کدمـات را عالمت در زبان فارسی برای دانش کننـد، ولـی  گـ اری می آموزان ُمبتدی، 
کدمات، آنهـا را بـدون عالمـت می نویسـند،  بعد از آشنایی با تدفظ صحیح و معانی 

کدمه  ـرم»به چهار صورت  «کرم»برای نمونه،  ک  ُکـُرم،  م،  ر  ک  م،  ر  شـود و از  خوانـده می« ک 
 تش را تشخیپ داد.توان تدفظ درس معنای جمده، می

 در زبان عربی نیز چنین است:
ـــل خـــود را می گ ارنیـــد و بســـیار ســـاده و  کتابـــت عـــرب در صـــدر اســـالم، مراحـــل اولی 

کـــه امـــریزه بـــرای نشـــان دادن حرکـــات،  ابتـــدایی و فاقـــد عالمـــت و نشـــانه هایی بـــود 
ـه بـه م گـردد، و عرب سکون، تشدید، مد  و تنوین از آنهـا اسـتفاده می عنـای هـا بـا توج 

گسـتر  اسـالم و مسـدمان شـدن اقـوام  آیه، به صورت صـحیح قرائـت می کردنـد، بـا 
که با عالمت کریم، قرائت صـحیح آیـات بـرای  غیرعرب، مزم دیده شد  گ اری قرآن 

گردان امیــر مؤمنــان حضــرت عدــی بــن  کــار توســط شــا گــردد. و ایــن  آنهــا مشــخپ 
گرفت و س س توسط شیعیان آن حضرت  ابی گردید.االب؟ع؟ انجام   2تکمیل 

کریم، عبارتند عالمت ممممممممممݭݭݭݭݭِْمممممݨݨݨݨݨَّْممم)م ز: حرکاتا های قرآن  یم(مݨݨݨݨ  مْاْمم) ، حروف مد  ݫ ممْْیݥݥݥݥݥݥݥمممممݨݨݨݨݨݨݨٰ ْو(ممممݭݭݫ  ،مممݨݨݦݦݦݨݨ 
ممم)، مد مم(مممممݨݨݨݨݨݦݦْ ممم)، تشدید ممم(ممممݨݨݨݨݨْ ممم)م سکون ممممممممݨݨݨݨًْمم)و تنوین  مم(مممممݨݨݨݨݨݖ مممممممممݭݭݭٍ  .م(ممممݨݨݨݨ 

                                                           
گردان حضــرت عدــی بــن ابی2 ــا  ؟ع؟االــب . نخســت ابوامســود ُدوئدــی از اصــحاب و شــا ــرآن را ب حرکــات ق

کسره و جدو حرف  ۀهای قرمز رن  مشخپ نمود، )نقط نقطه بامی حرف برای فتحه، نقطه زیر حرف برای 
ـــدی، یکـــی دیگـــر از شـــیعیان اهل ـــن احمـــد فراهی ـــل ب ه( ســـ س توســـط خدی ـــرای  ـــم  بیـــت عصـــمت و  ب

کنونی درآمد. عالمت ؟مهع؟اهارت  های قرآن تکمیل و به صورت 
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،ولی تدفــظ بعضــی از آنهــا بــا فارســی اســتهــا بــا زبــان فارســی یکســان  بیشــتر عالمت
که ان شاء اهلل در درس  های آینده با آنها آشنا خواهیم شد. کمی تفاوت دارند 

 یادسپاری
کوتـاه»در فارسی به حرکات،  .2 کشـیده»و بـه حـروف مـدی، « صـداهای  « صـداهای 

کشــش و عــدم گوی می کــه در اصــل صــدا بــا هــم مشــترکند، تنهــا تفــاوت در  نــد، چــرا 
کوتــاه کشــش و صــدای حــروف  کشــش صــدای آنهاســت، صــدای حرکــات،  و بــدون 

 .استمدی، با دو برابر مد و کشش همراه 
کدمـات همـه زبان صداها، مهمترین و اصـدی .1 هـا  ترین نقـش را در تدفـظ حـروف و 

کدی ت ییر می جایی هر یک، معنای دارند و جابه  دهد، برای نمونه: کدمات را به 
مام  = پیشوا و رهبر. ِامام   رو = جدو، پیش   اَّ

ْ متَّ نعَّ ْ   = تو نعمت دادی اَّ مت  نعَّ  = من نعمت دادم. اَّ
ل تَّ ُک  قَّ ل    شت=   = جنگید. قاتَّ
کننـد تـا  ـمن آشـنایی بـا شـکل، اسـم و تدفـظ  رو قرآناین از  آموزان عزیـز بایـد توجـه 

کدمات و آیات، بر صحیح  ها عالمتصداها و  کریم، با تمرین فراوان بر روی  ی قرآن 
کریم، مسدط شوند و قرآن را آن گرامـی اسـالم،  خوانی قرآن  کـه بـر پیـامبر  گونه بخوانند 

 است.گردیده نازل  ؟ص؟بن عبداهلل حضرت محمد
 «.قرآن را به صورت عربی آن یاد بگیرید ». در روایات اسالمی سفار  شده 3

گرامی اسالم نقل می انش؟مهع؟امام صاد  از پدر که پیامبر  فرموده اسـت: ؟ص؟ فرماید 
واْالْ » م 

ل َّ عَّ ْتَّ ر  ِبي َِّتِهْق  رَّ ِْبعَّ  ؛ )قرآن را به صورت عربی آن، فرا بگیرید(؛«آنَّ

واِتهاٱِْ» ص  ْاَّ ِبْوَّ رَّ عَّ حاِنْال  ل  ِْباَّ آنَّ ر  ق  اْال  ؤ   بخوانید(؛ آن عربی ۀ؛ )قرآن را با آهن  و لهج2«قرَّ

کـه شـبیه آن  ی، سـاده و آسـان اسـت، چـرا  یادگیری لحن عربی حرکات و حروف مد 
رو لحــن عربــی حرکــات و حــروف مــدی را در مــتن  در زبــان فارســی وجــود دارد، از ایــن

 ایم تا قرآن را با لحن عربی یاد بگیرید. درس آیرده

                                                           
کافی/  2  (.3حدیث  )کتاب فضل القرآن، باب ترتیل القرآن بالصوت الحسن، 123/ 1. اصول 



 

 

 
 
 
 

 درس دوم  
 «حرکات»صداهای کوتاه 

 
ظ حروف واصدی صداها، مهمترین و کریم دارند.  ترین نقش را در تدف   کدمات قرآن 

کسیده»شوند: تقسیم می «دو دسته»، در زبان قرآن به «صداها»  2.«کوتاه و 
کوتاه»  گویند.می «حرکات»را در عربی،  «صداهای 
کوتاه» ْمممممممم» اتحهعبارتند از:  «صداهای  ْمممممممم» کسره ؛«مممݦݦݦݦݦݨݨݦݦݦݦ  هو ْ«ممممݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ  ْممممممم» ضرم  کـه بـه «ممممݦݦݦݦݦݩ   ترتیـب، 

 شویم.با شکل، اسم و چگونگی تدفظ آنها آشنا می
 «تحهف  »

ْممممممم»به این عالمت   گویند.می «تحهاَ »و در عربی،  «رݧَ بزَ »، در فارسی، «ممممݦݦݦݦݦݩ 
کدمۀ «تحهاَ » نسرودن»: بوده یعنی در اصل  ،«تواَ »، از  ، در هنگـام «یر  برار 

کن «ْمةْ»ء وقف بر آخر آن، حرف تا ْْ»، تبدیل به های سا  .گردد می «ْمه 
شـکل  رو بـرای نشـان دادنایـن ، از اسـت «صدای الف»، متمایل به «صدای اتحه»

گرفته کمک  کدمه اشتباه نشود، بـه آن از حرف الف،  اند و برای اینکه با الف اصدی 
کوچک و مایل روی حرف قرار داده ݡممممْْْْݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤْاݨݨݨݨݨݨْْْْْ)اْْ  اندشکل الف  ممَّْݨݨݨݨݨݨ  .(ممْممݨ

ت نام ـظ عد  که هنگـام تدف  عالمـت، دارای ایـن حـروف گ اری آن به فتحه این است 
گشودن به خود میلب  گیرد.ها حالت 

                                                           
کشــیده، نســبی بــوده و بــا توجــه بــه نــوع قرائــت )شــمرده2 کوتــاه و  خــوانی، تنــدخوانی و . زمــان تدفــظ صــدای 

کوتاه به صورت انفجاری و تکاستمعمولی( متفاوت  باشـد. صـدای  رب، صحیح نمی؛ تدفظ صدای 
کـه بـا توجـه بـه نـوع قرائـت )شـمرده، تنـد و معمـولی(؛ زمـان  کوتاه سایشی و امتدادپ یر اسـت بـا ایـن تفـاوت 

کوتاه  کشیده، دو برابر زمان صداهای   .استتدفظ صداهای 
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ـت «  ا   »صدای فتحه در عربی با صدای  یادسپاری: فارسی تفاوتی ندارد ولی بایـد دق 
یاد باز نشود   مانند: ؛نمود تا در هنگام تدفظ صدای فتحه، دهان ز

ْْ مَّ تَّ ْْْْْ-خَّ ممدَّ س  ْْْ-حَّ رَّ مَّ تَّْْْ-اَّ ْممکَّ ْْْ-ْبَّ کَّ ْمممَّ ْمنَّْْْ-ْرَّ لَّ لَّْْْ-ْزَّ عَّ ْفَّ
ْ دَّ جَّ س  لَّْْْْ-ْْفَّ اَّ ْس  ْْ-ْك  رَّ ش  حَّ ْلَّذْْْ-ْْفَّ ݩݩَّ ݧ ْݧ بَّ ْْْْ-ْْهَّ جَّ رَّ خَّ ْْ-ْفَّ عَّ نَّ ْمَّ ْك  لَّْ س  ْوَّ ْْْ-ْْك  ةَّ رَّ جَّ ْْْ-ْش  فَّ ذَّ قَّ ْْْ-ْْوَّ لَّ عَّ جَّ ْْْ-ْفَّ قَّ دَّ ْص  ْْْ-ْوَّ ةَّ بَّ قَّ ْعَّ
ْ زَّ رَّ بَّ ْْْْ-ْْلَّ مَّ لَّ ْظَّ ْْْْ-ْْْك  عَّ مَّ جَّ ْْْ-ْْفَّ فَّ س  ْخَّ ْْ-وَّ رَّ ظَّ نَّ ْْ-فَّ عَّ جَّ ْرَّ ْك 

ْ فَّ رَّ ص  ْْ-فَّ دَّ جَّ ْوَّ ْوَّ ْلَّْْ-ْك  لَّ عَّ ْجَّ ْْ-ْك  اَّ عَّ بَّ لَّْْ-اَّ دَّ عَّ ْفَّ ْْ-ْك  رَّ ذَّ یَّ ْوَّ ْك   
 نامند.می «م،توح»را  «حرف دارای اتحه» یادسپاری:

 «کسره»
ݭݭݭݪݪݪݭِْمممم»به این عالمت   گویند.می «هَکسر»و در عربی،  «زیر»فارسی،  ، در«ممممممممݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݨݨ

کدمۀ «هَکسر» در هنگـام  «بار شنستفی »بوده، یعنی:  «ة  َکسرَ »در اصل ، «َکسر»، از 
کن «ْةْ»تاء  وقف  بر آخر آن، حرف  .گردد می «ْه ْْ»، تبدیل به های سا

کسررره» ــه «صرردای  ــل ب ــناز اســت  «صرردای یرراء»، متمای ــرای نشــان دادن آن از  ای رو ب
گرفته کمک  کدمـه اشـتباه نشـود بـه شـکل حرف یاء،  اند و برای اینکه بـا یـای اصـدی 

کسـره،  (ممممممْْْْْیممْْْْْْْْ)یانـد یای غیـر آخـر و بـدون نقطـه در زیـر حـرف قـرار داده ، شـکل 
کـاربرد و اختصـار، نخست دارای دندانه بود، بعدها کاـرت  دندانـۀ آن را نیـز  به خاار 

ممممم»کردند ح ف  ݭݭݭݪݪݪݭِ  .«ممممممممݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݨݨ
ت نام ـظ عد  که هنگـام تدف  کسره این است  دارای ایـن عالمـت، حـروف گ اری آن به 

کشیده میمی دخو ها حالت شکستن وافتادگی بهلب  شود. گیرند یبه ارف پایین 
ــا صــدای  :یادسررپاری کســره ب کمــی تفــاوت دارد، در « ا  »لحــن عربــی صــدای  فارســی 

کسره، متمایل به  ا با ب« ای»شبیه صدای است « یاء»عربی صدای  کشــــام  ش ـــدون 
کدمات فارسـی نیـز وجـود دارد،  اِ   بدون کشش    ای ) (. چنین صدایی در بعضی از 

 ٮم
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کــه در فاماننــد: ن   یابــان، بــا ایــن تفــاوت  یــان، خ  ، «ا  »رســی هرگــاه بعــد از صــدای یــاز، ی 
شـود ولـی در عربـی، همیشـه مـی« یـاء»متمایـل بـه « ا  »قرار بگیـرد صـدای « یاء»حرف 

کسره متمایل به    مانند: است؛« یاء»صدای 
بَّْ ْْْ-ِْلْممجَّ ْممخَّ ِرْممِکْْْ-ِْْشیَّ ِبْْْ-بَّ هَّ ْْْ-ْلَّ لَّ ْْْ-ِْقبَّ ِخلَّ ْْْ-ْبَّ جَّ ِْعوَّ
ْ مَّ ِهْْ-ِارَّ ْممش  بَّْْْ-ْدَّ ْْْ-ِْْكْلِْمممَّْْْ-ِْتْماَّ ِدفَّ ݫِْبݪݪِْاْْْ-ْرَّ ݫ ݫ ِةْْْْ-ِْْلْممݫ رَّ رَّ ْبَّ
ْ خَّ ِتْماَّ ِبْْْ-ذَّ ْمملَّلَّ ِرْْْ-ْاَّ رَّ ْْْ-ِْبش  عَّ ْممفَّ ِةْْْْ-ِْلمَّ رَّ ش  ْْْْ-عَّ ِملَّ حَّ ْفَّ

ِعْ ص  ْممفَّ لَّْْْ-قَّ ِتْممبَّ ِبعَّْْْ-ْغَّ ْتَّ ْممقِْْْ-ْْك  ةَّ دَّ ْمِلیَّْْْ-ْرَّ رَّ ِْدْمِبيَّْْْ-ْذَّ ْْك 
ِتْ ِملَّ ِمْمِبِعْْ-عَّ ِةْْ-ص  نَّ زَّ ِنْْ-ِلخَّ دَّ ِْببَّ ْْ-ْك  ِنیَّ غَّ لَّ فْ-بَّ ݩَّْاَّ ݧ ْݩݩݧ ِسبَّ ْحَّ  

کسره» یادسپاری:  نامند.می «منسور»را  «حرف دارای 

ه»  «ضم 
ْممممممم»به این عالمت  ݭݭݭݪݪݪݭݦݩ  هَض »و در عربی،  «پیش»، در فارسی، «مممݦݦݦݦݦ  گویند.می «م 

هَض » کدمۀ «م   رد ،«یر  برار بره هرم پیوسرتف»بوده یعنی:  در اصل ، «َضم  »، از 
ْْ» تبدیل به های ساکن ،«ْمةْ» حرف تاء هنگام وقف  بر آخر آن،  .گردد میْ«ْمه 

ه» رو برای نشان دادن آن از حرف  ایناز است  «صدای واو»، متمایل به «صدای ضم 
گرفته کمک  کوچک واو  کدمه اشتباه نشود به شکل واو  اند و برای اینکه با واو اصدی 

ْمممممْْْْوْْْ)وْْ ْاندو روی حرف قرار داده  .م(ممݩݩݦݦݦ 
ت نام ـظ حـروف دارای ایـن عالمـت عد  کـه هنگـام تدف  ه ایـن اسـت  گ اری آن به  م 

 شوند.ها به هم پیوسته و غنچه میاست، لب
ــی  یادسررپاری: ــا صــدای لحــن عرب ه ب کمــی تفــاوت دارد، در « اُ »صــدای  ــم  فارســی 

ه متمایـل بـه  ـا « او»شـبیه صـدای ، اسـت« واو»عربی صدای  م  کشـش،ام   بـا بـدون 
کدمـات فارسـی نیـز وجـود دارد،  اُ   بدون کشش     او  ) (. چنین صدایی در بعضی از 

کـه در فارسـی، هرگـاه بعـد از صـدای  ، «اُ »مانند: ُهدو، ُخـروس، ُبدـوک، بـا ایـن تفـاوت 
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شـود ولـی در عربـی مـی« واو»، متمایـل بـه «اُ »قرار بگیرد، صدای « او»حرفی با صدای 
ه   مانند: ؛باشدمی« واو»به متمایل  همیشه صدای  م 

ْ ِلقَّ ْْْ-ْخ  نَّ س  بَّْْْ-ْحَّ ْزَّ ْْْ-ْد  ِجد  ِلْْْ-ْتَّ ب  ْْْ-ْس  ِدیَّ ْْ-ْه  د  حَّ ْاَّ
ْ ل  س  ْْْْ-ْْر  رَّ ب  ْْْْ-ْْکَّ نَّ ذ  ْْْ-ْا  ِریَّ ِبْْْ-ْن  ت  ْْْ-ْک  ِعظ  فِْْْ-ْیَّ ْا  ْك 

ِتْ ِتحَّ ِلْْْ-ْف  س  ْر  ْْْ-ْْك  ِضیَّ ق  ْْ-لَّ ِجد  تَّ ْْ-س  ِبعَّ ط  ْْ-فَّ ِلمَّ ْک  ْة  لْ  مَّ ْعَّ ْْْ-ْْك  دَّ ض  ْعَّ ِریَّْْْ-ْْك  ْن  ْْْ-ْْك  ِطعَّ ق  ْْ-فَّ ِعظ  ْاَّ ْْ-ْك  نَِّسم  ْس 
ْ م  ه  دَّ حَّ ِتْْ-اَّ ِملَّ ح  ِةْْ-وَّ زَّ مَّ ْْ-ه  ر  ص  بَّ ْفَّ ْْ-ْك  م  ک  ِعد  ْْ-یَّ م  ک  قَّ زَّ ْرَّ  

ه» یادسپاری:  نامند.می «مضموم»را  «حرف دارای ضم 

 پرسش و تمرین 
ه»حرکات . 2 کسره،  م  ت نام« فتحه،  کنید.را تعریف و عد   گ اری آنها را بیان 

ه»گانۀ شکل حرکات سه. 1 گرفته شده«فتحه،کسره، م   اند و چراد، از چه حروفی 

  را به صورت شمرده بخوانید.زیر کدمات . 3
ْ قَّ لَّ ْخَّ ْْْ-ْْك  دَّ جَّ س  ْْْ-ْفَّ فَّ س  خَّ ْْْ-ْلَّ دَّ بَّ ْْفَّ لَّْْ-ْاَّ تَّ ْقَّ ِتْْ-ْك  ق  ْْ-ْلَّْفَّ ِفدَّ نَّ ْلَّ

ْ اَّ عَّ بَّ لَّْْ-فَّ س  ْوَّ ْْ-ْك  قَّ دَّ ص  ْْ-فَّ رَّ کَّ ْمَّ ْْ-وَّ فَّ رَّ ص  ْْ-ْفَّ ِشرَّ ْح  ِةْْ-ْوَّ دَّ ِْقرَّ
ِتْْ ِزفَّ ْْْ-اَّ ِبطَّ حَّ ِقْْ-ْلَّ رَّ ِةْْ-ِبوَّ نَّ س  ِةْْْ-ْْحَّ ِلمَّ ِتْْْ-ْکَّ لَّ ص  رِْْْ-ْفَّ ذ  ْن  ْوَّ
ِتْْ عَّ قَّ ْْْ-وَّ ة  رَّ جَّ ْْْ-ْش  ِمعَّ ْج  لْ ْْ-ْوَّ مَّ ْعَّ ْْْ-ْْك  ر  ذَّ ْنَّ ِةْْ-وَّ زَّ مَّ ْْ-ل  ِلقَّ ْخ  ْوَّ

لَّْ ِْقبَّ ْْ-ْك  م  ه  ذَّ خَّ اَّ ْْ-فَّ رَّ ش  ْعَّ دَّ حَّ ْْْ-ْاَّ ِمنَّ ْاَّ وَّ ِتْْ-ْاَّ دَّ س  فَّ ْْ-لَّ م  ک  قَّ زَّ ْرَّ
ِتْ ِلبَّ ْْ-ْغ  م  ه  مَّ لَّ ْْ-ظَّ رَّ فَّ ْغَّ ْوَّ رَّ بَّ ْْ-ص  م  ه  ِعد  ْْ-یَّ ر  ص  بَّ ْفَّ ْْ-ْك  م  ک  ِعظ  ْیَّ

ْ عَّ ْموَّ م  ک  ْْْ-ْدَّ رَّ ْبَّس  ْوَّ بَّس  ِجِلْْْ-ْعَّ ْرَّ ْوَّ ْْْ-ْْك  م  ک  ْلَّ لَّ عَّ ْْ-ْجَّ م  ک  رَّ ص  ْنَّ



 

 

 
 
 
 

 درس سوم  
ی(   «1»صداهای کشیده )حروف مد 

 
کسیده» ی»را در عربی،  «صداهای   گویند.می «حروف مد 
 .است «ِامتداد و ِکسش»، در ل ت به معنای: «مد  »

ه»هرگــاه بعــد از حرکــات  کسررره، ضررم  ــرار  «ا، ی، و» ، حــرف همجــنس آنهــا«اتحرره،  ق
ظ همان صدا می کشیده شدن دو برابر زمان تدف  شود، از گیرد، آن حرف، باعث مد  و 

یوحر»ف، ورو به آن حر این  گویند.می  «ف مد 
ی»به  که این مقدار )دو حرکت(  نیز می «مد  طبیعی و ذاتی»، «حروف مد  گویند، چرا 

کشش در ابیعت و ذات این حروف نهفته اسـت و رعایـت آن در قرائـت قـرآن  مد  و 
 2مزم است.

ی» ی»، عبارتند از: «حروف مد  ی، واو مد  ی، یاِی مد  که به ترتیب با شکل،  «الف مد 
ظ آنها آشنا می  شویم.اسم و چگونگی تدف 
                                                           

کریم . 2 يًلا<با توجه به سفار  قرآن  ݭِ ݫ تݫ ر  ْتَّ انَّ ءَّ ر  ق  ِلْال  ت ِ ْرَّ گرامـی اسـالم >وَّ که شیوۀ قرائت پیامبر  را  ؟ص؟و روایاتی 
ــرده ک ی بیــان  کشــش حــروف مــد  ــا رعایــت  ــد )مجمــعشــمرده و ب ــان/ان کــه  (.2/375البی ــا مزم اســت  ــر م ب

کوتاه، تمیز داده شوند. کشیده از صداهای  کنیم تا صداهای  کشیده را با دو برابر مد  و کشش ادا   صدهای 
کشیده در قرائت قرآن و نماز، شرعا  واجب و عدم رعایت آن باعث بطالن  کوتاه و  تمیز دادن بین صداهای 

 گردد. نماز می
ْ»در تکبیرة امحرام »اند:  فرموده« تکبیرة امحرام»، در مسسله برای نمونه: همۀ مراجع بزرگوارتقدید هلل 

َّ
ْْْٱ مر  بَّ ک  ، «اَّ

گــر فتحــل همــزة  ْ»ا هلل 
َّ
کشــش، «ْٱ ْ»بــا مــد  و  ــا الــف مــد   مم «ْٰءآهلل  ْ»خوانــده شــود؛ و ی ممممه 

لل ݨٰ
َّ
ْ»آیرده نشــود، «ْٱ مممممه 

ل ݨَّ «ْاَّ
ْ»خوانده شود؛ و یا فتحل باء  ر  مبݨَّ ک  ْ»با مد  و کشش، «ْاَّ ار  مبݨٰ ک   «.خوانده شود، باعث بطالن نمـاز خواهـد شـد«ْاَّ

 .)العروة الوثقي، فصل في تکبیرة امحرام(
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کشید» ی(الف فتحه ) ۀصدای   «مد 
 

گیرد هرگاه بعد ا کشش (اْمݦݦݦݩَّْمممم)مز حرف مفتو ، الفی قرار  ، این الف باعث دو برابر مد  و 
ݧَررتر)  2شودصدای فتحه می کشـش صـدای فتحـه        ݨݨݨݨݧ رو بـه  ایـناز  (  َترابا دو برابر مد  و 

ی»آن،   گویند، مانند:می «الف مد 
اْممتَّْ  ْْْ-ْابَّ ْممحَّ ْْْ-ْالَّ ْمس  ْمممتَّْْْ-ْارَّ ْممکَّْْْ-ْاب  امممَّْْْ-ْادَّ ْممنَّْْ-ْاذَّ ات  ْممثَّْْْ-ْبَّ ْانِیَّ

ْمتَّْ اد  اْْْ-ْکَّ هَّ الَّ ْْْ-ْمَّ اب  ذَّ اْْ-ْعَّ دَّ ْیَّ اِنِبْْ-ْْك  ْْ-ِبجَّ اِرع  ْْْ-ن س  انَّ اْک  مَّ ْفَّ
ْ اِعبَّ وَّ اْ-کَّ هَّ اح  وَّ ْْ-ْرَّ اْممس  نَّ تَّ اْ-ادَّ نَّ دَّ عَّ اوَّ اْ-ْمَّ مَّ ک  رَّ او  حَّ فْْ-ْتَّ ݩݩَّْاَّ ݧ ْݧ ذَّ اِْبعَّ ْاِبنَّ

 

یصدای الف »  ،خ»باشد، بعد از هشت حـرف ، نزد تمامی حروف یکسان نمی«مد 
کـام بـام  «ر ،  ،غ، ظ ،ط ،ض ،  که در هنگام مفتو  بودن صدای آنهـا بـه اـرف 

ی بعـد از آنهـا نیـز می کشیده شده یبه صورت درشت یپرحجم تدفظ گردنـد،الف مـد 
 شود، مانند:در فارسی( تدفظ می« آ»)شبیه صدای « درشت و پرحجم»به صورت 

 

ْ افَّ ْْْ-1ْخَّ انَّ ْْْ-ْرَّ اقَّ ْْْ-ْض  الَّ ْْْ-ْقَّ اب  ْْْ-ْطَّ امَّ ْْ-ِْعظَّ امَّ قَّ ْْ-ْم  اِلبَّ ْغَّ
ْ اِهر  الِْْ-ظَّ ْخَّ ْْ-ْك  اب  ص  ْْ-اَّ الَّ طَّ ْْ-ْفَّ اد  رَّ ْْْ-ْی  لَّ اتَّ اْْ-ْقَّ ص  ْعَّ ْْْ-ْك  ةَّ اقَّ ْطَّ
ْ اف  طَّ ْْ-ی  مَّ اتَّ ْْ-ْخَّ اص  خَّ ْْ-مَّ اِدر  غَّ ْْ-ی  ف  اعَّ ض  اِتْْ-ی  رَّ مَّ ْْ-ثَّ ات  اِصرَّ  قَّ

 

کدمــات را بــه جهــاتی نمــی ننترره: ی بعضــی از  ــه، الــف مــد  لی  نوشــتند، در نگــار  او 
ت تـالوت، عالمـت که قرآن را برای صـح  کردنـد، در چنـین مـواردی بـا بعدها  گـ اری 

کنار حرف مفتو   ا افه نمودن یک کوچک در  ی را  (ْممممݨݨݨݨݨْٰممممݨݨݨݨݨݨَّْمممم)الف  ظ الف مد  لزوم تدف 
                                                           

ی، تابع حرف قبل  2 کـام پـایین است. صدای الف مد  که در هنگام تدفـظ، صـدای آنهـا بـه اـرف  ، حروفی 
کم حجم تدفظ می ی بعد از آنها نیـز بـکشیده شده و به صورت نازک و  کـم گردند، الف مد  ه صـورت نـازک و 

 شود.حجم تدفظ می
کــه هــا را جمــع نمــوده و صــدا را متمایــل بــه  ــمه مــی. بعضــی بــرای درشــت خوانــدن حــروف، لــب 1 کننــد 

کشـیده صحیح نمی کـام بـام  کـافی اسـت تـا صـدای حـرف بـه اـرف  باشد، برای درشت خوانـدن حـروف، 
 شود.



 
 

 
ی(  کسیده )حروف مد   22 ▪ «0»درس سوم: صداهای 

 

 مانند: ؛اندروشن ساخته
ْٰمِالَّْ  ݧ ݧ ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݧ ݧ ْݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݧ ْْ-هَّ دمݨݨݨݨݨْٰمجَّ ْٰمِکتَّْْ-ْْْهَّ ݧ ݧ ْمݨݨݨݨݨݨݨݨݧ ْْ-بَّ ݩݩݩݩݩݩْٰذَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ْملِْْݧ ݨݨݨݨݨݨݨْٰمقَّْْ-ْك  ݧ ْمݨݨݨݨݨݨݨݧ لَّ ݨݨݨݨݨݨݨݨݨْٰمِخلَّْْْ-ْتَّ ݧ ݧ ْمݨݨݨݨݨݨݨݨݧ ْْْ-فَّ ْمݨݨݨݨݨݨݨݨݧْٰمعَّ دَّ مْْ-ْْهَّ ݨݨْٰهَّ ْݨݨݨݨݨݨݨݨݧ ݧْٰذَّ ݧ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ِْنْݧ

ْ س  ْٰممَّ ݧ ݧ ْمݨݨݨݨݧ ْْْ-ِْجدَّ من  مݨݨݨݨݨݨݨٰ ممَّ مݨݨݨݨݨݨݨٰ مهَّ مݨݨݨݨݨݨݨݨٰ ْْْ-ْْْیَّ مَّ ْٰݦݦَّْومݨݨݨݨݨݨݨݦْٰمس  ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݧ ݧ ݧ ݧ نَّْْْْ-ِْتْْݩݩݧ ْٰممَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْمݨݨݨݨݨݨݨݨݨݧ مْْْ-ِْفع  ْٰقَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݨݨݨݨݨݨݨݨݨݧ ݩݩݩݩݩْٰمِصرَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ْْْݧ ݧْٰمیَّْْْ-ت  ْمݨݨݨݨݨݨݨݧ ِْلْمݨݨݨݨݨݨݨݨْٰممَّ ْك 
ْ ݩݩݩݩݩْٰݦَّْورَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْْݩݩݩݩݧ مَّْْ-ِسیَّ ر  ݧْٰمح  مْ-ِْتْمݨݨݨݨݨݧ جَّ ْݨݨݨݨݦݦݦْٰی  ْْ-مِدل  عَّ ْمݨݨݨݦْٰممَّ ْْ-ِْيش  مَّ ل  ْْ-ِْتْمݨݨݨݨݨݦݦْٰمظ  ذَّ ݩݩݩݩݩݩْٰکَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ِْلْْݩݩݩݩݩݧ ْْْ-ْك  ْمݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݧْٰمعَّ ة  ِْقبَّ

ی در قرآننحوۀ عالمت  های با رسم الخط ایرانیگذاری الف مد 
ی را بــه صــورت ایســتاده الخــط ایرانــی، فتحــۀ قبــل هــای بــا رســمدر قــرآن از الــف  مــد 
کشیده باشدا(ْݨݨݨݨݨݦْٰمممم)اند گ اری نمودهعالمت ظ فتحه با صدای   مانند: 2؛، تا نشانگر تدف 

 

ݧْٰشمممَّْ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ْْْ-ْاِرق  رمممح  ݨْٰج  ݧ ْلاممثَّْْْ-ْاِتْݧ ْْݦݦݦݦݦݦݦݦٰ ةَّ ْْ-ثَّ ومممص  ْلَّ ْݨݨݨٰ ݧْٰممممنَّْْ-ات  ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ْاِرق 
ݧْٰع ݧ ݧْٰهمماِلیَّْݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩْٰقْْ-ْاْݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْٰتمماِنْݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ݨݨݨْٰبممِعْْْ-ْات  ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩْٰاِدنݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْلاْْ-ْاْݧ ݩݩݩْٰغْݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩٰ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْممالِْݧ ݧْٰسْْ-ْبَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْٰهمماِفلَّْݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْاݧ
ن ݧْٰم  ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩْٰاِفقݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ سْْ-ْات  ݨݨݨْٰلَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ نْْ-ْاِنْاِحٰرْݧ ݧْٰجَّ ݧ ݧ ݧ ْݧ ْاحَّ ݨݨْٰمْْ-ْْك  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ نݧ دَّ عَّ ݩݩݩْٰاْوَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧِْٰرعْْ-ْاْݧ ݧ ݧ ِتهݧ ݧْٰایَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْاݧ

ݨݨݨݧِْٰبِلس ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْاِنْݧ جْ-ْك  ݧْٰت  ݧ ݧ ݧ ْاِدلْ ݧ ݧْٰکْ-ْك  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݧ ݧ ݧ ݧ تݧ ْٰانَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لاْ-اْݧ ْفَّ ْٰکْݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݦݦٰ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ نْ-اِشفَّ ت  ِلمَّ ݩْٰک  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْاݧ
ْ ݨݨݨْٰمْوَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩْٰاْکݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ نݧ ْلَّ ݧْٰانَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݨݨݨِْٰبمْ-ْاْݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ نݧ ِعد  ݩݩݩْٰاْتَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݨݨݨْٰجْ-اْݧ ݧ ݧ ݧ زݧ ݧْٰاوَّ ݧ ݧ ِْٰبنْ-اْݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْٰاِصيَِّتهݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݨݨݨݨݨِْٰلِعبْ-اْݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩْٰاِدنݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْاݧ

 

ــرآن ننترره: ــه، نوشــته نشــده، در ق لی  ی در نگــار  او  کــه الــف مــد  ــا در مــواردی  هــای ب
مممممم)اند الخط ایرانی فتحۀ حرف را به صورت ایستاده نوشته رسم ـظ  (ممممݨݨݨݨݨݨݦٰ تا دملت بر تدف 

کند کشیده   مانند: ؛فتحه با صدای 
 

ِْالْٰ ْاْْْٰ-ْاِنْٰذْٰهْْْ-ْهَّ نَّ ْٰذْاْْْٰ-1ْْذَّ ٰاِبْْ-انَّ ْْ-مَّ ْاْٰرَّ ٰذْْ-ْك  ْلِْکَّ ٰذْْ-ْك  ِْنْفَّ ْك 
ٰمْ ِْالْْٰ-ْاِتْٰوْس  ْهَّ ِةْٰیْقِْْ-ْك  ٰمْٰذْْ-ْمَّ ِتنْٰلِْاْْٰ-اْاِتنْٰیْٰاْْٰ-اِْلک  نَّْْْ-ْاْهَّ ْاْٰش  ْن 

                                                           
ی، بعضی وقت 2 کنین خو. الف مد  ْشود، مانند: انده نمیها به خاار التقاء  سا ِشف  اْاک  نَّ ب َّ های ، در قرآنرَّ

ی خوانده مـی که الف مد  شـود، فتحـۀ قبـل از آن با رسم الخط ایرانی برای راهنمایی قاری قرآن، در مواردی 
ی خوانده نمیرا به صورت ایستاده نوشته که الف مد  کند و در مواردی  شود،  اند تا دملت بر فتحۀ اشباعی 

ٰنااند، مانند: آن را به صورت معمولی نوشتهفتحۀ قبل از  ِمع  ٰناْس  ٰناِْان َّ ب َّ ،ْرَّ ِشف  اْاک  نَّ ب َّ  .رَّ
کدمات شبیه  1 ٰاِبْ». در  ْوْمَّ نَّ ممممممْ»ْ، الف موجود، همزه است و عالمت موجود «ٰاذَّ ، فتحـۀ ایسـتاده اسـت «ممممممݨݨݨݨݨݨݨٰ

ممممممممم»رو ایـــن عالمــت  ایـــنکــه دملـــت بـــر فتحــۀ اشـــباعی دارد، از   بایـــد روی حـــرف یــا قســـمت بـــام قبـــل از «ممݨݨݨݨݨݨݨٰ
ْْٰ-ٰاْْ)الف  ݨݨݨݨݨݨݨݨݧ ݧ ݨݨݨݨݧ ݧ کنار آن   (اْْْݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݧ گیرد نه در  ݨݨݨݨݨْٰ)ْْقرار  ݨݨݧ ݧ ݧ  .ݥْ(ْاْْݨݨݨݨݨݨݨݨݧ



 
 

 
کریمخوانی  بخش اول: روان ▪ 24  قرآن 

 

  تمرینپرسش و 
ت نام. 2 ی را تعریف و عد   گ اری آن را تو یح دهید.الف مد 

کـم حجـم و بعـد از چـه حـروف، درشـت و . 1 ی بعـد از چـه حروفـی، نـازک و  الف مد 
ظ می  شوددپرحجم، تدف 

را به صورت شمرده و با لحن عربـی بخوانیـد و مـوارد درشـتی و نـازکی زیر کدمات . 3
ی را مشخپ   .کنیدالف مد 

 

ِاٰذْ ٰحْْْ-ْْافَّ ْمماتَّْٰخْْْ-ْْااٰهْدَّ َّْارٰحْْْ-ْْاِتْیْٰݩݩݦݦݦْٰاْْ-ْْمَّ ݧ ْݩݩݩݧ ٰرْْْ-ْب  ݩݩݩݩݩݩِْٰعظْْ-ْْااٰدْاَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ْاِءْٰلݩݦݦݩݦْٰاْْ-ْْامَّ
ْافَّْٰلمممِخْْْ-ْْْاِتْاِلٰحْٰصْ بْْ-ْْك  ْݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨݨݦݦْٰممم  کةَّ ْْْ-ْْارَّ ٰمِْلٰبْْْ-ْْااٰلٰقْممفَّْْْ-ْْااِبٰهْٰرْمممخَّ ه  ْااس 
ْاِتْاٰلݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨݨݦْٰممخْْ-ْْابْٰممماِصْٰحْ ٰرْْْ-ْْك  ٰنْاَّ اْٰممفَّْْْ-ْْااِذل  نِْٰبٰضْْْ-ْْه ْرَّ ت  ٰسْْْْ-ْْااعَّ ْاِتْاِفٰحْم 
ٰغْ ٰنْْْ-ْْااِتنْٰیِْٰباْْٰ-ْْااِرِبٰهْمَّ ْمَّ ٰلقْْْٰ-ْاِزلَّ ج  ْرَّ ٰهْْْ-ْاِنْالَّ ِتِهٰمْش  اْْْٰ-ْاْادَّ ْاِنِْخٰرْفَّ
ٰجْ اَّ َّْابفَّ ݧ ٰذْْ-ْاْٰهْݧ ْلِْک  ٰمْٰعْْْ-ْك  ه  تَّ قْْٰ-اْاِقبَّ ِلٰمْْ-اِتْاِنتْٰوَّ فْ-ْاِتِْبکَّ َّْاَّ ذݩݩݩݧ ݩِْٰبعَّ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْاݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨݨݨݨݨْٰمماِبنْݧ

ْٰک ݩݧ ݧ ݧ ݧ ِْمٰزْݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݦْاݧ ٰهْنَّ ٰنْْْ-اْماج  ٰمْاٰدْفَّ ْٰطْْاْٰلْاْٰمْْ-ْااِرِهٰمْمݨݨݨݨݨݨݨݨْٰمثݦݦݦݩݩْٰاْْ-اْاه  ةَّ نْْٰاقَّ نمݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨْٰمِبضْْ-ْاْلَّ ت  ْماعَّ ْاݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦٰ
ْٰل ْاِْجٰدْوَّ ٰخْْْ-ْالَّ تْٰفَّ ٰمْانَّ ْٰلقْْٰ-اْاه  ٰخْالَّ ٰقْْ-اْافْٰاْتَّ ٰمْفَّ ه  مَّ ٰمْقْْٰ-اْاس  ْفَّ ْاْبْٰالَّ ْال 

ْ
ْ

 :قال عدی 
«ْ
َّ
ْٱ ه  ت  کَّ رَّ ْبَّ ر  کث  یِهْتَّ ْف  ل َّ جَّ ْوَّ ز َّ ْعَّ ْاهلل  ر  ذکَّ ی  ْوَّ رآن  یِهْالق  ْف 

 
أ قرَّ یْی  ذ 

ْال َّ يت  لبَّ
ٰماِءْ هِلْالس   ِْلاَّ یء  ض  ْی  ْوَّ ین  ٰیاط  ْالش   ه  ر  هج  ْتَّ ْوَّ ه  ٰلاِئکَّ ْالمَّ ه  ر  حض  وْتَّ

رِضْ هِلْالاَّ ِْلاَّ ٰواِکب  ْالکَّ یء  ض  ٰماْت   .«کَّ
کنند، برکاتش فراوان  خانه که در آن قرآن خوانده شود و در آن، خدا را یاد  ای 
گردد و فرشتگان در آن خانه حا ر، و شیااین از آن خانه دیر خواهند  می

که ستارگان برای اهل زمین  درخشد برای اهل آسمان، همان شد و می گونه 
 د.درخشن می

 (1القرآن، حدیث  از ابواب قراء 21)باب  550،   3وسائل الشیعه، ج 



 

 

 
 
 
 

 درس چهارم  
ی(   «2»صداهای کشیده )حروف مد 

کشید» ی(کسره ) ۀصدای    «یاِء مد 
گیرد  2هرگاه بعد از حرف مکسور، حرف یاء ، این یاء، باعث دو برابر مد  و (یݥݥ ݤر ݭݭݪݪݭِ رررر )قرار 

کسره می ی»رو به آن این شود، از کشش صدای   گویند.می «یاِء مد 
ی» در فارســی  «ای»، نــزد تمــامی حــروف یکســان و هماننــد صــدای «صرردای یرراِء مررد 

 مانند: ؛است
 

ْ س  ْممیْ ْ-ِْلیممر  ِدیْْ-ِْرید  ْمحَّ ْْ-دَّ ِنيب  ْْ-ا  ْک  ِکیْ-ِریم  ْْ-ْن س  ِضیق  ْیَّ
ْ مَّ ِمیِصیْْ-ِلیْمعَّ ْْ-قَّ ْْ-ِسِنینَّ ِبيِلیْْ-ِسيِنینَّ ِمیْ-س  نَّ ْْ-ْغَّ ِصيب  ْی 

ْْ ِعید  ِلیْْ-ی  س  ْْْ-ر  ان  ْْْ-فِیِْدیِنْْ-ِایمَّ ِتيمَّ اِصیْْ-یَّ وَّ ْْ-نَّ ِمیِنك  ْیَّ
ِکِهْ ْممفَّ ْْْ-ینَّ طَّ نِیمفَّ ْْْ-رَّ ِدیِنینَّ ِنیْْ-مَّ قَّ لَّ ْمفَّْْ-خَّ ْْ-ِرِحینَّ ِصيب  ی  ْس 
ِعی ن  اْممس  هَّ نَِّسْْْ-ْاِْدهَّْممفِیِْجیْْ-ْد  اْممفَّ هَّ ِجْْْ-ْیتَّ تَّ نِیمس  ِنیْْ-ْد  لَّ عَّ ْجَّ

اْ ِْفیهَّ اِلِدینَّ اْْ-خَّ اِننَّ اذَّ اْْ-فِیْءَّ ِْفیهَّ ةَّ اِشیَّ اْ-لَّ اِمهَّ نَّ ْْ-ْفِیْمَّ ةَّ ِسیلَّ ْوَّ

                                                           
کن است و هی  2 ی، ذاتا سا کسـرۀ گونه حرکتـی نمـی . یاء مد  کشـش دادن صـدای  پـ یرد، و تنهـا نقـش آن، 

کسره»رو به آن  این، از استحرف قبل  کشیدۀ   . گویند می« صدای 
هـای بـا انـد ولـی در قـرآنهای با رسم الخط عربی، ترکی و ایرانـی، آن را بـدون عالمـت سـکون نوشـتهدر قرآن

ْاند، مانند: الخط شبه قارۀ هند، آن را با عالمت سکون، نشان دادهرسم ِلی  ِبي  ْْ-س  نَّ ِنی  ِدی   .مَّ



 
 

 
کریمخوانی  بخش اول: روان ▪ 26  قرآن 

 

گذاری یاء ی در قرآن نحوۀ عالمت   ایرانیالخط های با رسممد 
کسرۀ قبل از یاایرانیالخط با رسم های در قرآن ی را به صورت ایستاده ی  ،   مد 
ݥݥݥى  ݪݪݪݪݪݭݭ  ررررررر)اند کردهگ اری عالمت کشیده باشد؛تا نشانگر تدف   (ݬݬݔ کسره با صدای    مانند:2ظ 

ْیٰزْݭݭݪݪ ْمم ٰوْْْ-ْاْیِهٰمْفْ ْْ-ْانَّ ْرَّ ْیٰعْم ْْْ-ْیاس  ݩݩݩݩݧِْٰالْْ-ْاِفْیٰلاْ ْْ-ْاد  ݧ ْݧ ٰلْْ-ْْیه  ْْْ-ْْیام ْکَّ ید  مد  ْش 
ْ ْممݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨِْٰعبْْ-ْیْات ْٰلممص  ْْْ-ْیْاد  ح  ْممیتَّ ٰقْْْ-ْد  ْْ-ْْیام ْمَّ ِیر  ص  ْْ-ِلٰسان یْْ-مَّ یم  ظ  ٰلاق یْ-عَّ ْم 

ِةْْ ینَّ د  ن یْْْْ-مَّ ٰرادَّ
ْْْ-اَّ ینَّ ْْْ-ٰفاِکه  ینَّ ْاِتبْ ٰکْْ-ٰءاِخذ  ٰسْْْْ-ْْینَّ ْاَّ ْاط  ْاِفْیٰلِلا ْْْ-ْیر 
یْْ ن  قَّ

لَّ ݭْ ارمݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨْٰباَّْْْ-خَّ ݫ ْݫ ْاِلدٰخْْْ-یقَّ ݭ  ْݭݫ ْْْ-ْینَّ ع  ٰهْا  ٰحْْْ-ْایذ  ْلَّ ْاِفظ  ْْْ-ینَّ ع  ٰهْمَّ تَّ ی ْْ-اْيش  عَّ فَّ
ْاينْٰاَّ

ْمݭݭݭ ْماِرجِبٰخْ ݨݨْٰمیماْ ْْ-ْْینَّ ݧ ٰهْمݨݨݨݨݨݨݨݧ ٰقْْْ-ْاان  تَّ ْاِبل ْم  ٰصْْْ-یْات ْاٰلمݨݨݨݨݨݨݨݨݧْٰمِبِرسْْ-ینَّ ْممياب ِْبمَّ ٰلْ-حَّ م  ْیِهْاقْ فَّ
ْاِرم ْٰصْ ٰنْف ْْ-ْینَّ ْٰلْ-اْاِکِبٰهْیْمَّ ْوَّ ض  ْاْن  ٰسْْ-یع  ْافِْم  ْح  ݭݭْ اِزنِبٰخْْ-ینَّ ݫ ْݫ ِکه ْْ-ْینَّ ْمیفَّ ْنَّ  

کشید» ه  ۀصدای  ی(ضم    «)واو مد 
گیـرد  1یهرگاه بعد از حرف مضـموم، واو ررررررررر)قـرار  ایـن واو، باعـث دو برابـر مـد  و ، ( ر وݨُ

ه می ی»رو به آن این شود، از کشش  صدای  م   گویند.می« واو مد 
ی» در فارســی « او»یکســان و هماننــد صــدای ، نــزد تمــامی حــروف «صرردای واو مررد 

 مانند: د؛باش می
ْ ول  ق  ْْ-اَّ وتِیَّ ْْ-ا  وب  ل  ْْ-ق  وه  ذ  ْْ-خ  وِدیَّ ْْ-ن  ود  م  ْثَّ ْمݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨݨْٰهْ-ْ ونَّ ورِْْ-ار  د  ْص 

ْ ونَّ وح  ْْ-ی  ونَّ ور  وِزْْ-ت  ن  ْمݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨْٰقْ-ک  ونَّ ْْ-ْار  ونَّ وِقن  ْْ-ی  ونَّ وت  م  نْ-یَّ وب  ل  ْامݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨْٰق 
                                                           

ی، بعضی وقت2 کنین خوانده نمی ها. یای  مد  مِةْفِمیشـود، ماننـد: به خاار التقاء  سا ِدینَّ هـای بـا ، در قـرآنالمَّ
ی خوانـده مـیرسم کـه یـای مـد  کسـرۀ قبـل از آن را بـه الخط ایرانی، برای راهنمـایی قـاری، در مـواردی  شـود، 

ی خواصورت ایستاده نوشته کـه یـای مـد  کنـد و در مـواردی  کشـیده  کسـرۀ  -نـده نمـیاند تا دملت بر صدای 

کسرۀ قبل از آن را به صورت معمولی نوشته ِةْفِیاند، مانند: شود،  ینَّ د   .المَّ
کن اسـت و هیچگونـه حرکتـی نمـی1 ی، ذاتا سا کشـش دادن صـدای  ـمۀ . واو مد  پـ یرد و تنهـا نقـش آن، 

کشیدۀ  مه»رو به آن این ، از استحرف قبل   .گویند مینیز « صدای 
هـای بـا انـد ولـی در قـرآنایرانـی و ترکـی، آن را بـدون عالمـت سـکون نوشـته الخط عربـی،های با رسمدر قرآن

ْاند، مانند: الخط شبه قارۀ هند، آن را با عالمت سکون، نشان دادهرسم نَّ و  ر  و  ْْ-ت  نَّ و  ت  و  م   .یَّ



 
 

 
ی(  کسیده )حروف مد   23 ▪ «1»درس چهارم: صداهای 

 

ْ ونَّ وب  ت  ْْ-یَّ ونَّ د  وعَّ ْمݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦْٰقْ-ْی  ونَّ ْْ-اِدر  ونَّ وِقد  ْْ-ت  ک  ون ْفَّ ْید  ْْ-ی ونَّ د  وعَّ ْت 
ْکْٰ ونَّ ظ-اِلح  ْمݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦْٰلَّ ونَّ وهْ-اِلم  ر  قَّ عَّ وهْٰ-امݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨْٰفَّ ح  بَّ ذَّ شْ-اْفَّ ْمݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦْٰفَّ ونَّ کْ-اِرب  ْݨݨݨݨݨݨݨݨݧْٰملَّ ونَّ ْاِذب 

خ ْمݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨْٰی  ونَّ ْْ-اِدع  د  ٰهْت  ونَّ ْیر  ْْ-ا د  مَّ ْلَّ ونَّ ٰمْْ-ین  ه  ومَّ ح  ْش  مْ–ا ک  وب  ل  ْامݨݨݨݨݨݦݦݦݨݨݨْٰق 
ْ ونَّ ول  ق  یَّ س  تَّسْْ-ْفَّ ْمݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨْٰیَّ ونَّ ل  تَّْْْ-ْاءَّ َّْاوٰلممیَّ ݧ ْݧ ونَّ غْْ-ْم  تَّ ْمݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦْٰیَّ ونَّ ز  ْامَّ

تَّش ݩݩْٰم  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ونَّ خْ-اِکس  تَّ ْمݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨْٰیَّ ونَّ ت  ٰجْْ-افَّ ونَّْی  ْاِور  نْْٰ–ْك  تَّ ْم  ونَّ س  ْافَّ
ْ

ی، در قرآنشکل واو  یادسپاری: گونـه تفـاوتی با عربـی هـی ایرانی الخط های رسممد 
 ندارد.

کتابت امریز عرب، شکل  ۀ»در  کسره و  م  ی»قبل از « فتحه،  را « الف، یاء و واو مد 
« آ، ای، او»نماینـد )هماننـد صـدای اکتفـا مـی« الف، یاء و واو»آیرند و به نوشتن نمی

های اخیـر، در نگـار  قـرآن نویسندگان در سالرو بعضی از این در زبان فارسی(، از 
کسره و  مۀ قبل از الف، ی واو و یاء نیز از همین رو ، پیروی و عالمت فتحه،   مـد 

 اند، مانند:را نیایرده
 

ماْ تاه  خانَّ طیعونیْْ-فَّ هاْْ-اَّ ونَّ دیر ْْ-ت  دینونَّ مَّ لومونیْ-لَّ لاتَّ ْفَّ
 پرسش و تمرین 
ت نام. 2 ی را تعریف و عد   گ اری آن را تو یح دهید.یاء مد 

ت نام. 1 ی را تعریف و عد  کنید.واو مد   گ اری آن را بیان 

 را به صورت شمرده و با لحن عربی بخوانید. ریزکدمات . 3
 

ْ وت  م  وذ ْْ-یَّ ْینْٰا  ْْ-ا ون ی
ْْ-ٰءات  ف  وس  ْْ-ی  وِب ن  ْْ-ذ  وقَّ س  ْْ-ف  ور  م  ْْ-تَّ وتِیَّ ْا  ْٰما

ْاث ْٰلمثَّْ ٰنْْ-ینَّ ول  س  ْرَّ ٰیْْ-ا ْات ِْلحَّ وٰدْْ-ی ذ  ْتَّ ٰیْْ-اِن ْش  ْاط  مْ-ْین  ه  وتَّ سْ-ْامݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨْٰح  ْمݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨْٰاَّ ْاط  ْیر 
ْ ݩْٰیقِلم  ݧ ݧ ْݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨْٰمماِتنݧ ْْ-ا د  ْینْ مَّ وٰجْْ-ینَّ ْاِدل  وهْْٰ-ْك  ر  مَّ ْعَّ بْْٰ-ْاوَّ ونَّْی  ْمماِیع  ْیَّْٰلْ-ْك  ْمموبْ مت ْما ْونَّ
ج ت  نْ اݨݨݨݨݨݦݦݨݨْٰماَّ ونَّ

ْٰخْمݨݨݨݨݨݨݦݦݨْٰیهفْ ْ-ْیِدل  ْا ونَّ عْ-ْاِلد  سمݨݨݨݨݨݨݦݦݨْٰطَّ ْمَّ ْمݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨْٰام  ْاک  مْ-ْینَّ زمݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨْٰفَّ ْتَّ ْ ا ݫ ݫ نْ ݫ ونَّ ْیید 



 
 

 
کریمخوانی  بخش اول: روان ▪ 28  قرآن 

 

ٰل ون ْفَّ وم 
ل  زمݨݨݨݨݨݨݨݦݨْٰاْکٰمْْ-یْاْتَّ ْیَّ ْ ادَّ ݫ ݫ ْممیݫ وب  ل  ْق  ْفْ ٰلْ-غ  وت  م  ْکْ-ْاٰهْممیاْیَّ ماݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨْٰموَّ وه  ب  ْاَّ ْامݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦْٰنَّ

اْٰ ْفَّ وٰمْٰرْخَّ ق  ٰقْاِنْیَّ ٰمْاِنْمَّ ه  ٰجْْ-اْامَّ ْف ْی  ونَّ
ٰدْْ-ااِتنْٰیْٰاْٰیْاِدل  جَّ وَّ ورِْاْف ِْبٰمْْ-ْایٰهْاْفْ فَّ د  ْیْص 

ݩݩَّْایٰل ݧ ݧ ْفْ ممݧ ونَّ وق  ْٰهْمممیذ  ِْاٰذْمممفَّْْ-ا وِذیَّ ْا  مْْٰ-ْا ونْٰوَّ م  لَّ ْظَّ ْقْ-ْاا ْٰلݨݨݨݨݨݨݨݦݨْٰمموَّ ْٰغْالَّ ْممالِْا ک  ْلَّ ْممبَّ ْم 
ْضٰمْ ْا ْلَّْݦݦݦݦَّ وه  ب  ْرَّ طْ-ْك  اَّ ْمݨݨݨݨݨݨݨݦݦْٰفَّ وه  قٰخْْ-ْاع  ْمَّ ْخام ْمݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨْٰافَّ ْوَّ ْمݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦْٰی ع  ْوَّ ْافَّ ٰمْنَِّسٰیْْ-یِد ه  وتَّ ْااح 

ْ ٰرادَّ ْاَّ ْٰماٰذا ونَّ ول  ق  یَّ ْْ-فَّ ك  عَّ نَّ ْمَّ ْٰما ونَّ ْٰهار  ْٰیا ْْ-ٰقالَّ وت  ْٰمار  ْوَّ وت  ْٰهار  ِبٰباِبلَّ
ی ق  يَّس  ٰماْفَّ ک  د  حَّ ْْ-اَّ ٰناِتك  ٰناْف یْبَّ

یْْ-ٰماْلَّ ٰلام 
ِْبکَّ یث ٰناْ-ِبِرٰساٰلات یْوَّ د  ْحَّ ْٰماْٰکانَّ

 

بهترین راه برای آموز  و یادگیری قرائت صحیح با لحن عربی استفاده  یادسپاری:
کریم از نوارهای  کوتاهی را  ۀ، برای این منظور، سوراستآموزشی قرائت قرآن 

 زیر را به ترتیب انجام دهید:انتخاب و مراحل 
کردن به خط قرآن؛ . 2 گو  دادن همزمان با نگاه   پخش آیات و 
 و خواندن همزمان با نوار با صدای آهسته؛  همان آیات ۀپخش دیبار. 1

 همان آیات و خواندن همزمان به صورت همخوانی با نوار؛  ۀپخش دیبار. 3

گو  می ۀهمانند مرحد. 3 دهیم، در هنگام وقف، ایسـت  اول، به آیات پخش شده 
 دهیم؛ خوانیم، و س س به این نحو ادامه می زنیم و مانند نوار می نوار را می

 کنیم. یخوانیم و س س با نوار مقایسه م یچهارم، اول م ۀعکس مرحدبر . 5
ــا  در هنگــام اســتفاده از نــواز، بایــد بــه مطالــب درس، توجــه بیشــتری داشــته باشــید ت

گیرد و به صورت مدکه درآید.  خوب در ذهن جای 
کریم، با چند بار تکرار،  کامل با روان خوانی قرآن  با انجام این مراحل،  من آشنایی 

 فق به حفظ آن سوره ها نیز خواهید شد.مو
 
 



 

 

 
 
 
 

 درس پنجم  
 «سکون»

 
که هی   نامند.می« ساکن»گونه حرکتی نداشته باشد، حرفی 

 شود.استفاده می (ممممممممممݨݨݨݨݨْݦممم)برای نشان دادن حرف ساکن، از عالمتی به این شکل 
 است. «نبود حرکت»و به معنای:  «سنون»، (مممممممݨݨݨݨݨْݦممممممم)اسم این عالمت 

ممممممممم)ایــن عالمــت  کدمــۀ اواز ابتــدای ْْ(مممممممݨݨݨݨݨݦ گرفتــه شــده و نشــانگر خفیــف و « خفیــف»ل 
د(  ک )یا مشد  کن در مقابل متحر  ظ شدن حرف سا کـاربرد استسبک تدف  ، به خاار 

یاد و اختصار، نقطه و دنبالۀ آن را ح ف  ْْ)  ،اند کردهز  (ْخفیفْْْْْْخمْْْْْݠ
کن از رأس المـیم ـ  ــــ) در بعضی از قـرآن هـا بـرای نشـان دادن حـرف سـا اسـتفاده  2(ــــــ

کدمــۀ ایــ 1کننــد،مــی گرفتــه شــده « نُمســک   »ن شــکل از ابتــدای  کن شــده(  )یعنــی ســا
نْْْْْممْْْْْْْْ◦ْ) است،

سک َّ ْ.(ْم   
کف»را  «حرف دارای عالمت سنون» یادسپاری:  نامند.می «سا

                                                           
که این شکل . بعضی بر این عقیده 2 گرفته شده، در عدم ریا ی صفر دملت  « ◦» اند  از صفر اهل حساب 

 «عردم حرکرت س سرنون»و در عدم قرائت دملت بر خالی بودن از حرکـت  «عدم عدد»بر خالی بودن از عدد 
 کند.می
کنند، و بر این  ، برای نشان دادن حروف ناخوانا استفاده می«ْ◦ »الخط عربی، از این شکل  های با رسم قرآن

که این شـکل عقیده هست کنـد؛ ماننـد:  می «عردم تل،رظ س ناخوانرا»، دملـت بـر خـالی بـودن از تدفـظ «ْ◦ »ند 
و ِرب  اْ ا  ِاض  ْ و  ،ْس  م   .ِریک 

ــا رســم . قرآن1 ــرای نشــان دادن «  ◦» الخط ترکــی، از ایــن شــکل  هــای ب کن»ب کننــد؛  اســتفاده می« حــرف ســا
ُتم   ف  ، خ  م  د  س   .مانند: ا 
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کف» کمــک حــرف ایــن از  ؛شــود، بــه تنهــایی خوانــده نمــی«حرررف سررا رو همیشــه بــه 
ک قبل از خود و به   مانند: ؛شودیک بخش خوانده میمتحر 

 

ْ ِلم  س  ْْ-اَّ م  ت  ْْ-ِخف  ِمت  ْْ-ت ش  م  ه  ن  ْْ-عَّ م  ک  ْْ-ِمن  ِصر  ب  ْْ-ْاَّ م  ت  د  دَّ ْْ-ص  م  ت  ِمن  ْاَّ
ْ خ  تَّ ْیَّس  ْف  ْْ-ونَّ م  ک  لَّ ب  ْْ-قَّ م  ت  ر  فَّ ٰهْْ-ْک  ت  عَّ ض  ْوَّ ٰهْْ-ا ت  ع  ض  ْوَّ ْْ-ا نَّ ِفف  ع  تَّ ْیَّس 

ْ ونَّ ق  ل  خ  ْْ-یَّ ونَّ ق  لَّ خ  ْْ-ْی  ه  ِلص  خ  تَّ س  ْْ-اَّ م  ک  ت  بَّ جَّ ع  ِصٰفْْ-اَّ خ  ْْ-ْاِنْیَّ نَّ ِرک  ْی ش 
ْ خ  ٰنْاَّ ص  ْلَّ م  ْْ-ْاه  ونَّ ِصر  ب  ٰوْْ-ت  م  ْاَّ م  ه  ْْ-ال  م  ت  ن  ْک  صْ–ِْان  ب  ْارمݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦْٰاَّ ْݩݩݩ  م  ْْ-ْک  ْتَّس  ِتر  ْتَّ ْونَّ

ْ م  ه  رَّ ثَّ ک  ٰنْْ-اَّ ل  س  ر  ْاَّ م  ْْ-اْک  نَّ ل  لَّ ظ  یَّ ْْ-ْفَّ ونَّ ِنب  تَّ ج  ٰنْْ-یَّ ق  زَّ ْرَّ م  ْْ-ْاه  م  ک  ت  ف  لَّ خ  اَّ ْفَّ
ب ْ
ذَّ ب  ذَّ ْم  ْ-ینَّ ِلک  ه  ت  فَّ ْْ-اٰنْاَّ م  ه  ِسنَّت  ل  ْْ–اَّ ونَّ ِهن  د  ی  ْْ-ْفَّ م  ک  ِحتَّ ي س  نْْٰ-فَّ د  دَّ م  ْاَّ م  ْاک 

ْ م  ک  ت  بَّ جَّ ع  ْاَّ ون ْْ-ِْاذ  م  ت 
ف  لَّ ْخَّ ٰنْْ-ی ج  رَّ خ  اَّ ْفَّ م  ْْ-ْاک  م  ن ن  نَّ ک  ْْ-اَّ م  ه  ِرج  د  تَّ نَّس  ْس 

ْٰل ٰمْوَّ ه  ر  هَّ ن  ن ْْ-اْاْتَّ ِفل  ک  ونَّْْ-اْيٰهْاَّ ِلق  ز  ی  ْلَّ وٰهْْ-ْك  م  ک  ِزم  ل  ن  ْْ-اْاَّ م  ک  ونَّ ع  مَّ ْیَّس  ل  ْهَّ
ٰذاِبٰنا ِبعَّ ݩَّ فݧ ْْاَّ ونَّ ِجل  ع  تَّ اْ-یَّس  ْْمَّ م  ک  ْْلَّ یفَّ ْْکَّ ونَّ م  ک  ح  ْْ-تَّ ْْٰقالَّ ونَّ د  ب  ع  تَّ ْْٰماْاَّ ونَّ ِحت  ن  ْتَّ

 

کن ما قبل مفتو   و واو ننته: ݨَّْمممممم)میای  سا ْݨݨݨݨݦݦݨ مممممممممْو  (ْمݨݨݨݨݨݨَّ ت  گردد، به نرمی ادا میی  و باید دق 
ه»تا فتحۀ قبل از واو، به صدای  کرد « کسره»و فتحۀ قبل از یاء، به صدای «  م 

  مانند: ؛متمایل نشود
ْ ي س  تْ-لَّ ْمݦݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨَّْاَّ ْْ-و  مَّ و  ْْ-یَّ فَّ ی  ْْ-ک  نَّ ی  ْْ-دَّ فَّ و  ݩݩݩَّْتݦݦَّْاْ-س  ݧ ݧ ْݧ ْْ-و  رَّ ی  ِنْْ-ْغَّ ی  لَّ ِْرج 
ْ نَّ و  هَّ ن  ْْ-یَّ م  ک  ی  لَّ ْْ-عَّ نَّ و  عَّ ِنْْ-ِفر  ی  لَّ ج  تْ ْ-رَّ ی  فَّ خ  ْمماَّ ٰلْ-م  و  ْاَّ ْْاد  م  ْْ-ک  م  ک  ثَّ رَّ و  ْاَّ
ْ م  ه  ت  بَّ و  ْْ-تَّ ٰناك  ی  طَّ ع  یْ ْ-اَّ زَّ ْتْ جَّ م  ْْ-ْه  م  ک  ی  وَّ خَّ ْْ-اَّ م  ه  نَّ و  رَّ ْْ-تَّ م  ت  ف  جَّ و  ْاَّ
ِنْ ی  تَّ خ  ِنْمݨݨݨݨݨݨݨݦݦْٰصْ-ْا  ی  ْْ-ْاِلحَّ م  ه  نَّ و  ش  خ  تَّ ْْ-اَّ ت  و  دَّ ْغَّ ِْاذ  ْْ-وَّ م  ه  ِعد  و  مَّ ْلَّ

نْٰاْٰ ی  ٰمْوَّ اَّْْ-ْااه  نْٰلَّ ی  قَّ ْس  م  ْْ-اک  م  وه  م  ت  و  عَّ دَّ هْ-اَّ ْلَّ ت  ی  لَّ م  ْمݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨْٰاَّ تْْٰ-ا تَّ ِنْم  ی  ْاِبعَّ
ْ
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کدمه و شمرده بخوانید. ریزآیات  تمریف: کدمه   را به صورت 
ْ
ْ
ْ

ٰلا ِزن یْوَّ خ 
ْْت  مَّ و  ْْیَّ ونَّ ث  عَّ ب  ْی 

ْ یِهم  د  ه  یَّ ْْس  ِلح  ص  ی  ْْوَّ م  ه  ْٰبالَّ
ْ ْْٰیاْٰقالَّ تَّ ی  یْلَّ م  و  ْْقَّ ونَّ م  لَّ ع  ْیَّ
ْ ِْْلمَّ مونَّ ممول  ق  اْتَّ ْْٰلاْْممݨݨݨݨݨݨݦݦݨٰ ونَّ ل  عَّ ف  ْتَّ

ْ ٰهات  ی  ْْهَّ ٰهات  ی  ِْْلٰماْهَّ ونَّ د  وعَّ ْت 
ْ م  لَّ ع  ْْٰماْیَّ ونَّ د  ب  ٰماْت  ْْوَّ ونَّ م  ت  ک  ْتَّ
ْ ل ْْٰقالَّ ْْهَّ م  ک  ونَّ ع  مَّ ْْیَّس  ِْْاذ  ونَّ ع  د  ْتَّ

یلَّْ ق  ْْوَّ م  ه  ْْلَّ نَّ ی  ْْٰماْاَّ م  ت  ن  ْْک  ونَّ د  ب  ع  ْتَّ
ْ یق  ض  یَّ رْ ْوَّ مممد  ٰلاْیص  ْْوَّ ِلق  طَّ ن  ان یْیَّ ِْلسمݦݨݨݨݨݨݨݦݦٰ

ْ ن  مَّ ْْفَّ م  ْْلَّ ِجد  ْْیَّ ِصٰیام  ِنْْفَّ ی  رَّ ه  ِنْْش  ی  ٰتاِبعَّ تَّ ْم 
ْ م  ه  لَّ یٰهاْوَّ ْْف  ٰناِفع  ْْمَّ ٰشاِرب  مَّ ممٰلاْوَّ ݩݩَّ فݧ ْْاَّ ونَّ ر  ک  ْیَّش 
ْ ب  هَّ ِْْاذ  ن تَّ ْْاَّ وك  خ  اَّ ات یْوَّ ٰلاِْبٰایمݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦٰ اْوَّ ِنيمݨݨݨݨݨݨݨݦٰ رْ ْف یْتَّ

ْیِذک 
ْ ِلح  ص  ْْیَّ م  ک  الَّْْلَّ ممݨݨݨݨݦݨݨݨݦٰ ع  ْاَّ م  ْْک  ِفر  غ  یَّ ْْوَّ م  ک  ْْلَّ م  ک  وبَّ ن  ْذ 

ْ م  لَّ
َّ
ْْأ ح  رَّ ْْنَّش  ْْلَّك  ك  رَّ د  ٰناْ-ص  ع  ض  وَّ ْْوَّ ك  ن  ْْعَّ ك  رَّ ِْوز 

ْ ن  ح  نَّ ْْوَّ ب  رَّ ق  ممِهْْاَّ ی  ِْْالَّ ممم  ک  ِْْمن  ٰلِکممن  ْْٰلاْوَّ ونَّ ِصر  ب  ْت 
ٰها ِْْمن  م  ٰناک  ق  لَّ یٰهاْخَّ ف  ْْوَّ م  ک  ید  ع  ٰهاْن  ِمن  ْْوَّ م  ک  ِرج  خ  ْن 

ْ
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 پرسش و تمرین 
کنید.فر  . 2 کن را بیان   سکون با سا

گرفته شده و چراد. 1  شکل عالمت سکون از چه حرفی 

کدمه و شمرده بخوانید: زیرآیات . 3 کدمه    را به صورت 
 
 

یِهٰما ٰناِنْْف  ی  ِرٰیاِنْْعَّ ج  ْتَّ
ْ فَّ ی  کَّ ْْفَّ انَّ ٰذاب یْکمݨݨݨݨݨݨݨݦݨٰ

رِْْعَّ ذ  ْن  ْوَّ
ِْْاَوٰذا ت  ِرض  ْْمَّ وَّ ه  مممیِنْْفَّ ف  ْیَّش 
ْ د  قَّ لَّ ٰناْوَّ ل  س  ر  ْْاَّ یِهم  ْْف  ݫ ینَّ ݫ ݭݫ ݫ ِذرݫ ن  ْم 

ْ م  ه  ِصر  ب  اَّ ْْوَّ فَّ و  س  ْْفَّ ونَّ ِصر  ب  ْی 
ٰنا اْلَّ نمݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨٰ ٰمال  ع  ْْاَّ م  ک  لَّ ْْوَّ م  ک  ال  ممݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦٰ ع  ْاَّ
ْ وَّ ْیْ ْه  یح  یْ ْمی  ْوَّ ْم  یْ ِاَوْیت  ِْْهْلَّ ونَّ ع  جَّ ر  ْت 

ْ ْْٰذِلك  ن  ِْْلمَّ افَّ یْخمݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦٰ ام  قمݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨٰ ْْمَّ افَّ خمݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨٰ یِدْْوَّ ع  ْوَّ
ْ م  ه  ٰوالَّ م  ْاَّ مْوَّ ه  ِْدٰیارَّ ْوَّ م  ه  ض  ر  ْاَّ م  ک  ثَّ رَّ و  ْاَّ ْوَّ

ْ ِهدَّ ْْش  ِهم  ی  لَّ ْْعَّ م  ه  ع  م  صْس  ب  اَّ ْاݨݨݨݨݨݨݨݦْٰموَّ م  ه  ْْر  م  ه  ود  ل  ج  ْوَّ
ْاݨݨݨݨݨݨݨݦݨْٰمق یهمݨݨݨݨݨݨݨݦݨْْٰلَّ یَّْْاف  ح  ْتَّ نَّ یهْو  ف  ْْاݨݨݨݨݨݨݨݨݦْٰموَّ ونَّ وت  م  همݨݨݨݨݨݨݨݦݨْْٰتَّ ِمن  ْْاوَّ ونَّ ج  رَّ خ  ْت 
ْاِْ ْاَّْْن  م  ن ت  س  ْاَّْْح  م  ن ت  س  ْاَّْلِْْح  م  ِسک  ف  ِْاَوْن  ْاَّْْن  ْاْ س  م  هْت  لَّ ْاݨݨݨݨݨݨݨݦݨْٰمفَّ

ْ ید  ممر  ْْی  ن  ْْاَّ م  ممک  ِرجَّ ممخ  ْْی  ِْْمن  م  ِضک  ر  اٰذاْاَّ ممݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨٰ ْْفَّ ونَّ ر  م  ا  ْتَّ
ْْٰلا مممد  ب  ع  ْْٰماْاَّ ونَّ د  ب  ع  ٰلاْ-تَّ ْْوَّ م  مممت  ن  ْْاَّ ونَّ ْْٰماْٰعاِبممد  د  ب  ع  ْاَّ
ْقْٰ ل ْْالَّ ْْهَّ م  ت  ِلم  ْْاٰمْْعَّ م  ت  ل  عَّ ِْبيْ ْفَّ فَّ ْْوس  یِهْوَّ خ  ْاِْْاَّ ْاَّْْذ  م  ت  ْجمݨݨݨݨݨݨݨݨݦْْٰن  ونَّ ْاِهل 



 

 

 
 
 
 

 درس ششم  
 «تشدید»

 
گر ح کن و دو، رفی پشت سر هم تکرار شودا ک باشد،اولی سا ظ آن برای  می متحر  تدف 

کــه مــی ــود، چــرا  ــم ســنگین خواهــد ب ــار از یــک دســتگاه تکد  بایســت آن حــرف، دو ب
 مانند: ؛جایگاه تدفظ شوند

ْ ،ْدَّ د  ،ِْلْْْمَّ ل  ْْْص  ،ْس  س  ْمَّ
کننـد، در نتیجـه زبـان مـی 2«ادغـام»مـی لـی را در دوبرای رفع ایـن سـنگینی، حـرف او

  ُتند و سریع یک بار ولی 
ـظ آن حـرف برخـورد و جـدا مـی به محـل  شـود )در هنگـام تدف 

کـه آن حـرف، دارا  برخورد با حالت سکون و در هنگـام جـدا شـدن بـا همـان حرکتـی 
 (.است

د، از عالمتی به برای نشان مممممم)این شکل  دادن حرف مشد  ݨ    مانند: ؛کنند،استفاده می(ݨݨݨݨݨݧ
ْ د  ْْْْْْمَّ ْْد َّ د َّ ل ْْْْ=ْمَّ ْْْْْْْص  ِْْل  ل ِ ْْْ=ْص  س   ْ=ْمَّ ْْْْْس   س   2مَّ

د»و حرف دارای این عالمت را  «تسدید»، «مممݨݨݨݨݦݦݨݨ ْممممم»اسم این عالمت   .گویند می «ُمسد 
                                                           

کن2 کـه در تدفـظ آنهـا فاصـده نیافتـد  . ادغام: تدفظ دو حرف سـا و متحـرک اسـت از یـک مخـرج، بـه اـوری 
 ، مبحث ادغام(.210،   3ابن الحاجب، ج  لو شر  شافی 20)صرف ساده،   

کـه سایشــی هســتند بایــد  . ادغـام، ت ییــری در ذات حــروف بـه وجــود نمــی1 آیرد، از ایـن رو در تدفــظ حروفــی 
کرد تا صدای حرف در هنگـام ادغـام قطـع نگـردد و بـه صـورت حـروف انفجـاری تدفـظ نشـود؛ ماننـد:  دقت 

د» کدمۀ « سین مشد  س   »در  چنین  ، چگونه صدای سین جریان دارد، در بقیه حروف سایشی نیز باید این«م 
د»باشــد؛ از ایــن رو قطــع صــدای  ان  »در مثــال «  ــاد مشــد  تّٰ ــاخ  ض ّٰ ــان « ن  ی کــه بعضــی از قار اشــتباهی اســت 

  اد مانند صدای حرف سین باید جریان داشته باشد.شوند، صدای حرف  مرتکب می
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ممممممم»این عالمت  کدمۀ  ()شمْاز شین ، «مممݨݨݨݨݨݦݨ  (ابتدای  د َّ گرفته شده و دملت بر شدید و )ش   ،
و دندانــۀ آن را بــاقی  هــا و دنبالــۀ آن، حــ فکنــد، نقطــهحــرف مــی نمحکــم ادا شــد

ْ(ْْْْْشمْْْْْْْْْْْ ْ)اند. گ اشته د َّ ْ.ش 
ممممممم»این عالمت  گانه نیـز  گیـرد و یکـی از حرکـات سـه همیشـه بـامی حـرف قـرار می «ممݨݨݨݨݦݦݨݨ 

  شود؛ مانند:  میمه آن می
ْ ِْ ب  ْْ-ِلح  ِضل   هْْٰ-ی  د َّ ْص  هْ-ا

ِْظل   ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ اݧ ْْ-مݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨٰ ع   د  ِةْْ-یَّ ْْ-ِْست َّ ر  ب ِ د َّ ْم 
يْٰ ب َّ لْ ْ-یْان ْرَّ ص   ْٰنْفَّ م  ْْ-اه  و ٰ ْطَّ ونَّ ٰنْْ-اف  ع  ت َّ ْمَّ م  نْ ْ-اه 

ل َّ ض  ْْ-یْاَّ د  ع َّ ص   ْیَّ
ْ ونَّ ر  ک   ذ َّ ِْعل ِْْ-یَّ ونَّ نْ-ی   ر َّ قَّ ْ م  ݫ ْݫ ی َّْْ-ینَّ ِر  ْمݨݨݨݨݦݨݨݨْٰهتَّْذ  ْْ-ا ْاِني ْ مݨݨݨݨݨݨݨݦݨݦْٰبْ رَّ ْْ-ینَّ ینَّ ی   ِ

ِْعل 
ْ م  ه  ت  ِحی َّ ٰنْْ-تَّ ف  ر َّ ْص  ْْ-اه  وه  ِخذ  ت َّ ْْ-تَّ خ َّ نْٰس  ْاٰهْر  ْْ-ا ح  ِب  ْی س  ْْ-نَّ ق  ق َّ ْیَّش  

ْ م  ک  فَّ
ل َّ خَّ تَّ ْْ-یَّ ض ٰ ٰتْنَّ ْاخَّ ْْ-اِن تَّس  ْیَّ

ْمل َّ ونَّ ْْ-ل  ف  ِف  طَّ م  ِْلل  ْْ-ْینَّ رَّ ک   ذ َّ ِْلیَّ
ْ ف 
ْلَّ ِْعل ِ ْی  ْی ی َّْْ-ینَّ ِر  ْذ  ِْمن  ْتْ موَّ هْ-ی ب ِ ْمݨݨݨݨݨݨݦݦݨِْٰلرَّ ت  ق َّ ْح  ْوَّ ِبْ ْ-ا ِْلرَّ ِل  ص  ْفَّ ْك 

ْ

د  یادسپاری: ْ»دو حرف میم و نون مشد  ،ْن  ه»دارای  «م  ن   باشند.می «غ 
ه» که از اضای بینی خارج می»: «ُغن   .«شودصدایی است 

د»در هنگام تدفظ  ، صـدا بـه انـدازۀ دو حرکـت در فضـای بینـی نگـه «میم و نون مشد 
  مانند: 2شود؛داشته می
ْ ن َّ ول  ق  یَّ ْْ-لَّ مَّ ن َّ هَّ ْْ-جَّ م ٰ ْس  ونَّ ْاَّْْ-اع  م َّ ٰنْث  ق  رَّ ٰرْْ-اْغ  ِْاک  ْْ-ْاِهِهن َّ م  ک  ن َّ ر َّ غ  لَّْْ-یَّ ِم  ز َّ ْم 
ْ ن َّ ه  ت  ِعد َّ ْٰلْ-فَّ ونَّ ع  م َّ ْْ-اْیَّس   م  ه  ن َّ ِویَّ غ  ا  ْْ-ْلَّ ن َّ قَّ د َّ ص   نَّ يَّن َّْْ-لَّ ِن  مَّ ا  ْلَّ م  تْ-ْه  ْلَّ م َّ َّْث  امݩݧ همݨݨݨݨݨݨݨݦݦٰ ن َّ و  ݩَّ ْرݧ

اَّْ ْْکَّ ن َّ ه  ْْ-ن َّ م  ه  ِجعَّ ر  ْمَّ ِْان َّ م َّ نْ-ْث  ݩ ْٰاَّ ݧ ݧ نْٰݧ ر  م َّ ْاْدَّ م  ن ْٰاْاِْٰان ْْٰ-اه  ب ِْمَّ ْْ-ْاممݨݨݨݨݨݨݨݦݦْٰناِْبرَّ ن َّ ه  یٰمان  ْْ-ا  ن َّ ه  ِْان َّ
ْ ن َّ نَّ ِک  مَّ ی  ن َّْْ-ْلَّ ِخف َّ تَّ ْیَّس  ن َّْْ-ْك 

ِضل َّ ا  ْلَّ م  ْْ-ه  ن َّ ص   ق  نَّ لَّ ْْ-فَّ ن َّ ود  ع  تَّ ن َّْْ-ْلَّ ِکنَّ ن س  ْلَّ م  ْک 
ْ

                                                           
د». بعضی از افراد، به جای 2 ۀ فرعی میم و نون مشد  ، صدای حرف قبل از میم و نون و یا صـدای مـیم و «ُغن 

مد»و ذکر صدوات را خوانند،  نون را با مد  و کشش بیشتر می م َّ حَّ ْآِلْم  مدْوَّ م  حَّ ٰلمیْم  ْعَّ ل ِ ْ»بـه ایـن صـورت:  «ص  مل ِ ص 
لْٰ ادعَّ م َّ حَّ ْآِلْم  دْوَّ ام  حَّ  شود. که صحیح نیست و در نماز باعث بطالن نماز میخوانند  می «یْم 
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کدمه و شمرده بخوانید: زیرتمرین: آیات  کدمه   را به صورت 
 

ْ ِْْان  م  ه  ب  ِ ذ  عَّ ْْت  م  ه  ِان َّ ْْفَّ ك  ِْعٰباد 
ْ م َّ ْث  م  ک  ِْْان َّ دَّ ع  ْْبَّ ْْٰذِلك  ونَّ ت  ی ِ مَّ

ْلَّ
ٰنا ب َّ ْْرَّ ك  ی  لَّ ٰناْعَّ ل  ک َّ وَّ ْْتَّ ك  ی  ب ٰناِْاَولَّ َّ نݩݧ ْاَّ
ا اِْان ٰ ن ٰ ْْک  تَّن ِسخ  ْْٰماْنَّس  م  ت  ن  ْْک  ونَّ ل  مَّ ع  ْتَّ
ا ِْْان ٰ م  لَّ ع  ْْٰماْنَّ ونَّ ِسممر   ٰماْی  ْْوَّ ونَّ ِلن  ع  ْی 

ْ ونَّ ل  عَّ ج  تَّ ْْوَّ م  ک  قَّ ز  ݩݩݩ َّْنݦَّْاِْر ݧ ݧ ْݧ م  ْْک  ونَّ ب  ِ ذ  کَّ ْت 
ْ ن  ح  ْْنَّ م  ٰناک  ق  لَّ ٰلاْخَّ ممو  لَّ ْْفَّ ونَّ ق  ِ د  ص  ْت 
ْ ن  ح  نَّ ْْوَّ ح  ب ِ س 
ْْن  ِدك  م  ِْْبحَّ س  ِ د  قَّ ن  ْْوَّ ْلَّك 

ِْلٰسان ی ِلق  طَّ ن  ْٰلاْیَّ یْوَّ ر  د  ْص  یق  ض  ْیَّ ْوَّ
ٰلاد و  ْٰلاْاَّ ْوَّ م  ک  ٰحام  ر  ْاَّ م  ک  عَّ فَّ ن  ْتَّ ن  ْلَّ ْْݩݩݩݩ  م  ْک 

ْ م  ه  ٰوالَّ م  ْاَّ ْوَّ م  ه  ِْدٰیارَّ ْوَّ م  ه  ض  ر  ْاَّ م  ک  ثَّ رَّ و  ْاَّ ْوَّ
ْٰذْ نِْْٰلك  ی  زَّ ْجَّ م  ِیْْاه  غ  ِْببَّ ْاِِْْهم  ٰصْْان ْٰوَّ ْلَّ ونَّ ْاِدق 

ْ ن  مَّ ݩݩَّ فݧ ْْاَّ ق  ل  ْْیخ  ن  مَّ ْْٰلاْکَّ ق  ل  خ  ٰلاْیَّ ݩݩَّ فݧ ْْاَّ ونَّ ر  ک   ذَّ ْتَّ
ل ْ ْْق  ٰلات یِْان َّ یْص  ک  ن س  ْْوَّ ٰیایَّ ح  مَّ ٰمات یْوَّ مَّ ِهْْوَّ ِْلل ٰ
ٰمْفَّْ نْْٰاِان َّ ر  ْْاه ْیَّس   اِنك  ِْْبِلس  م  ه 

ل َّ عَّ ْیَّْْلَّ ونَّ ر  ک   ذَّ ْتَّ
ْ ك  ب   رَّ ْیَّْْوَّ م  لَّ ْْاٰمْْع  ِکن   ْْت  م  ه  ور  د  ٰمْْص  ْیْ ْاوَّ ونَّ ِلن  ْع 
ْ ن َّ اَّ لَّ م  اَّ ْْلَّ مَّ ن َّ هَّ ْْجَّ ك  ِْْمن  ن  ِمم َّ ْْوَّ ك  ِبعَّ ْْتَّ م  ه  ِْْمن  ینَّ ع  مَّ ج  ْاَّ
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 پرسش و تمرین 
 دملت بر چه معنایی داردد (ممݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨْ )مممعالمت تشدید . 2

گرفته شده و چراد. 1  شکل عالمت تشدید از چه حرفی 

کدمه و شمرده شمرده بخوانید: زیرآیات . 3 کدمه   را به صورت 
 

ْ ْْٰقالَّ م  ه  ط  س  و  ْْاَّ م  لَّ ْْاَّ ل  ق  ْْاَّ م  ک  ٰلاْلَّ و  ْْلَّ ونَّ ح  ب ِ س 
ْت 

ْاَّْ ْاْ یَّْْو  م  ه  ذَّ ْْف یْخ  ِبِهم 
ل   قَّ ٰمْْتَّ ْْافَّ م  یْه  ِجز  ع  ِْبم  ْنَّ

ْ م  ک  ن َّ ِرجَّ خ  ن  ْْلَّ ِضٰناِْمن  ر  ْْاَّ و  ْْاَّ ن َّ ود  ع  تَّ ِتٰناْف یْلَّ
ِْمل َّ

ْ ت  قَّ ل  اَّ یٰهاْٰماْوَّ ْْف  ِذنَّت  اَّ ْوَّ ت 
ل َّ خَّ تَّ ٰهاْوَّ ب ِ ِْْلرَّ ت  ق َّ ح  ْوَّ

ْ وَّ ه  ٰناْوَّ ب   ْْرَّ م  ک  ب   رَّ ٰناْوَّ لَّ ٰناْوَّ ٰمال  ع  ْْاَّ م  ک  لَّ ْْوَّ م  ک  ٰمال  ع  ْاَّ
ْ ِْْاَون َّ ك  ب َّ ْْرَّ م  لَّ ع  یَّ ْْٰماْلَّ ِکن   ْْت  م  ه  ور  د  ٰماْص  ْْوَّ ونَّ ِلن  ع  ْی 

ٰذاِبٰنا ِبعَّ ݩݩݩَّ فݧ ْْاَّ ي تَّ اَّ رَّ َّ ݧ فݧ ْاَّ ونَّ ِجل  ع  تَّ ْْیَّس  ِْْان  م  ٰناه  ع  ت َّ ْْمَّ ینَّ ِْسن 
ْ م َّ ٰناْث  و  فَّ ْْعَّ م  ک  ن  ْْعَّ ِدِْْمن  ع  ْْبَّ ْْٰذِلك  م  ک 

ل َّ عَّ ْْلَّ ونَّ ر  ک  ْتَّش 
ْ م َّ ْْث  م  ٰناک  ث  عَّ ْْبَّ ِدِْْمن  ع  ْْبَّ م  ِتک  و  ْْمَّ م  ک 

ل َّ عَّ ْْلَّ ونَّ ر  ک  ْتَّش 
ْْٰلا ونَّ ِطیع  تَّ ْْیَّس  رَّ ص  ْْنَّ ِسِهم  ف  ن  ٰلاْاَّ ْْوَّ م  اْه  ْیْ ِْمن ٰ ونَّ ب  حَّ ْص 
قْٰ ْوَّ ِمْْایْْٰالَّ و  ْْقَّ د  قَّ ْاَّْْلَّ م  ک  ت  غ  لَّ ݬݬݪݪݪݬݬݪݬ یْݩݩݩَّْةݦݦݦَّْالِرٰسْْب 

ب  ْْرَّ ت  ح  ص  نَّ ْْوَّ م  ک  ْلَّ
ْ ْْٰقالَّ يس  ل  ْْٰماْٰیاِْاب  ك  عَّ نَّ ْْمَّ ن  ْْاَّ دَّ ج  ِْْلٰماْتَّس  ت  ق  لَّ ْْخَّ ی َّ دَّ ِْبيَّ

ْ م  ک  ب   ْاَّْْرَّ م  لَّ ْْع  م  ْاِِْْبک  ْیَّْْن  ْیَّْْاْ ش  م  ک  م  حَّ ْاَّْْر  ْاِْْو  ْیَّْْن  ْیْ ْاْ ش  م  ک  ب  ِ ذ  ْعَّ
ْ ت  ْْٰقالَّ ب ِ  یْرَّ

ِْْان  ت  م  لَّ یْظَّ سݭݭ  ف  ْْنَّ ت  م  لَّ س  اَّ ْْوَّ عَّ ْْمَّ ٰمانَّ ی  لَّ ِهْْس  ِْلل ٰ
ْ ل ْْٰقالَّ ْْهَّ م  ک  ونَّ ع  مَّ ْْیس  ِْْاذ  و  ْاَّ ونَّ ع  د  ْْتَّ م  ک  ونَّ ع  فَّ ن  ْْیَّ و  ْْاَّ ونَّ ر   ض  ْیَّ



 

 

 
 
 
 

 درس هفتم  
 «د  ــــــم»

 

 است. «کسش ِامتداد و» ، درل ت به معنای:«َمد  »
ی حروف صدایکسش  و امتداد»قرائت: و دراصطال   .«طبیعی بیش از مقدار ،است مد 

ی فحرو» که باعث دو برابر مد  و کسش صدای حرکرات قبر  از »، «مد  حروای هستند 
، در ذات و ابیعت این حروف نهفته است، از «شوندخود می  ایـن . و این مقدار مد 
 مانند: گویند؛ می «مد  ذاتی و طبیعی»رو به آن 

 

اْ وِحیهَّ ونِیْْ-ن  ات  اْ-ءَّ وِذینَّ ْا 
 

ی را  گیـرد، حـروف مـد  د و یا همزه قرار  کن، مشد  ی، حرف سا هرگاه بعد از حروف مد 
کشــش داد، از  مررد  » ایــن مــد ا ــافی،رو بــه ایــن بایــد بــیش از حالــت ابیعــی، مــد  و 

 ؛ مانند:گویند می «عارضی و غیرطبیعی
 

ْ اءَّ ْْ-ْش  ْْ-ِْجیءَّ وء  ْْ-ْس  ٰانَّ ال  ْْ-ءَّ اد َّ ْرَّ
 

، روی «ْْْݡݖْْ»در چنــین مــواردی بــرای راهنمــای قــاری قــرآن، عالمتــی بــه ایــن شــکل 
ی قرار داده کشش بیشتر حروف مدی باشد.حروف مد   اند تا نشانگر مد  و 

ْْْْ» این عالمت کدمۀ «ْݡݖ گرفته شده، قسمت زیـرین مـیم و اـرف بـامی دال « مد  »، از 
ْْْْْمد،ْ»اند، نمودهرا برای اختصار ح ف   مانند: ؛«ݡݖ

 

ْ آءَّ ْْ-ش  ءَّ ْْ-ِجیݖ ء  وݖ آْ-س  ݩݩ ْلْءَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ آدْ-ٰانَّ ݩ َّْرَّ ݩݧ ݧ ْݧ
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ی  «همزه، سرنون و تسردید»به  یادسپاری: کشـش بیشـتر حـروف مـد  کـه باعـث مـد  و 
 گویند.می 2«سبب مد  »شوند، می

، به صورت شمرده بخوانید زیرکدمات  تمریف:  .را با توجه با عالمت مد 
 

 

ْ ٰعآء  ْْْ-ْد  م  ت  ن  ْْْ-ْٰمآْاَّ ءَّ وݖ ب  ݢیْ ْْ-ْتَّ ݢ ݩݩݩݩݩݧْٰشݢ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْآݧ ِ یْْْ-ْق  ر  م 
ْاَّ ْْ-ْف یݖ ءَّ یݖ ف  ْْ-تَّ ٰضآءَّ ي  ْ ٰءآلْ-بَّ ݩݩݧ ݧ ݧ ْݧ ْٰانَّ

ٰرآِءْ قَّ ْْْ-ْف  ِحب   آْا  ٰ ݩݩݧ ْْْ-ْلݧ ݩݩْٰلْْ-ْٰحآج َّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݧ ْݧ د  ب  ع  ْْ-آْا  ء  یݖ ض  ْْ-ی  صݖ مݖ ْْ-الݖ ٰرآءَّ ْْ-وَّ م  ک  ِْدٰمآءَّ
رْْ ٰناْْْ-الݖ ک  لَّ ه  ْْ-ٰمآْاَّ یِهم  د  ی  ْاَّ ٰحآقْ-ف یݖ ل  ݩݩ َّْاَّ ݧ ݧ ݧ ْݧ ݩݩݩِْٰغطْ-ة  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ك  ْْ-آءَّ ِهم  ِ ݩݩْٰضْ-ِبٰضآر  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩ  ْلݦݦݖْاݧ ْݧ ْینَّ

ْ م  ت  ک  رَّ ش  فْْ-ْٰمآْاَّ نَّ ݧْٰح  ݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ْلْْ-ْآءَّ ݩݩݩݩْٰوَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ینَّ ٰناْْْ-ْآْٰءآم   ٰنآِْان َّ ب َّ ضْ-ْرَّ ݩݩݩݩݩْٰلَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩ  ْلݦݦݦݖْاݧ ݧ ݧ ْݧ ݖْف یْ-ونَّ ݧ ݧ ݧ ْاْْٰݧ ْٰذاِنِهم 
ٰشْ ْی  ِ ْْ-آق  ٰمآء  لَّ ݩݩݩݧ ْ ٰحآفْ-ع  ݧ ݧ ْݧ ݩݩݩْٰلْ-ینَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ِلك  م  ْْ-آْاَّ ونَّ ٰحآد   ْْ-ی  صݖ هیعݖ لْ-کݖ ݩݩْٰفَّ ْݧ ِسم  ق  ْآْا 
ݖْف ی ݧ ݧ ݧ ٰوالِْْݧ م  ْاَّ ٰتاِنْْ-ِهم  ٰهآم َّ د  وْ ْ-م  ه  ْتَّ ِهم  ی  ِْالَّ ْْ-یݖ م  ٰباه  ْاَّ وݖ ٰناْ-ٰجآء  ٰنآْٰءاٰبآءَّ د  جَّ ْوَّ

ِهْ ی  ِْالَّ یݖ د  ه  ْْ-یَّ م  وک  ٰحآج   ٰناْْ-ِلی  ر  خ ِ ٰنآْاَّ ب َّ ْْ-رَّ م  يک  ْٰات  یݖ  
ل  عَّ ْْ-لَّ ٰحاب  ص  ٰنآْاَّ و  لَّ ْبَّ

ْْ ك  ی  ِْالَّ یݖ وح  ݖْف یْْ-ی  ݧ ݧ ݧ ْْْݧ نَّ یَّ د  ِلْمَّ ه  ْْْ-اَّ ك  ی  ٰنآِْالَّ ی  حَّ و  آْاَّ ْْ-ِان ٰ م  ه  ٰنآءَّ ب  ْاَّ و  ْاَّ م  ه  ْٰاٰبآءَّ
ْْ ن  وه  م  ي ت  وٰهآْاَّْْْ-ِاٰذآْٰاتَّ م  ت  ی  م َّ ْْس  م  ت  ْْْ-ن  ك  ِْمن  ء  یݖ ر   یْبَّ

ِهْْْ-ِان  ی  وٰنآِْالَّ ق  بَّ ْٰماْس 
ٰحْ ت   ْآاَّ

ن  وݖ ْنْ ْْ-یْْج   ن  ٰنآْاَّ د  رَّ ِْاٰذآْاَّ ْْوَّ ِلك  ْْْْ-ه  ْٰشآءَّ ِْان  ن یݖ ِجد  تَّ یْْ-س  ݩ ْ ٰیآْاَّ ݧ ݧ ݧ ݧْٰهݧ ݧ ْْْ-اْݧ مݖ ْالݖ
ْ یمَّ ٰراه  ٓیِْاب  ر  ْْ-ن  ك  ٰرآد   ْْ-لَّ ٰخاف   ٓیْاَّ

ضْ-ِان  ݩْٰاَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ت  ب ْْ-آءَّ ݪݪْرَّ ِنْݪݪݪݬݬݬݬْ  مَّ رَّ ک  ٰناْ-ٓیْاَّ ل  زَّ ن  آْاَّ  ِان ٰ
 

                                                           
که سبب آن، 2 ی  ت مد  گفتـه« همزه». در رابطه با عد  انـد: تدفـظ همـزه بعـد از حـروف مـدی، سـخت و باشد 

ی را مد  بیشتری می»رو  اینسنگین است، از  و آسان همزه، دهند تا فرصتی برای تدفظ صحیح حروف مد 
گردد که سبب آن، «ایجاد  ی  ت مد  گفته« سکون یا تشدید»؛ و در رابطه با عد  کنین در باشد  انـد: التقـای سـا

کن، برای امکان»رو در چنین مواردی  اینباشد، از کدمات عرب، جایز نمی پـ یر شـدن تدفـظ دو حـرف سـا
ی را با مد  بیشتری می  «.خوانندحروف مد 

 «.مد  جایز»و « مد  واجب و مزم»است: « و قسمد»، بر «مد  عار ی»
تر و عالمت مد  جـایز را  تر یا  خیم در بعضی از قرآن، برای راهنمای قاری، عالمت مد  واجب و مزم را بزرگ

ٰعااند؛ مانند:  تر نوشته تر و یا نازک کوچک ْݨݡْݖد  ْ ݨݡْݖٰءاْ-ء  ٰانَّ ْْ-ل  م  ت  ن   .ٰمآْاَّ
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ٰهآیَّْْاٰل م  عَّ ݧ ْْٰط  ݩݩݩݧ ݧ ݧ ْْاِالݧ ن  ݩݧْٰنَّشْمَّ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْآݧ ْء 
ل ْٰوَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ݖْاݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْاَّْْݧ م  ت  ْٰعْْن  ونَّ ْاَّْْٰمآْاِبد  د  ب  ْع 
ْقْٰ ݬݬݪݪݪݬ یْالَّ

ب  ْرَّ ْاَّْْݖ م  لَّ ݧِْٰبمْع  ݧ ْْاݧ ونَّ ل  مَّ ع  ْتَّ
ْ  یݖ
رْ ِْان 

ْا  ْاَّْْید  وْن  ب  ْتَّ ْݖ یِبْْءَّ م  ِْْاث  ْاِْْوَّ ِمك  ْث 
ْقْٰ ْْالَّ ب ِ ْْرَّ  یݖ

ْٰخْاَِّْْان  ْاَّْْاف  وِنْیْ ْن  ب  ِ ذ  ْکَّ
ٰتْ ٰهآم َّ د  ِبْم  ْاَّْاِنْفَّ ݩݩݩْٰٰالْی َّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݖْاݧ ݧ ٰمِْْءْݧ ک  ب ِ بْْٰارَّ ِ ذ  کَّ ْاِنْت 

ٰذْ ْکَّ ِْْلك  ص   ق  ی ْْنَّ لَّ ْعَّ ْْك  ٰبآِْمن  ن  ْْاٰمِْْءْاَّ د  ْْقَّ قَّ بَّ ْس 
ْ و  لَّ ݧْٰشْوَّ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْآݧ ْْءَّ ك  ب   وه ْْاٰمْْرَّ ل  عَّ ْْفَّ م  ه  ر  ذَّ ْْفَّ ریَّْْاٰمْْوَّ تَّ ْ ف  ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ْونَّ
ْ م ٰ لَّ ْٰجآْافَّ م  ه  ْْاِاٰذْْاِتٰنآیْٰاِْٰبْْءَّ م  ٰهْْه  ْیَّْْاِمن  ونَّ ک  حَّ ْض 
ٰمْ ْْاوَّ ِقم  ن  آْتَّ ݩݩݩݧ ِْْٰمن ٰ ݧ ݧ ݧ ݖْاِالݧ ݧ ݧ ْاَّْْْݧ ن ْْٰن  نْْٰاِتْیْٰاِْٰبْْاٰامَّ ب ِ ْْارَّ م ٰ نْْٰالَّ ت  ْاٰجآءَّ
ْیْ  ب  ِ ذ  ْْعَّ ن  ݩݩݩݩݧْٰشیَّْْمَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْآݧ یَّْْء  ْوَّ م  حَّ ْْر  ن  ݩݩْٰشیَّْْمَّ ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْآݧ ْْء  ی ْاِْْوَّ ِْْهْلَّ ونَّ ب  لَّ ق  ْت 
ْاِْ ْْن  ݧ ِْْٰهیَّ ݧ ݩݩݩݧ ݧ نَّتْاِالݧ ْ ِفت  ݧ ݧ ݧ ْݧ ِضل  ْْك  ْْاِبٰهْْت  ن  ݩݩݩݩݩݩݩْٰتَّشْمَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْآݧ یْء  د  ه  تَّ ْْوَّ ن  ݩݩݩݩݩْٰتَّشْمَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْآݧ ْء 
ٰل ٰنْْاوَّ ْج  ی ْْاحَّ لَّ ْعَّ م  ْاَّْْک  ْْن  ن َّ وه  ِکح  ن  يْ اِْْٰاٰذآْتَّ ْتَّ ن َّ وه  م  ْاْ ْت  ن َّ ه  ورَّ ْج 

ٰحْ ب  ْس  ك  ْٰکْْْاٰمْْانَّ ییَّْْانَّ غ  ٰنآْن بَّ ْاَّْْلَّ ْْن  ِخذَّ ت َّ ْْنَّ ِْْمن  وِنك  ْْد  ِلٰیْاَِّْْمن  ْآو  ْءَّ
ْاَّْ ن َّ وه  ِکن  ْْس  ی ِْْمن  ْحَّ ْْا  م  ت  ن  کَّ ْْس  ِْْمن  م  ِدک  ج  ٰلْو  ضْاوَّ ݧْٰت  ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  ْرآݧ ݧ ݩݩݩݩݩݧ ݩݩݩݩݧ ْݧ ن َّ ْوه 

ْ ن  مَّ ْْفَّ م  ْیَّْْلَّ ِصٰیِْْجد  ْفَّ یْ ْام  رَّ ه  تِْْٰنْش  تَّ ی ْم  ِْْنْاِبعَّ ِلِْْمن  ب  ْاَّْْقَّ ْْن  ٰمآس ٰ تَّ ْایَّ
ل ْ ْْهَّ م  ک  ْْلَّ ْْاٰمِْْمن  ت  کَّ لَّ ْٰمْیْ اَّْْمَّ م  ک  ْْان  ٰکآِْمن  رݩݩݩݩَّ ْش  ٰنْْاٰمْْف یْءَّ ق  زَّ ْرَّ م  ْاک 
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ْ ك  ب   رَّ ْیَّْْوَّ ق  ل  ݧْٰشیَّْْاٰمْْخ  ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْآݧ یَّْْء  ٰتْوَّ ْخ  ْار 
ل ْ ٰنآْبَّ د  جَّ نْٰآٰابْْٰوَّ ٰذْْاءَّ ْکَّ ْیَِّْْلك  ونَّ ل  عَّ ْف 
یَّْ ْفَّ ِفر  ْْغ  ن  ݩْٰشیَِّْْلمَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْآݧ یْ ْء  ْوَّ ب  ِ ذ  ْْعَّ ن  ݧْٰشیَّْْمَّ ݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْآݧ ْء 
ِْاْفَّْ ْٰحآْن  وك  ل ْْج   ق  ْاَّْْفَّ ت  م  لَّ ْْس  ِهیَّ ج  ِْهِْلل ْْٰوَّ

ْل ْوَّ م  ه  ٰوالَّ م  ْاَّ م  ه  ن  ْعَّ ِنیَّ غ  ْت  ن  ݩݩݩݩْٰلَّ ݧ ݧ ݧ ْݧ م  ه  ٰلاد  و   آْاَّ
ْیْ  ِْْضل   ن  ْٰشآیَّْْمَّ یَّْْء  ْوَّ یݖ د  ی ْاِْْه  ِْْهْلَّ ن  نْْٰمَّ ْاَّ ْاب 

ٰنآ ب َّ ٰنْْرَّ ِرج  خ  ٰهْْااَّ ِْاْفَّْْاِمن  نْْٰن  د  ْٰظْاِان ْٰفَّْْاع  ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ونَّ ْاِلم 
ْ و  لَّ ْنَّٰشآْوَّ َّْراَّْلَّْْء  ݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ْنْٰیْ ݩݧ م  ه  ْْاک  م  ه  تَّ ف  رَّ عَّ لَّ یٰمْْفَّ ِْبس  م  ْاه 
ْاِْ ْٰکْْن  ٰنْی ْلَّْْادَّ

ْْاِضل   ن  ِتنْْٰعَّ لْاٰاِلهَّ و  ْٰلَّ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݖْاݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْاَّْْݧ نْْٰن  ر  بَّ ی ْْاص  لَّ ْاٰهْعَّ
ْ ٰذاْٰقالَّ ْْهَّ ِلِْْمن  ض  ݬݬݪݪݪ یْفَّ

ب  ْْرَّ ن یݖ وَّ
ل  ب  ْْاَِّْْلیَّ ر  ک  ش  ْْاَّ م  ْْاَّ ر  ف  ک  ْاَّ

ل ْ ْْق  وَّ ݬݬݪݪݪ یْه 
ب  ݩݩݩݩݩْٰلْرَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݨݖْاݧ ݧ ݧ ݧ ِْالْْٰݧ ݩݩݩݩ ْْٰهَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ْْاِالݧ وَّ ی ْْه  لَّ ِْْهْعَّ ت  ل  ک َّ وَّ ْْتَّ ی ْاِْْوَّ ٰتِْْهْلَّ ْاِبْمَّ

آ ن ِْْٰان ٰ نْْٰاٰامَّ ب ِ ِْلیَّْْاِبرَّ ِفرَّ ٰنْْغ  طْالَّ ْٰخَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٰمآْاانْٰایْٰݧ نْْٰوَّ تَّ ه  رَّ ک  ی ْْااَّ لَّ ِْهْعَّ
ل و  لَّ ݩݩݩݩݩݩْٰوَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݨݨݖْاݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْاِْْْݧ وه ْْذ  م  ت  ِمع  ْْس  م  ت  ل  ْیَّْْاٰمْْق  ون  ٰنْْک  ْاَّْْآلَّ ْْن  مَّ

ل َّ کَّ تَّ ْاٰذِْبٰهْْنَّ
ٰمْ لَّْْاوَّ عَّ ِعٰیْاَّْْجَّ ْآد  م  ک  ٰنآْءَّ ب  ْاَّ م  ک  ْٰذْْءَّ م  ِْْلک  م  ک  ل  و  ٰوْاَِّْبْْقَّ ْف  م  ْاِهک 

ل و  لَّ ْٰفَّ ݧ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݨݨݖْاݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْاِْْݧ ْْن  م  ت  ن  ی ْْک  ْغَّ ینْ ْرَّ د  ْمَّ ٰهآْینَّ ونَّ ِجع  ر  ْاِْْتَّ ْْن  م  ت  ن  ْٰصاِدقْ ْک  ْینَّ



 

 

 
 
 
 

 درس هشتم  
 «نــــویـــتن»

 

که »: «تنویف» کف زائدی است  آید ولی  ها می هنگام تل،ظ در آخر بعضی از اسمنون سا
کتابت نوشته نمی  2.«شود در 

که نوشته نسده ولی خوانده »به عبارت دیگر:  کف زائدی است   .«شود مینون سا
ه »: «نسانۀ آن»و  کسره و ضم  ممممممممممݦݦًْتنرار شن  حرکت اتحه،  ممممممݩ   .«است  ممممممݭݭݭݭٍ

کــه در نگــار  شــکل حرکــت ایــن تکــرار  کنی اســت  ــظ نــون ســا )تنــوین(، نشــانگر تدف 
 نوشته نشده، ولی باید خوانده شود و بر سه قسم است:

 ، مانند:«مممممݨًْمممممم» تنویف اتحه. 2
ًةْ مَّ ح  ْ   رَّ ْن  ةَّ مَّ ح   رَّ

کسره. 1  ، مانند:«مممممممݨݨݨݨݨݨݭݭݭݭٍْممم»تنویف 
ٍةْ مَّ ح  ْ   رَّ ِةْن  مَّ ح   رَّ

ه. 3  مانند:ْ«ممممممْ ممم» تنویف ضم 
ْ ة  مَّ ح  ْ   رَّ ْن  ة  مَّ ح   رَّ

                                                           
 :«قسم است نون ساکف بر دو». در زبان عرب 2

کلمه می»: «نون ساکف اصلی»الف(  که جزء اصلی  . بـه صـورت حـرف نـون نوشـته «باشرد نون ساکنی است 
ْشود و همیشه خوانا است؛ مانند:  می ن  س   .حَّ

کلمه نمی»:«نون ساکف زائد»ب(  که جزء اصلی  خـاار  ها به . در بعضی وقت«باشد نون ساکف زائدی است 
کتابـت  ا ـافه می ها عوامدی در آخر بعضـی از اسـم کدمـه اشـتباه نشـود در  گـردد. بـرای اینکـه بـا نـون اصـدی 

ْ شود؛ مانند: نویسند و تنها در حالت وصدی خوانا است و در حالت وقفی خوانده نمی نمی ْ=ِْکٰتاب   ِکٰتاب 
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کــه بــه تنــوین فتحــه خــتم شــده یادسررپاری: کدمــاتی  بعــد از آنهــا الفــی ، اند بعضــی از 
که در هنگام وقـف بایـد بـه صـورت  «اًباِکتْٰ» د:اند، مانن آیرده و این بدان جهت است 

ی خوانده شود   .«اابِْٰکتْٰ»الف مد 
 را به صورت شمرده بخوانید. زیرکدمات  :تمریف

 

ٰهْ ن  ْاَّ ولْ-اًرا س  ْرَّ ݩݩݩݧ  ݩݩݩݧ ݧ ْْ-ْݧ ظ  ْعَّ ث ْْ-یٍم ْک  ْْ-یًرا ٍة ر َّ ْْ-مَّ ة  نَّ ݧِْٰعظْ-ِفت  ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْالِرٰجْْ-ْاًماݧ ݩ  ݧ ݩݩݩݧ ݧ ْاًماکْٰݩݩݩݩݩݩݩݩݩݦ ْرْ-ْݧ
م َّْ ْا  ْْ-ٍة ًنا ِی  ٰتْْ-هَّ ه  ْب  ْْ-ان  ِْبق  ٍة ٰنْْ-یعَّ ع  رْ-ْاٍبْاَّ طَّ م  ْ قَّ ݫ ْݫ ٰلف ْْ-یًرا ْیْض  ْْ-اٍل ة  ِعظَّ و  ْمَّ

ْ ٍة رَّ ه َّ طَّ اْ-م  ر َّ قَّ تَّ س  ْْ-ْم  مَّ ِی  ْقَّ ْْ-ة  ٍق ِ ز  مَّ ی ْْٰ-م  ْس  ة  ݧ ْٰآفٰصْْ-ارَّ ݧ ݧ ْݧ ْٰغْْ-اٍت ة  ٍةْْ-اِشیَّ ِنحَّ ج  ْاَّ
ْ ة  وفَّ ر  ع  ٰجْْ-مَّ ْز  ٍة ٰبْْ-اجَّ ِتک  ِْاس  ْْ-اًرا ٍة ودَّ د  ع  ْٰوْْ-مَّ ًة رَّ ًداْ-اِز حَّ تَّ ل  ة ْْ-ْم  تَّب ِشرَّ س  ْم 
ْ ٍة قَّ ِر  فَّ تَّ ِطْْ-م  ی  ص  ٰجْْ-ْرٍِْبم  تَّ ْاِوٰرْم  ْٰلْ-ات  ِقی َّْاْش  ْْ-ٍْةْر  مَّ ن ْممقَّ ْم  ًْرا ْٰجْْ-یًرا ن  ی  ْعَّ ة  ْاِریَّ
ْ ظ  ٍمْعَّ و  اْ-یٍمِْلیَّ م ً اْجَّ ب ً ول-ح  س  ْرَّ ݩݩݧ  ݧ م ْْݩݩݧ ْاَّ وًساْْ-ین  ب  ًماْعَّ و  ٍةِْکٰرْْ-یَّ رَّ رَّ ْْ-اٍمْبَّ ِوی   زْقَّ ْ عَّ ݫ ْݭݫ ْیز 

 

 در سه مورد زیر الف آیرده نشده: ننته:
که به تا. 2 ًةْ»مانند:  گرد ختم شده باشند، یکدماتی  مَّ ح  ٰیاًةْْ-رَّ کـه در هنگـام «حَّ ، چرا 

کن میوقف، تا گرد تبدیل به های  سا ْ»شود  ی  ه  مَّ ح  ٰیاْ-ْرَّ  .«ه ْحَّ

ی آنها به. 1 که الف مد  ًدیْ»مانند: نوشته شده باشد،صورت یاء  کدماتی  ًحیْ-ه  ، «ض 
که در هنگام وقف، حرف یاء به صورت الف خوانده می ٰدْ»شود  چرا  حْْٰ-یْه   .«یض 

که قبل از همزه. 3 که به همزه ختم شده باشند، در صورتی  کدماتی  ، الف بعضی از 
ْٰمآًء،ْ»مانند:  ؛مدی آمده باشد س   .«ٰمآًءْاَّ

 را به صورت شمرده بخوانید. زیرکدمات  :تمریف
 

ًةْاْٰ ݨݨِْٰنسْ-ِلهَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ًةْْ-ْآًءْݧ مَّ ح  یْْ-رَّ م ً س  ًةْْ-م  رَّ ض  ٰزْْ-نَّ ٰیْْْ-ْآًءْجَّ ح  ݩݩݩݩݩِْٰبضْْ-ْآًءْاَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ًْةْاعَّ
یْ ف ً ص  فْْ-م  ݩݩݩݩْٰج  ݧ ݧ ݧ ݧ رْْ-آًءْݧ تَّ ف  ݨݨݨݧًْم  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ًةْْ-یْݧ ر َّ ًةْْ-ْمَّ نَّ ٰوْْ-ِفت  ݩݩݩ ًْْْ-آًءْس  ݧ ݧ ݧ ݧ لݩݩݩݧ ص  ًةْْْ-ْیْم  مَّ ِْنع 
ًةْ طْ-ِذم َّ ْٰعَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ًةْٰحْْ-ْآًءْݧ ْٰظْ-ْاِمیَّ ݧ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ًةْݧ ًةْْ-اِهرَّ م َّ ٰلْ-ا  ًةْعَّ ًةْْ-اِنيَّ رَّ ِعب  ݩݩݩݩݩْٰکْ-لَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ًةْْآݧ ْف َّ
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کدمه و شمرده بخوانید. تمریف: کدمه   آیات زیر را به صورت 
 

ْیَّْْاٰل ونَّ ع  مَّ یٰهْْس  ًواْاف  غ  ٰلْلَّ ْْاوَّ ْاًباِکذ ٰ
ا ر ً بَّ ِهْْوَّ ی  ِْْبٰواِلدَّ م  لَّ ْْوَّ ن  ک  اًراْیَّ ب ٰ اْجَّ ِصی ً ْعَّ
ْقْٰ ْْالَّ ب ِ  یْرَّ

ِْْان  ت  و  عَّ یْدَّ م  و  ی ْْقَّ ٰهًْْلالَّ نَّ ْاًراوَّ
ٰلا ٍبْْوَّ ط  ٰلاْرَّ ݩݩݩ ٰاْٰیاِبٍسْْوَّ ݧ ݧ ݧ یٍنِْْکٰتاٍبْْف یِْالݧ ب  ْم 
ْاِلیَّْٰعْ م  ِْثيْْٰه  ٍسْْاب  د  ن  ْْس  ر  ض  ْْخ  ْاِْْوَّ ق  رَّ ب  تَّ ْس 
ا ِْْان ٰ ٰخاف  ْْنَّ ٰناِْمن  ب ِ ًماْرَّ و  وًساْیَّ ب  یًراْعَّ رݭݫ  طَّ م  ْقَّ
یْ  ْوَّ نَّ و  قَّ یٰهْْس  ْٰکًْْْسااْ کَّْْْاف  ٰهْْانَّ ب ْْاِمٰزاج  جَّ ن  ْيًلازَّ

ٰنْ ل  عَّ جَّ ْْاوَّ م  ک  ض  ع  ٍضْْبَّ ع  ًةِْْلبَّ نَّ ݩَّْتاَِّْْفت  ݧ ْݧ ونَّ ِبر  ْص 
ْ ْٰخاِلد  یٰهْْینَّ ًدااَّْْآف  ْیَّْْاٰلْبَّ ونَّ ِلی ًِْْجد  ٰلْاوَّ ْْاوَّ ص  ْیًرانَّ
ٰداِنْ ی ًْْةْيَّْوَّ لَّ ْعَّ ٰهِْْهم  ل ِْْاِظٰلال  ذ  َّْلموَّ ْݧ ݧ ْطمقْ ْت  ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٰهْمممݩݧ لْ ْاوف  ذ  ْیًلاتَّ

نْٰ ب  هَّ وَّ ْْاوَّ م  ه  ْْلَّ ِتنِْْٰمن  مَّ ح  ٰنْْارَّ ل  عَّ جَّ ْْاوَّ م  ه  ِْلٰسْْلَّ ٍقْْانَّ ِلی ًِْْصد  ْاعَّ
ْاَّْ م  ِسب ت  حَّ نْفَّ ݩ َّْاَّ ݧ ݧ ݧ ٰنْْاٰمْݧ ق  لَّ ْخَّ م  ًثاْاک  بَّ ْْعَّ ݩݩݩݧ َّْناَّْوَّ ݧ ݧ ْݧ م  ینْْٰک  ْْاٰلْاِالَّ ونَّ ع  جَّ ر  ْت 

ِسلَّْ ر  ی ِْْلن  لَّ ْعَّ ًةِْحٰجِْْهم  ْْارَّ ِْْمن  ًةْط  مَّ و َّ س  ْْیٍنْم  دَّ ِْْعن  ك  ب ِ ݭْ ْرَّ ݫ ِرفݫ س  م  ِْلل  ْینَّ
ْیَّْْاٰل ونَّ ع  مَّ یٰهْْس  ًواْاف  غ  ݩݩݩ ْْٰلَّ ݧ ݧ ݧ ٰلْاِالݧ ْْاًماس  م  ه  لَّ ْْوَّ م  ه  ق  ز  یٰهِْْر ًةْْاف  رَّ ک  ِشی ًْْب  عَّ ْاوَّ
اْ  ْلَّ ن َّ عَّ ِ ط  ِْدیَّْیْ اَّْْقَّ م  ْْک  ْاَّْوَّ م  ک  لَّ ج  ْْر  ْْاٍفِْخٰلِْمن  م َّ ْاْ لَّْْث  م  ک  ن َّ بَّ ل ِ ْْص  ع  مَّ ج  ْاَّ ْینَّ
یْ  ْوَّ م  ک  ِدد  اٍلْاَِّْبْْم  وَّ نْ ْم  بَّ ْوَّ یَّْْینَّ ل ْوَّ عَّ ْْج  م  ک  ن ْْٰلَّ یَّْْاٍتْجَّ ل ْوَّ عَّ ْْج  م  ک  ٰهْْلَّ ن  ْاًرااَّ
ْقْٰ یْاٰمْْالَّ ن  

ک َّ ب ْْیِهْفْ ْمَّ ی ْْیݬݬݪݪݪݪݪݪݬݬݬْ رَّ ْخَّ ون یفَّْْر  ین  ع 
ٍةْْاَّ و َّ ْاَِّْْبق  ل  عَّ يْ ْج  ْبَّ م  ک  يْ ْنَّ بَّ ْوَّ م  ه  ًماْنَّ د  ْرَّ
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 پرسش و تمرین 
 نموده و برای هریک از انواع آن مثالی بزنید.تنوین را تعریف . 2

 نیامده استد« الف»از تنوین فتحه  در چه مواردی بعد. 1

کدمه و شمرده بخوانید.. 3 کدمه   آیات زیر را به صورت 
ِْاْفَّْ  ْْن  ك  و  ص  ل ْْعَّ ق   یْفَّ

یِْان  ر  ْبَّ ْݖ ْْء  ْْاِمم ٰ ونَّ ل  مَّ ع  ْتَّ
ٰمآ ٰنْْوَّ ک  لَّ ه  ْْااَّ یٍةِْْمن  ر  ْْٰقَّ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٰهْْاِالݧ لَّ ِْکٰتْْاوَّ ْْاب  وم  ل  ع  ْمَّ
ْ  یݖ
ٰخِْْان  ْاَّ ْاِْْاف  يْ ْن  ص  ْعَّ ب ْْت  ٰذْْیݬݪݪݪݬ ْرَّ ْعَّ ٍمْیَّْْاب  ْْو  ظ  ْیٍمْعَّ
ْاِْ ْٰکْْْاٰهٰذْْن َّ ْْانَّ م  ک  ٰزآْلَّ کًْْٰءْجَّ ْوَّ ی ْْانَّ ع  ْس  م  وًراْک  ک  ش  ْمَّ
ٰهْ ْْالَّ ة  عَّ ب  ٰوْْس  ب  ْْاٍبْاَّ ل ِ

ْْاٍبْبِْْٰلک  م  ه  ِْْمن  ء  ز  ْْج  وم  س  ق  ْمَّ
ْقْٰ ت  ٰزآْاٰمْْالَّ ْجَّ ْْء  ن  ْاَّْْمَّ ادَّ ْاَِّْبْْرَّ ِلك  وْه  ْس  ݩݩݩ ًْْٰءاݖ ݧ ݧ ݧ ْاَّْْاِالݧ ْیْ ْن  نَّ جَّ ْس 
ْْاٰمْ خ  ن س  ْْنَّ ْاٍَّْْةْیَّْاِْْٰمن  ن ِسٰهْْو  ی ِْْتْاْ نَّْْان  ٰهآْرٍِْبخَّ ْاَِّْْمن  ِلٰهْْو  ْاِمث 
ٰنْفَّْ ج  رَّ خ  ْاَّ م  ْْاه  ن ِْْٰمن  ی ْْاٍتْجَّ ع  ْْوٍنْوَّ وزٍْْوَّ ن  ٰقْْک  مَّ رْ ْاٍمْوَّ

ْیٍمْکَّ
ْاِْ نْْٰن َّ ی  کْْٰالَّدَّ ن  ْْاًلااَّ ح  جَّ ٰعْْیًماوَّ طَّ ٍةْْاٰذْْاًماوَّ ص   ٰذْْغ  عَّ لْ ْاًباوَّ ْیًمااَّ

ٰنا ل  عَّ جَّ یٰهاْوَّ ْْف  ٰواِسیَّ ْْٰشاِمٰخاٍتْْرَّ م  ٰناک  ی  قَّ س  اَّ ٰراًتاْٰمآًءْْوَّ ْف 
ْْایْٰ یݖ ن  ْاْْٰبَّ مَّ ْْدَّ د  ٰنْْقَّ ل  زَّ ن  ی ْْااَّ لَّ ْعَّ م  یْاًساِلٰبْْک  ٰوار  ْْی  و  ْاْٰس  م  ِْْتک  ْیًشارْ ْوَّ
ٰل ٰمْْافَّ ْفْ ْارِْت  ݩݩ ْْٰیِهم  ݧ ݧ ݧ ݧ ٰلْاِهًراٰظًْْءِْمٰرآْاِالݧ ِتْْاوَّ ف  تَّ ْفْ ْتَّس  ْْیِهم  م  ه  ًدااَِّْْمن  ْحَّ
ْاَّْ ْْم  م  ه  ْْلَّ م 

ل َّ ْیَّْْس  ونَّ ِمع  تَّ یَّْْیِهْفْ ْس  ل  ِْْتْاْ فَّ م  ه  ِمع  تَّ س  ٰطْْم  ل  ب ْْاٍنِْبس  ْیٍنْم 
ٰمآ يْ اْْٰوَّ ْنْٰتَّ م  ْْاه  ٍبِْْمن  ت  ٰهْیَّْْک  ونَّ س  ر  ٰمآْاد  ٰنآْوَّ ل  س  ر  ی ْاِْْاَّ ْلَّ ِْْهم  لَّك  ب  ْْقَّ ِْْمن  ذ  ْیرٍْنَّ

ة ْ ورَّ ٰناٰهْْس  ل  زَّ ن  ٰناٰهْْااَّ ض  رَّ فَّ ْْاوَّ ٰنْوَّ ل  زَّ ن  نْْٰاٍتْیْٰاْْٰیٰهآفْ ْااَّ ي ِ ْْاٍتْبَّ م  ک 
ل َّ عَّ ْْلَّ ونَّ ر  ک   ذَّ ْتَّ



 

 

 
 
 
 

 درس نهم   
 («1) حروف ناخوانا»
کریم، به حروفی بر می که نوشته شده ولی خوانده نمیدر قرآن  شوند و بـه آنهـا خوریم 

 گویند. می «حروف ناخوانا»
کـه در بعضـی اسـت  « ی _ل  _ا  _و ْ»چهار حـرف   ، در قرآن مجموعا  «حروف ناخوانا»

کدمات نوشته شده ولی خوانده نمی  شوند.از 
 :است دو دسته حروف ناخوانا

 همیسه ناخوانا.. 0
 ها ناخوانا.بعضی وقت. 1

ت نگـار  و در این درس و درس آینده، ا افه بر  شناخت تک تک  موارد آنها، با عد 
 خوانده نشدنشان نیز آشنا خواهید شد.

 «حروف همیشه ناخوانا»
کرسی همزه ر  0 ْْأْْْؤ»پایه و   «ْیݘ

ــی نداشــت، در « همــزه» لیــۀ عــرب، شــکل خاص  کــه در نگــار  او  از حروفــی اســت 
ــه بــه حرکــت همــزه یــا  کدمــه بــا توج  کدمــه بــه صــورت الــف و در وســط و آخــر  ابتــدای 

کـه قـرآن را بـرای مـی «یْ-وْْ-اْ»بـه صـورت  قبـل از آن،حرکت حـرف  نوشـتند، بعـدها 
ت قرائت، عالمت کردند، برای همزه، ایـن شـکل صح  را و ـع نمودنـد و  «ء»گ اری 

ْْ-ؤْْ-ْأ»ند دآن را روی سه حرف م کور قرار دا ظ صحیح آن  «یݘ تا قاری قرآن نحوۀ تدف 
، «یْ-وْْ-اْ»سه حرف را تشخیپ دهد، بنابراین ابق نگار  امریزه، این سه حرف 
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کرسی برای همزه میدیگر خوانده نمی    مانند: ؛باشندشوند و در حکم پایه و 
ْ ْس 
َّ
ْی ْٰؤْفْ ْ-لَّ ْْ-اد  ِدئ  ب  ْْ-ی  ت  ِمر 

 
ْْ-أ ؤ  ْْ-یْو ْت  ِرئ  ْْ-ْق  تِیَّ

 
ی ٰعآْ-نَّ ْْد  م  ک  ْؤ 

وِنْ ت  ؤ  ْممیْ ْ-ْْت  ف  ل ِ ْمیَّْْ-ؤَّ ِزئ  ه  تَّ ْممم ْْ-س  ْؤَّ ن  ْْْ-ِْذ  م  ک  ٰؤاِخذ  ًؤاْْ-ی  ل  ؤ  ْل 
ْ ِشئ  ن  بَِّتْْ-ی 

َّ
فْ-أ

َّ
ْݩݩَّْأ ونَّ ِمن  ؤ  ْْ-ت  کْٰمش  ْْآرَّ م  ه  ْْ-ؤ  ن ش 

َّ
نْٰأ

 
ْی ن َّ ٰزآْ-ْاه  ْْجَّ م  ه  ْؤ 

کرسی همزه واقع می«مْیْ»ها یای غیر آخر بعضی وقت یادسپاری: شود، در این ، پایه و 
مْٮ»نویسند، صورت، نقطۀ آن را نمی    مانند: ؛«ݘ

ٰدْ ْحَّ ْْ-آِئقَّ ونَّ ل  ئَّ ْاِنئَّْٰشْْ-ت س  ْْ-ْك  م  ه  ِبئ  ن 
َّ
تْ ْ-أ ِْجئ  ْٰذْْ-ْك  ة  لْ-ْآِئقَّ ݩݩْٰمَّ ْݧ ة  ْآِئکَّ

ِبْ  نَّ ْی  م  ه  ْٰطْْ-ئ  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْآِئْݧ ة  ْآِئْٰدْْْ-ْْفَّ ونَّ ْْ-ِم  م  ه  ن َّ لَّ ئَّ نَّس  نَّبِْْ-لَّ ت  ْ لَّ ݧ ݘَّْىݧ ݧ ݧ ݧ هممݧ ݩݩْ ن َّ ݧ ݧ ݧ ْݧ ٰمْْ-م  س 
َّ
ِْبی ْآِئِهم 

 یادسپاری:
که به صورت همـزه خوانـده مـیها، روی الفدر بعضی از قرآن. 2 قـرار « همـزه»، شـودی 

کن نوشتن آن، همزه بودنش را مشخپ اند، یبا متحر  نداده ماننـد:  ؛انـدهکردک یا سا
نْٰ ا  ن ش  ْاَّ ن َّ اَّْْ-اه  دَّ بَّ  .فَّ

ْمانند: ؛ اندها، همزۀ مکسوره را زیرحرف نوشتهدربعضی ازقرآن. 1 ْݙِْٮلَّْْ-ِإن َّ ْْ-ن  ؤ  وݭݙٍْل 
 .ل 

قبل و یا بعد از آن، خوانـده « اوی»چنانچه همزه بدون پایه وکرسی باشد، حروف . 3
ْیَّٰشْ مانند: ؛شودمی وْ-آء  ْݖْس  ْْ-ء  ْݖْیج  ٍءْْ-ءَّ ی  ٍةْٰءْْ-ش  ْْ-اِنيَّ وبْْٰ-یْٰءاٰبآء  ْ.آء   

ی ر  1 کرسی الف مد  ممْیݥݥݥݥݥݥݥݥݥ)پایه و  ممْوْممݨݨݨݨݨٰ  (ممݨݨݨݨݨٰ

کدمات باید به صورت الف خوانده شوند لَّْ  :مانند ؛واو و یاء در بعضی از  لَّاةْوةص  ام ْْْْ=ْص  وس  یْ=ْم  یْْوس  لَّ اهَّْتَّ اهَّ لَّ ْاْ=ْتَّ
کوچکی قرار دادهواو و یاءها برای راهنمایی قاری، روی در بعضی از قرآن اند ، الف 

ظ صحیح آنها باشد ه تدف  ( تا قاری قرآن متوج  ْیݥݥݥݥݥݥݥݥݥݦݦݦݦݦݦݨݨݨٰ مم ْممݨݨݨݨݨَّ ْٰو مم ۀ ْ)ممݨݨݨݨݨَّ کدی  و با توجه به اینکه در 
کشش  این موارد، حرف  قبل از آنها مفتو  است، این الف باعث دو برابر مد  و 
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ی  شود و واو ییاء در حکمصدای فتحۀ حرف قبل می کرسی برای الف مد  پایه و 
و مانند: است؛ لَّ ْص  ْݨݦݨݨٰ ْْ-ة  وس  ݧٰیْم  ݧ اْ-مݨݨݨݨݧ ٰیهَّ لَّ  .تَّ
، فتحۀ حرف قبل را به صورت هند ۀقار شبه ایرانی، ترکی و الخطهای با رسمدر قرآن

کند  ۀاند تا دملت بر فتح نوشتهایستاده  کشیده(  و واو اشباعی )فتحه با صدای 
یاء را بدون عالمت  ممْیݥݥݥݥݥݥݥݥݥ(ممْ،مْوممݨݨݨݨݨْٰمم)م، اند آیردهی کند؛  مݨݨݨݨݨٰ   مانند:تا دملت بر ناخوانا بودن آنها 

ض ر  ݩݩْٰیَّ ݧ ݧ ݧ لْ-یْݧ ݩݩݩݩݩْٰص  ݧ ْݧ ولْ-وة  ݩْٰا  ݩݩݩݩݩݧ ݧ ْْ-یْݧ ݩْٰعتَّس  ݧ ݧ ݧ کْ-یْݧ ْزَّ ݩݩٰ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ٰزْْ-وة  ج  ْْ-ْیت  د ٰ رَّ یْْٰ-یْتَّ ح  ْییَّ
د ْغَّ ݩݩٰ ݧ ݧ ْݧ ْْ-ْوة  ظ ٰ لَّ ٰوْْ-یْتَّ ح  جْ-یْاَّ ْٰنَّ ݧ ݧ ݧ ْݧ رِلْْ-ْوة  س  ع  ْل  ٰ ݧ ݧ ْْ-یْݧ

ل ٰ جَّ کْ-یْتَّ ِمش  ݩݩݩݧْٰک  ݧ ݧ ْݧ ْوة 
ت ْٰ ش  لْ-یْلَّ ع  تَّ ݩݩݩݩݩݩِْٰاس  ݧ ݧ ْْ-ْیݧ ک ٰ زَّ تَّ ٰنْْ-یْیَّ ٰلْ-ْوةَّْمَّ سفَّ ن  ْاْتَّ ٰ ݧ ݧ ݧ ٰیْْ-یْݧ ْحَّ ْْ-وة  ط ٰ مَّ تَّ ْییَّ
که یای غیرآخردر بعضی از قرآن یادسپاری: ی (یممْ) ها، وقتی  کرسـی الـف مـد  ، پایـه و 

  مانند: ؛(مْٮ)نویسند واقع شود، نقطۀ آن را نمی
تْٰ ْٮاَّ ٰحْْْ-ْْك  ْٮٰرْکْ ِذْْْ-ْاْٰهْىض  م  ْْْ-ْه  س ٰ ٰوْْ-اْٰهْىدَّ ث  ْٮمَّ م  ٰشْْ-ْک  خ  ْْْ-اْٰهْىیَّ و ٰ س  ْاٰهْٮفَّ
ن َّْلَّ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩْٰرݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْٮݧ ٰقْْ-ْك  ش  ٰبْْ-اْٰهْىاَّ ق  ٰزْْ-ْاٰهْٮع  ج  ْٮی  تْْٰ-ه  ْٮاَّ م  ٰرْْ-ه  خ  ْٮا  م  ٰدْْ-ه  ولْْٰ-اْنْٰٮهَّ ْىا  م  ْهَّ

ی باشـند  یادسپاری: که پایـه وکرسـی بـرای الـف مـد  واو یاء در صورتی ناخوانا هستند 
گر واو ییاء متحر   ی بیایـد، دیگـر در حکـم اما ا ک باشند و یا قبل و بعد از آنها الف مد 

کرسی    مانند: ؛شودو خوانده مینیستند پایه و 
ٰوْ لَّ ْص  ٰیٰهْْ-ات  ق  ٰدْْ-اْس  ْه  ٰدْْ-یَّ ِةْعَّ ٰمٰوْْ-وَّ ْاِتْس   

 وا(ْ-)الف جمع ر  2

کــه بــه حــرف واو جمــع خــتم مــیفعــل کــه بعــد از واو جمــع، هــایی  شــوند، در صــورتی 
صدی نیامده باشد، مزم است بعد از آن واو، الفی آیرده شـود تـا واو جمـع از  میر مت  

  واو غیر جمع تمیز داده شود؛ مانند:
واْ ر  ص  واْممفَّْْْ-ْْنَّ واْممَّْاْْْٰ-ِْرح  واْٰکْْْ-ْْن  واْْْ-ْان  ر  بَّ اْْْ-ْْْص  و  ثَّ ع  ْتَّ
واْ ِفق  ن  واْْ-اَّ ِبع  ٰتْْ-ِات َّ واْلَّ واْْ-اِرک  ِلق  طَّ ْْاٰلْ-ِان  د  تَّ ه  واْ-واْتَّ م  ت  ک  ْتَّ
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کــه ایــن الــف، بــه ایــن الــف، ا ــافه بــر الــف جمــع، الــف فارقــه نیــز مــی گوینــد، چــرا 
 باشد.تمیزدهندۀ واو جمع از غیر جمع می

کدماتی بر می یادسپاری: کدمـه، واو جمـع در قرآن به  که حرف واو آخر   نیسـتخوریم 
   مانند: ؛ناخوانا آمده استالف ولی پس از آن، 

واْ ک  ش  واْْ-اَّ ل  ب  اْْ-نَّ ؤ  ک َّ وَّ تَّ ٰکْْ-اَّ رَّ اْش  اْ-ؤ  وَّ ب  ر  ِْلیَّ  
   شوند. ها نیز در حکم الف جمع است و خوانده نمی این الف

کلمه ر  4 ی در شش   و(ْممݨݨݨݨ ْمممم)واو مد 

ی کدمه بر میدر قرآن به شش  که با واو مد  یم  و(خور ی آنها نوشته شده، ولی واو مد )ا 
کدمه عبارتست از: نشود. نحوۀ نوشتن و خواندخوانده نمی    این شش 
ول ْ     نوشته شده: 

وْ-یْا  ول  وٰلْ-اْا  وٰلْ-اِتْا  ݖْاا  ݧ ݧ ولْ-ِءْݧ ْا 
ݖ ݩݩݩٰ ݧ ْئِْݧ ورْ-2ْك  ا  ْ س  ݫ ْݭݫ م     یک 

ل ْشود: خوانده می
واْاْ ْْ-یْا  ٰلْْْ-ْل  ٰلْْ-ْاِتْا  ݖْاا  ݧ لْْ-ِْءْݧ ْا 

ݖ ݩݩٰ ݧ ݧ ْئِْݧ رْْ-ْْك  ا  ْ س  ݫ ْݭݫ م    یک 
کدمات، هی  قاعده  ای ذکر نشده است.برای این 

ها برای راهنمایی قاری، روی الف جمع و واو این شش در بعضی از قرآن یادسپاری:
کـوچکی قـرار داده ـظ ایـن دو حـرف  1،3«مممْممممممممݨݨݨݨݨْمم»انـد کدمه، دائـرۀ  تـا دملـت بـر عـدم تدف 

   مانند:؛ کند
قْ  وااَّ واْ-ْیم  ِمل  وْ-ْعَّ ݩݩݩْٰلا  ْݧ

ݖ
ِْئْ وْ-ْوالْ واْ ْ-ْك  ݧْٰلا  ݧ وْ-آِءْݩݩݩݧ ْیل ْا 

                                                           
کدمه 2  .«ْ

ݖ ݩݩݩݩٰ ݧ ولݧ ْىا  م  ک  ݭݫِ ݩݘݫ ݧ ْ»نیز در حکم  «ݧ
ݖ ݩݩݩݩݩٰ ݧ ولݧ ْىا  ك  ݩݘِ  باشد.می «ݧ

گرفته شده، در عدم ریا ی، صفر دملت بر عدم عـدد و در عدـم «ــــــــ». این عالمت 1 ، از صفر اهل حساب 
ظ می  کند.قرائت، دملت بر عدم تدف 

کدمات، 3  ناخوانا بدون قاعده آمده است، مانند:« یاء»و « الف». در بعضی 
 

ِةْ ٍدْْ-ِمائَّ یي 
َّ
ْْ-ِبی ِإین  ݩݩَّ فݧ ْْ-اَّ ِءْْ-ِجایءَّ ای  ن َّْْ-ِلش  حَّ بَّ ذ 

َّ
اْأ ْلَّ  .ه 

◦ 

◦ ◦ ◦ 
◦ ◦ ◦ 

◦ 

◦ ◦ ◦ ◦ 
◦ ◦ ◦ 
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کدمه بخوانید و حروف ناخوانـای آن را مشـخپ  زیرآیات  تمریف: کدمه  را به صورت 
   کنید.

ْ نَّ و  رَّ ٰریْٰماْٰلاْتَّ
َّ
 ٓیْأ
ِْإن 

م ک  ْٰلادَّ و 
َّ
ٓواْأ ل  ت  ق  ْٰلاْتَّ ْوَّ

واِْبْ ذ  خ 
 
ی ْیَّ ك  مَّ و  ْقَّ ر  م 

 
ْأ ِنٰهاوَّ س  ح 

َّ
ْی

ل
َّ
ْأ ك  ب   ٰضیْرَّ ْقَّ ݩ ْٰوَّ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٓواِْإلݧ د  ب  ع  ْاْتَّ

ݧ ٰ ݧ ݧ ݧ ݧ ݖْاݧ ݧ ݧ ْْݧ اه  ْإی ٰ
ْ م  ک  ب ِ ْرَّ ِْمن  م 

ک  ی  ِْإلَّ ِزلَّ ن 
 
واْٰمآْأ ِبع  ِْإت َّ

ْ ونَّ ِجل  ع  تَّ ٰلاْتَّس  ْٰءاٰیات یْفَّ م 
یک  ور 

 
ی ْس 

ٰنا
 
ی طَّ خ 

َّ
ْأ و 
َّ
يٰنآْأ ْنَّس  ٰنآِْإن  ٰؤاِخذ  ٰناْٰلاْت  ب َّ ْرَّ

ول
 
ْأ م  ت  ن 

َّ
ݩݩݩݩْٰٰهآْأ ݧ ݧ ݧ ْݧ م  ک  ونَّ ِحب   ْٰلاْی  ْوَّ م  ه  ونَّ ِحب   ْآِءْت 
ْ ْٰذْْف یِْإن َّ ًةِْْلك  مَّ ح  رَّ ٰرْْلَّ ِذک  ٍمْْىوَّ و  ْیْ ِْلقَّ ونَّ ِمن  ْؤ 
ول
 
ْٰأ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݩݧ ْݖْݩݩݧ ْٰکْْْاٰمِْْئك  ْْانَّ م  ه  ْْلَّ ن 

َّ
وٰهآیَّْْأ ل  خ  ݩݩݩݧ ْْٰد  ݧ ݧ ْْاِإلݧ ْٰخآِئف  ْینَّ

ب ْ
ذَّ ب  ذَّ ْم  ی ْْینَّ ْبَّ ْٰذْْنَّ ْٰلِْلك  ݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݖْاݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْْٰݧ ݧ ݩݩݩݩݧ ݧ ْْیِإلݧ ؤ  ْٰلٰهݖ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݖْاݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ِْْءْݧ ْٰلوَّ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݖْاݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْْْٰݧ ݩݩݩݩݧ ݧ لْیِإلݧ ؤ  ْٰٰهݖ ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݖْاݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ِْءْݧ
ْاْْٰٰمآ ت  نَّ ْْمَّ م  ه  لَّ ب  ْْقَّ یٍةِْْمن  ر  ٰناٰهْْقَّ ک  لَّ ه 

َّ
ْْاأ م  ه  فَّ

َّ
ْیْ ْأ ونَّ ِمن  ْؤ 

ٰنآ ِدم  قَّ ِْٰإلْوَّ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ واْاٰمْْیݧ ِمل  ْْعَّ ٍلِْْمن  مَّ ٰنْْعَّ ل  عَّ جَّ ٰبآْاه ْفَّ وًراًْءْهَّ ث  ن  ْمَّ
ٰنآ د  رَّ

َّ
ی ْْفَّ ن 

َّ
ٰمْیْ ْأ ه  ِدلَّ ٰمْْاب  ه  ب   ی ْْارَّ ًْْراخَّ ه  کِْمن  ْٰزَّ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ًْْةْوݧ ب  رَّ ق 

َّ
أ ًماْوَّ ح  ْر 

آ
ل ٰ ٰهْْکَّ ْْْاِإن َّ ة  ِلمَّ ْْکَّ وَّ ٰهْْه  ْْاٰقآِئل  ِمن  ٰرآْوَّ ْوَّ ِْْئِهم  خ  زَّ ر  ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩِْٰإلْبَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ِمْیَّْْیݧ ْیْ ْو  ونَّ ث  عَّ ْب 

ْ نَّ و  عَّ د  ت  ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩِْٰإلْس  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٍمْْیݧ و  ول یْقَّ
 
ٍسْبَّْْأ

 
ْْی د  ٰقْْیٍدْش  ْت  م  ه  ونَّ ْْاِتل  و 

َّ
ْیْ ْأ ونَّ ِلم  ْس 
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 :پرسش و تمرین 
کرده و موارد همیشه ناخوانا را بنویسید.. 2  حروف ناخوانا را تعریف 

کدمه بخوانید وحروف. 1 کدمه  تقْ    کنید. ناخوانای آن را مشخپ آیات زیر را به صورت 
َّ
ٰمآْأ ِْإن َّ ݩݩ َّْل  ݧ ݧ ݧ ݧ وحݧ ْٰماْی  ِْٓبع  ٰ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ب ْیْݧ ْرَّ ِْمن  ْیݬݬݬݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݪݬْ ِإلَّی َّ

ٰنآِْإل ی  حَّ و 
َّ
ْأ ْٓوَّ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩٰ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ وسݧ ْٓیْم  ݩݩݩݩٰ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ٰصاك  ِقْعَّ ل 

َّ
ْأ ن 

َّ
ْیْأ

واقْٰ ْْال  ن  ح  وْنَّ ول 
 
ٍةْْاأ و َّ وْق  ول 

 
أ ٍسْْاوَّ

 
ی ْْبَّ د  ْیٍدْش 

ْنَّش و  ٰناْلَّ ِمع  ْس  د  واْقَّ ݧْٰٰقال  ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٰناْݧ ل  ق  ْلَّ ْٰهٰذاآء  ل   ِمث 

ٰقْ ْفَّ ْْالَّ
َّ
ون یأ ِبئ 
ٰمآْن  س 

َّ
لِْءِْبی ؤ  ْٰٰهݖ ݧ ݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݨݨݖْاݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ِْْءْݧ ِْْإن  م  ت  ن  ݧْٰصْک  ݨݨݨݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْاِدقْ ݧ ْینَّ

ْ ِئك 
ݩݩݩݩٰݖ ݧ ولݧ
 
ٰوْْأ

 
ی ْٮمَّ م  ْْه  م  ن َّ هَّ ٰلاْجَّ ْْوَّ ونَّ ِجد  ٰهاْیَّ ن  یًصاْعَّ ح  ْمَّ

ْقْٰ ْْالَّ صِْهیَّ ݧْٰعَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْاݧ ْْیَّ
 
أ ک َّ وَّ تَّ

َّ
ی ْْأ لَّ ْْاٰهْعَّ ش   ه 

َّ
أ لْاِبٰهْْوَّ ْٰعَّ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ یْیݩݩݩݩݩݩݧ م  نَّ ْغَّ

ْقْٰ تَّنْْٰالَّ ِجئ 
َّ
ٰنْْاأ ِرجَّ خ  ْْاِلت  ِضٰنِْْمن  ر 

َّ
ْْاأ ِرك  وٰسْْایِْْٰبِسح  ْیم 

ْ لِْإن َّ ؤ  ْٰٰهݖ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݨݨݖْاݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ِْْءْݧ ر  ب َّ تَّ ْْٰماْم  م  یِهْْه  ٰباِطل ْْف  واْٰماْْوَّ ْْٰکان  ونَّ ل  مَّ ع  ْیَّ
ْقْٰ ْْالَّ م  ولْه 

 
ْٰأ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݖْاݧ ݨݨݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݖِْْءْݧ ݩݩݩٰ ݧ ݧ لݩݩݩݩݧ ثْیعَّ

َّ
رْ أ
ݩݩَّ ݧ ْْیݧ ت  ِجل  عَّ ی ْْوَّ ِْإلَّ ْْك  ب ِ ٰضْْرَّ ر  ْیِلتَّ

ْ د  ْْقَّ م  ک  ت  ٍةْݩݧ ِِْببَّيِْجئ  ْْنَّ ِْْمن  م  ک  ب ِ ِسل ْْرَّ ر 
َّ
ی ْْفَّ ع  نْ ْیمَّ ٰرْْݖْیبَّ ْيلَّْئ ْآِإس 

واْْ ل  واْک  ع  ت َّ مَّ تَّ ل ْْوَّ ْْیًلاقَّ م  ک  ِْْْإن َّ ونَّ ِرم  ج  یْ م  ِئٍذْیَّْْل ْوَّ مَّ ب ْْو  ِ
ذ  کَّ م  ِْلل  ْینَّ

ل ْ یْ ْق 
َّ
أ رَّ
َّ
ْأ م  ْْت  ِْْإن  حَّ بَّ ص 

َّ
ْْٰمآْأ م  ک  ًراْؤ  و  ْْغَّ ن  مَّ ت ْیَّْْفَّ

 
ْی م  ٍْْءِْبٰمآْيک  ع  ْیٍنْمَّ

ِإٰذْ ْٰجآْافَّ ْْءَّ د  ع  ولْوَّ
 
ݩْٰأ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ٰمْىݧ نْْٰاه  ث  عَّ ی ْْابَّ لَّ ْعَّ م  ٰنْْاًداِعٰبْْک  ول ْْالَّ

 
ٍسْْیأ

 
ی ْْبَّ د  ْیٍدْش 

وا ِرض  ع  ݩݩْْٰوَّ ݧ ݧ لݩݩݩݩݧ ْْیعَّ ك  ب ِ اْرَّ ف ً ْْص  د  قَّ ونْْٰلَّ م  ت  ٰمْْاِجئ  ٰنْْاکَّ ق  لَّ ْخَّ م  ْْاک  لَّ و َّ
َّ
ٍةْْأ ر َّ ْمَّ



 

 

 
 
 
 

 درس دهم  
 («2)حروف ناخوانا »

  «ها ناخوانابعضی وقت حروف»
کالم )...ا...( .0  همزۀ وص  در وسط 

کن باشد،  که ابتدای آنها سا کدماتی  ظ   ؛اسـتدر زبان عرب، سـنگین و مشـکل تدف 
ْمانند:  ر  ص  ْْ-ن  ِبط  کدمـاتی، از ابرای سهولت و امکان، ه  ـظ  چنـین  ف لـپـ یر شـدن  تدف 

کمک می کی به نام همزۀ وصل   گیرند.متحر 
کالم خوانده مری»«: همزۀ وص » که در ابتدای  کی است  شرود ولری در وسرط الف متحر 

کلمه خوانده نمی   مانند: ؛«شوددو 
واْ ل  خ  د  وایْْٰ-ا  ل  خ  ِمْاد  و  ْاْقَّ  

کـالم  که در ابتدا و وسـط  در مقابل همزۀ وصل، همزۀ دیگری است به نام همزۀ قطع 
 مانند: ؛شودخوانده می

ٰنْ ل  س  ر  ٰنْْ-اْاَّ ل  س  ر  ْاَّ د  قَّ ْالَّ  
کــه همــزۀ قطــع در بعضــی از قــرآن یادسررپاری: هــا، بــرای راهنمــایی قــاری، روی الفــی 

کـه همـزۀ وصـل اسـت، صـاد غیـر آخـری  «ْأْ»همزه شکل است،  قـرار  «ْاْݗْ»و روی الفی 
ْٰمانند:  ؛اند داده ت

َّ
ْأ ر  م 

َّ
 .ِهْلل ْٰݗْاْیْأ

کـه در بعضی دیگر از قرآن که همزه قطع اسـت را بـا عالمـت مربواـه و الفـی  ها، الفی 
ْٰاَّْمانند:  ؛اندرا بدون عالمت نوشتهاست همزۀ وصل  ْت ر  م   .اهلِلْْیْاَّ
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   را به صورت شمرده بخوانید: زیرکدمات  :تمریف
ْ ِرب  ْاض  ْقْْْٰ-ْوَّ ج  ر  ْاخ  ٰدْهْ ْْ-ْالَّ ه  ال  ْْْ-ْیْوَّ ب ِ ْْرَّ ل  عَّ ْْْ-ْاج  رَّ بَّ ک  تَّ ْوْاس 

ْ ْوَّ ل  ل  ْْ-ْاح  ل  و  قَّ ْال  ق َّ ْْ-حَّ مَّ ِرْاس  ک  ْاذ  ْقْْٰ-وَّ ب  هَّ ْاذ  ِکٰتْْ-الَّ ْال  ْاِبِْمنَّ
ِنْ ْْعَّ م  یَّ ْْ-ْْیِنْال  عَّ بَّ ِنْات َّ ٰدْْ-مَّ ِتب  ِمْاس  ت  د  رَّ ْاَّ ْالْ ْ-الَّ ِْان َّ لاَّ ْ و َّ ݫ ݫ ْݫ تْْٰ-ینَّ ْار  ْوَّ ْابَّت 
ِْتلْ  ٰثْاَّْالْك  ْم  ْْ-ْْْال  ة  ن َّ جَّ ِتْال  فَّ لَّ ز  ْا  واْْ-ْوَّ ر  بَّ ک  تَّ ِدْاس  قَّ ٰدْْ-لَّ تَّ ِنْاه  ْیمَّ

 
کالم:  نحوۀ خواندن همزۀ وص  در ابتدای 
 آید.همزۀ وصل در آغاز فعل، اسم و حرف می

   مانند: ؛باشدمی« مفتو »تعریف همیشه « ال»، همزۀ «حرف»در 
ِکٰتْ ْال  ْْاب  ِکٰتاب  ل  ْْْ=ْاَّ ر  مَّ قَّ ْ=ْْال  ر  مَّ قَّ ل  ْْْاَّ د  م  حَّ ل  ْ=ْاَّ د  م  حَّ  ال 

   مانند: ؛باشدمی« ورسمک»، همیشه «اسماء»در 
ن ن=ْْاب  مِْْاب  م=ْْاس  ٰناِْْاس  ٰناْ=ِْاث    اث 

گــر «افعــال»در  بــود بــا « مفتــو  یــا مکســور»، بــا توجــه بــه دومــین حــرف بعــد از همــزه، ا
گر و « کسره» ه»باشد با « مضموم»ا    مانند: ؛شودخوانده می«  م 

ْ ح  تَّ ْْاف  ح  تَّ ْْْ=ِْاف  ِرب  ْْاض  رب  ْْْْ=ِْاض  ر  ص  ْ=ْْان  ر  ص  ن    ا 
کدمات  :تمریف     را مشخپ نموده و بخوانید. زیرحرکت همزۀ وصل در 

مْٰ ح  ْالر َّ ْْْ-ْن  ِفر  غ  تَّ ْْاس  م  ه  لْ ْْ-ْلَّ ْاس  ْْك  دَّ ْیَّ ْْْ-ْْك  خَّ ومممات َّ ْذ  ٰمْݖ ی  ْاْاَّ ه  ْممانَّ ْْْم 
ْ م  ک  ب َّ واْرَّ ع  واْْ-اد  ر  ش  واِْخٰفْْ-اح  ِفر  ْْ-ْاًفاان  ن  ِی  بَّ ْن  فَّ ی  ْک  ر  ظ  ْان 

ْ ْٰدْمممِتبْ اس  ْْْ-الَّ ِربَِّتْالس ٰ تَّ ْاق  ة  ْْْ-ْاعَّ ذ 
ْال َّ م  ْه  اْْْ-ینَّ وݖ ل  مَّ ݩݩݩَّْلݦݨݨْٰااع  ݧ ݧ ݧ ݧ ْْݧ ودَّ ْٰداو 

ْ ع  ْممماد  ِْلٰاٰبآِئِهم  م  ِئٍذْْْ-ْْوه  مَّ و  ْیَّ آء 
ِخل ٰ اَّ ْْْ-ْْال  م  ْممممالش   مَّ قَّ ْال  ْوَّ ْمممس  ْر 



 
 

 
 62 ▪ «1»درس دهم: حروف ناخوانا 

 

ت  قرائت همـزۀ وصـل، در صـورت ابتـدای در بعضی از قرآن یادسپاری: ها برای صح 
    اند، مانند:به آن، ا افه بر عالمت همزه وصل، حرکت آن را نیز آیرده

ْ
ْاݗَّ د  م  حَّ اْݗِْاْ-ل  ِدنَّ ْْ-ه 

ْاݗ  ر  ظ  ْْ-ن 
ٰرْاَّْلْ ْاݗَّ ْع  ْاب 

 چند ننته:
موا،ْٱِْ»در پـنج فعــل . 2 ض  مموا،ْٱِْق  ن  موا،ْٱِْب  ش  مموا،ْٱِْم  ض  ممواٱِْم  ت  حالـت ابتــدا، بــه  ، همـزۀ آنهــا در«ئ 

وا»شود چون در اصل کسره خوانده می ِتي  وا،ِْائ  ِضی  وا،ِْام  ِشی  وا،ِْام  ِني  وا،ِْاب  ِضی   اند.بوده «ِاق 

کدمات . 1 کنه در  وا،ْاݗِْا»همزۀ سا ت  تْ ݗِْئ  ِتيْٰݗِْی،ْاون ْئ  ْݗِْئ مِت،ْاݗِْا،ْائ  ن  مذَّ در صـورت وصـل بـه مـا  «ئ 
کدمـــه، بـــا «همـــزه»قبـــل، بـــه صـــورت  ی»، و در صـــورت ابتـــدا بـــه  خوانـــده « یـــای  مـــد 

وا،ْاْ »شوند، بدین ترتیب:  می ون ی،ْیت  یت  ْيِت،ْاْ ا،ْاْ یِتيْٰاْ ا  ن   .«یذَّ

کدمۀ . 3 کنه در  ْ»همزۀ سا
 
ْٱ ْؤ  ِمنَّ ، «همـزه»نیز در صورت وصل به ماقبل، بـه صـورت  «ت 

کدمه، با  ی»و در صورت ابتدا به  (« واو مد  ِمنَّ وت     شود.خوانده می )ا 
ی نزد همزۀ وص  ر  6 مممممْیݥݥݥݥݥݥݥݥْݭݭݪݪݪݪݪِْممممممْاْݨݨݨݨَّْممم)حروف مد   (ٱوْ+ْْݨݨݨݨݨ 

کن  ی )که ذاتا  سـا ی به همزۀ وصل برسند میان حروف مد  ( هسـتندهرگاه حروف مد 
د  کن یـا مشـد  کنین هسـتندو حروف بعد از همزۀ وصـل )کـه همیشـه سـا ( التقـای  سـا

ی، خوانده نمیپیش می کنین، حروف مد       مانند: ؛شوند آید، برای رفع التقای  سا
ِجبْٰ اْال  ِْاذَّ ْوَّ ْال  ِجٰبال  ل  ِْاذَّ ْْْْْْْ=ْوَّ د  مَّ ِةْفِیْال  ِةْینَّ ینَّ د  مَّ ِشْْ=ِْفل  ر  عَّ وال  ِشْْذ  ر  عَّ ل  ْ=ْذ   

اَّْ     را به صورت شمرده بخوانید: زیرکدمات  :تمریف اْال  نَّ ل  عَّ ݩݧ ْنجَّ ْٰهْݧ ْْ-ارَّ ِشف  اْاک  نَّ ب َّ ْْ-رَّ ر  ق  ِویْال  ْٰذَّ ْْ-ْیب ِکٰتاب  واْال  وت  ْا 
ْ ݭ ینَّ ݫ ٰکاِفرݫ

ِزیْال  خ  ِلْْْ-ْم  و  حَّ ْْ-ِالَّیْال  تَّی َّ نَّ یْاب  دَّ ْْ-ِاح  رݩݩݩݧ  اَّ اْال  نَّ ر  ج َّ ْفَّ ْض 
ٰتاٰمیْ یَّ واْال  ل  تَّ ْْاب  ولِیْْ-ْوَّ

َّْرݪݪِْاالْ ا  ٮݭݓ ݩ  ْْ-ِْةْݩݩݧ ق َّ حَّ واْال  م  ت  ک  ْْ-تَّ
َّ
ْلْٱ
ݧ َّ ِْذْݧ ِمنَّ ت  ْیْاؤ 
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 الم )ال( تعریف نزد حروف شمسیر  3

، الـف آن، همـزۀ وصـل اســت )در اسـت «الرف و الم»تعریـف، شـامل دو حـرف  «ال»
کالم خوانده می شود(، مم آن نزد حـروف، شود و در وسط  جمده خوانده نمیابتدای 

و نــزد  غمی(،اظهــار کــه خــوف حــق نــزد چهــارده حــرف قمری)عجبــادوحالــت دارد، 
، تبــدیل بــه حــروف شمســی شــده و در هــم 2چهــارده حــرف شمســی )مــابقی حــروف(

شوند، برای راهنمایی قاری در چنین مواردی، مم را بدون عالمت سـکون ادغام می
د نوشته    اند، مانند:و در عوض حرف بعدی را مشد 

ِبْْ هَّ ْالذ َّ ْْْ-ِمنَّ ْْوَّ ح  ل  ْْْْ-الص   ٰلاْل  ْْالض   وَّ ْْْ-ه  ینَّ اِهد  ْْالز ٰ ِْمنَّ
ْ ٰراطَّ واْالص ِ ق  تَّبݨِ اس  اهلِلِْعبْْْٰ-فَّ ْْ-ادَّ ة  بَّ و  اْالت َّ مَّ لَّْْ-ِان َّ ٰلعَّ ِةْیْالث َّ ْْاثَّ

ِزیْ ج  ْْنَّ ْالظ ٰ ْاِلم  ْْْ-ْینَّ ممِسْْوَّ م  ِفیْْْ-ْالش   ِفْْلَّ ح  ولْالص   ا  ْٰال  ݩݩݩݩݩݧ ݧ ْیݧ
ْاْٰ ٰکْوَّ واْالز َّ ِةْْْ-ْوةَّْت  مَّ ح  ْالر َّ ٰنْْْ-ِمنَّ ْجَّ ِ

ل  ْالذ   ْْْ-احَّ رَّ ک  اْالِذ  نَّ ل  ز َّ ْنَّ
ٰیارِْ ِ ْالد  ْْ-ِْخٰلالَّ ممةَّ اعَّ ْالس ٰ ْْ-ِان َّ اس  اْالن ٰ هَّ ی   ْْ-ْٰیآْاَّ ونَّ اِلم  ْالظ ٰ ول  ق  ْیَّ

کدمات «مم»حرف  یادسپاری:    شود؛نبوده و خوانده می« مم تعریف»، زیر، در 
ِتْ ف َّ تَّ ْال  قْْٰ-وَّ تَّ ْال  مَّ و  واْْ-یْیَّ ِمس  تَّ ال  ْْ-فَّ م  ت  ی  قَّ تَّ اْال  ْْ-ِاذَّ ه  مَّ قَّ تَّ ال  .ْ-فَّ م  ِسنَِّتک  ل  ْاَّ

                                                           
، مزم بــه «ِشررِن  زردسررت»کــه در ایــن جمدــه خالصــه شــده هســتند نیــز چهــارده حــرف  «حررروف شمسرری». 2

کـه چـون در فارسـ ییادآیر ـظ ایـن چهـار حـرف یاست  رو حـرف  یکسـان اسـت، از ایـن «ز، ذ، ظ، ض»، تدف 
یکسـان اسـت،  «س، ث، ص»باشد و همچنین تدفظ ایـن سـه حـرف  یسه حرف دیگر نیز م ۀنمایند «زاء»

یکسـان اسـت،  یدر فارس «ت، ط»باشد و تدفظ دو حرف  یدو حرف دیگر نیز م ۀنمایند «سیف»پس حرف 
 باشد.  ینیز م «طاء»حرف  ۀنمایند «تاء»حرف 

ت نام که این حروف به  یبه خاار شباهت «حروف شمسی و قمری» یگ ار عد  دارنـد؛  «شمس و قمرر»است 
 ۀنــدارد، از ایــن رو همــ یمــاه، چنــین قــدرت ینــدارد ولــ یقــدرت خودنمــای یا بــا ادــوع خورشــید، هــی  ســتاره

کنار او، خودنمای ْ»نیز نسبت به مم  یکنند؛ حروف شمس یم یستارگان در  تعریف چنین است، مم در  «ٱل 
 یچنـین قـدرت یحـروف قمـر یشـود، ولـ ینـدارد و در آنهـا ادغـام م ی، قدرت خودنماییمقابل حروف شمس

ْ»ندارند، و مم   .گردد میکند و در تدفظ اظهار  یم ی، خودنماییتعریف در مقابل حروف قمر «ٱل 
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نـه»و « تکاثر»سورۀ  تمریف: بخوانیـد و حـروف ناخوانـای آن را شـمرده را بـه صـورت « بی 
کنید.     مشخپ 

ْ
ْ

ْ
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 پرسش و تمرین 
 شوددهمزۀ وصل در چه موقعی خوانده نمی. 2

ی در چه موقعی خوانده . 1  شود و چرادنمیحروف مد 

 شوددمم تعریف نزد چه حروفی اظهار و نزد چه حروفی ادغام می. 3

کنید. را آن ناخوانای بخوانید وحروفشمرده صورت  را به« بروج»سورۀ . 3  مشخپ 
 

 



 

 

 
 
 
 

 یازدهمدرس   
 «حروف نانوشته»

 «شوند میحروفی که نوشته نشده ولی خوانده »
 

کدمـات  قـرآن بـر مـی «یْ-وْْ-اْ»در قرآن به سه حرف  کـه در نگـار  بعضـی از  یم  خـور
 .نوشته نشده، ولی باید خوانده شوند

 حروف نانوشته دو قسم است:

کلمه م _ 1 که جزِء اصل   هستندواردی 

کدمات نوشته نشده است. «یاء»و « واو»، «الف»  در بعضی از 
کدمـــات «یْ-وْْ-اْ»در مـــورد عـــدم نگـــار  ســـه حـــرف  هـــایی را  ، دلیلدر بعضـــی از 

 .است «جلونیری از تنرار»کنیم و آن  که به یکی از آنها اکتفا می 2اند. آیرده
لیۀ خود، از تکرار سه حرف عرب زبان کردند  جدوگیری می «یْ-وْْ-اْ»ها در نگار  او 

شـد، بـه نوشـتن یکـی از آنهـا پشـت سـر هـم تکـرار مـی ،جا یکی از این سه حـرف هرو 

                                                           
کتاب2  اند، با دوتای آنها قبال  آشنا شدیم. های رسم القرآن، سه دلیل برای آن آیرده . در 

کدمــاتی ماننـد: «اخترررار» _ الـف نوشــتند،  می «صرلحت، بقیررت»را بـه ایــن صــورت  «صررالحات، باقیررات»؛ 
ی )صـــفحه  اند؛ بـــا رو  عالمت دانســـته «نویسررری خالصه»دلیـــل آن را  گـــ اری آن، در مبحـــث الـــف مـــد 

 ( آشنا شدید.33و31
کلمه عوض از آن » _ ب کدماتی مانند: «موجود استدر   «صرلوة، موسری»را به ایـن صـورت  «صالة، موسا»؛ 
کرده «خواندن شدن واو و یاء به صورت الف»نوشتند، دلیل آن را  می گـ اری آن،  و  عالمتانـد؛ بـا ر بیـان 

کرسی الف مدی )صفحه   ( آشنا شدید.57و51در مبحث پایه و 
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کتفا    مانند: ؛کردند میا
ِبي ِْ ْنَّ ْْ-ینَّ ونَّ و  تَّ اْْ-یَّس  اءَّ رَّ وْ-تَّ اؤ  ْبَّ  

  نوشتند:که به این صورت می
ْ نَّ ِبِی  ْْ-نَّ نَّ و  تَّ اْ-یَّس  رَّ ْْ-2ْْتَّ اؤ    بَّ

ت قرائـت، عالمـت بعد از هـا  از قـرآن کردنـد، دربعضـی گـ اریآنکه قرآن را برای صـح 
  ند، مانند:کردکوچکی ا افه  «یْ-وْْ-اْ»برای راهنمایی قاری، در چنین مواردی، 

بِْ ِْيْ نَّ ْْ-ْمممنَّ و  تَّ ْویَّس  ْْ–نَّ رَّ ݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨْْٰتَّ ْݣݣݦݦݨݨݨْݨ ْْ-اْءَّ اؤ    1وبَّ
مم» کسره ایستاده نوشتن شکل حرکت فتحه و ها بااز قرآن بعضی دیگر در ݩْٰممݨݨݨݨ ممݩݩ ْممممممݭݭݭݭ ْݭݭݭݭݭݪݪݪݪݪݪݪݪݪ   وْ«م

ه  ظ آ«مممممممممممم»وارونه نوشتن شکل حرکت  م  کردند؛، لزوم تدف     مانند: نها را مشخپ 
ْ ِبی   ْنَّ ْْ-نَّ ویَّس  ْتَّ ٰرْْ-نَّ ْاؤبْْٰ-ْاْٰتَّ

کلمه نمی _ 2 که جِز اصل   باشندمواردی 

 آید.به وجود می «ضمیرشباع هاِء اِ »که بر اثر  «یاء»و  «واو»
 د.یتوجه فرمای «شباع و هاِء ضمیراِ »نخست به معنای 

کردن»در ل ت به معنای: ، «شباعاِ »  است. «سیر 
کردن حرکت و تبدی  آن بره حراری از جرنس همران حرکرت » در اصطال  قرائت:و  سیر 

ه، واو . «است ی و از  ـم  کسـره، یـاء مـد  ی و از  که از فتحه، الف مد  ی به قسمی  مـد 
 شود.تولید می

                                                           
ا». در اصــل  2 اءَّ ممرَّ ــی نداشــت و ایــن شــکل  «تَّ ــه، شــکل خاص  لی  ، اواخــر قــرن دوم «ء»بــوده، همــزه در نگــار  او 

، تکـرار الـف «تمراا»توسط خدیل بن احمد فراهیدی وارد الفبای عـرب شـد و در صـورت حـ ف شـکل همـزه 
، بـرای «ء»بعـد از اینکـه ایـن شـکل « ترا»نوشتند ها را نمیآید، برای جدوگیری از تکرار، یکی از الفمی پیش

گردید، آن را قبل از الف موجود نوشتند  کـوچکی بعـد از راء « تـرءا»همزه و ع  و بـرای راهنمـای قـاری، الـف 
کردند  ا»مفتو  ا افه  ْءَّ ٰ ْݧ رَّ  .«تَّ

ْ»هـا . در بعضـی از قـرآن 1 ماؤ  و»را بــدین صـورت  «بَّ ماء  کــردن واو نوشـته «بَّ انـد، در ایــن صـورت نیـازی بـه ا ـافه 
 دیگری نخواهد بود.

‘ ‘ 

‘ 

 ۦ
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کدمــه مــی «مممه،ْه»، عبــارت اســت از: «هرراء ضررمیر»  «آن -او »آیــد و معنــی کــه در آخــر 
ْدهد، مانند:  می  .«در آن» فیِهْ، «برای او» لَّه 

کرره حرررف قبرر  و بعررد از آن متحررر   باشررد، اشب» ، «نررردداع مرریرررررهرراِء ضررمیر در صررورتی 
کسـره باشـد  بدین گر حرکت  هاء،  که ا ی «ِهْممِه،ْ»معنی  م»، تبـدیل بـه یـای مـد  و در  «یه 

ه باشد  که حرکت هاء،  م  ،»صورتی  ْْمه  ی  ، تبدیل به«ه  و»واو مد    مانند: ؛شودمی «ه 
یِبِهْ ْْْ=ِْبه  ولَّه  ه  ْٰمْْْ=ْلَّ وْال ه  ه    =ْٰمال 
 یادسپاری:

ها برای راهنمای قاری، حرف واو و یاء  تولید شده از اشباع را بـه در بعضی از قرآن. 2
کوچک، بعد از هاء   میر، نوشته  اند، مانند:صورت 

 

ْاِْ ه  ه ْْْ-ْْوْن َّ رَّ هَِّْعٰبْْْ-ْْوْیَّ ه ْْْ-ْْوْاد  دَّ ب  ِنِهْْ-ْْوْعَّ ط  ِمهْ-ْۦفِیْبَّ و  ِوِنِهْْ-ْۦِْلقَّ ْد  ْۦِمن   
کـــه هـــاء   ـــمیر اشـــباع در بعضـــی از قـــرآن. 1 هـــا بـــرای راهنمـــایی قـــاری در مـــواردی 

کسرۀ آن را به صورت ایستاده  می ۀ آن  (مممݭݭْ ممممممݭْݭ)شود، شکل حرکت  و شکل حرکـت  ـم 
 اند، مانند:گ اری نمودهعالمت «مممممْممممم»صورت وارونه  هرا ب
 

هْاِْ هْ-ْن َّ رَّ ْْ-ْیَّ ِمه  و  ْْ-ِْلقَّ وِنه  ْد  ِْمن 
 

 شود:، اشباع نمیزیرهاِء ضمیر در سه مورد 
کف . 0  مانند: ؛باشدقب  از هاء ضمیر، حرف سا
 

ْ ه  ِهْْ-ِمن  ی  ْْ-ِالَّ ه  ن  ْْ-لَّد  ه  د  ب  اع  ْْ-فَّ ه  م  لَّ ع  ْْ-یَّ ه  ر  ِ بَّش  ْْ-فَّ دَّ ِهْیَّ ِهْْ-ی  ی  لَّ ْعَّ
 

ی باشد. 1  مانند: ؛قب  از هاِء ضمیر، حروف مد 
 

ْ وه  خ  ٰنْْ-یِهْفْ ْ-اَّ ل  زَّ ن  ْاَّ ْْ-اه  وه  ذ  ْْ-خ  د  ه  ٰدْْ-یِهْیَّ ْهَّ وه ْْ-اه  ر  ص  ْنَّ
 

کف . 2 د باشدبعد از هاِء ضمیر، سا  مانند: ؛یا مسد 
 

ْ د  م  حَّ ْال  ْْ-لَّه  ْاهلل  ه  رَّ ص  ٰبْْ-نَّ وِنِهْال  ْْ-ْاِطل ْد 
ِْبِهْال َّ ْذ  اَّْٰجْْ-ینَّ ْال  ه  ٰمْآءَّ ْیع 

‘ 

‘ ‘ 
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س  »سوره  تمریف: ب  هـاء  »بخوانید و موارد اشباع و عـدم اشـباع شمرده را به صورت « ع 
 را مشخپ فرمایید.«  میر
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 عهجهت مطال  
 چند ننته:

 گویند. می «ِصلۀ هاء ضمیر»، «هاء ضمیرشباع اِ ». به 2
 است. «متداد و کسشاِ »، در ل ت به معنای: «ِصله»

کسررش حرکررت هرراء ضررمیر و وصرر  آن برره حرررف هررم اِ » و در اصــطال  قرائــت: متررداد و 
 .«جنس همان حرکت است

ی به وجود می ْآید؛ مانند:  از امتداد و کشش حرکت  مه، واو مد  ه  دَّ ب  ْ=ْعَّ ه  دَّ ب    وْعَّ
کسره،یای از و ی به امتداد وکشش حرکت  ِدِهْآید؛مانند:  وجود می مد  ب  ِدِهْ=ْعَّ ب   یْعَّ
 است:بر دو قسم  «لۀ هاء ضمیرِص »

؛ ماننـد: «بعرد از هراء ضرمیر، سربب مرد  )همرزه( نیامرده اسرت«: »یغر  لۀ ُص ِص » -الف ِْان َّْ ْْوْه  ِعِهْلْٰعَّ ج  ٰقْْیْیْرَّ ْلَّ  .اِدر 
ُک ِص » -ب  ؛ مانند:«مد  )همزه( آمده است بعد از هاء ضمیر، سبب«: »یبر  لۀ 
ْمْٰ ْْوْالَّه  ه  دَّ لَّ خ 

َّ
ْْیِْبِهْْ-ْأ ز 

َّ
در چنین مواردی برای راهنمایی قاری قرآن، روی واو و  .اًجاٰوْأ

ی  بعد از هاء  میر، عالمت مد  قرار داده ْمْٰاند،  یای مد  ْْݖْوْالَّه  ه  دَّ لَّ خ 
َّ
ْْٓیِْْبِهْْ-ْأ ز 

َّ
 .اًجاٰوْأ

کدمـۀ «هاء   میر». 1 ْ»، همیشه متحرک اسـت، ولـی در دو  ِقمه  ل  اَّ ،ْفَّ ِجمه  ر  بـه صـورت  «اَّ
کن آمده است:  سا

ٰخْقْٰ> ْاَّ ْوَّ ِجه  ر  واْاَّ ْ..ال  ِْبِکتْٰ>ٱِْ ؛(31وشعراء/222)اعراف/،<اه  ب  هَّ ِقْٰذْیْهْٰݪݪݪݪݬݬݬݬݪْ ابذ  ل  اَّ فَّ ..ْا ِهم  ی  ِْالَّ  .(15)نمل/،<ه 
نـه، بایـد مکسـور  یبعـد از یـا« هـاء   ـمیر»ابق قواعد ادبیـات عـرب، . 3 مـدی یـا لی 

کدمۀ  ن ٰسْ»باشد ولی در دو  ْانْ اَّ ه  ی  لَّ ،ْعَّ  وم آمده است:ضمبه صورت م «يه 

ْمْٰ> ن ٰسْوَّ ِْالانْ آْاَّ ݩ َّْيه  یْ ݧ ْ..ٰطْاْالش   فْٰ>؛(13)الکهف/،<ان  و  ْاَّ ن  ْمَّ ْاْٰعْیِْبٰمْوَّ ه  ی  لَّ ْعَّ دَّ ْ..ْاهَّ تح/،<اهللَّ  .(20)ف 
ْ>در عبارت « هاء   میر». 3 م  ک  ْلَّ ه  ض  ر   شود.، اشباع نمی(20)زمر / ، <یَّ

ْفْ >در عبارت « هاء   میر». 5 د  ل  خ  ْیَّ  .گردد میاشباع  (19)فرقان / ، <اانًْٰهْیِهْمْ وَّ

ْمْٰ>عبارت در هاء، حرف. 1 ثْ وَّ ْک  ه  قَّ ف   شود. ذاتی است واشباع نمی (92)هود /ْ<یًرااْنَّ

کدمۀ . 7  گردد.با وجود اینکه ذاتی است، اشباع می «ِذِهْهْٰ»حرف هاء، درآخر 
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 پرسش و تمرین 
 هاء   میر را با ذکر مثال بنویسید.و عدم اشباع موارد اشباع . 2
قرائت نموده و مورد اشباع و عـدم شمرده را به صورت « العادیات و القارعه»سوره . 1

 را مشخپ فرمایید.« هاء   میر»اشباع 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 درس دوازدهم  
 «رفع التقاء ساکنین»

کنیف» کف »: «التقاِء سا نراتف دو حرف سا ماننـد:  ؛«در هنگرام تل،رظاست کنار هم قرار 
ْ د  م  حَّ ْال  ل  ْقْْٰ-ق  رَّ ْام  ت  ْاَّْالَّ  .ة 

کنیف» کدمات عرب، جایز  «التقاِء سا کـه دو حـرف سـاکن در نیست در  و در صـورتی 
گیرند کسرره مری برای» کنار هم قرار  ل را با  کف او  کنیف، حرف سا  ؛«خواننرد راع التقاِء سا

ْمانند:  د  م  حَّ ِلْال  ْقْْٰ-ق  رَّ ِتْام  ْاَّْالَّ  .ة 
 «نحوۀ خواندن تنوین نزد همزۀ وصل»

کدمۀ تن هرگاه کدمهوینبعد از  با همزۀ وصل باشـد، در ایـن صـورت بـین نـون ای دار، 
د بعــد از همــزۀ وصــل  کن یــا مشــد  کن تنــوین و حــرف ســا کنیف»ســا پــیش  «التقرراء سررا

رظ برا حرکرت  یراع التقا برای»خواهد آمد، در این صورت  کنیف، نرون تنرویف در تل،  سرا
  مانند: ؛«شود خوانده میکسره 

ْ فَّ ًواْان  ه  والَّ وا=ْْْْض   ض   فَّ ِنْان  وَّ ه  ْْْلَّ ینَّ ل  س  ر  م  ْال  اد  ْ=ْْْْعَّ ینَّ ل  س  ر  م  ِنْال    ٰعاد 
کوچکی در زیـر آن در بعضی از قرآن یادسپاری: ها برای راهنمایی قاری، نون مکسور 

 اند، مانند:کدمه نوشته
ْمملِْ ْْمَّ ِعظ  ْممتَّ ًماْونَّ و  ْاݣݣݣݣْݣݥݥݥݥݥݥِنْݣݣݣݣݣقَّ ه  ِلْْلل ٰ ه  ْممم  م  ه  ْْک  و  ْْاَّ عَّ ْممم  م  ه  ب  ِ ْْذ  یًداْٰذاًباممعَّ د  ْش 

ْ بَّت  ذ َّ ْْْکَّ م  و  وٍطْْقَّ ْݥݥݥݥݥݥِنْݣݣݣݣݣل  ْاݣݣݣݣݣݣݣݣ ِْاذ  ینَّ ل  س  ر  م  ْْل  ْْٰقالَّ م  ه  ْْلَّ م  وه  خ  ْْاَّ وط  ٰلاْل  ْْاَّ ونَّ ق  ت َّ ْتَّ
ِتْ ٰقالَّ ْْوَّ ود  ه  یَّ ْْال  یر  زَّ ݢع  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ْݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥِنْݢ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ْا ن  ِهْْب  ِتْْالل ٰ ٰقالَّ ىْوَّ ٰصارَّ ْْالن َّ یح  س  مَّ ْْال  ن  ِهْْاب  ْالل ٰ  
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که وقف و وصـل آیـات جـایز باشـد، ا ـافه بـر نـون ها، و در بعضی از قرآن در مواردی 
وصـدی باشـد؛  و نگر حالـت وقفـیانـد تـا نشـا مکسوره، حرکت همزۀ وصل را نیز آیرده

ْ مانند: ل  ثَّ وِرِهْْمَّ ٰکوْن  ِمش  یٰهٍْْةْکَّ بْْٰاف  ِْمص  ݢاح  ݢ ْݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥِنْݢ
َّ
بْٰاݣݣݣݣݣݣݣٱ ِمص  ْل  ٰجْْف یْاح  ٍةْز  ݢاجَّ ݢ ْݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥِنْݢ

َّ
ٰجْٱ ْلز   ة   اجَّ

ک زیرکدمات  :0تمریف    ن بخوانید.نیرا با توجه به قاعدۀ رفع التقای  سا
لًاْ ثَّ ْْمَّ م  و  قَّ ِْافْ ْْ-ْال  ٰرْْْك   تَّ ْٮاف  ٰمْْْ-ْه  رَّ ْکَّ ت  د َّ تَّ لْ ْْ-ْاٍدْاش  ْْیًماْاَّ ذ 

ْال َّ ْْْ-ْْینَّ ْْاهلل  د  حَّ ْاَّ
ٰل ْْاٍمِْبغ  ه  م  ٰوْْْ-ْاس  م  ْاَّ تْال  وٰهْݦَّْرݨݨَّْاق  م  ت  ݩݩݩݩݩݩٰیْٰعاًداْْْ-ْاْف  ݧ ݧ ولݧ ا  ًةْْْ-ْْال  ٰباِني َّ ه  وٰهاْْرَّ ع  دَّ تَّ اب 

ْ ن  ْاب  ر  ی  زَّ ٰوْْ-ع  ٰعْآس  ًْءْال  ٰجْْ-اِکف  ٰجْز  ٍةْالز   ْاجَّ ة  ٰرْْ-اجَّ تَّ ْاف  ل  ج  ٍنْْ-یرَّ د  یْعَّ ت 
ْال َّ

ْ ًماْْاهلل  و  ي ئًْْ-قَّ هْْْٰاش  ذَّ خَّ ْْْ-ْاْات َّ ق   حَّ ِئٍذْْال  مَّ و  ْْْ-یَّ نْْٰآٰزْجَّ س  ح  ݩݩݩݩݩݩٰیٰعاًداْْ-یًْءْال  ݧ ݧ ولݧ ا  ْال 
کنین  باتوجه بهآیات زیر را  :1تمریف    بخوانید. شمردهصورت  بهقاعدۀ رفع التقاء سا

ْ ااَّْوَّ و  قَّ ِئٍذْیَِّْْهْالل ْْٰلَّیاِْْل  مَّ ْْو  مَّ لَّ ل َّْْالس   ض  ْْوَّ م  ه  ن  واٰکْْاٰمْْعَّ ْیَّْْان  ونَّ ر  تَّ ْف 
ْاِْ ْْن  وَّ ݩݩݩ ْْٰه  ݧ ݧ ݧ ݧ ْْاِالݧ ل  ج  ٰرْْرَّ تَّ یْىاف  لَّ ِذًباِْهْالل ْْٰعَّ ٰمْْکَّ ْْاوَّ ن  ح  ْْنَّ ِمن ْْوْلَّه  ؤ  ِْبم  ْینَّ
ْ ْاَّْوَّ ه  ْْن َّ ْاَّْْوݖ لَّك  ولْٰالْ ْاًداٰعْْه  ْا  ودَّ م  ثَّ ٰمآْیْوَّ قْْٰفَّ ب  ْْیاَّ ْْوَّ مَّ و  وٍحْْقَّ ْْن  ل ِْْمن  ب  ْقَّ
ْ
َّ
ْٱ ل ك  م  ِئٍذْیَّْْل  مَّ ْْو  ق   حَّ مْْٰال  ح  کِْْٰنِْللر َّ ْوَّ ًمایَّْْانَّ یْو  لَّ ْ ْعَّ ݫ ٰکاِفرݭݫ

ْال  ْْینَّ س  ْیًراعَّ
ْٰسآ ًلاْءَّ ثَّ ْْمَّ م  و  قَّ ْْال  ذ 

ْال َّ واْینَّ ب  ذ َّ ْْااِتنْٰیْٰاِْٰبْْکَّ ْاَّْوَّ م  ه  س  ف  واٰکْْن  ْیَّْْان  ونَّ ِلم  ْظ 
ْ بَّت  ذ َّ ْْکَّ م  و  وٍحْْقَّ ل ْْن  س  ر  م  ْال  ْاِْْینَّ ْقْْٰذ  ْْالَّ م  ه  ْاَّْْلَّ م  وه  ْْخ  وح  ٰلْن  ْْااَّ ونَّ ق  ت َّ ْتَّ

ْ ْْاِاٰذْْوَّ ِلمَّ ْْعَّ يْ ْااِتنْٰیْٰاِْْٰمن  ٰهًْْئاش  ذَّ خَّ ًواْاات َّ ز  ْْه 
ݖ ݩݩݩݩݩٰ ݧ ولݧ ْا  ِْْئك  م  ه  ٰذْْلَّ ْعَّ ه ْْاب  ْم  ْین 

ن ْٰ ٍنْْاِتْجَّ د  یْعَّ ت 
ْْال َّ دَّ عَّ مْْٰوَّ ح  ْالر َّ ه ِْعٰبْْن  یَّْْوْادَّ غَّ ْاِِْْبِْبال  ه  ْٰکْْوْن َّ ه ْْانَّ د  ع  ِتي ًْْوْوَّ

 
ی ْامَّ

اِْاَوٰذا و  اَّ ًةْْرَّ ِْْتٰجارَّ و  ًواْاَّ ه  ٰهاْلَّ ی  اِْالَّ وݖ ض   فَّ ْْان  وك  ک  رَّ تَّ ْْٰقآِئًماْوَّ دَّ ْٰماِعن  ل  ِهْْق  ْْالل ٰ ر  ی  ْخَّ
ِری ْْٰایْٰ ک  ْْاِان ْْٰآزَّ ك  ر  ِ بَّش  ٰلْن  ْْاٍمِْبغ  ه  م  یْٰیَّْْوْاس  ْْیح  م  ل ْْلَّ عَّ ج  ْْنَّ ْْوْلَّه  ل ِْْمن  ب  ِمی ًْْقَّ ْاس 
ْ م ْٰوَّ ْْااَّ ن  ْاْْٰمَّ نَّ ِملَّْْمَّ عَّ ْْاِلًحاٰصْْوَّ ه  لَّ ٰزآْوْفَّ نًْْٰءْجَّ س  ح  ْْیال  ول  ق  نَّ س  ْْوَّ ْْوْلَّه  ِرنِْْٰمن  م  ًرایْ ْااَّ ْس 



 
 

 
کنیفدرس   32 ▪ دوازدهم: راع التقاء سا

 

 جهت مطالعه  
ْ»دمه ک در. 2 کن مفتو  «ِمن  ِلْمانند:  گردد؛ می، نون سا و  قَّ ْال   .ِمنَّ

کدمات . 1 ْ»در  م  ْْ-ه  م  ْْ-ک  م    مانند:گردد؛  می، میم ساکن، مضموم «ت 
ْ ٰفآِئز  ْال  م  ْه  ْْ-ونَّ ل  ی  وَّ ْال  م  ک  ْْ-لَّ م  ت  ن  ْْاَّ ٰرآء  قَّ ف    ال 

ه می. 3 کنین،  م  کن  ما قبل مفتو  نیز در التقاء  سا   مانند: ؛گیردواو سا
ْ وةَّ ݩݩݩٰ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ کݧ ْالز َّ و  ْْ-ٰاتَّ ٰذاب  عَّ اْال  و  اَّ ْْ-رَّ ت  و  مَّ ْال  و  ن َّ مَّ تَّ   فَّ

کدمۀ . 3 ْ<در  ْٱلْ ٱِبئ س  م  ْٱ»، پس از ح ف همزۀ وصل >س  ْٱ»و  «ل  ، چون دو حـرف «مس 
ْ»ساکن  ،ْس  کنار یکدیگر «ل  کنیف، حررف الم، برا »، گیرند قرار می،  برای راع التقراِی سرا

ْمانند:  ؛«شودکسره خوانده می (ِٱْلٱِبئ س  م  ِْلس  ْ)ِبئ س  م   .س 

کدیه موارد   قرآن آیرده شده است.، حرکت مربواه در 3الی  2در 
، «الم،ْاهلل»عمران،  مبارکه آل سورۀ دوم آیه ، به«الم»درهنگام وصل حروف مقعطه، . 5

ْْ-لامْْ-الف»این صورت  شود،به،مفتو  خوانده می«میم»حرف  ساکن میم ْاهلل   .«میمَّ

*    *    * 
کدیـۀ عالمـتالحمد هلل  کـریم خـوانی قـرآن هـا و قواعـد روبا یاری و توفیق خداونـد، بـا 

نا شدیم، برای اینکه بتوانیم قرآن را روان و بدون غدـط بخـوانیم، مزم اسـت ریزانـه آش
کنیم. ت تمرین  کریم را به صورت شمرده و با دق   چند صفحه از قرآن 

 پرسش و تمرین 
کنین، چه موقعی پیش می. 2 کرددالتقاء  سا  آید و برای رفع آن، چه باید 

کنین  باتوجه بهآیات زیر را  .1   دبخوانید شمردهصورت  بهقاعدۀ رفع التقاء سا
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 درس سیزدهم  
 «وقف»

 
تـازه عبـارتی، ناچـار اسـت بـرای  نهر انسـانی در هنگـام صـحبت نمـودن و یـا خوانـد

کالم خود را قطع، و س س به صحبت یا خواندکردن نفس  خود، ادامه دهد. ن، 
 .«بازداشتف و ایستادن است»، در ل ت به معنای: «وقف»

کلمه قطع »و در اصطال  قرائت:  کسیدن عرادی( است صوت بر آخر  )به اندازۀ ن،س 
 2.«به قرد ادامه قرائت

 :، دو مسأله مطرح است«وقف»در رابطه با 
 .گیردقرار می بررسی در مبحث تجوید، مورد «کردن وقف برای مناسب محِ    انتخا » .2
کلماتکردن نحوۀ وقف ». 1  شویم.می آشنادر این درس با آن  «بر آخر 

کلماتکردن نحوۀ وقف »  «بر آخر 
کدمـه،  «نیستوقف بر متحر   جایز »در قرائت قرآن،  و در صورت متحرک بودن آخـر 

کت ییراتی به وجود می  .«وقفِْاسکان،ِْابدالْوِْالحاق»ه مهمترین آنها، عبارتنداز: آید 
کن  ننته: کدمه حرف سا گر در آخر  ی  (ممممݨݨݨݨݨݨݨ ْممممم)ا ْٰمممم)و یا یکی از حروف مد  ݧ ْݨݨݨݨݨݨݨݨݧ ْا، ْیݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥمممممم ْݭݭݭݭݪݪݪ  ݧ ْمممم،  و(ْممݨݨݨݨݨݧ

گیرد، در هنگام وقف، هی  ت ییری در آن داده نمی شود و به همان صورت، قرار 
  مانند: ؛شوندخوانده می

ْ ِذر  ن  اَّ ْفَّ م  ٰقْْ-ق  لَّ طَّ ان  ل ْْ-اْفَّ خ  ْاد  تْ وَّ ن َّ ٰلْ-یْیْجَّ واوَّ ِرف  ْات س 
                                                           

 .193،  1؛ شر  شافیل ابن حاجب، ج130،  2. النشر، ج 2
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 وقف ِاسکان

کرردن»، یعنی: «ِاسنان» کف  ک  ،«سرا کدمـه، متحـر  گـر حـرف آخـر  ْمممممممممݨݨݨݨݨݨَّْمممم»ا ْمممممݭݭݭݭݪݪݪݪݪݪݭِ و یـا دارای  «ݦݦݦݦݦݦݨݨݨݦݦݦݦ 
ه  کسره یا  م  ْممممممم»تنوین  مممممممممݭݭݭݭݪݪݪݪݪٍ کن می «مݦݦݦݦݦݦݦݨݦ    مانند:  ؛گرددباشد، در هنگام وقف، سا

ْ ق  ت َّ م  ًدیِْلل  ْه  ْ ْْینَّ ق  ت َّ م  ًدیِْلل  ْه   ین 
ورِْٰعْ م  ا  ْال  ة  ْٰعْ ْْاِقبَّ ور  م  ا  ْال  ة   اِقبَّ
ْاِای ْٰ ْْك  ع  تَّ ْنَّس  ْاِای ْٰ ْْین  ْْك  ع  تَّ ْنَّس   ین 

ْ ظ  ْعَّ ٍظ  ْ ْْیٍمْحَّ ظ  ْعَّ ٍظ  ْحَّ  یم 
ْ ْع  ور  ْح  ْوَّ ْ  ْْین  ْع  ور  ْح  ْو   ین 

 ها:ننته
کن ولـی تشـدید . 2 د باشد، در هنگام وقف، حرف آخر سا کدمه، مشد  گر حرف آخر  ا

ظ آن باقی می ت تدف   مانند: گردد؛ماند و باید با شد 
 

ْ نَّ ع  ض  ْیَّ ن َّ ه  لَّ م  ْْْْحَّ نَّ ع  ض  ْیَّ ن   ه  لَّ م   حَّ
ْ ر   قَّ تَّ س  م  ِئٍذْال  مَّ و  ْْْْیَّ ر   قَّ تَّ س  م  ِئٍذْال  مَّ و  ْیَّ

کدمه، واو مفتو  و حرف قبل از آن مضموم. 1 گر حرف آخر  باشد، در هنگام وقف،  ا
ی خوانده میو گردد، ساکن می  مانند: ؛شودبه صورت واو مد 

 

ْ وَّ و    ه   ه 
 

کدمــه، یــای  مفتــو  و حــرف  گــر حــرف آخــر  قبــل از آن مکســور باشــد، در و همچنــین ا
کن می یو گردد، هنگام وقف، سا  مانند: ؛شودخوانده می به صورت یای  مد 

ْ ْ    ِهیَّ  یه 
 

د ما قبل مضموم یادسپاری: که حرف آخرشان واو مشد  کدماتی  در هنگام وقف بر 
د ماقبل مکسور  ٍْ»است ییای  مشد  و  د  ْنَّْعَّ ْم، کهْ«ِبٍی  ت شود  تشدید حرف آخر آیرده   دق 

ْ»شود  ِبی   ،ْنَّ و   د  کن  «عَّ ْعَّْ»و به صورت واو و یای سا ِبی  ،ْنَّ و   د.نخوانده نشو «د 
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 وقف ابدال

کررردن»، یعنــی: «ابرردال» کدمــه«تبرردی   گــر حــرف آخــر  گــرد ، ا باشــد در  «ةْ-مممةْ»ای تــاء 
کن  ْ»هنگام وقف، تبدیل به های  سا  مانند: گردد؛ می «ه ْْ-مه 

 

قْ  واْاَّ لیم  ݩݩݩݩݩݧْٰالص   ݧ ْݧ قْ     وةَّ لاَّ واْالص   ݩݩݩݩݩݩْٰیم  ݧ ْݧ  وه 
ٰحْ ِةْفِیْال  ٰحْ    اِفرَّ ه ْفِیْال   اِفرَّ

ٰوْ ِتْال  عَّ قَّ ْوَّ ة  ٰوْ   اِقعَّ ِتْال  عَّ قَّ ْوَّ ه   اِقعَّ
ًةْٰوْ ک َّ ْدَّ ة  ًةْٰوْ   اِحدَّ ک َّ ه ْدَّ  اِحدَّ

ٍلْٰخْ خ  ٍةْنَّ ٍلْٰخْ   اِویَّ خ  ْنَّ ه   اِویَّ
ْ ة  دَّ ص  ؤ  ْم  ِهم  ی  لَّ ْ   عَّ ِهم  ی  لَّ ده ْعَّ ص  ؤ   م 

کدمـه، دارای تنـوین فتحـه  گر حرف آخر  باشـد، در هنگـام وقـف،  «مْممممممًْمممم»و همچنین ا
کشیده فتحه(  ی )صدای   مانند: گردد؛ میتنوین ح ف شده و تبدیل به الف مد 

 

ٰنْ ع  ٰنْْْْْْاًبااَّ ع   اابْٰاَّ
ًدی ٰدْْْْْه   یه 

آشِعْ ݩݩٰ ݧ ݧ ݧ آِعشًْْْْءْݧ ݩݩݩٰ ݧ ݧ ݧ  اٰءْݧ
 وقف ِالحاق

کلمره»، یعنی: «ِالحاق» کرردن حراری در آخرر  بـرای حفـظ حرکـت  حـرف  آخـر   «اضرااه 
 کدمه و یا حفظ توازن در آخر آیات.

کتابت قرآن رعایت شده و شامل موارد زیر می لحا  در   باشد.وقف ا 
کدمه  «ِالحاق هاِء سنت»الف:   :زیردر هفت 

 

ْ ِده  تَّ ْْ-ِاق  ه  ن َّ تَّس  ْیَّ م  ِْکٰتْْ-لَّ ه  ِْحٰسْْ-اِبيَّ ه  ْٰمْْ-اِبيَّ ه  طْ-اِلیَّ ل  ْٰس  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ه  ْٰمْْ-اِنيَّ ه  ْاِهیَّ
 شود.هاء  سکت در حالت وقف و وصل خوانده می یادسپاری:
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ݩݩݩَّْنݦݦَّْا درکدمات:«الف الحاق»ب: ݧ ݧ ْْ،اِکن َّْلْْٰ،اݧ
َّ
ونَّْٱ ن  ْْ،الظ  

َّ
ولَّْٱ س  ْْ،الر َّ

َّ
بْ ٱ الس   ٰلْ،يلَّ اس  ٰوْْ،اِسلَّ اݭݭْ ارقَّ  یرَّ

کدمــات فــو ، تنهــا در هنگــام وقــف خوانــده مــی یادسررپاری: شــود و در حالــت الــف 
 ناخوانا هستند. یوصد

 وقف به حرکت، وص  به سنون
 وقف صحیح بر دو رکن استوار است:

 و فاصده انداختن بین دو عبارت؛قطع صدا ـ  2

کدمهـ 1 کردن حرف آخر  که بر آن، وقف صورت میساکن   گیرد.ای 

کن  کدمـه سـا گر قطع صوت، صورت بگیرد ولـی حـرف آخـر  وقرف بره »، نگـرددحال ا
 باشد.خواهد بود و صحیح نمی «حرکت

کدمه، ساکن شود ولی قطع صوتی صورت نگیـرد،  گر حرف آخر  وصر  »و همچنین ا
 باشد.خواهد بود و این نیز صحیح نمی «به سنون

اشـــد و فقهـــای بزرگـــوار در برعایـــت ایـــن دو نکتـــه در هنگـــام قرائـــت نمـــاز، مزم مـــی
کرده رساله  اند.های عمدیه، بدان اشاره 

فرمایــد: احتیــاط ( مــی2003در رســالۀ عمدیــۀ خــود )مســسله  حضــرت امــام خمینــی
که در نماز  بح  ست  ُم  ننمایـد و معنـی  «وقف بره حرکرت و وصر  بره سرنون»آن است 

کدمـه که زیر یا زبر یا پیش آخـر  کدمـه ای را وقف  به حرکت آن است  بگویـد و بـین آن 
ْا<  وکدمـۀ بعـد  فاصـده دهـد، مـثال  بگویـد:

ْݗَّ ح  ِْْنْمْٰلمر َّ ح  ْ<ومـیم  >یِمْالمر َّ ْالمر َّ را زیـر  >یِمْح 
ِْْكْالِْمْٰ<بدهد و بگوید:  وِمْالد   که زیر یا زبـر یـا >ینیَّ ؛ و معنی وصل  به سکون، آن است 

کدمــه ــد: پــیش  کدمــۀ بعــد بچســباند، مثــل آنکــه بگوی ــه  کدمــه را ب ــد و آن  ای را نگوی
ْا<
ْݗَّ ح  ِْْنْمْٰلر َّ ح  ْالر َّ ْ<و میم  >یم  ْالر َّ ْح  ِْْكْالِْمْٰ<را زیر ندهد و فورا   >یم  وِمْالد    «.را بگوید >ینیَّ

کید بیشتر بر انجام ندادن  ، چـرا انـد کرده «حرکرت بره وقف»بعضی از مراجع تقدید، تس
ــی(  ــان عرب ــت )قواعــد زب ــر خــالف اصــول عربی  ؛ از جمدــه آیــت اهلل وحیــد اســتکــه ب

احتیاط واجب آن اسرت »فرماید: رسالۀ عمدیۀ می 2023خراسانی )دام عزه( درمسسله 
 .«که در نماز، وقف به حرکت ننماید
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    را قرائت و بر آخر آیات، وقف و نحوۀ وقف را روشن سازید.« قیامت»سورۀ تمریف: 
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 پرسش و تمرین 
کدمات را تو یح دهید.. 2 کردن بر آخر   وقف را تعریف و نحوۀ وقف 

 وقف به حرکت و وصل به سکون یعنی چهد. 1

    را قرائت و بر آخر آیات، وقف و نحوۀ وقف را روشن سازید.« انشقا »سورۀ . 3



 

 

 
 
 
 
 

 بخش دوم
 

«قرآنکریمقرائتتجوید»
 

)تلفظصحیححروفوکلماتقرآنکریم(

 
 
 
 
 
 291تا  55از صفحه 
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 اول درس    
 ، ترتیل و تجوید قرآن کریم قرائت

 
ْ ر  ق  ْال  ِْمنَّ رَّ يَّس   اْتَّ واْمَّ ء  رَّ ٱق  ا>فَّ 2ِْن<ءَّ

 معنای قرائت
کردن و به هم پیوستف»، در ل ت به معنای: «قرائت»  است. 1«جمع 
که در خواندن،  می «قرائت»را از آن جهت  «خواندن» کنرار »گویند  کلمات،  حروف و 

 .«نردند میهم جمع 
نونرهتل،رظ »و در اصـطال  ایـن عدـم:  کرریم بره  نرامری اسرت ای  ال،راظ قررآن  کره پیرامبر 

 3.«اند قرائت ارموده ؟ص؟اسالم
گرامـی اسـالم کـریم و قرائـت پیـامبر  بـه  ؟ص؟پیدایش این عدـم، همزمـان بـا نـزول قـرآن 

یان و حافظان صدر اسـالم، آن را بـه دو  ؟ع؟پیروی از جبرئیل امین که قار بوده است 
کـل قـرآن بـه دسـتور و زیـر  صورت شفاهی )حفظ سینه به سینه( و مکتـوب )نوشـتن 

 اند.  ( نقل نموده و به دست ما رسانده؟ص؟نظر پیامبر

کریم قرائت ۀشیو  قرآن 
تْ > ۀ، براساس آی«قرائت قرآن» ْرَّ ݫِْوَّ ݫ ْݫ ر  ق  اِلْال  تءَّ ر  ْتَّ ݫِْنَّ ݫ ݫ  باشد.  «ترتی »باید به صورت  3ا<لًْميݫ

                                                           
ل/  2 که برای شما ممکن است از  پس به اندازه؛ )10. مزم   بخوانید(. قرآنای 

 .75،  22لسان العرب، ج؛ 30،  3. النهایل في غریب الحدیث واألثر، ج 1

کریم،   مقدمه.  3  .50ای بر تاریخ قراءات قرآن 

ل بخوان؛  )3. مزمل/  3 ت و تسم   (.و قرآن را با دق 
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 معنای ترتیل
 است. «تنظیم و ترتیب موزون»، در ل ت به معنای: «ترتی »

کرره حررروف و اسررت خوانرردن قرررآن برره صررورت مررنظم و شررمرده »و در اصــطال  قرائــت: 
ر در معانی آیات  «. کلمات صحیو ادا شوند، همراه با تدب 

 ؟ع؟االـب گویاترین تفسیر از ترتیل، در فرمایش مومی متقیان حضرت عدی بـن ابی
کوتاه  ْ»ده است: آمدر عبارتی 

َّ
وِفْٱ ر ْالح  يان  ْبَّ قوِفْوَّ ْالو  ِْحفظ  رتيل   . 2«لت َّ

ترتیل، رعایت )و انتخاب محل  مناسب بـرای( وقـف هـا و آشـکار و صـحیح تدفـظ »
 «.استکردن حروف 

کریم  اقسام قرائت قرآن 
ُکندی(، به رو «قرائت ترتی » تحقیق، َحدر و »های:  ، با توجه نوع قرائت )سرعت و 

 پ یر  است.  امکان 1«تدویر

 قرائت تحقیق
به حقیقرت چیر ی رسریدن، و بره جراآوردن حرق  چیر ی »، در ل ت به معنای: «تحقیق»

کم  است. «و زیادتی  بدون 
کامر   ،اسرت خواندن قررآن بره صرورت آهسرته و آرام»و در اصطال  قرائت:  برا رعایرت 

کم و زیادتی  «.قواعد ترتی ، بدون 
                                                           

، آیرده «واداُء الحـروف»، 313،   17، و عالمـه مجدسـی در بحـارامنوار، ج 35،   2. تفسیر صـافی، ج  2
شر، ج  ْ»ث را به صـورت: ، این حدی109،   2است، وابن الجزری در الن  وِفْوَّ مر ْالح  جویمد  قموفْتَّ ْالو  مة  عِرفَّ  «مَّ

هجـری در دمشـق بـه  752آیرده است، )حافظ محمد بن محمد دمشقی، مشهور بـه ابـن الجـزری، در سـال 
باشـد،  سالگی حافظ قرآن شد و دارای تسلیفات در عدم قرائت، تجوید، حدیث و رجال می 23دنیا آمد، در 

 در شیراز وفات یافت(. 533و در سال 

 :؛ و در ایبل النشر آمده105،   2، ج . النشر 1
ــــع حقیـــق  م  الت    الُقـــرآُن ب 

ُ
أ در  و  ُیقــــر  ع ݪݬ  ح  ب  ُکل ٌّ ُمت   دییر  و    و  ت 

ب   ر  وت  ب ُدحون  الع  ع  ُحسن  ص  ـــال  م  بی ݦݦݦݩ  ُمر  ت  ــر  ـــالع  ا ب  د  ـــو    ُمج 
ـدییر و همگـی پیـروی شـده اسـت؛ بـا صـدای نیکـو و خوانده می ـدر و ت  و بـه لحـن  شود قرآن بـه تحقیـق بـا ح 

 عیب( شده به صورت عربی. عربی، شمرده و نیکو )و بی
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کدمه، فاصده ایجاد نشود و یا حرکات، کهگردد در این رو  باید دقت    میان  اجزای 
ی نگردنـد؛ از ایـن رو  بـرای آمـوز  قـرآن، تمـرین و ممارسـت بت دیل بـه حـروف مـد 

کا  2شود. قواعد تجوید، استفاده می ملزبان و ادای  
نونه است»  :«روش تحقیق، بر دو 
قواعد تجوید و  : بسیار ساده بوده و بیشتر برای آموز  صحیح1«تحقیق آموزشی»_  0

کاربرده می یلاص ۀلهج  شود؛ قرآن، به 
ا افه بر رعایت قواعد ترتیل و تجوید، قرائت قرآن به صورت  :«تحقیق مجلسی»_  1

اب  باتن یمی  ؛ بدیهی است ایـن نـوع استاستفاده از صوت و لحن مناسب و ج  
گر با توجه بـه معـانی آیـات  شـنوندگان خواهـد باشـد، تـسثیر بیشـتری در همـراه قرائت ا

 3داشت.

در  قرائت ح 
نراتف»، در ل ت به معنای: «َحدر»  است. 3«سرازیر شدن و سرعت 

کرره در اسررت خوانرردن قرررآن برره صررورت ُتنررد و سررریع »و در اصـطال  قرائــت:  برره شررنلی 
 .«رعایت قواعد ترتی ، خللی وارد نسود

کوتــاه ن ی، تبــدیل بــه حرکــات  کــه حــروف مــد  گردنــد و در ایــن رو  بایــد دقــت شــود 
ه ن  ی و همچنـین  غ  ها از بین نروند؛ از این رو  برای قرائت قرآن در نمازهـای مسـتحب 

 . گردد میشده )توسط حافظان(، استفاده  مریر آیات حفظ
که سـرعت  در قرائـت، باعـث از بـین رفـتن : یادسپاری در باید دقت شود  در قرائت ح 

کـه در روایـات اسـالمینگرددادای مناسب حروف  از خوانـدن قـرآن بـا سـرعت  ، چـرا 
یاد،  نهی شده است.  ز

                                                           
 .105و  101    . همان، 2

گردانشـان از ایـن رو  اسـتفاده می 1 کننـد؛ از ایـن  . بسیاری از قاریان و اساتید تجوید در مقام قرائت بر شا
م»توان به دیرۀ آموزشی  رو  می  کرد.  استاد محمود خدیل الحصری، اشاره« الُمصحف المعد 

د»توان به دیرۀ  . از این رو  می 3 و  کرد.« الُمصحف الُمج   استاد عبدالباسط عبدالصمد، اشاره 

 .107،   2. النشر، ج  3
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ْلا»فرمایند:  می؟ع؟ امام صاد  رآنَّ ْالق  رتيلًْْإن َّ ْتَّ ل  ت ِ رَّ ٰلِکنْی  ْوَّ ًة مَّ ذرَّ ْهَّ
 
أ قرَّ ا قرآن ب»ْ؛2«ای 

 .«خوانده شودشمرده و آرام ، بدکه باید به صورت شود سرعت و شتاب خوانده نمی
کـه باعـث عـدم بیـان  «قرائرت قررآن اسرتو شرتا  در سررعت »، به معنـای: «َهذَرَمه»

  1گردد. صحیح حروف و حرکات می

 قرائت تدویر
کردن و دوره نمودن»، در ل ت به معنای: «تدویر»  است. «نرد 

 .3«درحالتی بیف تحقیق وَحدر ، است خواندن )معمولی( قرآن»و در اصطال  قرائت: 
که امریزه بین عموم مردم به  گردیده است، «ترتیل»و این همان روشی است  ، مشهور 

ت آن، تناسب بیشتر این کـه  شاید عد  نوع قرائـت بـا معنـای اصـطالحی ترتیـل باشـد 
 به معانی آیات نیز در آن شرط شده است.  توجه

است؛ و قرائت ترتیل، سه مرتبه دارد « ترتیل»شرط اصدی در قرائت قرآن،  یادسپاری:
 در آنها رعایت شود. « اصول ترتیل»باید و در هر سه مرتبه  «تحقیق، َحدر و تدویر»
 : «اصول ترتی ، دو چیز است»
 ؛ «نردندحروف به صورت آشنار و صحیو تل،ظ » :«َبیاُن الُحروف»ر 0
 . «رعایت )و انتخا  مح  مناسب برای( وقف و ابتدا» «:ح،ظ الوقوف»ر 1

بیرراُن  تجویررد برررایعلرم »در رابطــه بــا ترتیــل،  ؟ع؟بـرای تحقــق فرمــایش حضــرت عدـی
گرفتن «ح،ُظ الوقوف ابتدا برایعلم وقف و »و  «الحروف گردید تا با در نظر  ، تسسیس 

کند. «قرائت ترتی »اصول و  وابط آنها،   تحقق پیدا 

 معنای تجوید
 است. 3«تحسیف و نینو ساختف»، در ل ت به معنای: «تجوید»

                                                           
 (. 3، حدیث 17، باب الصالة)کتاب  511،   3الشیعه، ج  . وسائل 2

 .107،  2. النشر، ج 1

 .همان.  3

 .120-121. همان،    3
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ْ»و در اصطال  قرائت:  عَّ ِجِهْمَّ خرَّ رٍفِْمنْمَّ ْحَّ ل ِ
ْک  ِْاخراج  ه  ق َّ حَّ ستَّ م  ْوَّ ه  ق َّ  2.«ِاعطاِئِهْحَّ

ـق   حـرف )صـفات » گـرفتن و رعایـت ح  تدفظ هر حرفی است از مخـرج آن، بـا در نظـر 
ـــزه ی   کـــه در ابیعـــت حـــروف نهفتـــه اســـت و باعـــث تمیـــز دادن حـــروف  1ذاتـــی و ُمم 

کــه بــر اثـر ترکیــب حــروف،  ق  ح  ســت  ( و ُم گردنـد می ـنه  س   حـرف )صــفات عار ــی و ُمح 
کدمات و آیات مینشو عارض می  . «گردد( د و باعث روان و نیکو ادا شدن 

 : «است 2تجوید، شام  سه بخش»که گردد  میبا توجه به معنای تجوید، روشن 
 ر شناخت و رعایت مخارج حروف؛0
زه(؛1 ِ حروف )ص،ات ذاتی و ُمَمی ِ  ر شناخت و رعایت َحق 
نه(.ر شناخت و رعایت مستحق  حروف )ص،ات عارضی و 2  ُمَحس ِ

 موضوع علم تجوید
کریم اسرت از نظرر مخرارج »: «موضوع علم تجوید» کلمات و آیات قرآن  تل،ظ صحیو 

 .3«و ص،ات )ذاتی و عارضی( حروف

 علم تجوید ۀفائد
ح،ظ و نگهداری زبان از اشتباه و خطا در قرائت قررآن »: «رعایت قواعد تجوید ۀاائد»

 .«کریم است از نظر مخارج و ص،ات حروف
                                                           

گرفتـه شـده از ابـن الجـزری در 3-5. البرهان فی تجوید القرآن،    2 ـل؛ این تعریـف  ی  کـه اسـت  مقدمـۀ جزر
هْ فرماید:  می ْوَّ ْالح  ِْاعطاء  ْوَّ ق َّ وفْحَّ ِْمنْْْهاْْْْْْر ل ِ ْْصفٍةْک  ْوَّ ق َّ حَّ ستَّ  .هام 

حـروف و آن )تجوید(: دادن حق حروف است از هر صفتی )که دارنـد( و مسـتحق حـروف )کـه بـر اثـر ترکیـب 
 گردند(. عارض می

در شر   ؟هر؟برای صفات عار ی از فرمایشات شهید ثانی« نهس   ح  ُم »برای صفات ذاتی و « زهی   ُمم  ». قید 1
ه شهید اول که در بیان حکم شرعی رعایت قواعد تجوید، آیرده است. می ؟هر؟نفدی   باشد 

که عب . بعضی از عدمای تجوید، بخش دیگری نیز ا افه نموده 3 که « تجوید عمدی»ارت است از: اند  چرا 
، باید با تمـرین و تکـرار، تدفـظ صـحیح «تجوید عمدی»و برای هستند « اصول تئوری تجوید»موارد یادشده، 

گیرد. )النشر، ج   (.123،   2به صورت مدکه درآمده و در ذهن جای 
کــه مو ــوع آن:  3 کتابــت و ». در مقابــل روخــوانی  کــریم اســت از نظــر  ــرآن  کدمــات و آیــات ق تدفــظ صــحیح 

که مو وع آن: «گ اری عالمت کـریم اسـت از نظـر رعایـت و انتخـاب  صحیح»؛ و وقف و ابتداء  خوانی قرآن 
کدماتو رو  محل مناسب برای وقف و ابتدا   «. وقف بر آخر 
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لهی، همان کالم ا  که در صدر اسالم خوانده  با یادگیری و رعایت قواعد تجوید،  گونه 
پدیـد نیامـده و   گردد، در نتیجه ت ییـری در معـانی آیـات شد، قرائت می و شنیده می

یرور ترالوت »را  «علم تجوید»لهی زیبا و نیکو نیز تالوت خواهد شد، از این رو کالم ا   ز
 اند.  دانسته «و زینت قرائت

 رعایت قواعد تجوید 1حکم شرعی
ــانی کرره از ینرردیگر تمیررز داده »، ؟هر؟شــهید ث تل،ررظ حررروف از مخارجسرران برره طرروری 

که دخالرت »، ؟هر؟و صاحب جواهر 1.«داند واجب می ند را شرعا  شو رعایت ص،اتی 
و فقیــه بزرگـــوار ســـید  3.«دانرررد واجررب می ا  مسررتقیم در طبیعرررت حررروف دارنرررد را شررررع

گرانمحمــد کتــاب  کــه  ــوثقی او مســتند همــ ســن  عــرو کاظم اباابــائی یــزدی   ۀال
کرردن حراری بره »، استفقهای شیعه  کلمات و حروف و یرا تبردی   کردن به  خل  وارد 

کرردن حراری از غ« ظاء»را به « ضاد»حرف دیگر، حتی  ر یریا برعنس و همچنیف خرارج 
کرره از صرردق آن در عرررف عررر  خررارج  باعررث بطررالن نمرراز ، نرررددمخرررجش برره طرروری 

نات قرائت را واجب نمی می نر چه متابعت آن بهتر است داند و ُمَحس ِ  3.«داند ا
گرفتــه می تل،ررظ »شــود:  از مجمــوع فرمایشــات فقهــای بزرگــوار شــیعه، چنــین نتیجــه 

که از یندیگر تمیز داده شوند بر همه واجب است که  «حروف از مخارج آنها به طوری 
ـزه اسـت امـا شامل مخارج حروف و صـفات  ی   رعایرت صر،ات عارضری و »ذاتـی و ُمم 

ررنه گــردد و باعــث فصــیح و روان خوانــدن  کــه بــر اثــر ترکیــب حــروف عــارض می «ُمَحِس 

                                                           
که  2  .«شرعی و صناعی»، بر دو قسم است: «جبوا». مزم به تو یح است 
ـف برانجـام آن، «واجب شرعی» کـه ُمکد   شـود؛  داده می«کیفـر»یبـر تـرکش،« پـادا »:امر واجب ومزمی اسـت 
، انجـــامش، «واجرررب صرررناعی» کـــه نـــزد عدمـــای آن فـــن  و تـــرکش، « پســـندیده»: امـــر واجـــب و مزمـــی اســـت 
باشـد امــا  می« واجــب و مزم»نـزد عدمــای تجویـد، « رعایـت همــه قواعـد تجویــد»رو  ایــن، اسـت؛ از «ناپسـند»

 . نیسترعایت همه آنها شرعا  واجب 

 .273،   5، ج رة النا. الحدائق  1

 .395،   9. جواهر الکالم، ج  3

 )حاشیه ده نفر از فقهاء(.  53و  37، مسسله القراءة، فی احکام عروة الوثقی. 3
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ــد بعضــی از فقهــا«اسررتمسررتحب »شــود  کدمــات و آیــات می بزرگــوار در  ی، هــر چن
کــه  بعضــی از صــفات عار ــی نیــز، فتــوا بــه وجــوب و یــا احتیــاط واجــب داده انــد 

 باید به فتوای مراجع تقدید خود مراجعه فرمایند.  عالقمندان

کید بر قرائت قرآن با لحن عربی و صدای نیکو  سفارش و تأ
کریم به زبان عربی نازل   :گردیده استقرآن 

ْْآِإن َّْ> ر  ْق  اه  نَّ ل  زَّ ن 
َّ
اأ ِبي ًْنًْءَّ رَّ ْْااْعَّ ونَّ ِقل  ع  ْتَّ م  ک 

ل َّ عَّ 1ْ<لَّ
 

گــر قرائــت قــرآن  ، همــراه بــا صــدای نیکــو و آهنــ  (ا ــافه بــر رعایــت قواعــد تجویــد)ا
کـه یکـی از  مناسب نیز باشد، تسثیر فراوانـی در رو  و روان آدمـی خواهـد داشـت، چـرا 

رو در روایـــات اســـالمی، ایـــن ، از اســـتمعجـــزات قـــرآن، نظـــم و آهنـــ  دلنشـــین آن 
 . «نینو بخوانید آن، ارا بگیرید و باصدای قرآن را به صورِت عربِی »که گردیده سفار  

که پیامبر نقل می ؟مهع؟انشاز پدر ؟ع؟صاد  امام فرموده اسـت:  ؟ص؟اسالم گرامی فرماید 
واْالْ » م 

ل َّ عَّ ْتَّ ر  ِبي َِّتِهْق  رَّ ِْبعَّ  ؛ )قرآن را به صورت عربی آن، فرا بگیرید(؛1«آنَّ

واِتها» ص  ْاَّ ِبْوَّ رَّ عَّ حاِنْال  ل  ِْباَّ آنَّ ر  ق  اْال  ؤ   بخوانید(؛ آن عربی ۀلهج آهن  و ؛ )قرآن را با3«ِٱقرَّ
 با سکون حاء، دارای معانی مختدفی است: «َلحف»
حف اي النالم»_  2 کلمات است»، به معنای: «الل   .«خطا و اشتباه در تل،ظ 

 و بر دو قسم است:
کلمرات آسریب برسراند و «: »لحف َجلی  »الف _  کره بره سراختار  خطا و اشرتباهی اسرت 

نردد کلمات   .«باعث تغییر معنا و یا ِاعرا  
کلمرات، آسریب نمی«: »َخِ،ی  َلحف »ب _  که به سراختار  رسراند  خطا و اشتباهی است 

 .«کاهد ولی از اراحت و زیبایی آن می
                                                           

همانــا مــا آن )کتــاب( را بــه صــورت قــرآن )و بــه زبــان( عربــی فــرو فرســتادیم تــا شــاید شــما )بــه »؛ 1 :. یوســف 2
 «.)و بیندیشید(کنند خوبی( درک 

 (.1و اوقاتها ـ حدیث القراءة ، آداب 11؛ )کتاب القرآن، باب 122،  91، ج. بحارامنوار 1

کافی 3  (.3آن بالصوت الحسن، حدیث )کتاب فضل القرآن، باب ترتیل القر 123،  1، ج. اصول 
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کـالم «آواز، آهنر  و لهجره اسرت»، بـه معنـای: «َلحُف النالم»_  1 ، و بـه فهـوا و مفهـوم 
 مراد روایت، همین معنای دوم است.  و شود. می گفته گفتن( نیز لحن سخن  از )حالتی

کید به قرائت قرآن با لحن عربی، از مسـدمانان خواسـته شـده در رو ایات، ا افه بر تس
ن و نیکو بخوانند. س   تا قرآن را با صدای ح 
که فرموده است: امام صاد ؟ع؟ از رسول خدا؟ص؟ نقل می  کند 

ن» س  حَّ ْال  ت  و  ْالص   آِن ر  ق  ْال  ة  یَّ ِحل  ْوَّ ة  یَّ ِْحل  ٍء ی  ْش  ل ِ
ینتی ا2«ِلک  ست و ؛ )برای هر چیزی ز

 (.استزینت قرآن، صدای نیکو 
گرامی اسالم ؟ع؟و همچنین امام ر ا که فرموده اسـت:  نقل می ؟ص؟از رسول  فرماید 

مًنا» س  ْح  آنَّ مر  ق  ْال  زیمد  ْیَّ منَّ س  حَّ ْال  ت  مو  ْالص   ِان َّ ْفَّ م  واِتک  ص  ِْباَّ آنَّ ر  ق  واْال  ن  س ِ ؛ )قـرآن را بـا 1«حَّ
که صوت  نیکو بر زیبایی   افزاید(. قرآن میصدای خود، زینت دهید 

کنــار یــادگیری قواعــد ایــن از  کــریم، در  یــان قــرآن  کــه قار رو بســیار بــه جــا خواهــد بــود 
آن،  ۀتجویــد، بــا اصــول و قواعــد صــوت و لحــن در قرائــت قــرآن نیــز آشــنا شــوند و مزمــ

در جدسات قرائت قرآن، تمرین و ممارست مداوم و صحیح، زیر نظـر  ور مستمرحض
یان مشهور می اساتید با تجربه و ماهر  باشد.  و استفاده از تالوت قار

 پرسش و تمرین 
 ـ معنای ل وی و اصطالحی قرائت را تو یح دهید. 2
 ـ معنای ل وی و اصطالحی ترتیل را تو یح دهید. 1
 چگونه قرائتی استد  ،ـ قرائت تحقیق، تدییر و حدر3
 ـ معنای ل وی و اصطالحی تجوید را بنویسید. 3
 وید را بنویسید. عدم تج ۀـ فاید5
 .کنیدتالوت « حدر»و « تدییر»، «تحقیق»را به صورت « حمد»ـ سوره 1

                                                           
 .9،  . همان 2

 (.1القرآن، حدیث قراءة از ابواب  13، باب الصالة)کتاب  559،  3، ج. وسائل الشیعه 1
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 جهت مطالعه  
انـد تـا  عدمای تجوید، برای یادگیری آسـان تجویـد، آن را در قالـب اشـعار سـاده آیرده

گیرد.  بهتر در ذهن فراگیران جای 
گـاهی سرودۀ ابن الجزری « مقدمۀ جزریه»مشهورترین اشعار تجویدی،  است. برای آ

ایم تا  من مستندسازی مباحث،  بیشتر در پایان هر مبحث، اشعار مربواه را آیرده
 عالقمندان به تجوید بتوانند آنها را حفظ و در ذهن خود جای دهند.

کتاب  ـه، بـه همـراه راهنمـای تـدریس قـرآن »تو یحات بیشتر در  ی  شر  منظومـۀ جزر
گردیده است. 207آمده است؛ این اشعار در قالب « کریم  بیت تنظیم 

کتاب، شماره ترتیب اشـعار منظومـه را آیرده ایـم  با توجه به تقدم و تسخر مباحث این 
 تا محققین عزیز به راحتی بتوانند به شر  منظومه مراجعه فرمایند.

ــ کر می اب بــر اســاس  در پایــان مت کتــ ــن  ــدی ای ــه مســتندات مباحــث تجوی ک گــردد 
ه» ی  شر في»و « مقدمۀ جزر کـه نیـاز بـه تو ـیح « القراءات العشر الن  است و در مـواردی 

کتاب که مستند آنها در پایرقی هر  بیشتر بوده از سایر  گردیده  های تجویدی استفاده 
 بحثی آمده است.

ه»  «منظومۀ مقدمۀ جزری 
 

ِو  َرب  ٍّ ساِمِع  -1 ی َعق  وُل راج  ق  ز   ی َ َ ن ُ الج  ُد ای  عیݧَ ُمَحم َ اف ِ  ِری ِ الش  
 گوید. کنندۀ )دعا(، محمد ابن الجزری شافعی می پریردگار اجابتامیدوار عفو 

ی الُل  -2
ِه َو َصل َ مُد ِللّٰ لجَ ݩݩݩݩݩ  لَع   اݗَ ݧ ݧ ݧ اُه ی ی َ ݧ ِه َو ُمصَطق  ی ِ   ب ِ

 حمد یییۀ خداوند است و درود خداوند بر پیامبر  و برگزیدۀ او
ِلِه َو  -3 دٍّ َو ا  هَصحُمَحم َ ݭݭݭِ ب ِ ݫ زِ   ݫ ݘ ِى َو ُمق  ِه  ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݫ ن ِ َمع ُمِحب  ِ زا   الق ُ

 داران قرآن بادوست دهندگان قرآن محمد؟ص؟ وخاندانش وصحابۀ ایوآموز  حضرت
َمه -4 د ِ ِه ُمق َ ِ د  عُد: ِان  َ ه  ما َعل  َو ی َ ب  ݩݩݩݩݩݧ  ف ݭ ݧ ݧ عَلَمهݧ ِه َان  ی َ اِریݘِ  ی ف 

کــه بـر قـاری قـرآن )مزم( اســت  و بعـد )از سـالم و حمـد(: همانـا ایــن مقدمـه اسـت، در آنچـه 
 یادگیری آن.
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ِهُم  -5 ب ٌ َعَلی  ُم  ݣݣݣݣوݤݤݤݤݤݤݤݤݤ   ِاذ  واج ِ عَلُموا  ݣݣݣݣوݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  ُمَحب  َ لًا َان  ی َ زوع َاو َ َل الش  ُ ب   ف َ
 برای اینکه بر آنها واجب و حتمی است، قبل از شروع)قرآن( نخست باید یاد بگیرند.

ا -6 ق  ِ َو الص ِ زوف  َ الجُ اِرج  ݢب  َمخ  ِ ݢ ݭݫ ݫ و  ݫ ط  لق ِ ِ ِلب َ ݭݫ ݫ اب ݫ ع 
َصِح الل ُ َاف   ا ی ِ

کنند. مخارج و صفات حروف را؛ تا قرآن را به فصیح  ترین ل ات تدفظ 

 «لزوم یادگیری و رعایت قواعد تجوید»
ُم  -27 ِ ٌم لار  ِد َجب  وی  ح  الب  َ ذ ُ ی ِ ُم  َمــن  َلم  َو الَاخ  ی ِ ن َ ا  ـــــزا  ــــــــِح الق ُ َصح ِ  ی ُ
گرفتن گنهکار است قرآن که کسی است؛ ومزم حتمی تجوید، به وعمل فرا  را تصحیح نکند، 
ــ -28 ـ ݨݨݨ  ِلَای  الݨݨݨݨݨݨݨݦݦَ ـــــــِه اِلْ ݩ  ـــُه ی ِ ݧ ݧ ݧ لاݧ ــــــــــز َ ݨ  َو ه  ــــــُه َای  ݧ ݧ ا َوَصـــــــلاݧ ی  ـُه ِاَلــــب  ا ِمب   ـــــــَکد 

ــازل فرمــوده اســت؛ و این ــرآن ن ــد در ق ــد را خداون ــه تجوی ــرای اینکــه عمــل ب چنــین از اــرف  ب
 به ما رسیده است. خداوند

لاَوه ِ  -29 ــه ُ الب  ِ ـَ ـ ا ِخلب  ً ـــــص  ــــــــــــه ُ   َو ُهـــَو َای  ی َ ی  ـــــــــــــــزاَءه ِ  َو ر   الَاذاِء َو الق ِ
 تالوت یزینت ادا و قرائت قرآن است. وروا افه بر آن، تجوید، زی

ها -30 ِ َجق  َ زوف  ه ٍّ َو ُم   َو ُهَو ِاعطاُء الجُ ـــهاِمن  ُکـــــل ِ ِصـق َ َحق  َ  شب َ
ـــد( و  ـــه دارن ـــارت اســـت از:( دادن حـــق حـــروف اســـت؛ از هـــر صـــفتی )ک ـــد، عب و آن )تجوی

 شوند(. مستحق حروف )که بر اثر ترکیب حروف عارض می
ِلِه   َو َرذ ُ ُکــــل ِ واِجــــدٍّ ِلَاصـــــِلِه  -31 ِزِه َکِمــــــــب  ب  ط  ـــــی ی َ ظ ُ ف  ق 

 َو الل َ
بـه اصـل آن)از نظـر مخـارج(؛ و تدفـظ حـروف هماننـد، مثـل  و بازگرداندن هر یک)از حـروف(

 یکدیگر)از نظر صفات(.
32-  ِ ف 

َکل ُ ِز ما ی َ ب  ـلًا ِمن  ع َ لا  ُمَکم َ ِ ی ِ طق  ی الب  ُ ِ ف ِ طف 
الل ُ ِ  ی ِ ف  َعش ُ  ی َ

ت؛ با لطافت و نیکـویی  به کامل)مخارج و صفات آیرده شود( بدون سختی و مشق  صورت 
گفتار و بدون انحراف)از قواعد(  .در 

زِکــــِه  -33 ن َ ی َ ی  َ ه َو ی  ی َ ب  َ َس ی  ـــــــــِه   َو َلب  ـــک ِ ق َ ــــــــــــه ُ امــِزیݘٍّ ی ِ اص َ  ِال ا ِری 
و نیســت بــین تجویــد و تــرک آن؛ مگــر تمــرین و ممارســت شــخپ بــه تکرار)آنچــه از اســاتید 

 شنیده است(.



 

 

 
 
 
 

 درس دوم    
 

 «ا»آشنایی با مخارج حروف 
 
؛ یـادگیری یر عایـت تدفـظ اسـت ، از مهمترین مباحث عدم تجویـد«مخارج حروف»

رو بـر قـرآن ایـن صحیح حروف، مبتنی بـر شـناخت دقیـق مخـارج آنهـا مـی باشـد، از 
م، آشنا شوند تا بتوانند حروف را درست آ که با اعضای دستگاه تکد  موزان مزم است 

 . کنندتدفظ 

   اعضای مهم دستگاه تکلم:
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جمعنای م    خر
ِ  »در ل ت به معنای: ، «خرجَم »  است. «خروج، محِ   بیرون آمدنَمح 

 2.«است منان تولید یا محِ   تل،ظ حرف»و در اصطال  قرائت: 
ـم، محـدود  هوای بازدم، پس از عبور از حنجره، در یکی از قسمت های دسـتگاه تکد 

کــه هـوا در آن بــه حـرف تبــدیل  شـده و بـدین ترتیــب، حـرف ایجــاد می ـی  گـردد، محد 
  تدفـظ دو حـرف « هـا لب»اننـد نامنـد، م می« مخـرج حـرف»شـود،  می

بـاء و »کـه محـل 
کوچــک ۀانتهــا و ریشــ»اســت و یــا « مــیم   تدفــظ حــرف « زبــان و ابتــدای زبــان 

کــه محــل 
 .است« قاف»

 معنای حرف
کنار»، در ل ت به معنای: «حرف»  است. «هر چیز ۀَلبه و 

رم تنیره  کره برر ینری از بخشصردایی اسرت »و در اصطال  قرائت:  هرای دسرتگاه تنل 
 1.«داشته باشد

 3:«در زبان عر  بر دو قسم استحروف »
که دارای شن  و مخرجی مسرخ  می»: «حروف اصلی» _ 2 ؛ «باشرند حروای هستند 

 ؛«قاف»برای حرف  «ق»و  «باء»برای حرف  « »مانند شکل 
که دارای شن  و مخرجی مسخ  نمی»: «حروف ارعی»_  1 باشرند و  حروای هستند 

ْ>در  «تسهی  شده ۀهمز»؛ مانند: «باشند میبیف دو مخرج در جریان  ِمی   جَّ ع 
َّ
أ
َّ
که بین  <أ

ی و همزه تدفظ  یْٰ>در  «الف ِاماله شده»و یا گردد  میالف مد  رَّ ج  امَّ کـه بـین الـف و  <هَّ
 شود. یاء خوانده می

                                                           
 .17. نهایل القول المفید في عدم التجوید،  2

1 « .ْ
َّ
ٍقْٱ ق َّ حَّ ٍجْم  خرَّ ٰلیْمَّ ِمدْعَّ عتَّ ْالم  وت  رْواَّْلص   د َّ قَّ ن، »، «م  پ و معـی  ـخ   ـق )ُمش  ق   که بر مخرجـی ُمح  صدایی است 

ی(، تکیه داشته باشد ر )تقدیری و فر ی، مانند حروف مد  وی( یا مقد   ف  سانی و ش  دقی، ل  ؛ «مانند حروف ح 
 (.35القرآن الکریم،   قراءة )أحکام 

 .35؛ احکام قراءة القرآن الکریم،  107. الرعایل في تجوید القراءة،  3
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که حروف فرعی، چون شکل خاصی در نگار  ندارند، تنها از  مزم به تو یح است 
 راه شنیدن قابل درک هستند.

 تعداد حروف اصلی
از نظرر نوشرتاری )منترو (، بیسرت و هسرت حررف و از نظرر »: «تعداد حروف اصرلی»

کــه حــرف «هسررتندن،ترراری )منطرروق(، بیسررت و نرره حرررف  ، و ایــن بــدان خــاار اســت 
گفتاری بردو قسم است:«الف»  ، ازنظر نوشتاری، یک شکل دارد ولی ازنظر 
اْ شود؛ مانند:  خوانده می «همزه»که به صورت  «ال،ی» -2 بَّ ،ْنَّ لَّ اَّ د،ْس  حمَّ  ؛اَّ
ی»که به صورت  «ال،ی» -1 ااست؛ مانند:  «الف مد  انَّ ایَّ طَّ ا،ْخَّ افَّ خَّ اْتَّ  .لَّ

ج حروف  تعداد مخار
 :«شوند مخارج حروف به دو دسته تقسیم می»
که در برنیرند منان»: «مخارج عام»_  2 و  «باشرند ی  یا چند مخررج می ۀهایی هستند 

ــه آن  ــد  می «موضررع»ب کلرری»و شــامل گوین ــد از مو «پررنم مخرررج   ــع ااســت و عبارتن
 .«وف، َحلق، ِلسان، َشَ،تان و َخیسومَج »)جایگاه(: 

کرره در برنیرنررداهررایی  منان»: «مخررارج خرراص»_  1 و  «باشررند یرر  مخرررج می ۀسررت 
  تولیـد یـک تـا سـه  0«ه،ده مخرج»تعداد آنها بنابر قول مشهور 

است و هر مخرج محل 
د  حرف می کن یـا مشـد  کـافی اسـت آن را سـا باشد برای شناسایی مخرج هـر حرفـی، 

کمک الف متحرکی قبل از آن تدفظ نمود   ؛ مانند:1نموده و به 
ْ ب   ْ،ْاَّ ب  ْْ-اَّ ت   ،ْاَّ ت  ْْ-اَّ ث  ْ...ْ-اَّ ج َّ ،ْاَّ ج  ،ْاَّ ث    اَّ

                                                           
کـه بـرای هـر حرفـی، یـک مخـرج مسـتقل باشـد  295،  2النشر، ج. 2 )اصل در مخارج حروف، ایـن اسـت 

ولــی بعضــی از حــروف، دارای مخــرج مشــترک هســتند و تفــاوت آنهــا تنهــا در نحــوۀ تولیــد حــرف )صــفات( 
 است(.

گیرد نیک در مخرج قرار              ساکنش با همزۀ مفتوحه در       .  1 که خواهی حرف   تقدیر آرچون 
کرده که عدمای تجوید مشخپ  گر حرف از آن محدی  اند، تولید شد، تدفظ ما صـحیح اسـت وگرنـه تدفـظ  ا

 .299همان،   باشد. ما درست نمی
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وف_  1  )فضای حلق و دهان( موضع ج 
 است. «درون و اضای خالی» در ل ت به معنای:، «َجوف»
  خــروج  «اسررت اضررای خررالی َحلررق و دهرران»در اصــطال  قرائــت: و 

حررروف »و محــل 
ی  باشد. می «مد 

ی» مْممما،ْْمممممَّْم»حرف سه شامل «حروف مد   است. «وْمممْ ممم،ْݥݥݥݥݥݥْىمݭݭݭِ
ی»در هنگام تدفظ  ، صـدای حـرف بـدون «حروف مد 

ــم، در تمــامی  نــی از دســتگاه تکد  تکیــه بــر قســمت معی 
ــرم و آســان امتــداد  فضــای حدــق و دهــان، بــه صــورت ن 

ولیف»؛ از این رو به آنها یابد می  .گویند می 0«حروف مد 

یروش   تلفظ حروف مد 
 
 
 

 
 
 

ی» سـطح : از ارتعا  تارهای صوتی همراه با باز شدن دهان و پایین آمـدن «الف مد 
ا،مانند:  آید؛ زبان وامتداد صوت در فضای حدق ودهان به وجود می نَّ آءَّ ابَّ اْءَّ انَّ ایَّ طَّ  ؛خَّ

ی» وسـط  زیـرین و بامآمـدن فـک آمـدن پـایین بـا همـراه صـوتی تارهای ارتعا  از:«یاء مد 
ِبيِلی :آید؛ مانند دهان به وجود می و حدق متداد صوت در فضایو ا   زبان ْْ،س  ِدیِنینَّ  ؛مَّ

                                                           
کـه ایـن حـروف، بـه نرمـی و بـدون مشـقت و « نرمی»، به معنای: «لین. »2 ی اسـت، چـرا  و صفت حـروف مـد 

ولین»رو به آنها  اینگردند، از  سختی، همراه با مد  و کشش ادا می  گویند. می« حروف مد 
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یواو » زبـان  ها و بام آمدن انتهـای   گرد شدن لب با همراه صوتی تارهای ارتعا  از «:مد 
ْآید؛ مانند:  متداد صوت در فضای حدق و دهان به وجود میو ا   ونَّ د  وعَّ ْْ-ت  ونَّ وب  ت  ْْ.یَّ

ی، عــالوه بــر  کــه بــه حــروف مــد  ولین»مزم بـه یادســ اری اســت  حــروف »، «حــروف مــد 
ل ه و هوائی   2گویند. مینیز « جوفی 

 موضع حلق_  2
کرره از پرراییف برره تارهررای صرروتی در حنجررره » :«حلررق» ررم اسررت  قسررمتی از دسررتگاه تنل 

نردن  .«نردد میو از باال به مرز زبان کوچ  محدود  ()محِ   برجستگی جلوی 
نراته ۀدو پرد»: «تارهای صوتی» کره درون حنجرره قررار  انرد و برا  نراز  و ظری،ری هسرتند 

کرره از یرر   نزدیرر  شرردن و یررا دور بررودن از ینرردیگر باعررث تمیررز دادن حروارری می شررود 
 .«نردند مخرج تولید می

   

  

بـه ترتیـب  «دو حررف»از هـر مخرجـی،  کـه «اسرتسه مخررج دربردارندۀ موضع حلق »
 :گویند می «حروف حلقی»به آنها  رو گردد از این میخارج  زیر

                                                           
کـه ایـن حـروف در مسـیر « فضا، چیز خالی و تهی»، به معنای: «هوا. »299،  2. النشر، ج2 است؛ و از آنجا

کـامال  از فضـای خـالی دهـان، خـارج می گردنـد بـه  خروج و تدفظ خود، با هی  عضـوی اصـطکاک ندارنـد و 
 گویند. نیز می« حروف هوائیه»آنها 
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ج دو حرف  -1  «همزه و هاء»مخر
 .«استانتهای حلق ودر مح   حنجره وتارهای صوتی »: «مخرج همزه وهاء»

زبـان پـایین  ۀریشـانتهـا و ، «همزه و هراء»هنگام تدفظ 
کشــیده شــده و بــه  کــام پــایین  آمــده و صــدا بــه اــرف 

کـــم حجـــم تولیـــد می گردنـــد؛ بـــا ایـــن  صـــورت نـــازک و 
که هنگام تدفظ حرف  تارهای صـوتی  ،«همزه»تفاوت 

صل و با جـدا شـدن از یکـدیگر، تارهـای  به یکدیگر مت 
ـــا حالـــت انفجـــار تولیـــد  یصـــوتی مـــرتعش شـــده و ب

، تارهــای «هرراء»هنگــام تدفــظ حــرف ولــی  ،گــردد می
 گردد. صوتی بدون ارتعا  به یکدیگر نزدیک شده و با حالت سایشی تولید  می

ســاکن هرگـاه شــود، بـه ییــیه  بــه سـختی شـنیده میهنگـام ادا  ،«هرراء»حـرف صـدای 
گیرد،  ،باشد و بعد از حرف ساکن ی قرار  کمی فشار که یا حروف مد  به آیردن باید با 
 ، شنیده شود.حرفا صدای تکرد انتهای حدق، آن را تقویت 

ج دو حرف  -2  «عین و حاء»مخر
 .«استنای  ۀوسط حلق و در مح   دریچ»: «مخرج عیف و حاء»
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زبـان پـایین  ۀریشـانتهـا و ، «یف و حراءعر»هنگام تدفظ 
کشــیده شــده و بــه  کــام پــایین  آمــده و صــدا بــه اــرف 

کـــم حجـــم تولیــد می گردنـــد؛ بـــا ایـــن  صــورت نـــازک و 
که هنگام تدفظ  نـای بـه آرامـی  ۀ، دریچـ«عیف»تفاوت 

کشیده شده و فضای حدق را تن  می سـازد  به عقب 
و بـــا ارتعـــا  تارهـــای صـــوتی، صـــدا بـــا حالـــت نیمـــه 

ــه دیواره کشــید سایشــی ب ــق  ولــی شــود،  ه میهــای حد
کشـیده شـده و فضـای حدـق را بـه  ۀ، دریچ«حاء»هنگام تدفظ  کمی بـه عقـب  نای، 

، صدا با حالت سایشی همـراه بـا یسازد و بدون ارتعا  تارهای صوت هم نزدیک می
کشیده می گرفتگی به دیواره  شود. های حدق 

ج دو حرف خم -3  «غین و خاء»ر
 .«استمیان حلق و دهان( در ابتدای حلق )مرز » :«یف و خاءغمخرج »

زبـان بـام رفتـه و صـدای حـرف بـا حالــت  ۀریشـانتهـا و ، «غریف و خراء»هنگـام تدفـظ 
کشیده شده  کام بام  سایشی از ابتدای حدق به سوی 

گردند، با این  و به صورت درشت و پر حجم تولید می
کـــه هنگـــام تدفـــظ  ، تارهـــای صـــوتی «غررریف»تفـــاوت 

هــای  مــرتعش شــده و صــدا بــه نرمــی بــه ابتــدای دیواره
کشـــیده می  «خررراء»هنگـــام تدفـــظ ولـــی شـــود،  حدـــق، 

کمی خرا  در نشده تارهای صوتی مرتعش  و صدا با 
کشیده می  شود. مخرج خود 

، گردند میچون از حدق ادا را  «همزه، هاء، عیف، حاء، غیف و خاء»شش حرف  ننته:
 نامند. می 2«حروف حلقی»

                                                           
 و عین و حا و غین و خا . حرف حدقی شش بود ای با وفا      همزه، ها 2
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 پرسش و تمرین 
 حرف را تعریف و تعداد حروف اصدی را بیان فرمایید. -2
 مخارج حروف، چندتاست و در چند مو ع از دستگاه تکدم قرار دارندد -1
 معنای ل وی و اصطالحی جوف را تو یح دهید. -3
 داستمو ع جوف، محل  خروج چه حروفی  -3
م  -5 دق»به چه قسمتی از دستگاه تکد   گویندد یم« ح 
 دگردند میمو ع حدق دارای چند مخرج بوده و از هر مخرج چه حروفی خارج  -1
 .کنیدرا تالوت و در تدفظ حروف درس، دقت « کافرون، همزه و لیل»های  سوره -7

  
 جهت مطالعه  

 
ج حروف»  «ادامۀ اشعار ابن الجزری در رابطه با مخار

 
ز -9 َ َعه َ َعش  ِ َسب  زوف  ُ الجُ اِرج  ز  َمخ  ی َ ب َ اُرُه َمن ِ اج  ب  ج  َ ی ی  ذ 

 َعَلی ال َ
کرده کـه اهـل خبـره)از عدمـای تجویـد( اختیـار  انـد،  مخارج حـروف، بـر اسـاس آنچـه 

 است. مخرج هفده
 

: َاِلف ٌ َو ُاج ْ  -10 ِ وف  اها، َو ِهیِللح َ هی  ب  ی َ ب   ُجزوف ُ َمد ٍّ ِللَهواِء ی َ
ی اســت  کــه بــه بــرای جــوف، الــف اســت و دو خــواهر )واو و یــاء( و آن؛ حــروف مــد 

 شود. هواء منتهی می
 

، هاُء  -11 ِ َهمز ٌ ــــــلق  َصی الجَ م َ ِلَاف  ُ ن ٌ جــــــاُء   ی  َعـــــــــــی  ِه ف َ ـِ ــــــم َ ِلَوسطــ ُ  ی 
 پس برای دیرترین)انتهای( حدق: همزه و هاء و برای وسط حدق: عین و حاء است.

 
ها، ........... -12 اوݘُ ـــن ٌ خ  ب  اُه: ع َ  .....................................  َاذی 

 ترین)ابتدای( حدق: غین و خاء است؛ نزدیک
 



 

 

 
 
 
 

 درس سوم    
 

 «2»آشنایی با مخارج حروف 
 سانموضع لِ _  3
 است. «زبان» :، به معنای«سانلِ »

ـم اسـت وشـامل:  این مو ع از وسیع هرای مختلرف  بخش»ترین موا ع دسـتگاه تکد 
کام باال» و «زبان  است. «اجزاِی مختلف 

 های مختلف زبان بخش
گفتاری(، عبارتند از: های  بخش ک اندام        مختدف زبان )قسمت متحر 
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 م باالکااجزای مختلف 
کام بام )قسمت  21گفتاری(، عبارتند از:های ثابت اندام  اجزای مختدف 

 

 
 ها دندان

 هستند.، در مجموع سی و دو عدد «ها دندان»
یــات و »های  و شــامل دنــداناســت شــانزده دنــدان آدمــی، دارای هــر فــک  باع  ثنایــا، ر 
نیــاب کــدام چهــار عــدد و دنــدان« ا  کــه در مجمــوع بیســت عــدد « ا  ــراس»های  هــر 

ــر ســه قســم اســت:  می ک، چهــار عــد»باشــند و ب ن»د،  ــواح  دوازده عــدد، و « اــواح 
واج  » که در نمودار زیر مشخپ شده است: 3«ن   چهار عدد 

 

 
                                                           

گفته می2 کام به آن قسمت از سقف دهان  گنبدی و جداری سخت است. . سخت  که دارای شکل   شود 
گفته می1 کوچک،  کام به قسمت عقب سقف دهان، چسبیده به زبان   شود. . نرم 

 

کوچکی فک، چهار دندان عقـل ر3 ها، بیسـت و  ا ندارنـد، از ایـن رو نـزد آنهـا تعـداد دنـدان. بعضی به خاار 
 .استهایشان، سی عدد  هشت عدد و بعضی دیگر، تنها دو تای از آنها را دارند و تعداد دندان
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 :است زیربه ترتیب  «هیجده حرف»وشامل  «ده مخرج»دارای  «موضع ِلسان»

ج حرف قاف: _3_1  مخر
کوچ   ۀانتها و ریس»: «مخرج قاف»  .«استزبان و ابتدای زبان 

 هزبان بام رفتـه و بـ ۀ، انتها و ریش«قاف»هنگام تدفظ 
صل و  کوچک، مت  ایـن جدا شـدن پس از ابتدای زبان 

، تارهـای صـوتی مـرتعش شـده و بـا حالـت دو قسمت
کشــیده  ی حــرفانفجــاری صــدا کــام بــام  بــه ســوی 

 گردد. و به صورت درشت و پرحجم تولید می شود می
زبـان از  ۀ، بایـد ریشـ«قـاف سـاکن»هنگام تدفظ  ننته:

کوچک جدا شود ت  ، شنیده شود.«قاف»ا حرف زبان 

ج حرف  _3_2  «کاف»مخر
کاف» کام مجاور »:«مخرج  کوچ  و بخسی از نرم   .«استانتهای زبان و انتهای زبان 

ــوتر از «کرراف»هنگــام تدفــظ  کمــی جد ــان،  ، انتهــای زب
یشـــ کوچـــک و  ۀر زبـــان، بـــام رفتـــه و بـــه انتهـــای زبـــان 

صل و با  کام مجایر آن، مت  جریان هـوای بخشی از نرم 
، بـــدون ارتعـــا  تارهـــای صـــوتی، بـــا حالـــت ازدهمبـــ

کشـیده ی حـرف انفجاری، صدا کـام پـایین  بـه سـوی 
کم حجم تولید   .گردد میشده و به صورت نازک و 

کررراف»دو حـــرف  ننتررره:  «حرررروف َلَهررروی»را  «قررراف و 
کوچک  می که زبان   در تولید این دو حرف دارد. «لهاة»گویند، به دلیل نقشی 

ج سه حرف  _3_ 3 ی» مخر  «جیم، شین و یای غیر مد 
قسرمت مقابر  آن از سرقف دهران و وسرط زبران »: «مخرج جیم، شیف و یای غیر مدی»

کام(   .«است)سخت 



 
 

 
کریم ▪ 016  بخش دوم: تجوید قرآن 

 

یشــانتهــا و ، «ی  ج، ش،»هنگــام تدفــظ ســه حــرف   ۀر
کــام بـــام نزدیـــک  زبــان پـــایین آمــده و وســـط زبــان بـــه 

کشـیده  ی حـرفو صدا کـام پـایین   شـود میبـه اـرف 
کم حجم   گردند؛ تدفظ می و به صورت نازک و 

که:  با ایف ت،اوت 
بخــش جدــویی، وســط زبــان بــه ، «جرریم»هنگــام تدفــظ 

کـام( متصـل و بـا جـدا شـدن از  سقف دهان )سـخت 
یکـــدیگر، تارهـــای صـــوتی مـــرتعش شـــده و بـــا حالـــت 

 گردد؛ انفجاری تولید می
کـه شـیار  ،«شیف»و هنگام تدفظ  وسط زبـان در حـالی 

کام( نزدیک و بدون  دار شده به سقف دهان )سخت 
ارتعـــا  تارهـــای صـــوتی و بـــا حالـــت سایشـــی تولیـــد 

 ؛گردد می
ی»و هنگام تدفظ  ، وسط زبـان بـه سـقف «یای غیر مد 

ـــا ارتعـــا  تارهـــای  کـــام( نزدیـــک و ب دهـــان )ســـخت 
ــــت سایشــــی  ــــا حال ــــن مکــــان صــــوتی و ب ــــد از ای تولی

ی»گـــردد؛ و تفـــاوت آن بـــا  می در مخـــرج و « یـــای مـــد 
ی است.امتدا  د پ یر بودن صدای یای مد 

ی»در هنگام تدفظ  ی»، وسـط زبـان هماننـد حـرف «یـاء مـد  آیـد  بـام می« یـاء غیـر مـد 
کام بام بیشتر از حرف یاء  ۀولی فاصد تا صـدای  گردد باعث میهمین و است آن با 

کـه جریـان یابـدحرف در تمامی فضای حدق و دهان به آرامـی  ، بـر خـالف حـرف یـاء 
 .گردد میتنگی جایگاه آن، باعث تولید حرف یاء در این مکان 

 چند ننته:
کـــام بـــام را  -2 ـــان و قســـمت مقابـــل  آن از  ـــین وســـط زب  «َشرررجر»فاصـــده و شـــکاف ب

 .گویند می «حروف َشجری»، «ج، ش، ی»رو به این سه حرف این گویند، از  می
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کف»هنگام تدفظ  -1 تا حرف  «نرددسط زبان از سقف دهان، جدا باید و»، «جیم سا
 شنیده شود. «جیم»
ج حرف  _3_4  «ضاد»مخر
 .«استهای آسیای باالی همان طرف  زبان با دندان ۀکنار ینی از دو»: «مخرج ضاد»

یشــانتهــا و ، «ضرراد»هنگــام تدفــظ  زبــان بــام رفتــه و  ۀر
ـــار کن ـــا  ۀیکـــی از دو  ـــان( ب ـــه اســـتانای ســـر زب ـــان )ب زب

ـــدان ـــام دن ـــا  یهای آســـیای ب همـــان اـــرف، همـــراه ب
ارتعـا  تارهــای صــوتی و بــا حالــت سایشــی برخــورد و 

کـام  جدا می شود و صدای حرف از میان آن بـه سـوی 
کشیده شده و به صورت درشت و پـرحجم تولیـد  بام 

 2 گردد. می
 چند ننته:

« ا  ـراس»های  گویند؛ به دلیل وابستگی به دنـدان می «ِضرسی»را  «ضاد»حرف  -2
ی»و  کنار می 1«حاا  که   زبان در تدفظ این حرف دارد. ۀگویند؛ به دلیل نقشی 

                                                           
. عدم مخارج حروف، مانند عدم نحو، استقرائی و برگرفتـه از تدفـظ عـرب صـدر اسـالم )قبـل از اخـتالط بـا  2

کردههــل ادا اســت و همــۀ أاقــوام غیــر عــرب(  ــد:  تصــریح  ْ»ان
َّ
ْٱ لِیممهِْمممنَّ ْممماْیَّ سمماِنْوَّ ممِةْاِلل  ِلْحافَّ و َّ ممیِنْاَّ ِْمممنْبَّ مماد  لض  وف»و حرف  اد را،  «ضراِسْالاَّْ ْالحر ب  عَّ ص   ل ا دانند. و دشوارترین حرف و تدفظ آن را مشکل مییعنی: ، «اَّ

کنند، و تدفظ آن به صورت  که آن را نیکو تدفظ   گونـه اینو  «نیسرتدال درشت صرحیو »کم هستند افرادی 
و حـرف  ـاد در زبانشـان وجـود نـدارد. مکـی بـن ابـی االـب ـ نبـوده عـرب  تا  اصـالکـه است افرادی از تدفظ 

؛ «التحدیـد فـی امتقـان و التجویـد»ـ  333، ابو عمرو دانـی ـ متوفـای الرعایل فی تجوید القراءة»ـ  337متوفای 
النشــر فــی »ـ  533؛ ابــن الجــزری ـ متوفــای «المو ــح فــی التجویــد»ـ  312عبــدالوهاب الُقرابــی ـ متوفــای 

کتــاب  2302؛ و از معاصــرین، محمــود خدیـل الحصــری ـ متوفــای «القـراءات العشــر یــان مصــر، در  ـ اســتاد قار
ها علری اللسران»: نویسـد می« القرآن الکریمقراءة احکام » محمـد بـن  و «َاِهرَی َاصرعُب الحرروف خروجرا  و َاشرد ُ

، بعـد «ابن حاجـبشافیل شر  »، در که از ُادبای سرشناس عرب استهـ ـ  151حسن استرآبادی ـ متوفای 
ـم «الفرعیلمخارج الحروف »از بیان تدفظ صحیح حرف  اد، در مبحث  خ   ، تدفظ  اد به صـورت دال ُمف 

که حرف  اد، در ل ت و زبان آنها وجود نداشته )م را تدفظ افرادی می کـه  ثل مصـریداند  عـرب  تا  اصـالها 
کنند. توانند حرف  اد را همانند عرب رو نمی این( از نیستند  های اصیل تدفظ 

ی. »1 ( و «حاف  ف  ف  ( هر دو صحیح می« حافی»، )با تشدید فاء از ریشۀ ح  ف  و  باشد  )بدون تشدید از ریشۀ ح 
کنارۀ هر چیز است.  و هر دو به معنای 



 
 

 
کریم ▪ 018  بخش دوم: تجوید قرآن 

 

و نیســـت ، تدفــظ عـــرب صـــدر اســـالم «دال درشرررت»، بـــه صـــورت «ضررراد»تدفــظ  -1
 2 گردد. می «باعث بطالن نماز»
ج  _3_5  «الم»رف حمخر
 .«استهای مقاب   دندان ۀبا لث دو طرف سر زبان»: «مخرج الم»

زبان پایین آمده و دو  ۀریشانتها و ، «الم»هنگام تدفظ 
ــا،  دنــدان ۀاــرف ســر زبــان بــا لثــ های مقابــل بــام )ثنای

رباعیات، انیاب و  واحک( متصل و صدای حـرف 
کنــار ــت نیمــه سایشــی از دو  ــا حال ــد ۀب زبــان  ۀباقیمان

کشیده همراه با ارتعا  تارهای صوتی به ارف پایی ن 
کم حجم تولید   گردد. میشده و به صورت نازک و 

ـــه یادسرررپاری:  ـــبدش حـــرف  >اهلل<مم جالل ـــر ق گ ـــه ا ک
کشیده شده و بـه صـورت درشـت و پـر  ،مفتو  یا مضوم باشد کام بام  صدا به ارف 

 گردد. حجم تدفظ می
ج حرف  _3_6  «نون»مخر
 .«است باال پیسیف های دندان ۀلث با زبان سر»:«نون مخرج»

زبـان پـایین آمـده و  ۀریشـانتها و ، «نون»هنگام تدفظ 
و رباعیـات(  ن )ثنایـاـهای پیشیـ دندان ۀلث سر زبان با

متصــل و صــدای حــرف بــا حالــت نیمــه سایشــی از 
بــا ارتعــا  تارهــای خــارج و مجــرای بینــی )خیشــوم( 

کم حجم تولید می  گردد. صوتی و به صورت نازک و 
                                                           

ه،»در (751)متوفای اول شهید .2 ی  که به صورت متواتر نقر  شرده واجرب  حرف از مخرج آن تل،ظ» ،«55  الف 
نر  داند و می می  .«، نماز باط  استنرددتل،ظ « الم درشت»و یا به صورت « ظاء»از مخرج « ضاد»نوید: ا

( در 2111و صـاحب جـواهر )متوفـای « 52   قواعـد التجویـد،»( در 2111صاحب مفتا  الکرامه )متوفـای 
که از:  می« ضاد حجازی»صحیو را « ضاد»، «9/399جواهر/» کنارۀ زبان و دندان»دانند  های آسیا تل،ظ  بیف 

اعرث بطرالن نمراز و ب«. داننرد اسرت را صرحیو نمی« دال درشرت»کره شربیه « ضراد مررری»و تل،ظ « نردد می
گفتار خود، چند دلیل آیردهشود می گفته ؛ و برای صحت  که  اند از جمده همه  اصـعب الحـروف «  اد»اند 

که   سختی ندارد.« دال درشت»و تدفظ آن سخت است در حالی 
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حــرف(، و  تولیــد )محــل «جررزء لسررانی»؛ اســت «دو جررزء»، دارای «حرررف نررون» :ننترره
 (.حرف)محل خروج صدای  «جزِء خیسومی»

ج حرف  _3_7  «راء»مخر
 .«استهای ثنایای باال  دانند ۀسر زبان و لث» :«مخرج راء»

یشــانتهــا و ، «راء»هنگــام تدفــظ  زبــان پــایین آمــده و  ۀر
بـام،  های ثنایـای دندان ۀد با لثسر زبان با تکرار برخور

همـــراه بـــا ارتعـــا  تارهـــای صـــوتی و بـــا حالـــت نیمـــه 
یکـــ ـــان خـــارج  ۀسایشـــی، صـــدای حـــرف از بار ســـر زب

 گردد. می
گــاهی درشــت و پــر حجــم  و  ،«راء»حــرف  یادسررپاری:

کـــم حجـــم تدفـــظ می ـــازک و  ـــه آن  گـــاهی ن کـــه در مبحـــث احکـــام حـــروف، ب ـــردد  گ
 پردازیم. می

بـه  «َذلرق»گوینـد؛  می «َذوَلقری»یـا  «َذلقریحرروف »را  «الم، نون و راء»سه حرف  ننته:
کنارۀ تی ی »معنای:  که در مخرج این حروف دخالت دارد. «سر زبانو   است 

 پرسش و تمرین 
 های مختدف زبان را نام ببرید. بخش -2
کام بام را نام ببرید. -1  اجزای مختدف 
 د به ترتیب نام ببرید.هستندمجموعا  چند عدد  ها دندان -3
سان دارای چند مخرج  -3  باشدد و شامل چه حروفی میاست مو ع ل 
 و تفاوت آنها در چیستدهستند جری، چه حروفی حروف ش   -5
 را تو یح دهید.«  اد»تدفظ حرف  ۀنحو -1
لقی، چه حروفی  -7  و تفاوت آنها در چیستدهستند حروف ذ 
ت « و غاشیه ضُحی» ۀسور -5  .کنیدرا تالوت و در تدفظ حروف درس، دق 
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  جهت مطالعه  

ج حروف»  «ادامۀ اشعار ابن الجزری در رابطه با مخار
 

اف ُ  -12 ها، َو الق  اوݘُ ـــن ٌ خ  ب  اُه: ع َ شان ِ  َصیَاف    َاذی  ، الل ِ وق ُ م َ  ف َ ُ  الکاف ُ  ی 
ــق: غــین و خــاء اســت؛ و )حــرف( قــاف، انتهــای  نزدیک ــدای( حد زبــان)از ترین)ابت

کاف. کام بام است، س س)حرف(   نزدیک حدق( و مافو  آن از 
 

ل -13 ن ُ ی   ݨݨݨُ ظَو الَوس ݩُ َاسق َ ی  ُم الش  ِ ب  ج 
ݨݨݨݧ  ف َ ݧ ِه ِاذ  َول  اݧ ب ِ اُذ ِمن  خاف َ ݨݨݨݨݨݧ  ب  ݭݭݭݭِ َو الص   ݧ  اݧ

ــاء اســت و  پــایین تر  )از مخــرج قــاف اســت( و وســط زبــان: )مخــرج( جــیم، شــین و ی
کنارۀ زبان، که نزدیک شود. )حرف(  اد از   هنگامی 

 
اها -14 مب  َشِز َاو ی ُ زاَس ِمن  َای   َوالل  ِلاص 

ݧ   ݧ ݧ  اهاــــــــــهیݧ َ ب  ــــــُم اها لِ ـــــذی  اَ  اُم ݧ
کنارۀ زبان  ا راس را از ارف چپ یا راست و)حرف( مم، نزدیک های( )دندان ترین 

 ارف( است.های ثنایا تا  واحک از هر دو  تا منتهای آن)که برابر است با دندان
 

َعُلوا -15 جب ُ اج  ِه ی َ ون ُ ِمن  َطَزف ِ ݨ  َو الز    َوالب  ُ لُ ݧ ــــــهــــزٍّ َاذخ َ ِه ِلط َ ـــــب  دای ِ  ا ی ُ
تر از حــرف مم اســت و )حــرف(راء، نزدیــک  و )حــرف( نــون، از روی ســر  زبــان، پــایین

کمی داخل  تر در روی سر  زبان است. حرف نون، 



 

 

 
 
 
 
 درس چهارم  
 

 «3»آشنایی با مخارج حروف 
ج سه حرف _ 3_8  «تاء، دال و طاء»مخر
های ثنایرا و ابتردای  دنردان ۀلثر بخش جلویی سطو زبران برا» :«مخرج تاء، دال و طاء»

کام باال   .«استبرآمدنی 
 ۀلث ، بخش جدویی سطح زبان بام رفته و با«تاء، دال و طاء»هنگام تدفظ سه حرف 

صل، و با  ثنایا و های دندان کام بام مت  ابتدای برآمدگی 
 گردند؛ تولید می انفجاری با حالت یکدیگر از جداشدن

که:  با ایف ت،اوت 
یشــانتهــا و ، «طرراء»هنگــام تدفــظ حــرف  زبــان، بــام  ۀر

ــا ارتعــا  تارهــای صــوتی ــه  ی حــرفصــدا ،رفتــه و ب ب
ــه صــورت درشــت و  کشــیده شــده و ب ــام  کــام ب اــرف 

 گردد؛ پرحجم تدفظ می
زبـان پـایین  ۀریشـانتهـا و  «تاء و دال»اما هنگام تدفظ 

کشیده شده  ی حرفآمده و صدا کام پایین  به ارف 
گردنـد؛ و تفـاوت  و به صـورت نـازک و حجـم تدفـظ می

دو در ارتعــا  تارهــای صــوتی هنگــام تدفــظ حــرف آن 
که هنگـام تدفـظ حـرف است« دال» ، «تـاء»، در حالی 

 .گردد نمیتارهای صوتی مرتعش 
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 چند ننته:
)کــه همــان  «ِنطررع»بــه جهــت نســبت داشــتن بــا را ، «ترراء، دال و طرراء»ســه حــرف  -2

کام بام است(،    گویند؛ می «عیطنِ حروف »برآمدگی 
کفدال »هنگام تدفظ  -1 کرام براال، »، «و طاء سا باید سر زبان از لثه و ابتدای برآمدنی 

 شنیده شوند.« دال و ااء»تا حرف  «جدا شود
ج سه حرف _ 3_9  «.، سین و صادءزا» مخر
 ۀبخررش جلررویی سررطو زبرران و سررطو صرراف پسررت لثرر»، «، سرریف و صررادءمخرررج زا»

 .«استثنایای باال 
سـطح زبـان بـه سـطح صـاف پشـت  ، بخش جدـویی«زاء، سیف و صاد»هنگام تدفظ 

هـوا  خروجهای ثنایای بام نزدیک شده و با  دندان ۀلث
 گردند؛ از این شکاف و مجرای باریک تولید می

که:  با ایف ت،اوت 
یشــانتهــا و ، «صرراد»هنگــام تدفــظ  زبــان بــام رفتــه و  ۀر

بـه اـرف  ی حـرفبدون ارتعا  تارهای صوتی، صدا
کشـیده شـده و بـه صـورت درشـت و پـرحجم  کام بـام 

 گردد، تدفظ می
زبان پایین  ۀریشانتها و ، «زاء و سیف»اما هنگام تدفظ 

کشیده  ی حرفآمده و صدا کام پایین  شده به ارف 
ـــظ می کـــم حجـــم تدف ـــازک و  ـــه صـــورت ن ـــد و  و ب گردن

تفاوت آن دو، در ارتعا  تارهای صوتی هنگام تدفـظ 
کــه هنگــام تدفــظ حــرف ســت ا« زاء»حــرف  در حــالی 

 شود. تارهای صوتی مرتعش نمی« سین»
 ننته:چند 

ــدانســ« زاء، ســین و صــاد»هنگــام تدفــظ _  2 ــه پشــت دن ــان ب ــایین  ر زب ــای پ های ثنای
رو ایـن شـود، از  چسبد ولی صدای حرف از بخش جدویی سـطح زبـان خـارج می می

 آید. مخرج این سه حرف به حساب می
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 :، بــه معنــای«َاَسررله»گوینــد؛  می «حررروف َاَسررلی»را  «سرریف و صررادزاء »ســه حــرف  - 1
که محل تولید این سه حرف می «سطو باری  جلو سر زبان»  باشد. است 

ج سه حرف _ 3_11  «ل و ظاءثاء، ذا»مخر
 .«استهای ثنایای باال  بیف سر زبان و سر دندان»، «مخرج ثاء، ذال و ظاء»

تمـاس سـر زبـان بـا سـر ، از «ثاء، ذال و ظراء»سه حرف 
ــدان ــان آنهــا بــا  دن ــام و خــروج هــوا از می ــای ب های ثنای

 گردند؛ تولید می یحالت سایش
که:  با ایف ت،اوت 

زبـان بـام رفتـه و بـا  ۀریشـانتهـا و ، «ظاء»هنگام تدفظ 
کـام  ی حـرفارتعا  تارهـای صـوتی، صـدا بـه اـرف 

کشیده شده و به صورت درشت و پرحجم تدفـظ  بام 
 گردد؛ می

زبان پـایین  ۀریشانتها و ، «ذال و ثاء»اما هنگام تدفظ 
که ب ی حرفآمده و صدا کام پایین  شیده شده ارف 

کـــم حجـــ ـــازک و  ـــه صـــورت ن ـــد و  م تدفـــظ میو ب گردن
تفاوت آن دو در ارتعا  تارهای صـوتی هنگـام تدفـظ 

کــه هنگـام تدفـظ حــرف اسـت « ذال»حـرف  در حـالی 
 شود. تارهای صوتی مرتعش نمی« ثاء»

گویند، به جهت نزدیک بودن  می «حروف ِلثوی»را  «ثاء، ذال و ظاء»سه حرف  ه:ننت
بالثه )هرچندسر زبان،2های بام دندان ۀبه لث آنها مخرج  کند(. نمی برخورد ها مستقیما 

تان_ 4 ف   موضع ش 
در و  «دو مخررج»، این مو ع دارای است «دو لب»به معنای  «َشَ،ه» ۀتانی «ش،تان»

که  «حرفچهار »مجموع   :گردد میاز آنها خارج  زیربه ترتیب است 
                                                           

ثوی. »2 ثِةْ»، یعنی: «حروف ل  رِبْالل  ِْمنْق  ج  خر  ْیَّ وف  ر گ اری اشیاء به  «ح  ، در «آننام شیء نزدیک »و این نام 
گفته ه ْ»اند:  زبان عرب متداول بوده است، از این رو  ِْبماْجاورَّ یء  ْالش   یَّ ِم  ْت س  ب  رَّ  .«العَّ
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ج حرف _ 4_1  «فاء»مخر
 .«استهای ثنایای باال  لب زیریف و سر دندان» ،«مخرج ااء»

های ثنایـای بـام بـه  ، از تمـاس سـر دنـدان«ااء»حرف 
درون لــب زیــرین و خــروج هــوا از میــان آنهــا بــا حالــت 

و بـــــدون ارتعـــــا  تارهـــــای صـــــوتی تولیـــــد  یسایشـــــ
زبان  ۀریشانتها و ، «فاء»گردد، هنگام تدفظ حرف  می

ـــایین  کـــام پ ـــه اـــرف  ـــایین آمـــده و صـــدای حـــرف ب پ
کــم حجــم تدفــظ  کشــیده شــده و بــه صــورت نــازک و 

 گردد. می

ج سه حرف _ 4_2  «.باء، میم و واو غیرمدی»مخر
ی» و حــرف «هررا اترررال لب» از، «اء و مرریمبرر» دو حــرف جمررع شرردن » ، از«واو غیررر مررد 

 گردند. تولید می «ها لب
 

 

 
 

ی»هنگام تدفظ سه حـرف  زبـان پـایین آمـده و  ۀریشـانتهـا و ، «براء، مریم و واو غیرر مرد 
کم حجم تدفظ می گردنـد؛  صدای حرف با ارتعا  تارهای صوتی به صورت نازک و 

که صل و بـا ه قسمت درونی لب  ،«باء»هنگام تدفظ حرف : با این تفاوت  ا به هم مت 
، «میم»حرف  ظشود، و هنگام تدف جدا شدن از یکدیگر با حالت انفجاری تولید می

گـردد؛  ها به هم متصل و صدای حرف از مجرای بینی خـارج می قسمت بیرونی لب
ی»و هنگــام تدفــظ  ــده و  ، لب«واو غیررر مررد  ــرد )ماننــد شــکوفه( درآم گ ــه صــورت  هــا ب
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کـ ام، نزدیـک شـده و صـدای حـرف بـا حالـت سایشـی از همزمان انتهای زبان به نـرم 
ی»و تفاوت آن بـا گردد  میها خارج  بین لب ، در مخـرج و امتـداد پـ یر بـودن «واو مـد 

 .استمدی  صدای واو
ی»هــا بیشــتر از  گــردی لب ۀ، فاصــد«واو مــدی»در هنگــام تدفــظ  ، اســت« واو غیرمــد 

شود تا صدای حرف در تمامی فضای حدـق و  باز( و این امر باعث می ۀ)مانند شکوف
کشیده شده و به راحتی از میان لب ، بـر خـالف حـرف گرددها خارج  دهان به آرامی 

کمتر می گردی لب ۀکه فاصد« واو غیرمدی» همـین بسـته( و  ۀباشد )مانند شکوف ها 
 تا صدای حرف از این مکان تولید شود. گردد امر باعث می

 چند ننته:
کف»هنگــام تدفــظ  -2 « بــاء»تــا حــرف  «هررا از ینرردیگر جرردا شرروند بایررد لب»، «برراء سررا

 شنیده شود.
  تولیـد حـرف( و  «جرزِء َشرَ،وی»: است« دو جزء»دارای  «حرف میم» -1

جرزِء »)محـل 
 )محل خروج صدای حرف(. «خیسومی

ی»چهار حرف  -3  ،«شر،ه»ه به جهـت نسـبت داشـتن بـ «ااء، باء، میم و واو غیر مد 
 .اند نامیده شده «حروف َشَ،وی یا َشَ،هی»
 موضع خیشوم_ 5
کـه از آن خـارج  «خیسروم»را  «اضای بینری» ره»را گـردد  میو صـدایی  گوینـد.  می «ُغن 

  .است« میم و نون»ی بوده و محل خروج صدای عاین جایگاه فر

 
از دهـان بسـته و صـدای حاصـل از  ی بـازدم، راه عبـور هـوا«مریم و نرون»هنگام تدفـظ 

 گردد. ، خارج می«خیسوممجرای »ارتعا  تارهای صوتی از 
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ه اصلی و فرعی ن   غ 
کـه جـدایی ناپـ یر دو حـرف نـون و مـیم  : جـزء  «اصلی )ذاتری( ۀُغن  » بـدون آن، اسـت 

ق پیدا نمی حق   کند )از این رو در مبحث مخارج آمده(؛ حرف نون و میم ت 
رر» ــ«ارعرری )عارضرری( ۀُغن  د بــودن و یــا ادغــام و  ۀ: ُغن  کــه در هنگــام مشــد  زائــدی اســت 

حـس اسـت و  گردد عارض میبر حرف اخفای نون و میم ساکن،  و جـزء  خیشـومی م 
 باشد )از این رو مبحث صفات آمده است(. دو حرکت می ۀزمان آن به انداز

 پرسش و تمرین 
ت نامگ اری آنها را تو هستند، حروف نطعی چه حروفی  -2  یح دهید؛عد 
 را تو یح دهید؛« زاء، سین و صاد»تفاوت تدفظ سه حرف  -1
 دگردد میحروفی تدفظ  و از هر مخرجی چهبوده شفتان دارای چندمخرج  مو ع -3
که محل خروج چه حروفی  -3  دکنیدمو ع خیشوم را تو یح داده و بنویسید 
ت فرمایید.« مطففین» ۀسور -5  را تالوت و در تدفظ حروف درس، دق 

 
 جهت مطالعه  

ج حروف»  «ادامۀ اشعار ابن الجزری در رابطه با مخار
ُه َو ِمن   -16 ا: ِمب  اُل َو ی  اُء َو الذ  ِکن    َو الط  ُز: ُمشب َ ب  ق  ا، َو الص َ ای  ی  ا الب  َ َ  ُعلب 

های(  های دنــدان و مخــرج )ســه حــرف( اــاء و دال و تــاء، از روی ســر  زبــان و از )پایــه
 صفیر)زاء، سین و صاد(.و حروف  ثنایای بام است

ل ی -17 ق  ا الش ُ َ ای  ی  ِ الب  َ وق  ُه َو ِمن  ف َ ا  ِمب  ا: ِللُعــــــلب  اُل َو ی  ـــاُء َو الــد    َو الط  
از روی سر  زبان و از قسمت بامیی ثنایـای پـایین اسـت و )مخـرج سـه حـرف( ظـاء و 

 های ثنایای بام است. ذال و ثاء: بین سر  زبان و سر  دندان
ِهما ِمن  َطزَ  -18 ب  طن ِ  ِمن   َو ف َ ه ی َ ق َ ه  الش  َ ِزف َ ا الُمش  َ ای  ی  ِ الب  َ طزاف  ا َمَع اݗ الق  َ  ف 

گفتــه شــده اســت( و از داخــل لــب)زیرین(  و از دو اــرف ســر دنــدان ــا )نیــز  های ثنای
 های ثنایا. حرف فاء است همراه با سر  دندان

ُم  -19 اٌء ِمب  : الواُو ی  ن ِ ی  ب َ ق َ َها    ِللش  َ ُ َزج  ه ٌ َمح  ب  َ وُم َو ع ُ ُ ش  ب   الج َ
ه، خیشوم است و برای لب  هاست)مخرج سه حرف( واو، باء و میم و مخرج ُغن 



 

 

 
 
 
 

 درس پنجم    
 

 «ا » آشنایی با صفات حروف 
 

کافی  بعضـی از  زیـرا، نیستبرای تدفظ حروف، آشنایی با مخارج حروف به تنهایی 
ــدی )ز، س،  (؛ حــروف هســتندحــروف دارای مخــرج مشــترک  س  ؛ ماننــد حــروف ا 

رو عامل دیگری مزم است تا ایـن حـروف را از یکـدیگر این د، ط( و... از  ن طعی )ت،
ت و حالت باز شناساند کیفی  که  و این همان   «ص،ات حروف»های مختدفی است 
 شوند. نامیده می

 معنای صفت
؛ ماننـد: درشــتی و اسـت «چگرونگی و حالرت شریء» :، در ل ـت بـه معنـای«صر،ت»

 .نازکی، نرمی و سختی
کرره در هنگررام تولیررد و خررروج اسررت هررایی  چگررونگی و حالت»و در اصــطال  قرائــت: 

 .«آید تنلم پدید می حرف از مخرجش در دستگاه
 «:ص،ات حروف بر دو دسته است»
زه»_  2 که در ذات و طبیعت حرف موجرود و  حالت»: «ص،ات ذاتی و ُمَمِی  هایی هستند 

تا حروف از یکدیگر تمیـز داده گردند  میو باعث  «استجدایی ناپذیر آن حرف  جزِء 
گـــر آن  و  و از بـــین دد، اســـاس و بنیـــان حـــرف مخـــنآیرده نشـــوهـــا  حالتشــوند؛ و ا

هبرای نمونهخواهد رفت؛  « زاء»)ارتعـا  تارهـای صـوتی( را از حـر ف  ر: اگر صفت ج 
 خواهد شد.« سین»بگیریم، تبدیل به حرف 
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ررنه»_  1 کرره بررر اثررر ترکیررب حررروف بررا  حالت»: «صرر،ات عارضرری و ُمَحِس  هررایی هسررتند 
یکو ادا شدن و باعث روان و ن «نردد حرکات و یا همنسینی با حروف دیگر، عارض می

گر آن صفت آیرده نشود، خددی به اصـل و بنیـان حـرف  کدمات و آیات می شوند؛ و ا
کاســـته می وارد نمی گـــر بـــرای نمونـــهشـــود؛  ســـازد، تنهـــا از فصـــاحت و زیبـــایی آن،  : ا

کـه قـبدش  >اهلل<صفت ت  دیظ )درشت و پـرحجم ادا شـدن( مم جاللـه  )در صـورتی 
وارد ْ>اهلل< «مم»خددـی بـه اصـل و بنیـان حـرف  مفتـو  یـا مضـموم باشـد( را نیـایریم،

 شود. نمی

زه ِی  م   اقسام صفات ذاتی و م 
زه، بر دو قسم است»  :«ص،ات ذاتی و ُمَمِی 
نیر(ذاتی ص،ات »_  0  «متضاد )ارا
 «.غیر متضاد )اختراصی(ذاتی ص،ات »_  1

گیر(»  «صفات ذاتی متضاد )فرا
نیر(» یت با یندیگر بروده و هایی  حالت»: «ص،ات ذاتی متضاد )ارا که در ضد  هستند 

نیررر( در همرر  0«هسررت صرر،ت»؛ و در مجمــوع «حررروف عربرری وجررود دارنررد ۀ)برره طررور ارا
و هــر حرفــی الزامــا  دارای چهــار صــفت از مجمــوع ایــن هســتند )چهــار زوج متضــاد( 

 باشند، و عبارتند از: هشت صفت می
هر -2 مس -1ْْْ د آنْْْجَّ ْهَّ
ة -3 ة -3ْْْ د آنِْْْشد َّ ِْرخوَّ
ْاستفال -1ْْْ د آنِْْاسِتعلاء -5
 ِانفتاح -5ْْْ د آنِْْاطباق -7

 :پردازیم و اینک به تو یح و بررسی آنها می
                                                           

ذم ». بعضی از عدمای تجوید، دو صـفت: 2 صـمات و ا  کرده« ا  « ده صـفت»انـد و در مجمـوع  را نیـز ا ـافه 
کرده کاربردی در تجویـد  )پنج زوج متضاد( ذکر  که هی   ندارنـد؛ تو ـیح بیشـتر در پایـان درس اند در حالی 

 آمده است.
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 هرج   -1
 است. «آشنار بودن و صدای بلند»، در ل ت به معنای: «َجهر»

که در اثر نزدی  شدن و ارتعاش است آشنار و بلندی  صداِی »و در اصطال  قرائت: 
 2.«آید صوتی)و عدم جریان آزاد ن،س(، هنگام تل،ظ حرف به وجود میتارهای 

کهگویند و هیجده حرف  می «َمجهوره»را  «حروف دارای ص،ت َجهر»: ننته  هستند 
ـــارت  ْ»در عب ْوَّ ممممَّ ظ  ْقمممارِْعَّ ٍْْئْزن  مممٍبْجمممٍد  لَّ ْذیْطَّ مممٍض   1«غَّ

 است.گردیده جمع 
جهــوره، تارهــای صــوتی بــه  در هنگــام تدفــظ حــروف م 

شــده و هــوای خروجــی، موجــب ارتعــا  هــم نزدیــک 
شــود، در نتیجــه صــدای حــرف بــه  تارهــای صــوتی می

 گردد. صورت آشکار و بدند تولید می

مس -2  ه 
ه «َهمس» د ج   است. «مخ،ی بودن و صدای آهسته»، در ل ت به معنای: ر  

کرره بررر اثررر دور شرردن و عرردم  ای اسررت صرردای مخ،رری و آهسررته»و در اصــطال  قرائــت: 
 3.«آید ای صوتی )وجریان آزاد ن،س(، هنگام تل،ظ حرف پدید میارتعاش تاره

کـهگوینـد و ده حـرف  می «َمهموسره»را  «حروف دارای ص،ت َهمرس»: ننته  هسـتند 

                                                           
رو عدمای  این، از «نردد ِانحباس و عدم جریان آزاد َنَ،س در هنگام تل،ظ حرف می»، باعث «ص،ت َجهر». 2

کـه دسترسـی بـه تارهـای صـوتی نداشـته گفته گ شته  هـر  ْ»انـد:  اند، در تعریـف ج  سِْعنمدَّ فَّ مرِیْالمن َّ ْجَّ ِانِحبماس 
وِفْ ر طِقِْبالح   (.53القرآن الکریم،   قراءة ؛ و احکام 13. )البرهان فی تجوید القرآن،   «الن  

که 1 کوشا؛ )مزم به یاد س اری است  . بزرگ است جایگاه و منزلت قاری با اراوت و شاداب، جستجوگر و 
تی در   آید(. ، جزء حروف اصدی به حساب نمی« قارئ»الف مد 

کـه  این، از «نردد در هنگام تل،ظ حرف میجریان آزاد َنَ،س »، باعث «ص،ت َهمس». 3 گ شـته  رو عدمـای 
گفته دسترسی به تارهای صوتی نداشته مس  وِفْ»اند:  اند، در تعریف ه  ر طمِقِْبمالح  ْالن   فِسِْعنمدَّ ْالن َّ ریان  .) «جَّ

 (.53القرآن الکریم،   قراءة ؛ و احکام 13البرهان فی تجوید القرآن،   
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ْ»درعبارت تَّ کَّ ْس  خص  ْش  ه  ث َّ حَّ  .گردیده استجمع  2«فَّ
در هنگــام تدفــظ حــروف مهموســه، تارهــای صــوتی از 
همـــدیگر دیرنـــد و هـــوای خروجـــی، تارهـــای صـــوتی را 

سازد، در نتیجه صدای حرف به صورت  مرتعش نمی
 .استمخفی و آهسته 

 ةِشد    – 3
ت»، در ل ت به معنای: «ةِشد  »  است. «سختی و قو 

کـه  «اسرت فحبس جریان صوت در مخرج، هنگام تل،ظ حرر»و در اصطال  قرائت: 
کامل اندام ۀدر نتیج  آید. های صوتی پدید می اتصال 

 چند ننته:
ت» – 2 هســتند  «هسررت حررف»گوینـد و  می «شرردیده»را  «حرروف دارای صرر،ت ِشرد 

ْ»در عبارت که  قَّ بَّ ْطَّ دت  جَّ ْاَّ ت»و یا  1«ك  کَّ ٍطْبَّ ْقَّ ِجد   است.گردیده جمع  3«اَّ
های صـوتی، راه خـروج صـدا  ، بـر اثـر اتصـال انـدام«حروف شدیده»هنگام تدفظ  – 1

های صوتی از یکدیگر، صدای حـرف بـا حالـت انفجـاری  بسته و با جدا شدن اندام
 .گویند مینیز  «حروف ان،جاری»رو به این حروف، این گردد، از  تولید می

ة – 4 ة )ِرخاو   (ِرخو 
د    «ِرخاَوة»یا  «ِرخَوة» د ش   است. «سستی و نرمی»، در ل ت به معنای: ة  

کــه در  «اسررت جریرران صرروت در مخرررج، هنگررام تل،ررظ حرررف»و در اصــطال  قرائــت: 
 آید. های صوتی پدید می عدم اتصال اندام ۀنتیج

                                                           
ک2 کرد، سا  ت شد.. پس شخصی او را تشویق 

 . به دست آیردم مقام و منزلت تو را.1

کرد. . در می3 گریه  که   یابم )زنی به نام( قط را 



 
 

 
 010 ▪ «0»درس پنجم: آشنایی با ص،ات حروف 

 

 چند ننته:
گوینــد و پــانزده  می «ِرخررَوة»یــا  «ِرخرراَوةحررروف »را  «حررروف دارای صرر،ت ِرخررَوت» - 2

 .«س،ْش،ْص،ْض،ْظ،ْغ،ْف،ْو،ْهمْ،ْیت،ْح،ْخ،ْذ،ْز،ْ». و عبارتند از: هستندحرف 
های صوتی، صدای حرف  ، بر اثر عدم اتصال اندامِرخاَوةحروف »هنگام تدفظ  – 1

رو بـه ایـن حـروف،  ایـن گـردد، از  در مخرج، جریان دارد و با حالت سایشی تولید می
 .گویند می «حروف سایسی»

ین   ط )ب  س   و  ِة ت  د    (ةخاوو  الِر   الِش 

ط»  است. «ِاعتدال و میانه بودن»، در ل ت به معنای: «َتَوس ُ
کـه  «اسرت جریان جزئی صوت در مخرج، هنگام تل،رظ حررف»و در اصطال  قرائت: 

کامل اندام ۀدر نتیج  آید. های صوتی پدید می عدم اتصال و عدم جریان 
 چند ننته

ررررط» -2 رررره»را  «حررررروف دارای صرررر،ت توس  ة َو ا»یــــا  «حررررروف َبیِنی  ررررد َ خرررراوةَبرررریَف الِس   «لِر 
کهگویند، و پنج حرف  می ْ»در عبارت  دارای این صفت هستند  رعَّ مْنَّ مر»یا  «لَّ عم   2«ِلنَّ

 است.گردیده جمع 
ط» -1 ت و ِرخَوت» :«توس  ـه، بـر اثـر «حالتی است بیف ِشد َ ، هنگام تدفـظ حـروف بینی 

کامل اندام ـبس و نـه بـه راحتـی  عدم اتصال  کـامال  ح  های صـوتی، صـدای حـرف نـه 
 «حرروف بینرابینی»رو به این حروف این دارد، از  «بینابینی»جریان دارد، بدکه حالت 

 گویند. می
 زمان تل،ظ حروف ۀمقایس -3

  انند:؛ ماستزمان تدفظ حروف متحرک، یکسان و مساوی 
ْ ِدفَّ ْْ-رَّ ك  ر  ص  بَّ ِلْْ-فَّ ب  ْْ-س  م  ک  ِعد  ْْ-یَّ ك  ِریَّ ْن 

ـط، متفـاوت اما  ت، رخـوت و توس  کن، بـا توجـه بـه صـفت شـد  زمان تدفظ حروف سا
ـه ؛ زمان تدفظ حروف رخـاوه )بـه خـاار جریـان صـوت در مخـرج( بیشـتر از بیاست ی  ن 

                                                           
کنیم. 2 عُمر= باید آباد  ن  = نچرانیدیم، نگهداری نکردیم؛ ل  رع   . لم ن 
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ه )به خاار جریان جزئـی صـوت در مخـرج( بیشـتر از است؛ و زمان تدفظ حروف بین   ی 
  ؛ مانند:2استشدیده 

ْ م  ت  ج  ِخر  ْْ-ا  ت  ر  بَّ ک  تَّ س  ْْ-اَّ م  ک  ت  بَّ جَّ ْع  اَّ ْْ-ِاذ  ك  رَّ د  ْص  ْلَّك  ح  رَّ ْنَّش  م  لَّ ْاَّ
 ِاسِتعالء -5
 است. «می  به بلندی و باال آمدن»در ل ت به معنای:  «ِاسِتعالء»

زبران بره  ۀانتها و ریسرباال آمدن »و در اصطال  قرائت: 
کام باال در هنگام تل،ظ حرف  .«است طرف 

 ی حرف بـهتا صداگردد  می، باعث «ص،ت استعالء»
ـم کـارف  کشـیده شـده و )حجـم دسـتگاه تکد  ام بـام 

ـــزایش یابـــد و( حـــرف،  تدفـــظ  «درشرررت و پررررحجم»اف
 .گویند می «ت،خیم»گردد، به این حالت در تجوید 

 «ُمسررَتعِلیه»را  «ءحررروف دارای صرر،ت اسررتعال»: ننترره
کــه گوینــد و هفــت حــرف  می ممغٍطِْقمم»در عبــارت هســتند  ْض  ممص   گردیــده جمــع  1«ظخ 

 است.
 ِاسِتفال -6
 است. «می  به َپستی و پاییف آمدن»در ل ت به معنای:  ،«ِاسِت،ال»
زبران  ۀپراییف آمردن انتهرا و ریسر»در اصطال  قرائت: و 

کام پاییف در هنگام تل،ظ حرف  .«است به طرف 
بـه  حرف یداصـ تـاگـردد  می باعـث ،«ص،ت اسرت،ال»

کشیده شده و کام پایین  ـم  ارف  )حجم دستگاه تکد 
بـه  گـردد، تدفـظ «حجم کم و ناز » و(حرف، کاهش یابد

 .گویند می «ترقیق»این حالت در تجوید 
                                                           

 باشد. . البته با توجه به نوع قرائت )تحقیق، تدییر و حدر( متفاوت می 2

گرما، به خان 1 ن  قانع باشد.کوچک  و  ۀ. در فصل   ت 
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گوینـد و بیســت و یـک حــرف  می «ُمسررَتِ،له»را  «حرروف دارای صرر،ت ِاسرت،ال»: ننتره
مکا»در عبارت که  هستندباقیمانده  ْش  مل َّ ْإذْس  مه  رفَّ ْحَّ د  مِو  جَّ نْی  مَّ ِب تِْعز َّ گردیـده جمـع  2«ثَّ

 است.

 ِاطباق -7
نراتف دو سطو»، در ل ت به معنای: «ِاطباق»  است. «منطبق شدن و روی هم قرار 

نراتف سطو زبران »و در اصطال  قرائت:  روی هم قرار 
 .«است در هنگام تل،ظ حرف 1با سقف دهان

ــا صــدای حــرف، گــردد  می، باعــث «اطبرراقصرر،ت » ت
کام بام محصـور شـده و درشـتی آن  بین سطح زبان و 

 بیشتر از سایر حروف مستعدیه باشد.
 «ُمطِبقرررره»را  «حررررروف دارای صرررر،ت اطبرررراق»: ننترررره

 .هستند «ص، ض، ط، و ظ»حرف  گویند و چهار می

 ِانِفتاح -8
ابا ، در ل ت به معنای: «ِانِ،تاح»  است. «و جدا بودن اتراقاِ »،  د ا 

جدا بودن سطو زبان از سقف »و در اصطال  قرائت: 
 .«است دهان در هنگام تل،ظ حرف

تـــا صـــدای ســـایر گـــردد  میباعـــث ، «صررر،ت ِان،تررراح»
کــام  حــروف مســتعدیه )خ، غ،  ( بــین ســطح زبــان و 
کمتـــر از حـــروف  بـــام محصـــور نشـــده و درشـــتی آنهـــا 

 مطبقه ) ،ض، ط، ظ( باشد.
                                                           

که حرفش را نیکو ادا می 2 کسی  ت و بزرگواری  که از بی . نگهدار عز  کند. کند، هنگامی   دندانی شکایت 

شـود بـا ایـن حـال جـزء  حـروف  بخشـی از سـطح زبـان بـا سـطح دهـان منطبـق می« جـیم». در تدفظ حرف  1
که ریش مطبقه نمی گفتـه  زبان همزمـان بـام نمی ۀباشد چرا  کـه در تعریـف اابـا   آیـد، از ایـن رو بهتـر اسـت 

کام بام»شود:  کام بام و منطبق شدن وسط زبان با   «.بام آمدن ریشه و وسط زبان به سوی 
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گوینــــد و بیســــت و چهــــار  می «ُمَن،ِتحرررره»را  «دارای صرررر،ت ِانِ،ترررراححررررروف »: ننترررره
 ؛ )به جز حروف مطبقه(هستندباقیمانده 

 جهت مطالعه  
کتاب صرر،ات »را نیـز جــزء   «ِاصررمات و ِاذالق»هــای تجویـد، دو صــفت  در بعضـی از 

 اند آیرده «متضاد ذاتی
 است. «ساکت بودن»، در ل ت به معنای: «ِاصمات»

 .«است سخت و سنگیف ادا شدن حرف» :قرائتو در اصطال  
 است. «تیز بودن، روان بودن»، در ل ت به معنای: «ِاذالق»

. و حروف آن. شش حـرف «است آسان و روان ادا شدن حرف»و در اصطال  قرائت: 
که  ْ»در عبارت است  ٍب  ْل  ِمن  ر َّ کرد(  «فَّ  است.گردیده جمع )از عقل فرار 

را  «حرروف دارای صر،ت اذالق»و  «ُمرِمته»را  «حروف دارای ص،ت اصمات»: ننته
 گویند. می «ُمذِلقه»

کــاربرد آن، تشــخیپ  ایــن دو صــفت نقشــی در تدفــظ صــحیح حــروف نــدارد و تنهــا 
کدمات  کتب تجوید نیامده استاستعربی بودن   .؛ از این رو در بعضی از 

کدمــه می ــه از ســه حــرف بیشــتر و همــ ای یافــت نمی گوینــد در زبــان عــرب  ک  ۀشــود 
قــه )بــه معنــای  «ُمرررِمته»حــروف آن،  هز  د )بــه معنــای اــال( و ز  ســج  باشــند، ماننــد: ع 

ــم ســخت و ســنگین  ۀخنــد کدمــاتی بــرای دســتگاه تکد  کــه تدفــظ چنــین  یــاد(، چــرا  ز
باشـند تـا از سـنگینی ناشـی از تعـدد  «ُمزِلقره»است و حتما  بایـد یکـی از حـروف آن، 

کدمه آسان و ر گردد و  کاسته  ته   وان تدفظ شود.حروف ُمصم 
 پرسش و تمرین 
 صفات را تو یح دهید. ۀصفات حروف را تعریف و فاید -2
 دهستندصفات ذاتی متضاد، چگونه صفاتی است و در مجموعه چند صفت  -1
 صفات جهر و همس را تو یح داده و حروف مهموسه را بنویسید. -3
ت و رخوت را تعریف و حروف شدیده را بنویسید. -3 د   صفات ش 
 صفت استعالء را تعریف و حروف مستعدیه را بنویسید. -5
 .کنیدرا تالوت و در رعایت صفات درس، دقت « شمس و لیل»های  سوره -1



 

 

 
 
 
 
 درس ششم  
 

 «2»آشنایی با صفات حروف 
 «صفات ذاتی غیر متضاد )اختصاصی(»

یتی با یندیگر  حالت»: «(ص،ات ذاتی غیر متراد )اختراصی» که ضد  هایی هستند 
که هری  ندارند )و اختراص به بعضی از حروف دارند( و حروای یاات می یر   شوند 

 .«دناز ایف اوصاف را نداشته باش
ــه تو ــیح صــفاتی می کــه مشــهورتر و دارای  از میــان صــفات غیــر متضــاد، ب پــردازیم 

 .هستندکاربرد بیشتری 

 صفیر -1
ماننرد، و یرا صردای شربیه صردای  تصدایی است سرو» :، در ل ت به معنای«ص،یر»

 است. «پرندنان
، ءزا»کره هنگرام تل،رظ سره حررف است صدای سوت مانندی »و در اصطال  قرائت: 

 .«شود شنیده می «سیف و صاد
، مجـــرای هــــوا در «و صررراد هنگرررام تل،رررظ زاء، سرررریف»

کامال  تن  شده و با سایش و فشار هوا در  مخرج آنها 
مخــرج ایــن حــروف، صــدای ســوت ماننــدی شــنیده 

که به آن  می  گویند. می «ص،یر»شود 
 «َمرررر،وره»را  «حرررروف دارای صررر،ت صررر،یر»: ننتررره

 گویند. می
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 قلقله  -2
 است. «اضطرا  و جا به جا شدن»، در ل ت به معنای: «َقلَقله»

جایی مخرررج حرررف و آشررنار شرردن صرردای حرررف در  جابرره»و در اصــطال  قرائــت: 
 .«است هنگام سنون

 «ُقُطرب َجرد»کـه در عبـارت هسـتند حـرف  پـنج «حرروف دارای صر،ت قلقلره»: ننته
 گویند. می «حروف ُمَقلَق »است و به آنها گردیده جمع 

ت پدید وی  «َقلَقله» ۀعد  ت»، اجتماع دو صفت ق   .است «َجهر و شد 
و صـفت  «جریران آزاد َنَ،رس َجهرر باعرث عردم»صفت 

ت باعرررث عررردم» گـــردد، در  می «جریررران صررروت شرررد 
کـامال  متوقـف و زیـر فشـار  این صـورت صـدای حـرف، 

، وتنهـــــــا راه گـــــــردد می سشـــــــدید در مخـــــــرج، حـــــــب
، استجایی مخرج  حرف،جابه شدن صدای شنیدن

که صدای آن آشکار و شنیده   .گرددبه اوری 
کتاب ــق  هــای تجویــد آمــده اســت: حــرف ُم  در بعضــی از  ل، حرکــت  ــعیفی )یــک دق 

انـد؛ و ایـن  نوع حرکـت، اخـتالف نموده ۀگیرد و س س دربار سوم حرکت( به خود می
کن ُم  ۀاشتباه به خاار عـدم تمیـز دادن نحـو ـق  تدفـظ حـرف سـا ک ل بـا حـرف متحـر  دق 

گفتــو بــ اســت کرده عررده»ابــن الجــزری:  ۀه  کرره قلقلرره، حرکررت اسررت در  ای خیررال  انررد 
که چنیف نیست  .«حالی 

کیفیـت تدفـظ  یـت تدفـظ  ۀ، مقایسـ«حـرف مقدقـل »برای بهتـر روشـن شـدن  کیف  بـین 
کن و متحرک مزم است:  حرف سا

کف غیررر ُمَقلَقرر  ۀنحررو -2 : از برخــورد دو عضــو دســتگاه تکدــم بــه وجــود تولیررد حرررف سررا
گانه؛ مانند آی می ْد، بدون همراهی حرکات سه  س  ْْاَّ ف   ؛مْاَّ
آیـد،  : از جدا شدن دو عضو دسـتگاه تکدـم بـه وجـود میتولید حرف متحر  ۀنحو -1

گانه؛ مانند:  ،ِْس،همراه با حرکات سه  ْْس  ،ِْف،ْف  ْمْفَّ  ؛س 
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کف ُمَقلَق  ۀنحو -3 م بـه د  : از برخورد و جدا شدن دو عضو دستگاه تکتولید حرف سا
گانه؛ مانند می وجود ْ :آید، بدون همراهی حرکات سه  ج  ،ْاَّ ق   .اَّ

کن   از ایــن مقایســه، نتیجــه می کــه تنهــا وجــه اشــتراک حــرف ســا ــل بــا  گیــریم  دق  مق 
بـا ایـن تفـاوت اسـت م در هنگام تدفظ د  ک، در جدا شدن دو عضو دستگاه تکمتحر  

 باشد. که برخالف حرف متحرک، هی  حرکتی همراه آن نمی
 «:و قسم استبر د ۀقلقل»
؛ در ایـن صـورت بایـد «اسرت  در حالرت وقرف لَقرَق حرف ُم  ۀقلقل»: «یبر  ُک  ۀللَق قَ »_  0

کامال  آشکار شود؛ مانند:   دقت نمود تا صدای حرف، 
ْ حَّ ِْبال  ْْ-ق   ق  لَّ ِحْْ-خَّ ْم  لَّْْ-یط  ْوَّ ِطط  تَّْْ-اْت ش  ْوَّ ْب  

ْ ب  ص  ان  ْْ-فَّ ج   حَّ ْْ-فِیْال  ج  ر  ْْ-ب  د   ش  ْْ-اَّ ولَّد  ْی  م  لَّ ْوَّ  
، در ایـن صـورت «باشرد حرف ُمَقلَق  در حالت وصلی می ۀقلقل» «یر  غُص  ۀللَق قَ »_  1

کدمه باشد؛ مانند: فرقی نمی   کند در وسط یا در آخر 
ْ م  وَّ ق  ْْْ-ْاَّ ِْمم َّ ِفق  ن  ی  ل  راِفهَّْْْ-ْافَّ ط  ْلَّْْ-ْااَّ ِدنَّْوَّ ْاه  ْوَّ ِطط  ًراْ-ااْت ش  ج  ْاَّ

ْ هَّ ِْمن  ج  ر  اخ  ْْ-افَّ رَّ ْاِهِْاب  ِْاٰلیْ-یمَّ ْوَّ ب  ص  ان  ْْ-فَّ ِخل  د  ْْ-ی  ْکانَّ قد  ْلَّ  
کدمه و هنگام وقف پدید می : قدقدهننته که در آخر  آید، آشکارتر از موردی اسـت  ای 

کن شــود،  گــر دارای تشــدید باشــد و در هنگــام وقــف ســا کدمــه باشــد، و ا کــه در وســط 
که به  ۀآن از حالت قبل نیز آشکارتر است و باید در قدقد ۀقدقد ت نمود  د دق  غیر مشد 

 د تدفظ نشود.صورت مشد  

 لین -3
 است. «َنرمی و روانی»، در ل ت به معنای : «لیف»

 .«است نرم و آسان تل،ظ شدن حرف از مخرجش»و در اصطال  قرائت: 
نره»را  «حرروف دارای صر،ت لریف»: ننته کن مـا  می «َلِی  یـای سـا گوینـد و دو حـرف وایی
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ݨَّممممم)قبل مفتو   ݧ ْْݨݨݨݨݧ ْممم،ْْْْو  (ْممݨݨݨݦݦݦݦݦݦݨݨَّ کشـش پـ یر دارای این صفت هستند  ی  و یییگی آنهـا، روان و 
  ؛ مانند:استبودن 

ْ ت  و  دَّ ْْ-غَّ نَّ ی  ْْ-دَّ م  ه  نَّ و  رَّ ِدْْ-تَّ ی  ْاَّ ْْ-یِهم  م  ت  ف  جَّ و  ِنْْ-اَّ ی  مَّ و  ْیَّ
ی» ایـن ، از گردنـد میکشـش حرکـات تدفـظ  نیز نرم و روان، همراه با مد  و «حروف مد 
ولیف»به آنها  رو   ؛ مانند:گویند می «حروف مد 

و لَّْْ-ایهَِّْحْن  ِْفَّ ون وم 
ل  هَّْْ-یاْتَّ ْوْنَّ ِدیر  ْْ-ات  ِْءَّ ون

ْیات 
 ِانحراف -4
 است. «متمای  شدن به سوی دیگر»، در ل ت به معنای: «ِانحراف»

 .«است متمای  شدن صدای حرف به سوی مخرج حرف دیگر»اصطال  قرائت:  ودر
و صـدای مم  شود، ، راه خروج صدا از راه مستقیم بسته می«الم»هنگام تدفظ حرف 

همچنـین ؛ و گـردد میا خـارج جـمنحـرف شـده و از آن«  ـاد»به اـرف مخـرج حـرف 
سرزبان هـدایت شـده یباعـث قطـع و  ۀهنگام تدفظ حرف راء صدای حرف به باریک

گردیده و از آن ا جـوصل سریع سر زبان 
گفته ایـــن؛ ازگـــردد میخـــارج  انـــد:  رو 

صررررر،ت »دارای ،«الم و راء»دوحـــــرف
ایـن دو حـرف،  و بـه هسـتند«انحراف

 گویند. می «ُمنَحِراه»

 تکریر -5
کردن»در ل ت به معنای:  «َتنریر»  است. «تنرار 
 .«است لرزش سر زبان برای تل،ظ حرف راء»در اصطال  قرائت: و 
 ۀ، از لـــرز  )تکـــرار رفـــت و برگشـــت ســـریع( ســـر زبـــان در برخـــورد بـــا لثـــ«حررررف راء»

 است« راء»، صفت ذاتی و جدا ناپ یر حرف «تنریر»؛ گردد میهای بام تولید  دندان
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ــر آیرده نشــود، حــرف راء شــنیده نمی گ ــه ییــیه در  و ا شــود؛ امــا از تکــرار ا ــافی آن، ب
  ؛ مانند:گرددهنگام ساکن و مشدد بودن باید جدوگیری 

ْ ِسلَّ ر  ْْ-ا  ر  ج  اه  ْْ-فَّ ض  ر  لاَّ اْا  ْنَّ ر  ج َّ ْْ-فَّ
َّ
ِحیِمْٱ ٰمِنْالر َّ ح  ْْ-ْْلر َّ ت  زَّ ِر   ب 

ی -6 ش  ف   ت 
ی»  است. «انتسار و پخش شدن»، در ل ت به معنای: «َتَ،س 

انتسار و پخرش شردن هروا در سرطو زبران، هنگرام تل،رظ حررف »و در اصطال  قرائت: 
 .«است شیف

که شیار دار شده به سـقف دهـان نزدیـک «شیف»هنگام تدفظ  ، وسط زبان در حالی 
 .کند روی سطح زبان، پخش و جریان پیدا می ،شده و هوا از داخل

کـه در هنگــام تدفــظ سـه حــرف  نیــز صــدا در « ض، ف، م»مزم بـه یادســ اری اســت 
امـا هنگـام اسـت امـا جریـان هـوا محـدود بـه مخـرج آنهـا گـردد  میمخرجشان پخـش 

یادتر و در هم ؛ از ایـن گـردد میفضای دهان، پخـش  ۀتدفظ حرف شین، جریان هوا ز
 .است «حرف شیف»، مخصو  «ص،ت ت،سی»رو، 

 ِاسِتطاله -7
کسیده شدن» :در ل ت به معنای، «ِاستطاله»  است. «امتداد و 

کنررار»و در اصــطال  قرائــت:  زبرران تررا مخرررج  ۀکسرریده شرردن صرردای حرررف از ابترردای 
 .«است حرف الم

کنــــار«صرررر،ت اسررررتطاله» ــــر برخــــورد  ــــر اث ــــا  ۀ: ب ــــان ب زب
یان صوت از میان آنها بـه وجـود های آسیا و جر دندان

 «ضراد»ان تدفـظ حـرف گردد تـا زمـ آید و باعث می می
 بیشتر از سایر حروف باشد.

و بــه آن اســت  «ضرراد»: مخصــو  حــرف «اسررتطاله»
 گویند. می «حرف ُمستطاله»
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 چند ننته:
گردد و  ، باعث جریان بیشتر صدای آن حرف در مخرج می«استطالۀ حرف ضاد»_  2

 ـاد تـر ادا شـدن حـرف  باعـث نرم این امر، ا افه بر اومنی شدن زمان تدفظ حرف،
 گردد. نسبت به ظاء می

کوتاه بودن زمان کشش صوت در استطاله و محـدود «ت،اوت ِاسِتطاله با مد  »_  1 ، در 
کشــش صــوت در حــروف اســت بــودن مکــان آن بــه مخــرج  ــاد  کــه زمــان  در حــالی 

ینـی از دسـتگاه تکدـم  ی، بیشتر و محـدود نبـودن مکـان آن بـه قسـمت مع  ، اسـتمد 
 کند. ای حدق و دهان امتداد پیدا میصدای حروف مدی در تمامی فض

ه -8 ن   غ 
ه» که از مجرای بینی خارج »، در ل ت به معنای: «ُغن   .«نردد میصدایی است 

کره هنگرام تل،رظ آنهرا از مجررای است صدای همراه میم و نون »و در اصطال  قرائت: 
 .«نردد میبینی خارج 

رره» و بــدون آن، مــیم و نــون  ،«اسررتصرر،ت ذاترری و جررزِء جداناپررذیر مرریم و نررون » :«ُغن 
ق پیدا نمی کن بـه ییـیه در هنگـام وقـف ایـن کنـد، از  تحق  رو در تدفـظ مـیم و نـون سـا

  میم و نون شنیده شود؛ مانند:ذاتی  ۀکه حتما  ُغن  گردد باید دقت 
ْ ِقم  تَّ س  م  ل  ْٱْ-اݗ ِْحْلر َّ ْلْ ٱْ-یم  ِمْعَّ ْالَّ ِعْْ-ین  تَّ ْنَّس  اْاْ-ین  ْلَّ ْْݗوَّ ݧ ِْلݦݦݦݖْالض   ْݧ   ین 

ه   با توجه به حاالت میم و نون، مختلف استزمان ُغن 
ه» کف و متحرر »: در «کمتریف زمان ُغن  ر»کـه اسـت  «میم  و نون سرا بـوده و  «اصرلی ۀُغن 

 کند. حرف میم و نون تحقق پیدا نمیبدون آن، 
ه» کف»: «بیستریف زمان ُغن  است  «هنگام مسدد بودن و یا ادغام و اخ،ای میم و نون سا

ــه  رره زائررد و »ک ــداز «ارعرریُغن  ــه ان دو حرکــت در مجــرای بینــی جریــان پیــدا  ۀبــوده و ب
 کند. می
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 ِخفاء -9
 است. «ِاسِتتار و پنهان بودن» :، در ل ت به معنای«ِخ،اء»

 .«است پنهان و مخ،ی بودن صدای حرف هنگام تل،ظ آن» :و در اصطال  قرائت
ه»را  «حروف دارای ص،ت ِخ،اء» ی »چهار حرف  ؛گویند می «حروف َخِ،ی  حرروف مرد 

 .دارای این صفت هستند «و حرف هاء
ی» گســـتردگی مخرجشـــان در فضـــای حدـــق و دهـــان  «خ،رررای حرررروف مرررد  بـــه خـــاار 

گیرد، باید با مد  و است)جوف(  کن و یا همزه قرار  گر بعد از آنها حرف سا ، از این رو ا
 .کردکشش بیشتر آنها را تقویت 

، و در حالــت اســتبــه خــاار اجتمــاع صــفات  ــعیف در آن  «خ،ررای حرررف هرراء»
کمـی فشـار آیردن بـه ایـن گیرد، از  سکون، در معرض ح ف قرار می رو مزم اسـت بـا 

کامـل بیـرون « هـای سـاکن»انتهای حدق، حـرف  را تقویـت نمـود تـا از حالـت خفـای 
 بیاید و شنیده شود.

ی»دلیل صفت خفای  به که در« هاء»و حرف « حروف مد  روایات، سفار   است 
کنید: که آنها را فصیح، آشکار و روشن ادا   شده 

ا»: ؟ع؟قال الباقر ِْْإذَّ ذَّ
َّ
ْأ ْفَّْْن تَّ ص  ْاف  أَّْْح  ِْْلِفِْْبال  اِءْْوَّ هَّ  2«ال 

( فصیح)آشکار و روشن ار« هاء»و « الف»گویی،  امام باقر؟س؟ فرمود: وقتی اذان می
کن.  ادا 

ه -11 ح   ب 
ه» که بر اثـر  «حاء»و صفت مخصو  حرف  «نراتگی صدا»، به معنای: «ُبح  است 

گـــردد؛ و در صـــورت عـــدم رعایـــت ایـــن  فشـــردگی و ســـایش در مخـــرج آن ایجـــاد می
خواهد شـد و همچنـین فشـار بـیش از حـد، « هاء»شبیه حرف  « حاء»صفت، حرف 

 خواهد شد.« خاء»باعث تبدیل شدن آن به حرف 
                                                           

ما، حدیث2 ه  واب 
ما و  ث  ه  ضد  ل  و  ف  قام  ذان  و  اإل 

 
دء  األ الة، باُب ب  تاُب الص   ک   .303،  3 ، ج7. الکافي، 
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ب -11  هر  ن 
د و برآمرده، براال برردن صردا بعرد از پراییف برودن هر چیز بلن» :، در ل ت به معنای«َنبَره»

 است.« آن
 .«شود که از تل،ظ همزه شنیده میاست و رسایی بلند صدای »و در اصطال  قرائت: 

ـس و «هنگام تل،ظ همزه» ف  ، تارهای صوتی به یکدیگر متصل و باعـث عـدم جریـان ن 
گهـانی تارهـای صـوتی، صـدای با گردد و  صدا می ایی شـنیده سـو ربدنـد باز شدن نا

که به آن،  می  گویند. می 2«َنبَره»شود 
رو بــه ایــن حالــت، ایــن شــود از  ، محقــق می1«َنبررَره»، تنهــا بــا حالــت «صرردای همررزه»
 .گویند می «تحقیق همزه»

یــــاده ه»روی در آیردن  از ز بــــر  کرد،« ن  کــــه در ایــــن صــــورت صــــدای  بایــــد پرهیــــز  چــــرا 
ع و سرفه شنیده   شود. میناخوشایندی شبیه به تهو 

ــرای «تحقیررق همررزه» اســت و بــه همــین جهــت، همــزه را  دســتگاه تکدــم، ســنگین، ب
 اند. نامیده «َاثَقُ  الحروف»

مـای ددر قرائت مشهور )حفپ از عاصم(، همزه باید به تحقیق خوانده شـود ولـی ع
کرده  ،تسهی ، تبدی ، حرذف» :اند از قبیل قرائت، برای تخفیف همزه، احکامی ذکر 

 .«نق  و حذف
 ص،ات قوی و ضعیف

ـــت،  ـــه دو دســـته، تقســـیم نموده «صررر،ات»عدمـــای قرائ ـــد،  را ب و  «صررر،ات قررروی»ان
کـه «ص،ات ضعیف» ر اسـت  ؛ شناخت صفات قوی و  عیف در ادغام حروف مؤث 

 در مبحث ادغام بیان خواهد شد.
                                                           

 اند. نیز قائل شده «َهتف»و  «َجرس». برای همزه، صفت 2

گهـانی از  «همرزه»باشـد؛ و صـدای  می «صردای شردید و قروی»هـر دو بـه معنـای:  «َجرس و َهترف» ـر   نا بـا پ 
رسی و مهتوف )دارای صفت  اینشود، از  منطقه سینه با صدای شدید و قوی، خارج می رو به آن، حرف ج 

 (209القرآن الکریم،   قراءة ام گویند. )احک هتف( می

ه، 1 بر   گویند. می «َمنبورة». به حرف همزه، به دلیل دارا بودن صفت ن 
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ت، اسرتعالء، اطبراق، قلقلره، صر،یر، انحرراف، »، عبارتند از: «ص،ات قوی» جهر، شرد 
ه، َنبرهتنریر،  ی، استطاله، ُغن  ه و َتَ،س   .«ُبح َ

 .«همس، رخوت، است،ال، ان،تاح، لیف و خ،اء»، عبارتند از «ص،ات ضعیف»
 : صفات اصمات، اذم  و توسط، دخالتی در قوت و  عف حروف ندارند.ننته

 پرسش و تمرین 
که دارای « صفیر» -2  را بنویسید.هستند « صفت صفیر»را تعریف و حروفی را 
کدام یک از «م،  ، ض»حروف  -1  دهستند« صفات غیر متضاد»، دارای 
نه»را تعریف و « لین» -3 ی  

 را با ذکر مثال بنویسید.« حروف ل 
ه» -3 که دارای « ُغن  ه»را تعریف و حروفی   را مشخپ نمایید.هستند « صفت ُغن 
 قدقده را تعریف و حروف مقدقل را با ذکر مثال بنویسید. -5
ل» ۀسور -1 م  کـه در آن حـروف « مز  کدمـاتی را  کـرده و  ـه»را تـالوت  ـل، لـین و ُغن  دق  « ُمق 

  ، مشخپ فرمایید.هستند
 جهت مطالعه  

ه در رابطه با صفات ذاتی»  «اشعار مقدمۀ جزری 
بـه « صفات متضـاد و غیرمتضـاد»به « صفات ذاتی»بندی  ابن الجزری بدون تقسیم

 معرفی آنها پرداخته است.
که صفات شناخته  ابن الجزری تنها به معرفی هفده صفت ذاتی پرداخته در حالی 

کمتر از صفات ذکر شده نیسـت )کـه در  ت آنها  ی  که اهم  شدۀ دیگری نیز وجود دارند 
خواسته تعداد صـفات بـه انـدازۀ تعـداد مخـارج حـروف  درس آمده است(. شاید می

 )که هفده مخرج است( باشد.
ــه -20 َ هــــــا: ج  ــــای ُ لِصق  ق ِ ٌو ُمشـــــب َ ـل ٌز َو ِرج  ــــد َ ف ُ ه ٌ َو الص  ِ ٌح ُمصَمب َ ــــــب ِ ق َ  ُمب 

صمات و  د آنهـا  نفتا  و ا  ستفال؛ و ا  خوت و ا  هر و ر  صفات حروف)عبارتند از(: ج 
 ترتیب( بگو: را )به
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ٌص َسَکب  »َمهُموُسها:  -21 ح  َ ُه س  ب  َ جَ
ظ ُ   «ف َ ُدها َلق  دی  َ َکب  »س  ظٍّ ی َ ذ ف َ  «َاخ ِ

ُه »)دارای صفت همس، عبارتند از(: حروف مهموسه  ث   ح  خ ف  ت پٌّ ش  ک   ؛«س 
ُد » (:از عبارتند ،شدت صفت دارای)شدیده  حروف ج 

ط   ا  ت ق  ک    «.ب 
ِد  -22 دی  وٍّ َو الش  َ ن َ ِرج  ی  َ :   «ِلن  ُعَمز»َو ی  ُع ُعلوٍّ ظ  »َو َسب  ظٍّ ف ِ ع  ص َ ص َ  َجَصز« ج ُ

ـه( عبارتنـد از:  ت )حروف بینی  د  خوت و ش  ـن»و بین ر  ـر ل  ؛ و هفـت حـرف اسـتعال «ُعم 
ظ    ط   ُخپ   »)حروف مستعدیه در عبارت(:    فراهم شده است.« ق 

اٌء » -23 اٌذ طاُء ط  ه« َو صاُذ ص  ق َ ز َ ِمن  ُلب  ٍّ »َو   ُمطب َ ه« ف َ َلـــــق َ لــــُحــزوف ُ الُمـــد   اݗ
ـهبط، )از حـروف( ُم «صاد،  اد، اـاء و ظـاء»و  ـر   »؛ و ق  ـن ف  قـه )از حـروف( ُم « ُلـب    م  ل 

  هستند.
ُزها:  -24 ب  ن ُ »َصق  اٌی سی  َله ٌ   «صاٌذ َو ر  لق َ ذٍّ : »2ف َ طب ُ خ َ :«ف ُ ن ُ ی   ، َو الل 

و « قطـب جـد»اسـت؛ حـروف دارای قدقدـه: « صاد و زاء و سین»حروف دارای صفیر: 
  )صفت( لین:

خا» -25 ـــــــــــب َ ق َ ا َو ای  ـــاٌء َسَکـــــــب  َلــــُهما  واٌو َو ی  ب  ـــــــــخا، َو «ف َ : ُصح ِ ــــِحزاف ُ  الِای 
کن و مفتو  باشد، قبـل از آنهـا؛ و )صـفت( انحـراف،  که سا )برای( واو و یایی است 

  صحیح است.
ی  -26 اݨ  الل»ف ِ ِعل«اِم َو الز  ُ زٍّ ج  کزی  ی َ ی:   ، َو ی ِ ش  ِ ق َ ن ُ »َو ِللب  َ ی  اًذا»، «الش   ِطل«: ص   اسب َ

؛ و بــرای )صـفت( تفشــی: «راء»بـرای و )صـفت( تکریـر: قــرار داده شـده « مم و راء»در 
 است و )برای(  اد: )صفت( استطاله است.« شین»
 

                                                           
ا -39 .2 لًا ِان  َسَکــــــــــب  ــــــــــــلق َ ن  ُمق َ ی َ ِ ی   َ ا  َو ی  ی  ب َ ِ کان َ َای  ف  ی الَوف  ُکن  ف ِ  َو ِان  ی َ

کن باشـد)در قدقدـۀ صـ ری(؛  گـر سـا کن )حـروف( مقدقـل را ا گـر در حالـت وقـف باشـد، آشـکارتر و آشکار  و ا
کبری(  ؛ منظومۀ مقدمه.خواهد بود)در قدقدۀ 



 

 

 
 
 
 
 درس هفتم   
 

 («1)تمایز حروف »
 

 آشنا شدید. تا به حال با مخارج و صفات حروف به صورت نظری
کــه می همان ــه  ــه همــان شــکل فارســی تدفــظ  گون ــی ب دانیــد، بســیاری از حــروف عرب

،ْحاء،ْذال،ْصاد،ْضماد،ْءثا»شوند و نیازی به آموز  و تمرین ندارند، تنها ده حرف  می
گونه «طاء،ْظاء،ْعین،ْغمین،ْواو فظ آنها به  کـه جهـت  در زبان عربی، تد  ای دیگـر اسـت 
کدمــات قــرآن کــرد بــا حــروف مشــابه مقایســه یــادگیری بهتــر، آنهــا را  و بــه تمــرین روی 

 پردازیم. می

 «همزه و عین»تمایز دو حرف  -1
امی صــفات  «همررزه و عرریف، هررر دو از حررروف حلقرری» ــوده و در تمــ جهررر، اسررت،ال و »ب

 تفاوت آنها در دو چیز است:و با هم مشترکند،  «ان،تاح
 .گردد میادا  «عیف، از وسط حلق»و  «همزه، از انتهای حلق» -2
ط»و  «تشد  همزه، دارای ص،ت » -1   .است «عیف دارای ص،ت توس 
 «ه اشترا  همزه و عیفووج»
زبان پـایین آمـده )اسـتفال( و سـطح زبـان از  ۀریشانتها و  «:همزه و عیفهنگام تل،ظ »

صدای حرف بـه  ،باشد )انفتا ( و با ارتعا  تارهای صوتی )جهر( کام بام، جدا می
کم حجم تولید می کشیده شده و به صورت نازک و  کام پایین    گردند. ارف 
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   «وجوه ااتراق همزه و عیف»

            
، هنگــام تدفــظ آن، تارهــای اســتو در محــل حنجــره  «انتهررای حلررق، مخرررج همررزه»

صـــوتی بـــه یکـــدیگر متصـــل و بـــا جـــدا شـــدن از یکـــدیگر، صـــدای حـــرف بـــا حالـــت 
 ۀدر محـل دریچـ «مخرج عیف، وسرط حلرق»ولی ، گردد ، تولید می«تشد  »انفجاری 

کشیده شده و فضای حدـق  ۀ، هنگام تدفظ آن، دریچاستنای  نای به آرامی عقب 
ر»را تنـ  و صـدای حـرف بـا حالـت نیمــه سایشـی  کمـی نـرم بـه دیواره«طتوس  هــای  ، 

کشیده می   شود؛ مانند: حدق، 
«ْ ونَّ م  لَّ ا  2ْْ،ْتَّ ونَّ م  لَّ ع  ور»ْْ-«ْتَّ م  ع  ورْ،ْمَّ م 

 
ی ل»ْ-«ْمَّ مَّ لْ،ْعَّ مَّ

َّ
 «أ

لْٰ ع  واْ-یاَّ مِدل  ممٍدْْ-ِاع  تَّ ع  ْْ-م  د  ب  ع  واٱِْْ-نَّ م  لَّ ْْ-ع  مك  ِجب  ع  ْْ-ْی  ِهمم  ی  لَّ ْْ-عَّ ِمینَّ الَّ ْْ-عَّ اد  ِْعبَّ
ْ ِعیممن  تَّ ٰرْْ-ْنَّس  س  ع  ْْ-یِلل  ونَّ ود  ع  ْْ-یَّ س  عَّ س  ْْ-عَّ ت  رَّ ممِع  ْْْ-س  ممال  ع َّ تِْْْ-فَّ یَّ ْال  ع   د  ْیَّ  يمَّ

 «هاء و حاء»تمایز دو حرف  -2
همس، رخراوه، اسرت،ال »بوده و در تمامی صفات   «هاء و حاء هر دو از حروف حلقی»

 تفاوت آنها در دو چیز است: و باشند،  با هم مشترک می «و ان،تاح
 .گردد میادا  «حلق حاء، از وسط»و  «هاء، از انتهای حلق» -2
ه»و  «ِخ،اء هاء، دارای ص،ت» -1  .است «حاء، دارای ص،ت ُبح 

                                                           
کن دقت  ۀ. در تدفظ همز 2 ْ»کـه حرکـت بـه خـود نگیـرد، گردد سا

 
می ْ»، «مَّ

َّ
می کـامال   «مَّ خوانـده نشـود، بدکـه صـدا 

 .گرددقطع و بالفاصده حرف بعدی تدفظ 
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 «وجوه اشترا  هاء و حاء»
، و سـطح زبـان از (زبان پـایین آمـده )اسـتفال ۀریشانتها و  «:هاء و حاءهنگام تل،ظ »

مـس(، صـدای  کام بام جـدا می باشـد )انفتـا (، و بـدون ارتعـا  تارهـای صـوتی )ه 
کشیده شده و به  کام پایین  صورت نـازک حرف با حالت سایشی )رخوت( به ارف 

کم حجم تولید می   گردند. و 
     «وجوه ااتراق هاء و حاء»

               
هـوای داخـل  ،، هنگـام تدفـظ آناسـتو در محل حنجره  «حلقمخرج هاء، انتهای »

 گــردد یشــش بــدون اینکــه فشــاری بــه حنجــره وارد ســازد بــه آســانی از دهــان خــارج مــ
، هنگـام تدفـظ اسـتنـای  ۀدر محـل دریچـ «وسرط حلرق مخررج حراء،»ولی )خفاء(، 
کشیده شده و فضای حدق را تنـ  و صـدای حـرف  ۀآن، دریچ کمی به عقب  نای، 

گرفتگی به دیواره کشیده می با حالت  ه(؛ مانند: های حدق      شود )ُبح 
ٰوی» ح  ٰوی،ْاَّ ه  ِهل َّْ»ْ-«ْاَّ ْا  ِحل َّ وًرا»ْ-ْ«،ْا  ج  ح  وًرا،ْمَّ ج  ه  ْ«مَّ

یَّْ ح  ْْ-ْامماَّ ْمتَّْمِاح  ت  قَّ ْْ-ْرَّ ح  ْْ-ْٰمیممی  ة  مَّ ح  ِب ْْ-ْرَّ ْممس  ْْ-ح  ح  ْْ-ْییِْممی  د  م  حَّ ل 
َّ
ْْ-ْٱ حَّ ب  ْس  ْانَّ

ْ ِحمَّ ِحْْْ-ْرَّ لر َّ
َّ
ْْْ-یِمْٱ فَّ نَّ ْح  ْْ-ْآءَّ ونَّ ح  ِب  ٰحىهَّْْ-ْی س  ْْ-ْادَّ ح َّ ًةْْ-ْش  ِشح َّ زْ-ْاَّ ح  ْݪݪݭݭݭِْز    حَّ
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 چند ننته:
گر در تدفظ حرف  -2 کنـیم، شـبیه حـرف «حـاء»ا یـادی بـه حدـق وارد  « خـاء»، فشـار ز

 خواهد شد.
کــه جایگــاه آن، دیرتــرین محــل بــه  «هرراء دارای صرر،ت ِخ،رراء»حــرف  -1 اســت، چــرا 

 است.گردیده و تمامی صفات  عیف حروف نیز، در آن جمع است دهان 
کـه  کدمـه « هـای  سـاکن»این صفت )خفاء( در حالت سکون، به یییه وقتـی  در آخـر 

گر دارد باشد، نمود بیشتری  ـت مزم در و ا صـورت نگیـرد، اصـال  شـنیده تدفظ آن، دق 
گیـردگردد نمی ی قـرار  کن و یـا حـروف مـد  گر قبـل از آن، حـرف سـا )هنگـام 2، به یییه ا

کمی فشار آیردن به انتهای حدـق، حـرف این از ، آید( وقف پیش می رو مزم است با 
کامـل، بیـرون بیایـد و شـنیده شـود« های ساکن» ؛ را تقویت نمود تا از حالـت خفـای 

   مانند:
مِْ ه ْحَّ ْْ-ْدَّ ول ه  س  ْْ-ْرَّ

ْْاِال َّ رِْلَّْْ-ْاهلل  ْیاْش  ْْك  ِده ْْ-لَّه  م  ِْبحَّ
ْ س  ْمرَّ ْاهلل  لمقَّْْْ-ْْول  ِتْالص   ْقامَّ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩْٰد  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ تْْ-ْْوه  ݩݩْ اَّ ݧ ݧ ݧ ی ْݧ ِْالَّ ْوب  ْه    

یـادی بـه حدـق وارد «های  ساکن»بعضی افراد، برای شنیده شدن حرف  -3 ، فشـار ز
فتوای  بهباشد و  نمی صحیح و ایند؛ کنن می تدفظ «حاء»حرف سازند و آن را شبیه می

 .1«شود حرف دیگر، باعث بطالن نماز می به حرای تبدی »تقدید، بزرگوار مراجع تمامی

 «قاف و غین»تمایز دو حرف  -3
جهررر، »و در تمــامی صــفات هســتند ، بســیار نزدیــک بــه هــم «غرریفمخرررج قرراف و »

 آنها در سه چیز است:تفاوت و با هم مشترکند،  «استعالء و ان،تاح

                                                           
کررده و( سراکف نماییرد و الرف و هراء را اذان را شمرده بگویید، آخر ». در روایات سفار  شده:  2 آنها را )وقف 

کنید  .151،   3، جالشیعل. وسائل «آشنار و روشف ادا 

کتاب الصدوة، فصل فی القراءة، .  1  .37مسسله عروة الوثقی، 
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کوچرر  اسررت ۀانتهررا و ریسرر» :«مخرررج قرراف» -2 مخرررج »ولــی  «زبرران و ابترردای زبرران 
 .«استابتداِی حلق )مرز بیف حلق و دهان( » :«غیف

 است. «ترخو ، دارای ص،تغیف»و  «تشد   دارای ص،ت ،قاف» -1

، )صــدایی ماننــد «غرریف، دارای َغرررَوَره»و  «سررنون دارای قلقلرره ، در حالررتقرراف» -3
گدو(   .استغرغره آب در 

 «و غیف وجوه اشترا  قاف»
بـان از ززبـان بـام رفتـه )اسـتعالء( و سـطح  ۀریشـانتهـا و  :«قراف و غریفهنگام تل،رظ »

هر(، صـدای حـرف بـه   باشد )انفتا ( کام بام جدا می و با ارتعا  تارهای صوتی )ج 
کشیده شده و به صورت درشت و  کام بام    گردند. پرحجم تولید میارف 

    «قاف و غیفوجوه ااتراق »

                        
کوچک متصل و با جـدا  «زبان ۀانتها و ریس» :«مخرج قاف» که با ابتدای زبان  است 

گـردد و در هنگـام سـکون  شدن از یکـدیگر، بـا حالـت انفجـاری )شـدت(، تولیـد می
کوچک جدا شـود )قدقدـه(، تـا حـرف قـاف شـنیده شـود، ولـی  ۀباید ریش زبان از زبان 

؛ هنگـام تدفـظ آن، صـدا اسـت، مرز بین حدـق و دهـان «ابتدای حلق» :«مخرج غیف»
کشـیده می به نرمی به ابتدای دیواره شـود و  های حدق، بـا حالـت سایشـی )رخـوت(، 

ر   ۀدر هنگام سکون، صدای حرف مانند غرغر ری  گدو )غ   آید؛ ه( کش میآب در 
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  مانند: 
نٰی» غ  نٰی،ْاَّ ق  ْ»ْ-2«اَّ ل َّ ،ْغَّ ل َّ ْ»ْ-«قَّ ِوی   ْقَّ ِوی   ْ«،ْغَّ

ْ غ  رَّ ْممفَّ فْ ْ-ْتَّ ْمماَّ ِرقْ ْ-ِْرغ  غ  ْمفَّْْ-ْوامما  ِفر  غ  تَّ ْٱِْْ-ْمٱس  ِفر  ِنْْ-ْغ  غ  ْمِهْمميی  ْْ-ْم  رِْممغَّ ْْ-ْی  ْاِسٍقْممغَّ
ِلْ ِغْْ-ْیٍنِْغس  م  ال  ْفَّ ْْ-ْاِتْیرَّ ت  ِلبَّ ْْ-ْغ  ونَّ غ  ب  ْلَّْْ-ْیَّ ِزغ  نَّْاْت  وبَّ ل  ْْ-اق  م  ه  ْلَّ ِفر  غ  تَّ ْتَّس  م  ْاَّ  

 «واو»تمایز حرف  -4
های پیشــین  فارســی از تمــاس دنــداندر  «واوحرررف »

بـدون  «در عربری»، امـا شـود بام با لب پایین تدفظ می
نررد ماننرد شرنواه »ها،  دخالت دندان لب بره صرورت 

آیررد و صرردای حرررف، همررراه بررا ارتعرراش تارهررای  در می
کرم حجرم خرارج  صوتی از میان آنها به صرورت نراز  و 

   مانند: ؛«نردد می
ِلْ و  ِمْْ-ِْبحَّ و  ْْ-ْیَّ لِی   ْْ-ْوَّ ِْوَّ ت ْْ-ْیاِلدَّ ِوس  س  وَّ ِوْْ-ْی  ا  ه ْْ-ْیل ْتَّ دَّ ح  وه ْْ-ْوَّ ج  ْْ-و  ْدَّ ودَّ ْاو 

ْ و َّ ْاِبْتَّ لِْْ-ینَّ و َّ ْاَّ ْْ-ینَّ س  یفَّ ْْ-ْو ٰ ولَّد  ْی  م  ْوْلَّ ِلد  ْیَّ م  ْْ-ْلَّ د  حَّ ًواْاَّ ف  ْک  ْلَّه  ن  ک  ْیَّ م  ْلَّ ْوَّ  
 «تاء و طاء»تمایز دو حرف  -5
 «تشد  ص،ت ». و در هستند «حروف ِنطعی»از بوده و هردو یکی ،«تاء و طاءمخرج »

 :استنیز با هم مشترکند و تفاوت آنها بدین قرار 
 ترراء دارای صرر،ات»اســت ولــی  «اطبرراق و قلقلرره طرراء دارای صرر،ات جهررر، اسررتعالء،»

  .است «همس، است،ال، و ان،تاح

                                                           
گفـت:  تدفـظ می« غین»را شبیه حرف « قاف». در بعضی از منااق شمال، حرف  2 کـه بایـد بـه آنهـا  نماینـد 

کوچک متصل و با شدت تدفظ نمایند. زبان را ۀریش  به زبان 
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 «وجوه اشترا  تاء و طاء»
 ۀبخش جدویی روی سر زبان بام رفته و با بخش انتهای لث «:تاء و طاءهنگام تل،ظ »

کام بام متصـل و بـا جـدا شـدن از یکـدیگر بـه صـورت  دندان ثنایا و ابتدای برآمدگی 
  .گردند میانفجاری )شدت( تولید 

   «وجوه ااتراق تاء و طاء»

             
کـام بـام  ۀریشانتها و  :«هنگام تل،ظ تاء» زبان پایین آمده )استفال( و سـطح زبـان از 

کــاهش یافتــه و صــدای  جــدا )انفتــا ( خواهــد بــود، در نتیجــه حجــم دســتگاه تکدــم 
کشـیده شـده  ،حرف بدون ارتعا  تارهای صوتی )همس( کـام پـایین  و بـه به ارف 

، زبـان ۀو ریش، انتها «طاء هنگام تل،ظ»، ولی گردد میادا  «حجم ناز  و کم»صورت 
کام بام حالت  گیـرد، در  بـه خـود می «اطباق»بام رفته )استعالء( و سطح زبان نیز با 

م افزایش یافته و صـدای حـرف بـا ارتعـا  تارهـای صـوتی دنتیجه حجم دستگاه تک
هر( کشیده شده و به صورت  ،)ج  کام بام  گـردد؛  ادا می «درشت و پررحجم»به ارف 

 باشد؛ مانند: نیز می «قلقلهدارای ص،ت  هنگام سنون ،طاء»ا افه بر آنها، حرف 
 

ْتَّْ»ْ-«ینین،ِْطِْتْ» ،ْطَّ ْاب  ،ْاِنتِْقَّْ»ْ-«اب  ْاِنِطْقَّْینَّ ْ«ینَّ
ْ ش  ط  ًراْ- بَّ لَّْْ- ِقط  ط  ةَّْْ-ِْعْمممَّ رَّ ْْ-ِْفط  ونَّ ِعم  ط  ْلَّْْ-ی  ْوَّ ِطط  ِبْْ-ْاْت ش  طَّ ْْ- حَّ طَّ ًءْآعَّ
ْ ِطْْ-ْالًْممِطف  وِنْاَّ ْْ- یع  وَّ ط  ْْ- اِتْخ  وف  ط  ْْ-ْیَّ ِلع  ط َّ ْْ-تَّ ت  لَّ ِط  ْْ- ع  ة  ْْْ-ِحط َّ ه  ط   خ    تَّ
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 پرسش و تمرین 
 را تو یح دهید.« همزه»و « عین»تفاوت تدفظ حرف  -2
کنید. ، چگونه تدفظ می«هاء»حرف  -1  شودد با ذکر مثال بیان 
ظ دو حرف  ۀنحو -3  را تو یح دهید.« قاف و غین»تدف 
کنید.« واو»تدفظ حرف  ۀنحو -3  را با ذکر مثال بیان 
 را با ذکر مثال بنویسید.« تاء»با « ااء»تفاوت تدفظ حرف  – 5
ـظ حـروف « معارج» ۀسور -1 کـرده و در تدف  ـت «غـین»و « حـاء»، «عـین»را قرائت  ، دق 

 .کنید
 

 



 

 

 
 
 
 
 هشتمدرس   
 

 («2)تمایز حروف »
 «سین و صاد»تمایز دو حرف  -6
ــوده و هــر دو از  «صررادمخرررج سرریف و » تند  «َاَسررلی حررروف»یکــی ب و در صــفات هســ
 با هم مشترکند و تفاوت آنها بدین قرار است: «همس، رخوت و ص،یر»
 «اسرت،ال و ان،تراح سریف، دارای صر،ت»ولـی  «اسرتعالء و اطبراق ، دارای صر،اتصاد»

 .است
 «اشترا  سیف و صادوجوه »
 فصورت شیار به سطح صا ش جدوی سطح زبان بهخب «:سیف و صادهنگام تل،ظ »

دنــدان ثنایــای بــام نزدیــک شــده یبــا ســایش هــوا ازایــن شــکاف ومجــرای  ۀپشــت لثــ
مس( تولید    .گردند میباریک )رخوت و صفیر( و بدون ارتعا  تارهای صوتی )ه 

  «وجه ااتراق سیف و صاد»

            
کام بام  ۀریشانتها و  :«هنگام تل،ظ سیف» زبان پایین آمده )استفال( و سطح زبان از 

کــاهش یافتــه و صــدای  ــم  جــدا )انفتــا ( خواهــد بــود، در نتیجــه حجــم دســتگاه تکد 
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کشیده شده و به صورت  کام پایین  ، گـردد میادا  «ناز  و کم حجم»حرف به ارف 
زبـان، بـام رفتـه )اسـتعالء( و همزمـان سـطح  ۀا و ریشـانتهـ :«هنگام تل،رظ صراد»ولی 

کام بام حالت   ـم  به خود می «اطباق»زبان نیز با  گیرد، در نتیجه حجـم دسـتگاه تکد 
کشـیده شـده و بـه صـورت  کام بـام  درشرت و »افزایش یافته و صدای حرف به ارف 

  گردد؛ مانند: ادا می «پرحجم
ًبا» ص  ًبا،ْنَّ ٰصی»ْ-«نَّس  ٰسی،ْعَّ ْ»ْ-«عَّ ونَّ ب  حَّ ص  ون،ْی  ب  حَّ ْ«ی س 
ْ ق  دَّ ص  ْْْ-ْاَّ رَّ ْْ-ِْمص  ِدرَّ ص  ْْ-ْی  حَّ ص  لَّْْ-ْاِبِْباَّ ْْ-ْْااِحهَِّْاص  ف  رَّ ص  لْ-ْی  ݩݩݩݩݩݩݩْٰص  ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ِْݧ ْیوت

ْ ْاِلِحْص  ْْ-ینَّ ِْصرَّ ِفْْ-يًباِصْنَّْْ-ْاطَّ ح  وًحاْ-ص  ص  ْْ-ْنَّ واْالص   ِمل  ْعَّ ْوَّ  اِتْاِلحَّ
 «سین و ثاء»تمایز دو حرف  -7
همررس، رخرروت، »و در تمــامی صــفات هســتند ، نزدیــک بــه هــم «سرریف و ثرراءمخرررج »

 با هم مشترکند و تفاوت آنها در دو چیز است: «است،ال و ان،تاح
 .است «ثاء، از حروف ِلَثوی»و  «سیف، از حروف َاَسلی» -2
 .است «َن،ثثاء دارای »و  «ص،یر ، دارایسیف» -1
 «وجوه اشترا  سیف و ثاء»
زبـان پـایین آمـده )اسـتفال( و سـطح زبـان از  ۀریشـانتهـا و  «:سیف و ثراءهنگام تل،ظ »

مــس( کــام بــام جــدا می صــدای  ،باشــد )انفتــا ( و بــدون ارتعــا  تارهــای صــوتی )ه 
کشــیده شــده و بــه صــورت  کــام پـایین  حـرف بــا حالــت سایشــی )رخـوت(، بــه اــرف 

کم حجم تولید می  گردند. نازک و 
   «وجوه ااتراق سیف و ثاء»
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که به سطح صاف پشت لث :«مخرج سیف» ثنایای  ۀبخش جدویی سطح زبان است 
مخررج »گـردد؛ ولـی  بام نزدیک و با سایش هوا از این مجرای باریک )صـفیر(، ادا می

فث(، از میان آنها است های نثایا  بین سر زبان  و سر دندان :«اءث که با دمیدن هوا )ن 
  گردد؛ مانند: تولید می

«، مَّ ِْْْاس  مَّ ْ»ْ-ْ«ِاث  ونَّ ث  بَّ ل  ،ْیَّ ونَّ بَّس  ل  ْ»ْ-ْ«یَّ ،ْبَّا َّ ْ«بَّس  
ْ ِرب  ث  ِنْْْ-ْْیَّ ی  نَّ ٰلیْْ-ِْْاث  ث  ْْْ-ْْم  قَّ ث  ْاَّ هَّ ْْ-ْْاالَّ م  ه  لَّ ْْ-ِْْمث  ونَّ ل  قَّ ث  ْْ-ْم  ِب ت  ْْ-ْثَّ ف َّ ْاِتْاثَّْنَّ

ْ ت  ِثرَّ ع  ِثْْ-ْْب  ْْ-ْْیًراکَّ ث  ِد  حَّ لَّْْ-ْت  ْثَّ ونَّ ْْآیَّْْ-ْاث  ر  ِث  د َّ م  اْال  هَّ ْْْ-ْْای   م  ٰهىک  ل  کَّْاَّ ْالت َّ ر  ْاث 
 «و ذال ءزا»تمایز دو حرف  -8
جهر، رخروت، »و در تمامی صفات متضاد هستند ، نزدیک به هم «مخرج زاء و ذال»

 با هم مشترکند و تفاوت آنها در دو چیز است: «است،ال و ان،تاح
 باشد. می «ِلَثوی ، از حروفذال»و  «َاَسلی زاء از حروف» -2
  .است «ص،یر زاء، دارای»حرف  -1
 «زاء و ذالوجوه اشترا  »
کام  ۀریشانتها و  «:زاء و ذالهنگام تل،ظ » زبان پایین آمده )استفال( و سطح زبان از 

هــر( بــام جــدا می صــدای حــرف بــا  ،باشــد )انفتــا ( و بــا ارتعــا  تارهــای صــوتی )ج 
کـم  ،حالت سایشی )رخوت( کشـیده شـده و بـه صـورت نـازک و  کام پـایین  به ارف 

  گردند. حجم تولید می
  «زاء و ذال وجوه ااتراق»
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که به سـطح صـاف پشـت لثـ :«زاء مخرج» ثنایـای  ۀبخش جدویی سطح زبان است 
یـک )صـفیر(، ادا می ولـی  ،گـردد بام، نزدیک شده و بـا سـایش هـوا از ایـن مجـرای بار

وا از میـان آنهـا، هـکـه بـا عبـور  استهای ثنایا  بین سر زبان و سر دندان :«ذالمخرج »
  مانند: ؛گردد تولید می

ًعا» ر  ًعا،ْذَّ ر  ْ»،ْ«زَّ ِکی   ،ْذَّ ی   ِک  ْ»،ْ«زَّ
ل َّ ،ْذَّ

ل َّ ْ«زَّ
نَّْ ذ  خَّ ِنْْ-ااَّ ْْ-ِبِاذ  م  ک  ِهب  ذ  ْْ-ی  ب  هَّ ْْ-ِٱذ  ر  ک  ذ  ِْْ-یَّ ون ر  ک  ذ 

 
ْْ-یٱ بَّ هَّ ذَّ ِْاذ 

ْ ْممعَّ ْذَّ ْمتْ ْ-ْاب 
ْْْ-ِْذل  

َّ
ِذْْٱ
ْل َّ ْْْ-ْْینَّ وذ  ع  واْْ-ْْاَّ وق  ْْ-ْذ  ر  ک   ذ َّ یَّ ْْ-ْس  نَّ ذ َّ اَّ ِْْ-فَّ ذ  ؤَّ ْم  ْْن 

 «زاء و ظاء»تمایز دو حرف -9
بـــا هـــم  «جهررر و رخررروت»و در صـــفات هســـتند ، نزدیـــک بــه هـــم «زاء و ظررراءمخرررج »

 :استمشترکند و تفاوت آنها بدین قرار 
ــوده و دارای صــفات  «َاَسررلیزاء، از حررروف » ــی  «و صرر،یر اسررت،ال، ان،ترراح»ب اســت ول
 .است «استعالء و اطباق»بوده و دارای صفات  «ِلَثویظاء، از حروف »
 «وجوه اشترا  زاء و ظاء»
ش هـوا در سـایتارهای صوتی به ارتعا  درآمده )جهر( و بـا  «:زاء و ظاءهنگام تل،ظ »

  گردند. مخرجشان )رخوت(، تولید می
  «وجوه ااتراق زاء و ظاء»

          
کـه بـه سـطح صـاف پشـت لثـ: «زاءمخرج » ثنایـای  ۀبخش جدوی سطح زبان اسـت 
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کـه  یـک )صـفیر(، در حـالی  انتهـا و بام نزدیک شده و با سایش هوا از این مجـرای بار
یشـــ کـــام بـــام جـــدا میزبـــان پـــایین اســـت ) ۀر باشـــد  اســـتفال( و ســـطح زبـــان نیـــز از 
کشـیده شـده و بـه صـورت ا)انفت کـام پـایین  کرم » (، صدای حرف به ارف  نراز  و 

ـــان و ســـر  :«ذال»هماننـــد  «ظررراء مخررررج»گـــردد؛ ولـــی  تولیـــد می «حجرررم ـــین ســـر زب ب
کـه انتهـا و ریشـاسـتهای ثنایـا  دندان زبـان بـام آمـده )اسـتعالء( و  ۀ، بـا ایـن تفـاوت 

کـام بـام حالـت اسـت سـطح زبـان نیـز بـام  گیـرد و صــدای  بـه خـود می «اطبراق»و بـا 
کشـیده شـده و بـه صـورت  گـردد؛  تدفـظ می «درشرت و پررحجم»حرف بـه اـرف بـام 

 مانند:
رِْ» ذَّ ن  ْم  ِرینَّ ظَّ ن  ،ْم  وًرا»ْ-ْ«ینَّ ذ  ح  وًرامَّ ظ  ح  ل َّْ»ْ-ْ«،ْمَّ ،ْظَّ

ل َّ ،ْذَّ ل  ْ«زَّ
ًةْمنَّْ رَّ ْْ-ْظ  ْممحَّ ْْ-ْاِفظ  ِهر  ظ  ْْ-ْی  مَّ لَّ ظ  نَّْْ-ْاَّ ِفظ  ْْ-ْااهَّْحَّ ظ  ل  ْْ-ْوٱغ  ن َّ ظَّ ْْ-ْفَّ ْْْیاِلِمْظَّ ْْ-ْاهَّْممالْ ِظلَّْ

َّ
ِظْٱ عَّ ْْ-ْیِمْل  ن   ظ  ْْ-ْیَّ ْحَّ ونَّ لْ ْ-ْاِفظ  ْمفِیْٱلظ   ْممِمْْ-ْاِتْمَّ ْٱلظ َّ ْمماِلِمْنَّ ْْْینَّ

 «ضاد»و « زا»وجه تمایز دو حرف  -11
بـا هـم  «جهر و رخوت»، از همدیگر جداست و تنها در دو صفت «مخرج زاء و ضاد»

 است:، بنابراین تفاوت آنها بدین قرار هستندمشترک 
ی»و  «زاء، از حروف َاَسلی» -2  .است «و ِضرسی ضاد، از حروف حاا 
، دارای صرر،ات ضرراد»اســت ولــی  «ترراح و صرر،یرزاء، داراِی صرر،ات اسررت،ال، ان،» -1

  .است «اطباق و استطاله استعالء
 «وجوه اشترا  زاء و ضاد»
هر( و با سایش هـوا در  «:زاء و ضادهنگام تل،ظ » تارهای صوتی به ارتعا  درآمده )ج 

  گردند. مخرجشان )رخوت(، تولید می
 «وجوه ااتراق زاء و ضاد»
که به سـطح صـاف پشـت لثـه ثنایـای  :«مخرج زاء» بخش جدویی سطح زبان است 

کـه  بام نزدیک شده انتهـا و و با سایش هـوا از ایـن مجـرای باریـک )صـفیر( در حـالی 
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کـام بـام جـدا می ۀریش باشـد )انفتـا (،  زبان پایین است )استفال( و سـطح زبـان از 
ـــه  کشـــیده شـــده و ب ـــایین  ـــه اـــرف پ صـــدای حـــرف ب

کرررم حجرررم»صـــورت  ـــی  تولیـــد می «نررراز  و  گـــردد؛ ول
کنــار: «ضرراد مخرررج» های  زبــان بــا دنــدان ۀیکــی از دو 

، هنگــام تدفــظ آن، انتهــا و اســتآســیای همــان اــرف 
کــام زبــان بــام رفتــه  ۀریشــ )اســتعالء( و ســطح زبــان بــا 

گیرد و با برخورد یکی  به خود می «اطباق»بام، حالت 
کنار کشـیده شـدن صـدای  ۀاز دو  از حـرف زبان با دندان های آسیای همان اـرف و 

ــا )اســتطاله( ــه صــورت  2میــان آنه ــام بــام، ب ک ــه ســوی  تولیــد  «درشررت و پررر حجررم»ب
 گردد؛ مانند: می

 

،ِْعِضِْعزِْ» ْین  ْ»ْ-«ین  ْازَّ ْغَّ ْ،ْض  ِنْ»ْ-«اقَّ ِنْزَّ ،ْض  ْيم  ْ«.ین 
ًبا ض  ْٱِْْ-ْْقَّ ِرب  ًراْ-ْض  ض  ل ْْ-ْخ  ض  ْْ-ْفَّ وَّ ِْرض  ْْ-ان  ونَّ ِعف  ض  نَّْْ-م  ع  ض  ْْ-ْاوَّ ض  ݩ  ْلْݦݦݖْالَّ ݧ ݧ ْممݧ ْونَّ
ْ ِضیَّ ِضْْ-ْرَّ ْرَّ ٰحىهَّْْ-يت  وِبْْ-اض  ض  غ  ٰحیْ-ْمَّ ْٱلض   ْْ-2ْوَّ اْٱلض   ْلَّ ْل ِْْآوَّ ْْ-ْینَّ ض   ح  ْیَّ  

ت شباهت دو حرف  :یادسپاری ظ «ظاء»با  «ضاد»به عد  ـه بـه اینکـه 3در تدف  ، بـا توج 
ــا هــم  «و اطبرراق جهررر، رخرروت، اسررتعالء»ایــن دو حــرف در تمــامی صــفات متضــاد  ب

                                                           
ــه صــورت  2 کــه حــرف  «دال درشررت». از ایــن رو نبایــد ایــن حــرف را ب کــرد، چــرا  دارای صــفت « دال»تدفــظ 
کـه حـرف « تشد  » کـامال  اسـت « ترخـو»دارای صـفت  ،« ـاد»اسـت در حـالی  و در تدفـظ آن نبایـد صـدا 

م». ا افه بر آن در تدفظ گرددقطع  کناره و سر زبـان بـه دنـدان، «دال مفخ  چسـبد،  های مقابـل آن می تمامی 
کنار ،« اد حجازی»اما در  گـردد های آسیای همان ارف برخورد و جـدا  زبان با دندان ۀدو سوم عقب ۀتنها 

کار قریب به اتفا  عدمای تجوید )به یییه عدمای قرن  و صدای حرف از میان آنها امتداد می یابد؛ و از نظر ا
گــردد  و از نظــر شــرعی باعــث بطــالن نمــاز مینیســت م(؛ دال مفخــم تدفــظ عــرب صــدر اســالم ســوم و چهــار

 (.399،   9)جواهر الکالم، ج
د». در تدفظ حرف  1 کـه «  اد مشد  کرد تا صدای حرف، قطـع نگـردد، چـرا  دارای « حـرف  ـاد»باید دقت 

کمی در مخرج از این است،« رخوت و استطاله»صفت   ش کش داده شود.رو باید صدای حرف  اد، 

گر  ۀ. ابق فتوای هم 3 گـردد، نمـاز بااـل « ظاء»به صورت «  اد»مراجع بزرگوار تقدید، ا و یا برعکس تدفـظ 
کتاب الصالة، فصل فی القراءةاست. )  (.37و  31، مسسله عروة الوثقی، 
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ت نمود تا هـر  و به صورت درشت و پرحجم نیز ادا میهستند مشترک  شوند، باید دق 
  حرف، درست از مخرج خود ادا شده و از یکدیگر تمیز داده شوند.

        
 «صرر،ت اسررتطاله»، دارای «اضررااه بررر ت،رراوت در مخرررج بررا حرررف ظرراء ضرراد،»حــرف 

ظ آن، صدای حرف در فاصد کنار ۀاست و در هنگام تدف  زبـان  ۀمیان  ابتدا و انتهای  
شود تا سهم زمانی تدفـظ  یابد و این امر باعث می های آسیای بام امتداد می و دندان
  تر نیز ادا شود، مانند: رمباشد و به صورت ن« ظاء»بیشتر از حرف «  اد»حرف 

ل َّْ» ل َّْ-ض  ًةْ»ْ-«ظَّ رَّ ض  ًةْْ-نَّ رَّ ظ  ْنَّْ»ْ -«نَّ ْنَّْْ-ة ْاِضرَّ  «ة ْاِظرَّ
ْیَّْ ْعَّ ْٱلظ َّ ْض   ْْ-ْاِلم  ْٱلظ َّ ض  ع  ْاِلِمْبَّ ْْ-ْینَّ ِن  ْٱلظ َّ ض  ع  ْمَّْْ-ْبَّ ت  مَّ لَّ ِضْظَّ ر  ْاْفِیْٱلاَّ

ْ ك  رَّ ه  ْظَّ ض  قَّ ن  ْْ-اَّ غَّ ْم  ن َّ ظَّ ِهْْ-ْاِضًباْفَّ ٍضْظَّ ع  ْفِْلَّْْ-یًراِلبَّ
 
ی مَّ ظ  ْاْیهَّْاْتَّ ٰحیلَّْْوَّ ض  ْاْتَّ

 پرسش و تمرین 
ظ حرف  -2 کنید.« ثاء»نحوه تدف   را با ذکر مثال بیان 
 وجود دارد، با ذکر مثال تو یح دهید.«سین»با«صاد»چه تفاوتی در ادای حرف -1
 را با ذکر مثال بیان فرمائید.« ذال»تدفظ حرف  ۀنحو -3
 مثالی بزنید.در تدفظ داردد « ذال»، چه تفاوتی با حرف «ظاء»حرف  -3
 را با ذکر مثال بیان فرمائید.«  اد»ادای حرف  ۀنحو -5
 در چیستد« ظاء»با «  اد»تفاوت حرف  -1
ظ حروف « مدک» ۀسور -7 کرده و در تدف  ت فرمایید.درس را تالوت   دق 
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 جهت مطالعه  

  «لزوم تمایز دو حرف ضاد و ظاء»
ــــطاَله ٍّ َو َمــــ -52 اسب ِ ــــاَذ: ی ِ ـــَزج  َو الص   ݭِ ــــــح  ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݫ ی ݫ ــــــــــــج  ها ی َ

اِء، َو ُکـل ُ ــــــــــز  ِمـــن َ الط    َمب  ِ
و )حرف(  اد را به )صفت( استطاله و مخرج؛ تمیز بده از )حرف( ظاء، و همۀ 

کدمات ذیل( می  آید. موارد آن )ظاء، در ابواب مختدف 
* * * 

ا  -60 َ ــــــــــــــــب  لاف ِ ُم:َو ِان  ی َ ــــــــان ُ لار  ی  ْ<  الب َ مممهرَّ ْظَّ ممض  نقَّ ْاَّ ْك  ض   عَّ ْْ،ْیَّ اِلم   >الممممظ 
کردنـد، آشـکار گر )دو حرف  اد و ظـاء، بـا هـم( مالقـات  کردن )آنهـا( مزم اسـت؛   و ا

ْ<)مانند(  ض  نقَّ ،ْاَّ ك  هرَّ ْْظَّ ض   عَّ ْْیَّ اِلم    .>الظ 
* * * 

 ید:گو می«  اد»هـ( در رابطه با حرف 337االب )متوفای ابن ابی مکی
؛ و تا قاری قرآن، استترین حروف  حرف  اد از نظر دشواری مخرج، از سخت»

کند  تواند این حرف را آن سختی به خرج ندهد، نمی که سزاوار آن است تدفظ  گونه 
در نتیجه به قرائت، خدل وارد خواهد  جای آن، حرف دیگری را خواهد آیرد؛  و به

که می که  توان این حرف را آن ساخت و تنها با تمرین و ممارست است  گونه 
 2«.شایستۀ آن است تدفظ نمود

کتاب مشهور  ابن حرفی به سختی حرف  اد بر »گوید:  چنین می 1الجزری در دو 
زبان، وجود ندارد؛ زبان مردم در تدفظ آن، مختدف است؛ اهل شام و اهل مشر ، 

زمین، ممزوج به  کنند ؛ بیشتر اهل مصر و م رب آن را شبیه حرف ظاء تدفظ می
م( تدفظ می م؛  کنند؛ اکار سودانی حرف ااء)شبیه دال مفخ   ها، به صورت مم مفخ  

 «.کنند و برخی دیگر ، ممزوج با حرف ذال و یا زای تدفظ می

                                                           
 .255االب، الرعایل فی تجویدالقراءة،   ابن ابی . مکی2

 .129 ، 2؛ النشر، ج 230. التمهید،  1



 

 

 
 
 
 

 درس نهم     
 

 («1)تفخیم و ترقیق »
 

که  گفته شد   :«اند ص،ات بر دو دسته»در مبحث صفات، 
رزهص،ات ذاتی و » _ 2 جرزِء ثابرت و جردایی ناپرذیر حررف و باعرث کره صر،اتی » :«ُممی 

گــر آیرده نشــوند، اســاس و بنیــان حــر«نردنررد میتمیررز دادن حرررف از ینرردیگر  از ف ؛ و ا
 .گویند می «حرف َحق َ » آنها بین خواهد رفت، و به

نه»_  1 که به خاطر همنسینی با حروف یا حرکات، » :«ص،ات عارضی و ُمَحِس  ص،اتی 
کلمرات و آیرات میشوند  میبر حرف عارض  ، بـه «نرردد و باعث روان و نینو ادا شدن 

کننـد، بـه  عبارت دیگر به خـاار شـرایطی، اسـتحقا  پـ یر  آن صـفات را پیـدا می
 گویند. می «ق  حرفُمسَتَح »آنها 

 .اند کردهمطر   «احنام حروف»را تحت عنوان  «ص،ات عارضی»
 «:احنام حروف، شام  مباحث»
کف؛ -2 ادغام؛ -1   و ترقیق؛ ت،خیم -0  احنام میم سا
کف و تنویف؛ -4  مد  و قرر؛ -2 احنام نون سا

  پردازیم. که به بررسی آنها میاست 
 حروف شناخت و رعایت احنام ۀثمره و ااید

 ، تدفظ خواهد شد. تر و روان حرف آسان -2
ی می -1 ت خاص   بخشد. به تالوت قرآن، زیبایی و ج ابی 
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 «ترقیقتفخیم و »
ــــه معنــــای: «ت،خرررریم» برررر رگ داشررررتف و »، در ل ــــت، ب

کردندرشت   است. «و پرحجم 
کرررردن ُدرشرررت و پررررحجم ادا »و در اصـــطال  قرائـــت:  

کره دهران از صردای آن است صدای حرف ، بره طروری 
 .«پر شود

کشیده شده  هنگام تفخیم، صدا به در کام بام  ارف 
 گردد. و حرف به صورت درشت و پرحجم تدفظ می

رقیررق »، ) ــد تفخــیم( در ل ــت، بــه معنــای: «ترقیررق»
کمکردن و ناز   کردن و   است. «حجم 

کرررم حجرررم »و در اصـــطال  قرائـــت:  کرررردن نررراز  و  ادا 
کره دهران از صردای آن است صدای حرف ، بره طروری 

 .«پر نسود
کشــیده  ــایین  کــام پ ــه اــرف  درهنگــام ترقیــق، صــدا ب

کم حجم تدفظ می  گردد. شده وحرف به صورت نازک و 

 موارد تفخیم و ترقیق حروف
که همیسه ت،خیم می -0  شوند: حروای 

غٍطْحروف ُمستعدیه  ْض  ص    ؛ِقظ(ْْ)خ 
که همیسه ترقیق می شوند: -1  حروای 

د ف   ؛>اهلل<انای حرف راء و مم جالله تبه اس هحروف ُمست 
ناهی ترقیق می -2 ناهی ت،خیم و  که   شوند: حروف 

ی، حرف راء  >اهلل<و مم جالله   الف مد 
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که همیسه ت،خیم می»  «نردند حروای 
و حــامت مختدــف، از  «نردنررد میحررروف ُمسررَتعلیه، همگرری برردون اسررت نا، ت،خرریم »

ت استعالء بی کیفی  ه و سکون در  کسره،  م  اسـتعالء، زیـرا تـسثیر اسـت  قبیل فتحه، 
ت تفخیم آنها تسثیرگ ار  است وصفت ذاتی این حروف  کیفی  حامت م کور، تنها در 

 است.
قـــه ) ،ض، ط، ظ( از تفخـــیم بیشـــتری  ـــان حـــروف ُمســـتعدیه، حـــروف ُمطب  از می
کـه موجـب درشـت و پـرحجم خوانـده  کـه ا ـافه بـر صـفت اسـتعالء  برخوردارند چرا 

تر  که باعث درشتهستند ، دارای صفت اابا  نیز گردد میشدن حروف ُمستعدیه 
 گردد. تر شدن حروف ُمطبقه می پرحجم و
 ترتیب از حداکار به حداقل، عبارت است از: به 2«مراتب ت،خیم حروف مستعلیه»
کف ما قب  م،توح(؛ مانند: -0   م،توح )و سا

ْ ِفقَّ ْْ-طَّ قَّ دَّ واْ-ص 
ل   ض  ْْ-اَّ رَّ ه  ْظَّ واْ-ك  م  ِد  ْْ-قَّ ت  ف َّ ْْ-خَّ م  ت  ِنم  ْغَّ

ْ ع  مَّ ط  ْْ-یَّ ِبر  ص  ْْ-تَّ نَّ ِرب  ض  ْْ-یَّ م  لَّ ظ  ل ْْ-اَّ بَّ ق  بَّْْ-یَّ خ  ْْ-ااِرهَّْاَّ ِفر  غ  ْنَّ
کف ما قب  مضموم(؛ مانند: -1   مضموم )و سا

ْ ِبعَّ ط  ْْ-فَّ ت  ِرفَّ ْْ-ص  م  ه  ر   ض  واْ-یَّ ِلم  رِْْ-ظ  ْق  ِلْْ-ئَّ ْخ  ت  ْْ-قَّ غ  زَّ ن   یَّ
ْ ِعم  ط  بْ-ی  ص  ْی  ْݪݪݪِ ْْ-حَّ ض  ْلِْی  ْلَّْْ-ل  م  لَّ ظ  ْْ-اْی  ق  رْ-اه ْنَّْس  خ  ْت  ْݭݭݭݭݪݪݪݪݪݪِ ْْ-ج  ِرقَّ غ  ِْلتَّ

                                                           
 . در رابطه با مراتب تفخیم حروف مستعدیه دو نظر وجود دارد: 2

که بعد  الف مدی باشد؛  -2اند:  نظر اول: برای آن پنج مرتبه قائل شده مضموم؛  -3مفتو ؛  -1مفتوحی 
کن؛  -3  مکسور. -5سا

ک -3مضـموم؛  -1مفتـو ؛  -2اند:  برای آن سه مرتبه قائل شده -نظر دوم ن را مدحـق بـه مکسـور. و حـرف سـا
رک قبل از آن نموده  اند. حرف متح 

که الف مدی، تابع حرف قبل می  باشد. نظر دوم، خالصه و به واقعیت نزدیکتر است؛ چرا 
کــه بعــد  الــف مــدی آمــده اســت، مرتبــ کــه در تفخــیم راء، بــرای راء مفتــوحی  گانــه ۀهمانگونــه  ای ذکــر  جدا

گا ۀنشده در اینجا نیز نباید برای آن، مرتبـ ای ذکـر شـود، و حـرف سـاکن، همیشـه تـابع حرکـت حـرف  نـهجدا
 .استقبل 

 تر است. تر باشد، فهم و یادگیری آن برای عموم مردم، آسان قواعد تجوید هر چه خالصه
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کف ما قب   -2 ْلَّْ  منسور(؛ مانند:منسور )و سا ِطع  ْْ-اْت  م  ه  ِصب  ْْ-ت  ت  ِضجَّ هَِّْظلَّْْ-نَّ ْْ-اال  ِقر   ْْ-ن  م  ت  ًةْْ-ِخف  ظَّ ِْغل 
ْ عَّ ِْاط  ْْ-ام  ه  فَّ ْْ-ِنص  واِٱض  ْْ-ِرب  ْحَّ نَّْْ-اِفظ  ت  وَّ ْاِْْ-اِشق  رَّ ْخ  ْْ-اج  ِْاغ  ِْفر   

که همیسه ترقیق می»  «نردند حروای 
 ۀمم جاللــ»و « راء»بــه اســتانای دوحــرف «نردنررد ترقیررق مرریهمیسرره  حررروف ُمسررَت،له»
  گردند. که در برخی موارد، تفخیم می «>اهلل<
ناهی ترقیق می» ناهی ت،خیم و  که   «نردند حروای 
ـاهی ترقیـــق «>اهلل< ۀالم جاللررر»و  «حررررف راء»، «الرررف مررردی» گــ ـــاهی تفخـــیم و  گ  ،

 پردازیم. که به ترتیب به بررسی آنها می گردند می

 ترقیق الف مدیموارد تفخیم  و 
ی از نظر ت،خیم و ترقیق، تابع حرف قبر  از خرود » کـه تفخـیم «اسرتالف مد  ، حروفـی 

ی بعـد از آنهـا نیـز تفخـیم می می کـه ترقیـق می شوند، الف مـد  شـوند،  گـردد و حروفـی 
  گردد؛ مانند: الف مدی بعد از آنها نیز ترقیق می

ْ اب  ْْ-تَّ اب  ْْ-طَّ ارَّ ْْ-س  ارَّ اِکرِْْ-ص  ْذَّ ْْ-ینَّ اِهرینَّ ْْ-ْظَّ اغَّ ْْ-ْزَّ اقَّ ْض 
ٰسی ٰصیْ-ْعَّ ْْ-ْعَّ ونَّ ِامد  ْْ-ْْس  ونَّ اِمت  ْْ-ْْص  اِهمِدیمنَّ اِلِمْْ-زَّ ْظَّ ْینَّ
ْ ت  الَّ ْْ-زَّ ت  اقَّ اْ-ْض  افَّ خَّ اْتَّ ْلَّ الَّ الِْْ-ْقَّ ِْدْخَّ ْْ-ْینَّ م  ک  ْلَّ اِلبَّ اْغَّ ْلَّ الَّ ْقَّ

 «>اهلل< تغلیظ و ترقیق الم جالله»
کدم«تغلیظ» کـار  «>اهلل<الم جاللره»اسـت و در مـورد حـرف  «ت،خریم» ۀ، مترادف  بـه 

نرود شرده و اضرای حلرق تنر  و »، «ت،خیم الم جالله»رود. در هنگام  می وسرط زبران 
کسیده می ی حرفصدا کام باال   .«شود به طرف 

 وگـردد تدفـظ  «ترقیق»از حروف مستفده است و در اصل باید به صورت  «الم»حرف 
، به شرط آنکه حرکـت حـرف قبـل از آن، است >اهلل< آن، تنها در مم جالله «تغلیظ»
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ه» بعــد از آن نیــز از حــرف مم  «الررف»باشــد؛ در ایــن صــورت، حــرف  «اتحرره یررا ضررم 
  ، مانند:گردد می «ت،خیم»پیروی نموده و 
ْ ْاهلل  مَّ تَّ ْاهلِلْْ-ْخَّ ول  س  یْاهلِلْْ-ْرَّ لَّ ْْ-ْعَّ واْاهللَّ ق  واْالقَّْْ-ِْات َّ ْال 

ْل ٰ م َّ اْ-ْه 
ِْْال َّ   2اهلل 

ـــر حرکـــت  حـــرف   گ ـــه   ا ـــل از مم جالل ـد، حـــرف مم  «کسرررره»، >اهلل<قب  «ترقیرررق»باشــ
و کــرده بعــد از آن نیــز از حــرف مم پیــروی  «الررف»؛ در ایــن صــورت، حــرف گــردد می

   ، مانند:گردد می« ترقیق»
ِمْاهلِلْ ْْ-ِبس  ِجِدْاهللَّ ْْ-یَّ ًماْاهلل  و  ِهْْ-قَّ ِلْالْ-ِلل ٰ ْق 

ْل ٰ م َّ فِیْاهلِلْْ-ه  ْاَّ  
کدمات، )بدون استانا(  «الم»حرف    ، مانند:گردد می «ترقیق»در سایر 

ْ
ل َّ ْعَّ ْْ-ام  ل  ی 

لل َّ
َّ
ٰلوة ْْ-ٱ لص  

َّ
ْْ-ٱ مَّ ل  لظ  

َّ
هَّْْ-اِتْٱ ل  جَّ ْٱْ-ااَّ م  ِذْه 

ْل َّ ْْ-ینَّ
ل َّ ْاٍمِْبظَّ  

 توجه به ی  مسأله شرعی
ه ۀرسال»شهید ثانی)ره( در شر     فرماید: می ؟هر؟شهید اول «َنِ،لی 

حت اذکار نماز، » نویندهمال  در ص  کلمات است، نه قرد    «تل،ظ 
ْ»امحرام  تکبیرةرو در این از 

َّ
ْاَّْٱ ْهلل  گر فتح1«ربَّْک  ْ» ۀهمز ۀ؛ ا

َّ
ْٱ کشش، «هلل  ، با مد  و 

«ْ ْءَّ ی مم  «آهلل  ْ»خوانده شود و یا الف مد 
َّ
ْٱ ْ»آیرده نشود،  «هلل 

َّ
ْل َّْلٱ ْاَّْ» ۀو یا فتح «ه  رک  با  «بَّ

کشش  ْ»مد  و  ک  ْبَّْاَّ  خوانده شود، باعث بطالن نماز خواهد شد. «ار 
ی و مم جالل ۀ: سورتمریف را  «اهلل» ۀمنافقون را تالوت و موارد تفخیم و ترقیق الف مد 

 مشخپ سازید.

 پرسش و تمرین 
 را تعریف نمایید. «تفخیم و ترقیق» -2

                                                           
که درشتی مم، در حرف قبل از آن، تسثیر نکند 2 ت نمود   . در هنگام تفخیم مم جالله، باید دق 

1  .«ْ ْاَّْءَّ ْاهلل  ر ْک   ؛ «باشدد آیا خداوند بزرگتر می»، جمده استفهامیه است، یعنی: «بَّ
«ْ
ل َّ ْاَّ بَّْ»است؛ « ابزار جنگی»، به معنای: «ه  ک  ْاَّ ر، به معنای  «ار  ُکب  بل»جمع   باشد. می« ا 
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 شوندد کدامیک از حروف، همیشه به صورت تفخیم ادا می -1
کار میچیس« ت دیظ»معنای  -3  رودد ت و در مورد چه حرفی به 
 را با ذکر مثال تو یح دهید.« اهلل ۀمم جالل»موارد ت دیظ و ترقیق  -3
حکـم مم »و « مراتـب تفخـیم حـروف مسـتعدیه»را تـالوت فرمـوده و « ت ـابن» ۀسور -5

 را مشخپ فرمایید.« جالله اهلل

 جهت مطالعه  

  «ترقیقاشعار مقدمۀ حزریه در رابطه با تفخیم و »
34-  ِ لًا ِمن  َاجُزف  ـــــــق ِ ن  ُمشب َ ق َ َزف  ِ ِ   ف َ ِ الَاِلف  ظ  َم َلق  ب  ح  ق  َرن  ی َ  َو خاذ ِ

که صفت اسـتفال دارنـد؛ و بـر حـ ر باشـید تفخـیم  کنید از حروفی  پس رقیق)تدفظ( 
  الف را )بعد از حروف مستفده(.

35-  : ْ<َو َهمز َ
،ْااݗَّ وذ  ع  ،ْاَّ مد  ْ<  >هِدناݗِْلحَّ هلل 

ـــــــــ>اݗَّ ُ َم: ، ی  نمممممممممممممما<ـــــــم َ لاݦݦ ِه،ْلَّ  >ِلل ٰ
کنید( همزۀ  هِدنا<و )همچنین رقیق تدفظ  ْاݗِ ، وذ  ع  ْاَّ ، مد  لحَّ

هلل<؛ و )همزۀ( >اݗَّ
، >اݗَّ

کنید(  : مّٰ س س)ترقیق  ناِلل ْٰ<م  ْ.>ِه،ْلَّ
* * * 

ج   -44
ݭِ َو ف َ ݫ ݫ ݧ ݫ ݩ  ــــــــِم اللݧ ݧ ݧ ، َکـ :  ْ<الِل >ــــِم اَم ِمن ِ اْس ݧ م ٍّ ـــــحٍّ َاو ص َ ب  ُدالِل >َعن  ف َ  <َعب 

کـــن مم از اســـم)جاللۀ( اهلل را؛بعد ،  یا فتحه  از ودرشـــت تدفـــظ  اهلل  بـــد   ـــمه، مانند:ع 
. بُداهلل    ع 

لا -45 ِ َو َجزف َ اݗ
ُصصاݨݨݗ م، َو اج  ج  ِ

علاِء ف َ و سب ِ اق َ َاف  ݧ  ِلاطب  جُو: ݧ
ْ<یݦݨݨݦݦݨݨ ی َ صا<َو  >قالَّ  >العَّ

کن و اختصا  بده؛ )حروف( اابا  را، درشتی   و حرف استعالء را درشت
 .>قالْوْعصا<تری را؛ مانند:  قوی

 
 



 

 

 
 
 
 

 درس دهم    
 

 («2)تفخیم و ترقیق »
  «موارد تفخیم و ترقیق حرف راء»

ــی ۀقاعــد ه عامرر  ت،خرریم»: «حرررف راء»در رابطــه بــا  کد  کسررره عامرر  »، و «اررتو و ضررم 
 .«راء استترقیق حرف 

هنگام ت،خیم حرف راء، نوِ  زبان به طرف باال متمای  و صردای حررف بره طررف »در 
کسرریده می هنگررام ترقیررق، نرروِ  زبرران برره طرررف پرراییف متمایرر  و »و در  «شررود کررام برراال 

کسیده   .«شود میصدای حرف به طرف پاییف 

 «راء»موارد تفخیم حرف 
  مانند: ؛«راء م،توح و مضموم» -0

ْ ِدفَّ واْ-رَّ ج  رَّ ْْ-خَّ رَّ کَّ ْْ-ش  ِزقَّ ْْ-ر  ج  ر  ع  ْْ-تَّ ر  ش  ح  ْنَّ  
کِف » -1   مانند: ؛«ما قب  م،توح یا مضموم راء سا

ٰعی ر  ِسلَّْْْ-ْْمَّ ر  ْْْ-ْْا  ر  هَّ ن  ْلَّْْْ-ْْتَّ ر  ف  ک  ِضْْْ-ْْاْتَّ ر  اَّ ْْ-ْفِیْال  ونَّ م  حَّ ر  ْت 
ٍر،ْ هَّ ْدر هنگام وقف)نَّ ر  هَّ ٍر،ْْ-(ْنَّ س  ْدر هنگام وقف)د  ر  س  ْ(ْد 

کِف مررا قبرر  م،ترروح یررا مضررموم» -3 کِف مررا قبرر  سررا ، )در هنگــام وقــف پــیش «راء سررا
  مانند: ؛آید( می
رِْ)  ج  فَّ ال  ْ، در هنگام وقف( وَّ ر  ج  فَّ ْال  رِْ) -وَّ ب  ْدر هنگام وقف(   ،ِبالص   ر  ب   ِبالص  
رٍْ) س  فیْخ  فیْ، در هنگام وقف( لَّ ْلَّ ر  س  رٍْ) -خ  ض  ْ، در هنگام وقف( خ  ر  ض   خ 
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ی»: یادسپاری کف بعرد از الرف و واو »رو این از  هستند، «، ذاتا  ساکفحروف مد  راء سا
ی   مانند: ؛آید( ، )هنگام وقف، پیش می«نردد میت،خیم  ،مد 
 (ْ غَّ ْدر هنگام وقف(   ،ارِْفِیْٱل  ار  غَّ ْ) -فِیْال  ور  ک  ْ، در هنگام وقف( ش  ور  ک    ش 

کف راء» -4 نیرد« همزه وص »بعد از « سا   مانند: ؛قرار 
ٰضی تَّ ِنْٱر  ِجْْ-ِلمَّ ْٱر  ِب  ِْرَّ ون ْْ-یع  م  ب ت  تَّ واْفِْٱِْْ-ِاِنْٱر  ب  کَّ ْر  ْْ-ایهَّ واِٱر  ِْجع   

کف»بعد از  -5 نیرد« حروف مستعلیه»، «راء سا ، )مشروط به اینکه هـر دو در یـک قرار 
  مانند: ؛کدمه باشند(

ْ ص  ٍةْْ-ْاًداِمر  قَّ ْْ-ِْفر  ص  ْْ-ْاًداِٱر  طَّ ْْ-ْاٍسِْقر  ص  ِمر  ِبال    اِدْلَّ
کدمـ بهمزم  کن و حـروف مسـتعدیه در دو  گـر راء سـا کـه ا جـدای از  ۀیادس اری اسـت 

کن، تابع  حرکت  حرف  قبل از گردد  نمیهم باشند، حکم م کور، اجرا  و حرف راء سا
ْلَّْ  مانند: ؛باشد خود می ْوَّ ك  د َّ ْخَّ ر  ِع  ص  ًراْ-ْاْت  ب  ْص  ِبر  اص  ْْ-ْفَّ ن  ْاَّ ك  مَّ و  ْقَّ ِذر  ن  ْاَّ

 «راء»موارد ترقیق حرف 
  مانند: ؛«ورسراء من» -0

قًْ ز  رِْْ-ْاِر ذ  رٍْْ-ْن  رِْْ-ِْذک  ْس  ِذِرْالن َّْْ-یع  ن  ْاَّ رِْْ-ْاس  ج  فَّ ال  ْوَّ  
کف ما قب  منسور» -1 که بعد  حروف ُمستعدیه نباشد؛ «راء سا   مانند:، در صورتی 

ٍةْ یَّ ْْ-ِْمر  ِذر  ْن  اَّ ْْ-ْفَّ م  ت  ِصر  ح  ْْ-ْا  م  ه  ر  ِش  ْْ-ْبَّ نَّ و  عَّ ْْ-ِْفر  م  ه  ْلَّ ِفر  غ  تَّ ِْٱس 
(ْ ِدرَّ ْ، در هنگام وقف( ق  ِدر  ْ) ق  ِشر  ْ، در هنگام وقف( اَّ ِشر    اَّ

کِف » -2 کف ما قب  سا   مانند: ؛آید( ، )در هنگام وقف پیش می«ما قب  منسور  راِء سا
 (ْ ر  ْ، در هنگام وقف( ِسح  ر  ْ) -ِسح  ر  ْ، در هنگام وقف( ِشع  ر   ِشع 



 
 

 
 022 ▪ «1»ت،خیم و ترقیق درس دهم: 

 

 یادسپاری
کف» -2-3 ی، ذاتا  سا کف بعرد از »اسـت، از ایـن رو  «یاِی مد  ، ترقیرق یرای مردیراِء سرا

  مانند: ؛آید( ، )این مورد نیز در هنگام وقف پیش می«نردد می
 (ْ ِبیر  ْ، در هنگام وقف( خَّ ِبیر  ْ) -خَّ ْ، در هنگام وقف( یَِّسیر    یَِّسیر 

گر قبل از  -1-3 کف»ا کف»، حرف «راء سا گیـرد،  «یای سا ، هـر گـردد می «ترقیرق»قـرار 
نرره»حــرف  زیــراچنــد قبــل از آن، حــرف مفتــوحی باشــد،  کســره  «یرراِی لی  بــا حرکــت 

  مانند: ؛آید( مناسبت دارد، )این مورد نیز در هنگام و قف پیش می
 (ْ ر  ی  ْ، در هنگام وقف( خَّ ر  ی  ْ) -خَّ رَّ ی  اْالس   ْ، در هنگام وقف( ِفیهَّ ر  ی  اْالس     ِفیهَّ
کدم «راء م،توح» حرف -3-3 یْٰ» ۀدر  رَّ ج  امَّ ی» زیرا، گردد می «ترقیق»، «هَّ در  «الف مد 

کدمه به  کـه  خوانده می «کبری ۀامال»این  ی بره سروی »شود، به ایـن صـورت  الرف مرد 
ی کسره»، و «یای مد  کسـره فارسـی گردد میمتمایل  «اتحه به سوی  ، )شبیه صـدای 

  رود. از بین می، «تفخیم»اما با کشش بیشتر(، از این رو عامل 
 چند ننته

د، تررابع حرکررت راء »حــرف  -2 رو حرکــت حــرف قبــل از آن ایــن ، از «اسررتراء مسررد 
 مانند: ؛نقشی ندارد

ْ ونَّ ِخر   ْْ-یَّ ت  زَّ ِر  ٍةْْ-ب  وٍلْْ-ِمر َّ س  وٍل(ِْمر َّ س  ْرَّ ْْ-)ِمن  ِر  بَّ   فِیْال 
کـه تفخـیم آن، روی حـرف «ت،خیم حرف راء»در هنگام  -1 ت نمود  بعـدی ، باید دق 

 (، تسثیر نگ ارد؛ و هر حرفی با حکم خود  تدفظ شود.گردد ترقیق باید که )در صورتی
کف» -3 کدمات  «راِء سا   جایز است. «ت،خیم و ترقیق»، به هر دو وجه زیردر 

 (ْ رَّ ْدر هنگام وقف( ِمص  ر  رِْ) -ِمص  ْ، در هنگام وقف( ِقط  ر   ِقط 
ِرْ) ِرْْْ-یَّس  ذ  ِرْْْ-ن  س  ْیَّْدر هنگام وقف( اَّ ر  ْْْ-س  ر  ذ  ْْْْ-ن  ر  س  ٍقْْْ-اَّ  2ِفر 

                                                           
ْ». تفخیم  2 ر  ْوِْقط  ر  کـه  «ِمص  کن»برای این اسـت  گرفتـه اسـت و ترقیـق « حـروف اسـتعالء»بعـد از « راء سـا قـرار 

که آنها برای  کن»این است  کن ما قبل مکسور»بعد از « راء سا  قرار دارد.« حرف سا



 
 

 
کریم ▪ 061  بخش دوم: تجوید قرآن 

 

 را مشخپ سازید. «ت،خیم و ترقیق راء»را تالوت و موارد  «نوح» ۀ: سورتمریف

 پرسش و تمرین 
 را با ذکر مثال برای هر مورد بیان فرمایید.« راء»تفخیم حرف موارد  -2
کنید.« راء»موارد ترقیق حرف  -1  را با ذکر مثال برای هر مورد بیان 
  .کنیدمشخپ « وصل و وقف»در حالت « راء»را تالوت و حکم « قمر»سورۀ  -3
 جهت مطالعه  

ه در رابطه با تفخیم و ترقیق»   «اشعار مقدمۀ جزری 
ا مــا ُکِشــــــــــــَزب   -41 اَء ِاذ  ِ الز  ــــــــق  ب   َو َرف  ِ ُ َسَکب َ ب  عَد الَکشِز َجب  اَك ی َ  َکد 

کــن )حــرف( راء را هنگــامی  کــن بعــد از و رقیــق  کــه مکســور باشــد؛ و همچنــین رقیــق 
کن باشد. که سا   کسره، هنگامی 

علا -42 ِ اسب ِ ِل َجزف  ب  ُکن  ِمن  ف َ َشب  َاصلا ِان  َلم ی َ ــــب ِ الَکشــــَزه ُ َلب   َاو کای َ
کســر به ــا  کــه )راء ســاکن( قبــل از حــروف اســتعالء؛  و ی )قبــل از راء ســاکن(  ۀشــرای 

کسره، عار ی باشد   (.اصدی نباشد )بدکه 
لف ُ ف ی:  -43 ُذ >ِفرٍقْ<َو الج ُ وخ َ ُذ  ، ِلَکشزٍّ ی ُ ـــــــــــد َ َ ا ی ُش  ًزا ِاذ  کــــــزی  ِ ی َ ــــــــف   َو َاج 

ْ<و اختالف است در )کدمـۀ(  کسـره بـه ،>ٍقِْفمر  کـه )حـرف اسـتعالء( دارد؛ و  خاار  ای 
د باشد. که مشد  کن هنگامی   )صفت( تکریر )راء( را خفیف و سریع ادا 

 

                                                                                                                                        
کدمات  ْ»تفخیم  ر  ْْ-یَّس  ر  س  ْْ-اَّ ر  مذ  کـه  «ن  کدمـات دارد  بـر اسـاس قاعـده اسـت و ترقیـق آنهـا، اشـاره بـه اصـل ایـن 

ِری» ِریْ-یَّس  س  ِریْ-اَّ ذ  کتابت نوشته نشده اسـت. تفخـیم  بوده «ن  ِقْ»اند و یای آخر  آنها در  بـرای ایـن اسـت  «ِفمر 
کن»که بعد از  کن بـین دو « حرف استعالء»، «راء سا کـه راء سـا گرفتـه اسـت و ترقیـق آن بـرای ایـن اسـت  قرار 

ْ»کسره قرار دارد و در صورت وقف،  ق   .گردد میتخفیم  «ِفر 



 

 

 
 
 
 

 درس یازدهم  
 

 «ادغام»
 

گفـتن  کردن بر روان و آسان سـخن  ، از ایـن رو 2اسـتابیعت انسان هنگام صحبت 
 کند، مانند: بعضی از حروف را، ح ف و یا تبدیل به حرف دیگر می

وزرس چ  روز   رِچه وز س  روز سال ؛    ر  ار  یار  َمف   ؛ سار   س َمی 
دعیانرس ای ف مدعیانرای ار؛ د  رانس ام دار انترام  س َامبر رر؛ َانبم 

در زبان عربی نیز چنین است، از این رو در عدم تجوید، به بررسی صفات و حـامتی 
کــه از ترکیــب حــروف ناشــی  قــانون  و آن را در قالــب قاعــده وگــردد  میپرداختــه شــده 

که به بررسی آنها می درآیرده  پردازیم. اند 
گاه  که بیشتر این موارد، در زبان فارسی نیز به صورت ناخودآ مزم به یادس اری است 

گفتگــوی ریزمــر   ؛ از ایــن رو بعضــی از فقهــای بزرگــوار شــیعه، گــردد میمــا رعایــت  ۀدر 
کرده« واجبات تالوت»را جزء  « ادغام»  1اند. ذکر 

 ادغام
کدم«ادغام»  است. «ارو بردن»( به معنای: «ِادخال» ۀ، در ل ت )مترادف 

ل است  یارو بردن حرا»و در اصطال  قرائت:  کره حررف او  در حرف بعدی به شنلی 
د ادا   ، مانند:«نرددتل،ظ نسده و به جای آن حرف بعدی مسد 

  
ْْ م  ْْث  ْْم َّ م َّ ْْْْْ=ْث  د  ْْْْقَّ ْد َّ لَّ ْ=ْْخَّ لَّ خَّ د َّ ْْْْْْْْْْقَّ ْْْْْر َّ ل  ْق  ب ِ ر َّ ْ=ْق   ب ِ

 
                                                           

 باشد. است و عدول از اظهار، به خاار سهولت در تدفظ می« اظهار» ،. اصل در تدفظ حروف2

 .517هجت)ره(، رساله عمدیه، مسسله . آیت اهلل ب1
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که حرف اول را  و حـرف دوم  «ادغرام شرده» :، یعنی«ُمدَغم»مزم به یادس اری است 
کــار،  «ادغررام شررده در آن» :یعنــی «ُمرردَغم  ایرره»را  ارررو بررردن »یعنــی  «ادغررام»و بــه ایــن 

 گویند. می «حرای در حرف دیگر

 ادغام ۀفاید
ررظ »: «ادغررام ۀاایررد» گــر حرفــی یــک بــار تدفــظ و بــدون «اسررتسررهولت در تل،  ، یعنــی ا

فاصـده، همــان حــرف یــا حـرف همجــنس آن تکــرار شــود، ایـن حالــت بــرای دســتگاه 
م سنگین خواهد بود، با بهره ادغام، این سنگینی برارف شـده و  ۀگیری از قاعد تکد 

برخــورد و « مــدغمٌّ فیــه»بــه مخــرج حــرف  ُتنــد و ســریعیــک بــار ولــی  2در نتیجــه، زبــان
 .گردد میا س س جد

 :«ادغام بر دو نوع است»
ررر  »: «ادغررام صررغیر»_  0 کف و مرردغم ایرره، متح  کرره حرررف ُمرردغم، سررا ادغررامی اسررت 

 ، )اصل در ادغام نیز همین است(، مانند:«باشد
 

ْْ م  ْْْث  ْْم َّ م َّ ْْْْْ=ْث  د  ْْْْقَّ ْد َّ لَّ ْ=ْْخَّ لَّ خَّ د َّ ْْْْْْْْْْْْقَّ ل  ْْق  ْر َّ ب ِ ر َّ ْ=ْق   ب ِ
کن  ک و مـدغم فیـه، سـا م، متحـر  کـه حـرف  ُمـدغ  مزم به یادس اری است: در صورتی 

ْگیرد، مانند:  نمی  باشد، ادغام صورت ت  د  دَّ  .مَّ
کبیر»_  1 که حرف »: «ادغام   «ُمدَغم و َمدغم  ایه هرر دو متحرر   باشرند»ادغامی است 

بیایـد( و که در این جا نخست حرف ُمدغم، ساکن شده )تـا شـرایط ادغـام بـه وجـود 
 گیرد، مانند: س س عمل ادغام صورت می

  

ْ د َّ ْ=ْمَّ دَّ د  ْ=ْمَّ دَّ دَّ ْْْمَّ م  ه 
ال َّ ْ=ْقَّ م  ه  ْلَّ ال  ْ=ْقَّ م  ه  ْلَّ الَّ ْقَّ

                                                           
کــه از مو ـع زبــان، ادا می« اصـل در ادغـام. » 2 کــاربرد بیشـتر در حروفــی اسـت  دارنــد وگرنـه در حــروف  یشـوند و 
گاهی ادغام صورت می« شفوی»و « حدقی» که زبان در آنها، دخالتی ندارد. نیز   گیرد 

ک؛ بــه همــین دلیــل در یزن  یادسررپاری: کن و دومــی متحــر  د در حقیقــت، دو حــرف اســت؛ اولــی ســا حــرف مشــد 
ش را به شعری، جانشین دو حرف می جا آیرد، زیرا افراط  شود؛ پس بر قاری مزم است، آن را آشکار ساخته و حق 

د، ح در تشدید، باعث ح ف حرفی از تالوت خواهد شد؛ به که بعـد از حـرف مشـد  رفـی مثـل آن، قـرار یییه وقتی 
ْگیرد؛ مانند:  ق َّ ِرهْحَّ د  ْْْقَّ ناْ؛ْْوَّ ل 

ل َّ ْْظَّ ِهم  ی  لَّ ِلْْعَّ ْْ؛ْْق  م َّ ه 
ْْالل َّ ِك.ْْماِلك  ل  م   .(10نهایل القول المفید فی عدم التجوید،  )ال 
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پ یرد، )نخست حـرف مـدغم،  در این نوع، چون عمل ادغام در دو مرحده انجام می
گردیده( به آن  کبیر»ساکن شده و س س در ُمدغمٌّ فیه ادغام   گویند. می« ادغام 

فــپ از عاصــم(،  یادسررپاری: کبیــر»در قرائــت مشــهور )ح  کدمــه جــایز « ادغــام  در دو 
گردیده است، مانند:نیست  کتابت قرآن، رعایت  که در   به جز مواردی 

 

آب ݧ َّْدَّ ݧ ْݧ آْ-ة  ِْلْ ْض  اْ-ینَّ ن َّ مَّ
 
ی ْْ-تَّ

 
ی ومْ تَّ ْر  ْن یݖ ن ِیْْ-ݪݪݪِ

ک َّ ْْ-مَّ حَّ ت 
َّ
وآأ ْج    ن ِیْݖ

 

 : «ادغام صغیر، بر سه قسم است»
کررره در مخررررج و صررر،ات مثررر  یندیگرنرررد»: «ُمَتمررراِثَلیف»_  0 )تکـــرار یـــک  ؛«دو حراررری 

کدمه، مانند: کدمه باشند و یا در دو   حرف(، ادغام آنها مزم است، چه در یک 
 

ْ ْمَّ م  ْْث  م َّ ْْْ=ْث  م  ک  ِرک  د  ْْ=ْْی  م  ِرک   د  ْْی  م  ه  ْلَّ ل  ْْق  م  ه 
ل َّ  ْ=ْق 

ی»: یادسرررپاری ی یررراِی »و یـــا  «واو»، در حـــرف «واو مرررد  ادغـــام  «یررراء»در حـــرف  «مرررد 
که کشش  نمی یشوند، چرا   گردد، مانند: ، مانع از انجام عمل ادغام میحروف مد 

 
وا ِمل  ْعَّ واْوَّ ن  امَّ ْْ-ءَّ

َّ
ْْٱ ِوس  س  وَّ ِذیْی 
ْْ-ل َّ الَّه  ْْوْمَّ بَّ س  اْک  ْمَّ ِنِهْْ-وَّ ْْیِْبِاذ  م  لَّ ع   یَّ

 
 شوند، مانند: حرف لین در مثل خودشان ادغام می« واو و یای»اما 

 
وا ر  ص  ْن  اْوَّ و  اوَّ (ْ-ءَّ ْیَّ ی  ْ)لَّدَّ ی َّ واْ-لَّدَّ ن  زَّ وَّ و  (ْ-اَّ ْیَّ ی  اِلدَّ ْ)وَّ ی َّ اِلدَّ ْوَّ

 
کرره در مخرررج مسررتر  ولرری در صرر،ات مت،رراوت باشررند»: «ُمتجانسریف»_  1 ، «دو حرارری 

کدمه، مانند  کدمه باشند و یا در دو   و ...« م،ذ،ظ»و « ت،د، ط»خواه در یک 
فپ ،«ادغام متجانسیف»  شود. از عاصم( تنها در موارد زیر، انجام می)در روایت ح 
نَّْمانند:  ؛باشد «میم»و مدغم فیه  «باء»مدغم  -2 عَّ ْمَّ ب  کَّ نَِّْار  عَّ م َّ کَّ  اا=ِْار 
ْٰذْمانند:  2؛باشد «ذال»و مدغم فیه  «ثاء»مدغم  -1 ا  هَّ ل  ْیَّ ِْْلك  ذ ٰ هَّ ل  ْ=ْیَّ  ِلك 
وا=ْمانند:  ؛باشد «ظاء»و مدغم فیه  «ذال»مدغم  -3 م  لَّ ظَّ واِاذ  م  لَّ  ِاظ َّ
ْمانند:  ؛باشد «تاء»و مدغم فیه  «دال»مدغم  -3 م  ت   بَّ =ْعَّ م  ت  د  بَّ  عَّ

                                                           
دیگـری در قـرآن  ۀشـو و بـه جـز دو مثـال ذکـر شـده، نمونـ . در دو مورد اول و دوم، بدون ادغام نیز خوانـده می 2

 (.31و سوره هود، آیه 271وجود ندارد، )سوره اعراف، آیه 
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ا؛ مانند: باشد «دال»و مدغم فیه  «تاء»مدغم  -5 وَّ عَّ د َّ لَّ قَّ ث  اْ=ْاَّ وَّ عَّ ْدَّ ت  لَّ قَّ ت   اَّ
ْقَّْمانند:  ؛باشد «طاء»و مدغم فیه  «تاء»مدغم  -1 ْطَّ ت  =ْقَّْآالَّ ة  ْممالَِّْئفَّ ْط َّ ة   آِئفَّ

ْمانند:  ؛باشد «تاء»و مدغم فیه  «طاء»مدغم  -7 ت َّ ط  =ْبَّس  تَّ ط   بَّس 
که   .است «ناق »، به صورت «ادغام طاء در تاء»مزم به یادس اری است 

 تو یح داده شود.، «تام و ناق  ادغام»برای روشن شدن، مزم است، 
کرامال  از بریف راتره واثرری از آن برجرای »: «ادغام ترام» کره، حررف ُمردَغم  ادغرامی اسرت 

=ْقَّْقَّْ شود؛مانند: ،که شامل بیشترین موارد ادغام می«نماند ة  آِئفَّ ْطَّ ت  ْممالَّْالَّ ة  آِئفَّ  ط َّ

کرامال  از برریف نمری»: «ادغرام نراق » کره در آن، حرررف مردغم  رود بلنرره  ادغررامی اسرت 
که حرف مدغم  . و این زمانی پیش می«ص،تی از ص،ات بارز ُمدَغم، باقی بماند آید 

ْ»تر باشــد، ماننـد  قــوی از مـدغم فیــه از نظــر صــفات، تَّ ممط  از نظــر  «طرراء»کــه حــرف  «بَّس 
بـــاقی « اـــاء»حـــرف  «اطبرراق»بـــوده و در هنگــام ادغـــام، حالـــت  «تر قررروی»صــفات، 

اــاء ســاکن حــ ف و در حــرف تــاء،  ۀ، قدقدــاابــا  اــاءمانــد؛ )بــا حفــظ صــفت  می
ْ»شود،  ادغام می طتَّ  .«بَّس 

که در مخرج و یا ص،ات، »: «متقاربیف»_  2 . تقـارب «نزدیر  بره هرم باشرنددو حرای 
ــرار نگرفتــه باشــد،  ــین مخــرج دو حــرف، مخــرج دیگــری ق کــه ب در مخــرج، آن اســت 

 ...)ن،ْل،ْر(و  )ق،ْك(مانند: 
که دو حـرف در بیشـتر صـفات، مشـترک باشـند، ماننـد  تقارب در صفات، آن است 

 ... م(ْ-)نْو  ج(ْ-)دْ
فپ از عاصم    است. زیروارد تنها در م «ادغام متقاربیف»در روایت ح 

 تقار  در مخرج
کف» -2  ، مانند:0«راء»در حرف  «الم سا
 

ْ ِب  ْرَّ ل  ْ=ْْق  ِب  ر َّ ْْْْق  م  ک  ب   ْرَّ ل  ْ=ْْبَّ م  ک  ب   ر َّ  بَّ
                                                           

کن در حرف راء، ادغام 2 کن در حرف گردد  می. حرف مم سا ولی برعکس آن جایز نیست، یعنی حرف راء سا
ْشود، مانند:  مم ادغام نمی م  ک  ْلَّ ِفر  غ  لیْْ-نَّ ِفر  ْْ-ِاغ  م  ک  ْلَّ ر  ن ش  که حرف راء به خاار یَّ داشتن صفت تکریر، ؛ چرا 

،   2، در تفسیر مجمع البیان )ج گردد نمیو حرف قوی در حرف  عیف، ادغام است تر از حرف مم  قوی
م...( زیر آیۀ 227 ک  ْلَّ ِفر  غ  که:  ...نَّ اء بر اظهار حرف راء، نزد مم »آیرده است   «.استاجماع قر 
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کف» -1  (10)مرسالت،که در قرآن فقط یک مورد آمده است «کاف»در حرف «قاف سا
  

ْ م  ک  ق  ل  خ  ْنَّ م  لَّ ْ=ْْْْاَّ م 
ک   ل  خ  ْنَّ م  لَّ  اَّ

 
کــه ادغــام ایــن مــورد، هــم بــه صــورت تــام و هــم بــه صــورت مزم بــه یادســ اری اســت 

کامل آن برتری دارد و راحت  باشد. تر می ناقپ جایز است ولی ادغام 
کف» -3  مانند: «الم و راء»در دو حرف  «نون سا
  

ْ ن  ْلَّد  ِْْمن  ن  د 
ْْ=ِْمل َّ ِحمَّ ْرَّ ن  ْ=ْْمَّ ِحمَّ ر َّ  مَّ

 

 تقار  در ص،ات
کف»  نند:ما «میم، واو، یاء»در سه حرف  «نون سا
  

ْ ِعیَّ ْمَّ ن  ْْمَّ ِعیَّ م َّ لٍَّدْْْ=ْمَّ ْوَّ لٍَّدِْْمن  ل ْْْ=ِْمو َّ ق  ْیَّ ن  ل ْ=ْْمَّ ق  ی َّ  مَّ
 

 باشد. می« ناقپ»و در واو و یاء، « تام»ادغام نون در میم، 

که در هم ادغام شده عالمتروش   گذاری حروفی 
، سکون «ادغام تام»برای راهنمایی قاری قرآن، در مورد  ،ها در نگار  بعضی از قرآن

کند و در عـوض، حـرف مـدغم غم را ننوشتهحرف مد فیـه  اند تا دملت بر عدم اظهار 
کند، مانند:اند کردهرا با عالمت تشدید، مشخپ   ، تا دملت بر ادغام تام 

  
ْ م  ه 

لْل َّ ْ=ْْق  م  ه  ْلَّ ممل  ْْْْْْْْْق  ِب  ْرَّ ل  ْْق  ِب  لْر َّ ْْْْْْْْْْْْ=ْق  ة  آِئفَّ ْطَّ ت  الَّ ْْقَّ ة  آِئفَّ تْط َّ الَّ  =ْقَّ
 

اند تـا دملـت  ، حرف مدغم را بدون عالمت سـکون نوشـته«ادغام ناق »و در موارد 
کند، و حرف مدغم فیه را نیز بدون عالمت تشدید نوشته اند تا دملت  بر عدم اظهار 

کند، از  آید بین عدم اظهار و عدم ادغام  رو حالتی به وجود میاین بر عدم ادغام تام 
که همان ادغام ناقپ   انند:، ماستتام 

  

ْ طتَّ ْ=ْْبَّس  تَّ ط  ْْْْبَّس  م  طت  ر َّ ْ=ْفَّ م  ت  ط  ر َّ ْفَّ
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 پرسش و تمرین 
کرده و فاید -2  آن را بنویسید. ۀادغام را تعریف 
 ادغام متجانسین چه نوع ادغامی استد -1
 ادغام متقاربین چه نوع ادغامی استد -3
« متجانسین»، «متماثدین»را تالوت و موارد ادغام « اسراء» ۀسور 55الی  13آیات  -3
 .کنیدرا مشخپ « متقاربین»و 

* * * 

 جهت مطالعه  

   «اشعار مقدمۀ جزریه در رابطه با ادغام»
46-  : اق َ ِمن  ن ِ اِلاطب  ی  ِ َ ْ<َو ی  ممممممطت  حَّ ْ< َمع >اَّ طتَّ ــ : >بَّس  لف ُ ی ِ م<، َو الج ُ قک  خل  ع >نَّ  َوف َ

کن)هنگام ادغام( اابا )حرف ااء( از )کدمۀ(  ْ<و آشکار  طت  حَّ  ، با؛ )کدمۀ(>اَّ
>ْ طتَّ م< (کدمۀ)، و اختالف به >بَّس  قک  خل   واقع شده. >نَّ

* * * 
ــــسٍّ ِان  َسَکن  ݩݩݧ َ َو َاو -50 ب  لٍّ َو ج ِ م َکـ :   َلی ِمب  ْ<َاذع ِ ب ِ لْر َّ ل<َو: 2>ق  ْْبَّ ن  >لاݦݦݦݨݦ   ، َو َای ِ

کن؛ مانند  و اولین)دو حرف(مثل و هم کن باشند؛ ادغام  گر سا ْ<جنس را ا ب ِ لْر َّ ، >ق 
ل<و:  ْْبَّ کن.>لاݦݦݦݨݦ     ، وآشکار 

وِمْ< -51 م<، َمع: >فیْیَّ ْه  م<، َو >قالواْوَّ عَّ لْنَّ لمممم<ْْْْْْ>ق  ممممممِزغْق  ت  ،ْلاݦݦٰ مممممحه  ب ِ التَّْس  ،فَّ موب   >قَّ
ی( وِمْ< )یاء مد  ی( >فیْیَّ ْْقمالوا< بـا )واو مـد  ممْوَّ مل< و )حـرف مم( >ه  ممْق  عَّ ؛ )و حـرف >نَّ

ْ<حاء ساکن(  حه  ب ِ ْ<)و حرف غین(  >س  وب  ل  ِزغْق  ت  ْ< )و حرف مم در( >لاݦݦٰ ه  مَّ قَّ التَّ  .>فَّ
 

                                                           
کــه  ابن، ادغــام متقـاربین اســت؛ شـاید «راء»در « مم»م ا. ادغـ2 کنـد  کسـانی را رعایــت  الجــزری خواسـته نظــر 

 برای سه حرف )مم، راء، نون( یک مخرج قائل هستند.



 

 

 
 
 
 
 درس دوازدهم  
 

 «احکام میم ساکن»
 
کف، در مجاورت بیست و هست حرف»  دارای سه حنم است. ،میم سا

 «ادغام» - 1
کف، در حرف میم بعد از خود، ادغام » ؛ ادغام آن متمائدین بـوده و بـا «نردد میمیم سا
ه»  همراه است. «ُغن 

یشــوم خــارج خهــا روی هــم منطبــق شــده و تمــامی صــوت از  در هنگــام ادغــام، لب
د گردد می    یابد، مانند: دو حرکت در خیشوم امتداد می ۀبه انداز، صدای میم مشد 

ِنْ ی  تَّ ر َّ ْمَّ م  ه  رَّ ج  ِنْْْ=ْْاَّ ی  تَّ ر َّ م َّ ْه  رَّ ج  ِمْْْْاَّ ؤ  ْم  م  ت  ن  ِْنْک  ِمِنْْینَّ ؤ  م   ت  ن  ْ=ْک  ْینَّ
 «اخفاء» - 2
 است. «پوشاندن و مخ،ی نمودن»در ل ت به معنای: ، «اخ،ا»

رهَاداِی حرف در حالتی بیف »و در اصطال  قرائت:  ، اسرت اظهار و ادغرام، همرراه برا ُغن 
د تل،ظ  که حرف بعدی مسد   .«نگرددبه نحوی 

کف قب  از حرف باء، اخ،اء » ه همراه استنردد میمیم سا  .«؛ و با ُغن 
کرره قسررمت درونرری وتررری لب لب»، «هنگررام اخ،ررای مرریم» هررا  هررا برره مخرررج حرررف برراء 

دو  ۀو بـه انـداز «شرود میمریم، از اضرای بینری خرارج  ۀاست، نزدی  شده و صدای ُغن  
گاه حرف  حرکت ادامه می  گردد. ادا می« باء»یابد و آن 
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 :«استحرف میم، دارای دو جزء »
 مخرج حرف است؛که  «ها قسمت خسنی و بیرونی لب»: «وی،جزِء ش» -2
ه(حرف  که محل خروج صدای «مجرای بینی»: «جزِء خیسومی» -1  ؛است )ُغن 

که مخرج حـرف مـیم اسـت بـه  هنگام اخفای میم، قسمت خشکی و بیرونی لب ها 
کـه  ، بدکه لبگردد نمیهم متصل  ها به قسمت درونی وتری نزدیک شده بـه اـوری 

ـکـردرا تدفظ « باء»به راحتی بتوان حرف  مـیم بـه  ۀ، ولـی قبـل از تدفـظ آن، صـدای ُغن 
 2گردد؛ ، تدفظ می«باء»س حرف یابد و س  دو حرکت در فضای بینی ادامه می ۀانداز

  مانند:
ًضاْ ع  مْبَّ ک  ض  ع  مِْبِهْْ-بَّ ه  ب َّ ْرَّ مِْبِهْْ-م  ِطْْ-اَّ ِقس  مِْبال  ه  ي نَّ اْ-ْبَّ نَّ ي نَّ مْبَّ ک  اح  ْفَّ

ت اخفاء  عل 
هی و  «میم و باء»حرف  ف  و در بسـیاری از هسـتند  «قریب المخرج»هر دو از حروف ش 

ادغــام،  ۀمشــترکند، از ایــن رو زمینــصـفات متضــاد، )جهــر، اســتفال، انفتــا ( بــا هــم 
مرریم، دارای »، ولــی در بعضــی از صــفات بــا هــم اخــتالف دارنــد، حــرف اســتفــراهم 

رره ررط و ُغن  ، از ایــن رو اســت «و قلقلرره تِشررد  برراء دارای صر،ات »و حــرف  «صر،ات توس 
که  فراهم است، برای جمع بین ادغام و اظهار، حالتی به وجود می «اظهار ۀزمین» آید 

 .است «اخ،اء»همان 

 اظهار -3
 است. «آشنار نمودن»در ل ت به معنای: ، «اظهار»
 .«است ، به صورت واضو و آشنارشتل،ظ حرف از مخرج» قرائت: اصطال  در و
کف در نزد بقی  »  .«نردد حروف، اظهار می ۀمیم سا

کف»هرگاه بعد از  ، )غیـر از مـیم و «بیسرت و شرش حررف باقیمانرده»، یکی از «میم سا
                                                           

ه  میم». بعضی ازمتاخرین،  2 فمی»را«غن  ن  گفته« ا  گـردد هـا ایجـاد  انـد: بایـد فاصـده انـدکی بـین لب دانسته و 
کن و تنوین نزد ۀ، تو یح بیشتر آن، در نحونیستکه صحیح   حروف مابقی خواهد آمد. اخفای نون سا
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گیرد،    ، مانند:گردد می «اظهار»باء( قرار 
ْ ونَّ ق  ت َّ ْتَّ م  ک 

ل َّ عَّ ْلَّْْ-لَّ م  ه  ْفَّ ونَّ ِمن  ؤ  ْْآمَّْْ-اْی 
ِْال َّ م  ت  ن  ْْ-ااَّ م  و  ْقَّ م  ت  ن  ْْ-ْاَّ م  ه  رَّ م  ْاَّ

ْ ونَّ ر  تَّ م  ْْ-تَّ ونَّ س  م  ًراْ-ت  م  ِْمْْ-خَّ نَّْم َّ ِلم  ْقَّْْ-ااْعَّ ت  اَّ رَّ رِْْ-ْاِلِتْٱم  ْطَّ م  ه  ْیًقالَّ  
کف»در   توجه به نکات زیر، مزم است: «اظهار میم سا
 به خود نگیرد؛ کتمیم ساکن، حر -2
 بین میم ساکن و حروف مابقی، صوت، قطع نگردد؛ -1
کـه در ایـن صـورت،  -3 میم ساکن، به سرعت ادا شده و روی آن، مکـث نشـود چـرا 

 تشدید به وجود خواهد آمد.
که  کف»مزم به یادس اری است  نیـاز  «اراء و واو»ف نـزد دو حـر «حالِت اظهار مریم سرا

ت کف در اراء»بیشتری دارد، تـا  2به دق  و در  «اخ،راء»بـه خـاار ُقـرب مخـرج،  «مریم سرا
؛ بــدین منظــور پــس از تدفــظ مــیم 1نگــردد «ادغررام»بــه خــاار هــم مخــرج بــودن،  «واو»

ت از یکدیگر جدا شوند، لب ساکن، بدون اینکه صوت قطع و یا لب ها بـا  ها به شد 
  آیند، مانند: دو حرف فاء و واو در میظرافت به حالت ادای 
ْ ٍك  ݪݪݬِیْش  ْف م  ْه  ل  ْْْْ-بَّ م  ه  الَّ وَّ م  ْاَّ ْوَّ م  ه  س  ف  ن  اٍلْْْ-اَّ لَّ ْفِیْض  م  ک  آؤ  ابَّ ْءَّ ْوَّ م  ت  ن  ْاَّ

اٍلْ لَّ ݪݪݬِیْض  ْف م  ه  اج  وَّ ز  ْاَّ ْوَّ م  اْ-ه  ِْفیهَّ م  ک  ْْ-لَّ م  ت  ن  ْاَّ ْوَّ م  عَّ ْْ-نَّ ن  و  عَّ ِْفر  م  ه  عَّ بَّ ت  اَّ ْفَّ  
کف» نذاری موارد عالمتروش   ها در بعضی از قرآن« ادغام و اخ،اء میم سا

کن را بـدون  یها، برای راهنمایی قار در بعضی از قرآن قرآن، در مورد ادغام، مـیم سـا
کند، و میم دوم را با عالمت تشدید  عالمت سکون نوشته اند تا دملت بر عدم اظهار 

پ  کند، مانند: تتا دملاند  کردهمشخ  کامل    بر ادغام 
ْ م  ْکَّ ن  مِْم  ْ=ْک  ِْْمن  ونَّ د  تَّ ه  مْم   ْه  ْ=ْو  ونَّ د  تَّ ه  ْم  م  ْه  ْوَّ

                                                           
ت، به  2 شد   اظهار». برخی از این دق  کرده« ا  که صحیح  تعبیر  اظهار شفوی »بدکه عنوان صحیح نیست اند 

هی ــف  کن، نــزد دو حــرف « یــا ش  حــروف »کــه از اســت « فــاء و واو»اســت و مقصــود از آن، اظهــار حــرف مــیم ســا
 هستند.« شفوی

م  فرو  1 ک   ات.امو -. در فارسی، مانند: 
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کن را بــدون عالمــت ســکون نوشــته اند تــا دملــت بــر عــدم  و در مــورد اخفــاء، مــیم ســا
کند و حرف  اند تا دملـت بـر عـدم ادغـام  را نیز بدون عالمت تشدید نوشته باءاظهار 

کـه همـان ماند بین عدم ا کامل نماید، از این رو حالتی باقی می ظهـار و عـدم ادغـام 
  ، مانند:استاخفاء 

مِْبِهْْ ه  ب َّ ِْبِهْ=ْرَّ م  ه  ب َّ ْْْْرَّ ة  مِْبِهِْجن َّ ْ=ْاَّ ة  ِْبِهِْجن َّ م  ْاَّ  
 .کنیدرا در آن مشخپ « احکام میم ساکن»را تالوت و « نو » ۀسور تمریف:

 پرسش و تمرین 
 برای هر مورد.میم ساکن، نزد حروف الفبا چه احکامی داردد با ذکر مثال  -2
ه همراه استد -1 کن، با ُغن   در چه موردی از احکام میم سا
کردد -3  در اظهار میم چه نکاتی را باید رعایت 
 .کنیدرا مشخپ «ساکن میم»قرائت و موارد ادغام واخفاء 50 ۀرا تا آی«یس»ۀسور -3

* * * 

 جهت مطالعه   

کن   اشعار مقدمۀ جزریه در رابطه با احکام میم سا
ون ٍّ َو ِمن   -62 ه َ ِمــــــــن  ی ُ ب  َ ِهــــــِز الع ُ ن    َو َاط  َ ی  ــــــــــــق ِ ذا َو َاج  ـــــد ِ ُ ا ما س  ـــمٍّ ِاذ   ِمب 

ه را از نون و از؛ میم، کن غن  کن و آشکار  د باشد و اخفا  که مشد    هنگامی 
ه ٍّ لَ  -63 ــــــــب  َ ع ُ َم ِان  ی َشـــُکن  ی ِ لمب  اءٍّ َعَلی   ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦ  یذاݗَ ذای 

اِر ِمن  َاهــــِل الاݘَ ب   الُمح 
ه که هنگامی را میم کناست،باغن    ادا)ی قرائت( با،براساس قول مختار از اهل نزد   سا

64-  ِ ی الَاجـــُزف  اف ِ َد ی  ها ِعب  ِهَزی  ر َلذی  َو َاط  ی ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦ  َو اخذ َ ف  ب َ ج  ا، َان  ی َ  واوٍّ َو ف 
کــن مــیم را نــزد بــاقی حروف؛یبرح ربا  میم را نــزد واو و  کنی یمخف اینکــه  از و آشــکار 

 فا.



 

 

 
 
 
 

 درس سیزدهم  

 («1)احکام نون ساکن و تنوین »
 
کف»  :«بر دو قسم است نون سا
کف اصرلی»_  0 کره جزِء »: «نون سا کلمره  نرونی  ، و در وسـط و آخـر اسـم، «اسرتاصرلی 

و در حالـت وقـف و شـده آید، همیشه به صورت حرف نـون، نوشـته  فعل و حرف می
ْلَّْ  ، مانند:شود میوصل، خوانده  ن  ن  م  ْْ-اْتَّ ِسن  ح  ْلَّْْ-اَّ ن  زَّ ح  ْْ-اْتَّ تَّ م  عَّ ن  ْْ-اَّ م  ه  ن  ْعَّ

کف زائد»_  1 کلمره » :«نون سا که جزء اصلی  هـا بـه  ، بعضـی وقت«نیسرتنون زائدی 
)بــرای اینکــه بــا نــون اصــدی میگــردد ها، ا ــافه  خــاار عــوامدی در آخــر بعضــی از اســم

آیـد بدکـه بـه صـورت تکـرار شـکل  کدمه اشتباه نشود( در نگار  به صـورت نـون نمی
  شود، مانند: ، نشان داده می«ْمممݨݨݨݨ ْممممْݭݭݭݭٍْمممممݨݨݨݨݨًْم»حرکت 

ْ ْْ-ًءْآِنس  ِحیم  ٍمْْ-رَّ و  الِْْ-قَّ ًةْءَّ ٍةْْ-هَّ اجَّ جَّ ْْ-ز  ِمین  ْاَّ ول  س  ْرَّ
ــد )تنــوین(، تمــامی یییگــی کن زائ ــون ســا ــردارد، در هنگــام  ن کن را در ب ــون ســا هــای ن

ل کنینتا  کـه بـرای نـون سـاکن اصـدی در  گـردد ، مکسور مـیقای  سا و تمـامی احکـامی 
کن زائـد )تنـوین( نیـز جـاری می مجایرت حرف پیش می شـود، تنهـا  آید برای نون سا

 .استنگار  و نام آنها  ۀتفاوت در شیو
کف اصلی» نوشته شده و در وسط و آخـر  ،نامند و به صورت نون می «نون»را  «نون سا

 2شود. خوانده میآید و در حالت وقفی و وصدی  کدمه می
                                                           

کید)نون . به جز دو مورد 2 کن( که نون تس ا )یوسف/ نوشته تنوین صورت به سا ُکون  ی  ا )عدق/31شده: ل  ع  ف  س  ن   (.25( ل 
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کف زائد» کدمـه می می «تنویف»را  «نون سا آیـد و بـه صـورت تکـرار  نامند و تنها در آخـر 
ممممممممممݭݭݭݭݭٍْمممممممݨݨݨݨݨًْمم)مشــکل حرکــت  ــده میتنهــا نوشــته شــده  (ْݨݨݨݨݨ  شــود و در  در حالــت وصــدی خوان

 شود. حالت وقفی خوانده نمی
کف»حرف  در برخورد با حروف دیگر، با توجـه بـه دیری و نزدیکـی  مخـرج آن  «نون سا

ی»با مخارج  دیگر،  که به بررسی آنها می 0«احنام خاص   پردازیم. دارد 
کف و تنویف در مجاورت بیست و هست حرف چهار حنم»  :«دارد نون سا

 اظهار -1
کف » مخـرج خـود و ، حـرف نـون از «نردنرد میحلقی، اظهار نزد حروف تنویف و نون سا

 شود. به اور عادی و آشکار )اظهار( ادا می
 1.«خا و  غیف ،حا عیف، ها، همزه،» از: عبارتند و«حروف حلقی،شش حرف بوده»

کف و تنویف»در  ه به این نکات، مزم است: «اظهار نون سا  توج 
کن و تنوین، حرکت به خود نگیرد؛ -2  نون سا
کن و تنوین، به سرعت ادا شده و -1  روی آن مکث نشود؛ نون سا
گردد -3 کن و تنوین و حروف حدقی، نباید صوت، قطع    مانند:؛ بین نون سا
ْْ:«همزه»

َّ
ی ن  ْیَّ نَّ ْْْْ-ْْو  ْءَّ ن  ْمَّ نَّ ًماْْْْْ-ْْْامَّ مَّ

 
اًطاْأ بَّ س 

َّ
ِثيٍمْْْْْْ-أ

َّ
ٍدْأ تَّ ع  ْْْْ-م  س  ْممرَّ

َّ
ْأ ْممِْول  ْین 

ْممِمنْ ْ«:ْهاء» م  ْهْ ْْ-ْْه  ْممِان  ٰدْْْ-ْْوَّ ممِریًقاْهَّ ْلِْْْ-یْْفَّ ٍمْهَّْک  و  ْقَّ ْهْْْٰ-ْْْاٍدْمِل  ر  ِسممح  ݩَّ فݧ ݨَّ ااݨ ْذَّ
ْْ«:عین» تَّ م  عَّ ْن  ٍمْْْ-ْْاَّ ِْعل  ًباْْْْ-ِْْمن  جَّ اًناْعَّ ءَّ ر  ِمْْْ-ق  ِلْس  ْعَّ ْیع  ٍةْْْ-ْْیم  اِلیَّ ٍةْعَّ من َّ ْفِیْجَّ
ْْ«:حاء» ر  حَّ ْٱن  ِکْْْ-ْْوَّ ْحَّ ِلْْْ-ْْیٍمِْمن  ِکْعَّ ِفیٍظْْْ-ْیًمایًماْحَّ اٍبْحَّ و َّ ِمیًماْ-اَّ ْحَّ ِمیم  ْحَّ
ْْ«:غین» ونَّ ِغض  ي ن  س  اْ-ْفَّ ِني َّ ْغَّ ن  ک  ْْ-ْیَّ رَّ ی  ًراْغَّ ج  اَّ ِرِهْْ-لَّ ی  اْ-ِْمنِْاٰلٍهْغَّ ِْغلَّ ة  آِئکَّ لَّ ْمَّ ْظ 
ْْ«:خاء» ة  ِنقَّ خَّ ن  م  ْٱل  رٍْْْ-ْْوَّ ی  ْخَّ ِبیًراْْ-ِْْمن  ِلیًماْخَّ ٍةْْ-عَّ اِویَّ ٍلْخَّ خ  ْْ-نَّ ونَّ ِصم  ْخَّ م  و  ْقَّ  

                                                           
کنه، حکمش بدان ای هوشیــار2 کــردگار . تنـوین و نون سـا کالم  ینــــت بود، انـدر   کــــز  حکــم آن ز

ک دغام  کن، در یر مدون، ا  ظهار  خفار بیار نــدر حرف حدق، ا   در نـزد بــا، قدب به میــم، در مابقی، ا 

 همزه، ها و عین و حا و غین و خا      . حرف حدقی شش بود ای با وفا1
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ت اظهار» کف از حروف حلقی است» :«عل  از این رو هـر چـه ، «دور بودن مخرج نون سا
 مخرج دیرتر، اظهار آن آشکارتر خواهد بود.

 نذاری موارد اظهار روش عالمت
، و عالمـت «ن  »ها، نون ساکن اظهار شـده را بـا عالمـت سـکون  الخط در تمامی رسم

ـ»انــد:  تنـوین را بـه شـکل مسـاوی روی هـم قـرار داده ـ  ــــــ ـ  ـــــــــ ٌـّ تـا دملـت بـر اظهـار نــون  «ـ
کن و تن کند، مانند:سا    وین 

ْ ه  ن  ْعَّ ض  رَّ ع  ْاَّ ن  ِکیًماْ-مَّ ِلیًماْحَّ ْعَّ انَّ ْک  ْاهللَّ ِْان َّ
اٍدْ ٍمْهَّ و  ْقَّ ل ِ

ِْلک  ِلیٍظْْ-وَّ اٍبْغَّ ذَّ ْعَّ ِْمن  م  اه  نَّ ی  ج َّ ْنَّ ْوَّ
ْ ِجیب  ْعَّ ء  ی  اْش  ِبیًراْ-ٰهذَّ ِطیًفاْخَّ ْلَّ انَّ ْک  ْاهللَّ ِْان َّ

 ادغام -2
کف و تنررویف، در شررش حرررف َیرملررنرر» ، و ایــن ادغــام در دو «نررردد میون، ادغررام ون سررا

ه»، «لر»حرف  ه»با  «َینمو»و در چهار حرف  «بدون ُغن     همراه است، مانند: «ُغن 
ْْ«:راء» ِحمَّ ْرَّ ن  وًلاْْ-مَّ س  ًراْرَّ ٍةْْ-بَّش  اِضیَّ ٍةْرَّ ْْ-فِیِْعيش  ِحیم  ْرَّ ور  ف  ْغَّ
ْْْ«:لام» ن  ْلَّد  ْْْْ-ِمن  م  ک  ًقاْلَّ ز  ْْْْ-ِر م  ک  وَّ ل  ب  اٍتِْلیَّ جَّ رَّ ْْ-دَّ ِذینَّ

ِْلل َّ ل  ی  وَّ ْفَّ
ْْْ«:میم» ِعیَّ ْمَّ ن  ِبيًناْْْْ-مَّ ًحاْم  ت  ِبیٍنْْْ-فَّ اٍنْم  طَّ ل  ْْ-ِبس  ونَّ ر  کَّ ن  ْمَّ م  و  ْقَّ
ْْْ«:نون»

 
ممی ْنَّش  ْْْْ-ِان  ه  ت َِّبع  اِحممًداْنَّ ݩِْٰالْْ-وَّ ݩ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ٍرْݧ ک  ٍءْن  ی  ْْ-یْش  ِفر  غ  ْنَّ ة  ِْحط َّ

ْْْ«:واو» لٍی  ْوَّ ْْْ-ِمممن  اِحدَّ ممًةْوَّ م َّ اِقٍعْْْْ-ًةْْا  اٍبْوَّ ذَّ ْْْ-ِبعَّ ة  اِعممیَّ ْوَّ ن  ذ  ْا 
ْْ«:یاء» ول  ق  ْیَّ ن  واْْ-مَّ ول  ق  اِقًطاْیَّ ْْ-س  ونَّ ِمن  ؤ  ٍمْی  و  ِئٍذْْ-ِلقَّ مَّ و  ْیَّ وه  ج  ْو    

 یادسپاری:
و»درکدمات  -2 وان،ِْصن  ن يانْان،ِقن  نيا،ْب  ، به سبب آنکه نون ساکن و حروف یرمدون «د 
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گ «واو و یاء» کدمه قرار   «ِاظهار ُمطلق»شود، و به آن  اند، ادغام انجام نمی رفتهدر یک 
وانگردد، مانند:  گویند؛ این نکته در زبان فارسی نیز رعایت می می ن  ن يادْ-ع   .ب 
کف»ادغام  -1 و در حـرف  «ادغام متقاربیف»، از اقسام «یرملو»در پنج حرف  «نون سا
 .است «متمائلیف»، «نون»
کف»ادغام  -3 کف»، جایز است ولی ادغام «الم»در حرف  «نون سا در حرف  «الم سا
ْ، مانند: نیست، جایز «نون» م  عَّ ْنَّ ل   .ق 
کف و تنرررویف»ادغـــام  -3 ـــرا ، اســـت «نررراق »، «واو و یررراء»در دو حـــرف  «نرررون سرررا زی

ه»صفت  خواهد بود. 2«َانَ،می»ماند،درنتیجه صدای آنها نون و تنوین باقی می«ُغن 
کف و تنویف»ادغام  -5 ت قرب مخرج و  «الم و راء»در دو حرف  «نون سا ت شد  به عد 

ـاسـت «ادغرام ترام»اشتراک در بیشـتر صـفات اصـدی،  حـرف  ۀ، از ایـن رو صـفت ُغن 
کدی از بین می    رود. نون ساکن، به 

 علت ادغام
ت ادغام» تماث  با حرف نون و تقار  در مخرج یا ص،ات در بقیۀ حروف »، «عل 

 «.است)یرملو( 
ه «نونادغام نون در »  .است، ادغام متماثدین و از نوع ادغام تام و با ُغن 

                                                           
کدم 2 می» ۀ.  نف  کدمات « ا  نف»از ترکیب  م»به معنای بینی، « ا  ، در اسـتنسـبت « ی»به معنـای دهـان و « ف 

 «.دهانی -بینی»مجموع یعنی صدای ترکیبی 
کن» ۀاز راه دهان، و ُغن  « واو و یاء»صدای  کن، گردد میاز راه بینی خارج « نون سا ، در هنگام ادغام، نون سا

د خوانده می ماند )ادغام ناقپ(  ، محفوظ می«نون» ۀشود ولی ُغن   تبدیل به واو و یاء شده و به صورت مشد 
ه،  خارج می« دهان و بینی»در نتیجه، صوت همزمان از راه  گردد )صدای واو و یاء از راه دهان و صدای ُغن 

گـر  ت آن، در هنگام ادغام، با انگشتان خود راه خـروج بینـی را ببندیـد، ا از راه بینی(. برای پی بردن به صح 
کامال  قطع شد، معدوم  که حالت خیشومی خالپ بوده و صحیح نمی میصدا  گونه  گردد  گر هی   باشد و ا

کیفیت صدا به وجود نیامد، معدوم می ـا اسـتکه حالت دهانی خالپ بـوده و اشـتباه گردد  ت ییری در  ، ام 
کند و حالت دهانی خالپ به خود بگیـرد، نتیجـه می ت صدا ت ییر  کیفی  گر  کـه  ا ـه»گیـریم  مـا « ادغـام باغن 

 ده است.صحیح بو
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ه(، «ادغام نون در میم» کامل در تمامی صفات )جهر، توسط، استفال و ُغن  ، تقارب 
ه   .استو از نوع ادغام تام و با ُغن 

تقارب در مخرج و صفات )جهر، توسط، استفال و انفتا (  «ادغام نون در الم و راء»
ت ق ه و به خاار شد   .استرب مخرج از نوع ادغام تام و بدون ُغن 

ـۀ «ادغام نون در واو و یراء» ، تقـارب در صـفات )جهـر، اسـتفال و انفتـا ( و تشـابه ُغن 
که در واو و یاء ساکن وجود دارد و چون تقـارب آنهـا تنهـا در صـفات  نون با مد و لین 

ه  می   .استباشد، ادغام آنها از نوع ادغام ناقپ و با ُغن 
 ها نذاری موارد ادغام در بعضی از قرآن عالمتروش 

کن را بـدون عالمـت سـکون  در بعضی از قرآن ها، برای راهنمای قـاری قـرآن، نـون سـا
ݠْمممممݭݭݭݠْمممممݨݨݨݨݨݠْممم»و عالمت تنوین را به اور نامساوی «ن» ݧ اند تـا دملـت بـر عـدم اظهـار  قرار داده «ممممݨݨݨݨݧ

کن  و تنوین نماید، و روی چهار حرف  انـد  عالمـت تشـدید قـرار داده« مـن لـر»نون سا
«ْ ْم  ،ْر  ،ْل  کنـد ولـی « تامادعام »تا دملت بر  «،ْن  کن و تنوین در این چهار حرف  نون سا

پادغـا»اند تا دملت بر  را بدون عالمت تشدید نوشته« ی –و »دو حرف  نـون « م نـاق 
کن و تنوین در این دو حرف نماید، مانند:    سا

ْ
َّ
ْْأ ِمس  ط  ن ِیْْْْ-نْن َّ د 

یْ ْْ-ِمنْل َّ ْْرخَّ ه  ن  اِم  ورْْ-ݠ ف  ْغَّ ِحیم  ْر َّ قْ-ݠ ِد  ص  اْم  مَّ اِل  ْْ-ݠ ِعیَّ نْم َّ ْمَّ
وِلْ س  نْر َّ وْ-عَّ د  ْعَّ ًلاِْمن  ي  ن َّ اْلْ-ݠ  لًَّداْمَّ وَّ اْوَّ ْْ-ݠ ر  نْیَّ ْمَّ د َّ آِءیْْ-تَّ رَّ ِلكْ-ِمنْوَّ ْمَّ ذ  خ 

 
ی ْیَّ ْݠ  

  تمرین:
اْْ اِمهَّ مَّ ک  ْاَّ اْْْ-ِمن  هَّ لَّ و  ْحَّ ن  ْْ-مَّ ِکیم  ْحَّ ِلی   اْْ-عَّ ِبي ً رَّ اًناْعَّ ءَّ ر  وًراْ-ق  ف  ِلیًماْغَّ ْحَّ

ٍةْ آِئبَّ ْغَّ ْْ-ِمن  ٍةْک  ِبيثَّ ٍةْخَّ اْْْْ-ِلمَّ نَّ ف  س  ْخَّ ن  اِتْْْْ-مَّ زَّ مَّ ْهَّ ٰدْْْ-ِمن  ِریًقاْهَّ ْیفَّ
ًراْ ي ًئاِْام  اًباْ-ش  آًءِْحس  طَّ ِحیٍصِْمْْ-عَّ ْمَّ آِءْْ-ن  ِْلقَّ ٍةِْمن  یَّ ْْ-فِیِْمر  اِقمعݬٍ اٍبْوَّ ذَّ ِْبعَّ

ِصیٍرْْ اْنَّ ْلَّ ْوَّ لٍِی  ْوَّ ْْْ-ِمن  ك  ِب  ْرَّ ًلاِْمن  ض  ْْ-فَّ ونَّ وِقن  ٍمْی  و  ِْلقَّ ات  ایَّ ْْْ-ءَّ آء  ْیَّش  ن  ْمَّ
ًةْْ ِخرَّ اًماْنَّ ِتْْْْ-ِعظَّ عَّ فَّ ْنَّ ْْْ-ِان  م  ِبث ت  ْلَّ اِزٍبْْ-ِان  ِْطیٍنْلَّ ِمیًماْ-ِمن  ْحَّ ِمیم  ْحَّ
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 پرسش و تمرین 

کن و تنوین نزد حروف بیست و هشتگانه را تو یح دهید. کمح -2  نون سا
 حروف حدقی را نام ببرید. -1
کن و تنوین چند نوع است، با ذکر مثال تو یح دهید. -3  ادغام نون سا
که از ادغام  -3  ساکن استاناء شده است را نام ببرید.نون کدماتی را 
کن و تنوین را مشخپ « دخان» ۀسور -5  .کنیدرا تالوت و موارد ادغام نون سا

* * * 

 جهت مطالعه  

کن و تنوین    اشعار مقدمۀ جزریه در رابطه با احکام نون سا
ی -65 لـــــف  ون ٍّ ی ُ ن ٍّ َو ی ُ ــــــوی  ی  ا  ݦݦݦݦݦݨݨݨݨ  َو ُجکــــُم ی َ ق  ، ِاج  لــــــب ٌ اٌم َو ف َ ذع  هاٌر اݗ  ِاط 

کنه( یافـــت میو حکـــم تنـــوین و  شـــود )عبـــارت اســـت از(: اظهـــار، ادغـــام و  نون)ســـا
  قدب)به میم(، اخفا.

م -66 ع ِ ِهز َو اذ َ ِ َاط  لق  ِ الجَ َد َجزف  ِعب  م  ف َ ِ ه ٍّ َلز  ب  َ ع ُ ا، لا ی ِ ی الل اِم  َو الــــــز   ف ِ
ه مزم است. ن  کن؛ در مم و را، بدون غ  کن؛ و ادغام    پس نزد حرف حدقی اظهار 

َمــ -67 ـــی: َو َاذع ِ ه ٍّ ف  ــــب  َ ع ُ وِمن ُ »ــــــــن  ی ِ کِلــــــــَمه ٍّ کـ :   «و ی ُ وا»ِال ا ی ِ َوی ُ ا، َعب  ی   «ُذی 
ه در )چهار حرف(  کن با ُغن  ن»و ادغام  کدمـه واقـع شـده «ُیوم  کـه در یـک  ؛ مگر وقتـی 

  «.دنیا، عنوان»باشند؛ مانند: 
ا -68 ه ٍّ َکد َ ب  َ ع ُ ا، ی ِ َد الب  لب ُ ِعب  ا َلذی  َو الق َ ق  ذ َ  ݦݦݦݦݦݦ  ݦݦݦ ِلاج  ِ ُاخ ِ زوف  ی الجُ اف ِ  ای 

ـه، )و(همچنـین؛ اخفـاء نـزد بـاقی حـروف  و قدب)به میم( نزد باء اسـت، همـراه بـا ُغن 
 اخ  شده است.

 



 

 

 
 
 
 

 درس چهاردهم  
 («2)احکام نون ساکن و تنوین »

ْلب )ِاقالب( -3  ق 
کردن»، در ل ت به معنای: «َقْلب»  .است «دنرنونی و تبدی  

کف و تنوی» :و در اصطال  قرائت کردن نون سا کف فتبدی    .«است به حرف میم سا
کف و تنویف » کف نرزد براء» حکمو  «نردد میم میقلب به باء، نزد نون سا را دارد  میم سرا

ه همراه  وشده  اخ،اء که  .«استبا ُغن 
ررهررا برره مخرررج بررا، نزدیرر  و صرردای  لب، اخ،ررای مرریم»هنگــام  دو  ۀمرریم برره انررداز ۀُغن 

ْْاَّْ  گردد؛ مانند: ادا می «باء»و س س حرف  «شود میحرکت، از اضای بینی خارج  م  ه  ِدِْْمۢنْْ-ۢنِبئ  ع  ِصیرْ-بَّ ابَّ ِْبمَّ آءْ-ݠݠ زَّ اْجَّ ِْبمَّ ةْ-ݠݠ ن َّ ْجَّ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݠݠ
ٍةْْݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ وَّ ب  ِْبرَّ  

ت قلب )اقال (  عل 
کف و تنویف و ادای حرف با» بعرد از آن، مسرن  اسرت، و ادغرام نیرز بره  ،ءاظهار نون سا

برررای سررهولت در تل،ررظ، حرررف نررون »رو ایــن ، از «نیسررتدلیرر  ُبعررد مخرررج، مناسررب 
کف، قلب به میم  صـفت  ،ءشـدن بـا حـرف بـاقریب المخرج تا ا افه بر  «نردد میسا

  آن نیز محفوظ بماند. ۀُغن  
 ها در بعضی از قرآن« اقال »نذاری موارد  عالمتروش 

، عالمـت سـکون  «اقرال »ها، برای راهنمـایی قـاری قـرآن در مـوارد  در بعضی از قرآن
کن را ننوشته کند و د نون سا کـوچکی»ر عـوض، اند، تا دملت بر عدم اظهار  را « مـیم 
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کن به میم نماید، و در مورد تنوین  «ۢنْ»اند  روی آن قرار داده تا دملت بر اقالب نون سا
کن اسـت نشانۀ آن که  تکرار شکل حرکت بود، یک شـکل آن را )کـه نماینـده نـون سـا

کـوچکی»اند و در عوض به جـای آن،  را( ننوشته کنـار شـکل باقیمانـده قـرار « مـیم  در 
ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݠݠْمممممممݩݩݩݠݠْممممم»اند تا دملت بر اقالب نون تنوین به میم نماید.  داده

  مانند:؛ْ«ممممممݩݩݩݩݠݠْممممممممݩݩݩݩ
َِّْْمۢنْ ِدْٮݭݭݓ ِصیرْ-ع  ْبَّ اْݩݩݩݠݠ ِإۢنْْ-ِبمَّ ْْفَّ ت  غَّ مْ-بَّ و  هَّْْاݠݠْقَّ اْ-ْلٍَّةْاِبجَّ طَّ ل  ݩݠݠْݨݐْںِبس  ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݩݩݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݧ

ٍنْْݩݩݩݩݩݩݩݩݩ ِی  ْبَّ
ع ج  ْرَّ ْݠݠ ِعید  ْْْ-ْْبَّ ۢنِبك  ْْْ-ِْْمنْذَّ زَّ ْآءجَّ اْݠݠ انْْ-ِْْبمَّ وَّ ْعَّ ْݠݠ نَّ ی  ونِیْنْْۢاَّْْْ-ْْبَّ ِْبئ 

 اخفاء -4
کف و تنویف، نزد پانزده حروف باقیمانده اخ،اء »  .«نردد مینون سا

  ادای نون برسد)در هنگام شروع اخفاء، زبان 
به ارف مخـرج  ،(بدون اینکه به محل 

 ۀبه انـدازنون  ۀو همزمان )قبل از تدفظ حرف بعدی( ُغن  ، 2شدهکشیده حرف بعدی 
گـاه حـرف مـابقی بـه سـهولت و آسـانی  و آنشود  از مجرای بینی خارج میدو حرکت 
  گردد. تدفظ می

                       

  وضعیت اظهار نون ساکن نزد همزه       وضعیت اخفای نون ساکن نزد قاف
کدم ْ ۀبه عنوان مثال، در  الَّ ْقَّ ن  کن نزد »، هنگام مَّ نوک زبـان « قافاخفای نون سا

صل نمـی به مخرج نون زبـان بـام رفتـه و بـا ابتـدای زبـان  ۀانتهـا و ریشـ، بدکـه گـردد مت 
                                                           

، اخفـایی اسـت «اخفاء»و بهترین گردد  می. در اخفاء، مخرج نون در مخرج حرف بعدی مستتر و مخفی  2
کـه حـرف بعـدی چـه حرفـی اسـت، از  رو  ایـنکه قبل از تدفظ حرف بعـدی، شـنونده بتوانـد تشـخیپ دهـد 

 .گردد میاند: بوی حرف مابقی، قبل از اداء در اخفاء مشخپ  گفته
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ـه»صـوت بـه صـورت  ۀو بـا حفـظ ایـن حالـت، عمـدگـردد  میکوچک، متصل  از « ُغن 
« قــاف»کنــد و ســ س حــرف  دو حرکــت ادامــه پیــدا می ۀشــود و بــه انــداز بینــی ادا می

 .گردد میتدفظ 
که  ت اخ،اء»مزم به یادس اری است  بستگی به نوع حـرف مـابقی دارد، بـدین  «کی،ی 

گـر حـرف مـابقی از حـروف  کـه ا کن و تنـوین، « اسـتعال»معنـی  باشـد، اخفـای نـون سـا
ــرحجم» ــاء « اســتفال»و چنانچــه از حــروف « درشــت و پ « رقیــق و نــازک»باشــد، اخف

 2 خواهد بود.
کن و تنــوین در نــزد هــر یــک از  گــردد از مطالــب فــو ، روشــن مــی کــه اخفــای نــون ســا

نــزد حرفــی را « اخفــاء»ف باقیمانــده بــا دیگــری، تفــاوت دارنــد و چــه بســا فــردی حــرو
رو مزم ایـن صحیح انجام دهد ولی نزد حرف دیگر نتواند به خوبی اخفـاء نمایـد، از 

گانه، تمرین شود.   است، تمامی موارد حروف پانزده 
ْْ«:ت» م  ت  ن  ْْ-اَّ ِمل  ح  ْتَّ ْْ-إن  م  ه  ذ  خ  ا  ْتَّ ًة اِحدَّ ن َّْْ-وَّ رِْاٍتْجَّ ج  ْْ-یْتَّ ج  ر  خ  ْتَّ ة  رَّ جَّ ْش 
نْ ْ«:ث» ا  ْٱل  ْثْٰموَّ نَّْْ-ی ب َّت  ْثَّ ن 

َّ
ْأ ْْ-اك  اًجا ج َّ ْثَّ آًء ْْ-مَّ ِمین ْاَّ م َّ ْثَّ اٍع طَّ ْْ-م  وَّ ْثَّ ر  ی  ْاًباخَّ

تَّْْ«:ج» ی  جَّ ن  ااَّ ْْ-ْمنَّ لَّ عَّ ْجَّ ْْ-ِان  ْح  ا م ً ْجَّ ا ِدْْ-ب ً ْجَّ ٍق ل  ْخَّ ْْ-یٍد ة  اِریَّ ْجَّ ن  ی  ْعَّ ا ِْفیهَّ
ْْ«:د» م  ه  دَّ ْْ-ِعن  وِنِه ْد  اْ ْ-ِمن  ِْدهَّْک  ًْسا ْْ-اًقا اِفٍق ْدَّ آٍء ْْ-مَّ ة  اِنيَّ ْدَّ ان  وَّ ِْقن 
ْْ«:ذ» م  ک  ت  ر  ذَّ ن  اَّ ٍبْ-فَّ هَّ ْذَّ ْ-ِمن  ات  ْذَّ اًرا ْْ-نَّ ٍة بَّ غَّ س  ٍمِْذیْمَّ و  ْبَّْْ-یَّ ِْذرَّ ِهْاِسط  ی  ْاعَّ
نَّْْ«:ز» ل  زَّ ن  ْاَّ ْْ-اه  م  ت  لَّل  ْزَّ ِان  ًةْْ-فَّ ِکی َّ ًساْزَّ ف  اِنْْ-نَّ جَّ و  ٍةْزَّ اِکهَّ ًقاْ-فَّ لَّ ْزَّ ِعیًدا ْس 

                                                           
ک 2 کیفیت اخفاء دخالت دارد، همین. همانگونه  اور صفت  ه صفت استعالء و استفال حروف مابقی در 

گــر  مـی یــا خیشـومی بــودن آن( نیـز دخالــت دارد، ا نف  کیفیــت اخفــاء )ا  شـدت و رخــوت حـروف مــابقی نیـز در 
می»حروف مابقی از حروف رخاوه باشد، اخفای نون ساکن،  ف  که صدای ُغنه، همزمـان « ان  خواهد بود، چرا 

گــر حــروف مــابقی از حــروف شــدیده باشــد، اســتحــروف رخــاوه در جریــان مخــرج از فضــای بینــی و  ، ولــی ا
کن،  کـه حـروف شـدیده، انسـدادی اسـت و مـانع خـروج « خیشومی»اخفای نون سا محس خواهد بود، چرا 

گردید. همان ؛گردد میصدای غنه از فضای دهان  که در تصویر اخفای نون، نزد قاف مالحظه   گونه 
کــه بــا  کن نــزد بــاء نیــز خیشــومی محــس اســت، چــرا  از حــروف « بــاء»توجــه بــه مطدــب فــو ، اخفــای مــیم ســا

کـافی  مـیم از فضـای بینـی خـارج می ۀرو تمـامی صـدای غنـ اینباشد از  شدیده و انسدادی می گـردد، تنهـا 
هـا( هـدایت  هـا را بـه مخـرج بـاء )قسـمت تـری لب هـا(، لب است به جای مخرج میم )قسمت خشکی لب

گردد.ک  نیم، تا حرف باء به راحتی تدفظ 
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ن ٰسْْ«:س» اَّ ْىفَّ م  ْ-ه  ونَّ ک  یَّ ْس  ن  ِْسي-اَّ ًة فَّ ل  ْݦݦْݖز  ت  ْ-ئَّ ونَّ اه  ْس  ٍة رَّ م  ْغَّ ْْ-فِی م  ه  لَّ اَّ ْس  وج  ْفَّ
ْْ«:ش» ر  ن ش  ْْ-یَّ وا ِهد  ْش  ِان  ْْ-فَّ اًدا ِْشدَّ ًعا ب  ِدْݩݩݩݩݩݩ ْرْ-س  ْش  ٍن ْک  ي ًئاْ-یٍد ْش  س  ف  ْنَّ
ناْْ«:ص» ر  ص  ان  ْْ-فَّ رَّ بَّ ْص  ن  ِلمَّ ْْ-وَّ ًماْص  و  ْاِلِحْقَّ ٍرْْ-ینَّ ص  ر  ْْ-ِبِریٍحْص  ر  ف  ْص  الَّة  مَّ ْجَّ
ْْ«:ض» وٍد ض  ن  ْمَّْْ-مَّ ل َّ ْض  ْْ-ن  ذَّ ْعَّ ًفا ِْضع  ْْ-اًبا ف  ِْضع  ل ٍ

ِْضیٰزْْ-ِلک  ة  مَّ ْیِقس 
ْْ«:ط» طَّ ِْقن  ْْ-اًرا ن َّ ک  قَّ

ل َّ ْطَّ ِویْ-ِان  ْطَّ ًحا ب  ْمس  ْْ-ًلا ٍة بَّ ِی  ْطَّ ٍة ِلمَّ ْْ-ک  ونَّ اغ  ْطَّ م  و  ْقَّ
ْْ«:ظ» ونَّ ر  ظ  ن  ْْ-یَّ هیٍر ْظَّ ِلیمِظْْ-ِمن  ْظَّ ا

ْمل ً ْْ-ًلا وا م  لَّ ْظَّ ٍم و  ْْ-قَّ ات  مَّ ل  ْظ  اب  حَّ ْس 
ْْ«:ف» م  ه  س  ف  ن  ْْ-اَّ ونَّ ک  یَّ ْفَّ ن  ْْ-ک  ٰوْْ-اْیهَّْاِلًداْفِْخَّ تَّ اس  ٍةْفَّ وِْمر َّ ْفِیْ-یْذ  ام  عَّ ِْاط  و  ْاَّ
ْْ«:ق» ونَّ ِقم  ن  ْْ-تَّ ل  ب  ْقَّ ْْ-ِمن  ِریًبا ْقَّ اًبا ذَّ ْْ-عَّ ت  ِتلَّ ْق  ن ٍب ْذَّ ی ِ

ِمْْ-ِباَّ رِْس  ْقَّ ْيٍبْیع 
ْْ«:ك»

َّ
رِْٱ کَّ ن  م  ْمَّْ-ل  ْک  ْن  بِْْ-انَّ اْک  و ً ل  ٍةْْ-یًراْع  اِذبَّ ٍةْک  اِصیَّ ْْ-نَّ ِریم  ْک  ان  ءَّ ر  ق  ْلَّ

 

ت اخ،اء  عل 
ــا «حــروف مــابقی»، نســبت بــه «نــون ســاکن»مخــرج  ۀفاصــد ، نــه بســیار دیر اســت )ت

رو حــالتی  ایــنشــود(، از  باعــث اظهــار شــود( و نــه بســیار نزدیــک )تــا باعــث ادغــام
ــه بــه ایــن دیری و ، اســت« اخفــاء»همــان کــه مانــد بــین اظهــار وادغــام می بــاقی و بــا توج 

 :«مراتب اخ،اء نیز مت،اوت است»، «نون»نزدیکی حروف مابقی، نسبت به حرف 
 باشد؛ می« ااء، دال، تاء»ترین مرتبه، نزد حروف  نزدیک -2
کاف»دیرترین مرتبه، نزد دو حرف  -1  است؛« قاف و 
   باشند. می« حروف ۀبقی»حد   وسط آنها،  -3

 ها نذاری موارد اخ،اء در بعضی از قرآن عالمتروش 
هــا، بــرای راهنمــایی قــاری قــرآن، در مــوارد اخفــاء، هماننــد ادغــام  در بعضــی از قرآن

کرده کـه  ناقپ )ادغام نون ساکن در واو و یاء( عمل  سـکون نشـانۀ اند، بدین ترتیب 
کن را ننوشــته ــون ســا ــه اــور نامســاوی «ْن»اند  ن ــوین را ب ݭݭݠْممممممݩݠْممم»و عالمــت تن ݫ قــرار  «مممممݩݩݦݦݦݠْمممممممݭݭݫ

کن و تنوین نماید و حروف مابقی را نیز بـدون  داده اند تا دملت بر عدم اظهار نون سا
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ــاقی  عالمــت تشــدید نوشــته کنــد، در نتیجــه حــالتی ب ــر عــدم ادغــام  ــا دملــت ب اند ت
که همان ماند  می   مانند: ؛است« اخفاء»بین عدم اظهار و عدم ادغام 

ْْْْإن م  وه  ع  د  ِبيِلْْْْ-تَّ نْْس  ْْْ-عَّ ر  فَّ ص  ْْم  م َّ اث  یءْْ-ݠ ْش  ِل  بِمنْک  ْس  اݦݦݦݦَّْݠ ً ْبݧ
س

 
ی ْْبَّ ِدید  ْْش  ْْْْ-ݠ قَّ د َّ ص  نْْتَّ مَّ ولْ-فَّ س  اْْر  ْݠ ْٰذْک  ی ْْ-ِلك  ونِیْݠْرمخَّ ِعین 

َّ
ی ْفَّ

ْ
اماِْقیلِإل َّ لَّ اْس  اًماْݠ لَّ اْس  ْْْ-ݠ ِمل  ح  ْْْ-إنْْتَّ م  ک  ونَّ نِذر  ی  نِظْْْ-وَّ اْت  لَّ وِنْفَّ ْر 

ک و افتراق اخفاء و ادغام ناقص  وجوه اشترا
 وجوه اشترا :

 .گردد نمیدر هر دو مورد، حرف نون از مخرج اصدی تدفظ  -2
ه»در هر دو مورد، با  -1  .استهمراه « ُغن 

 وجه ااتراق:
د می -2 د نمی در ادغام ناقپ،حرف بعدی مشد   شود. شود ولی در اخفاء، مشد 
ــه حــرف بعــدی را شــروع مــینخســت در ادغــام نــاقپ،  -1 نــون و  کنیم، همــراه بــا ُغن 

کن  ۀ، ولی در اخفاء، نخست دو حرکت ُغن  خوانیم س س حرف بعدی را می نون سـا
 2کنیم. آیریم و س س حرف بعدی را شروع می را می

که روی صدای  یادسپاری: کنیم  ت  قبل از نون  حرفدر حالت اخفاء، باید دق 
ی تولید خواهد شد، مانند: در زیرا ساکن، مکث نشود  ْاین صورت حروف مد  م  ت  ن  ک 

) م  ت  ون  (ْ-)ک  م  ک  ان  )عَّ م  ک  ن  (ْ-عَّ م  ک  )ِمین  م  ک  نون و میم  ۀو همچنین این نکته در ُغن   ِمن 
گردد، مانند  د نیز باید رعایت  دمشد  م َّ حَّ د»ْ،م  ام َّ حَّ اد»ْیا «م  م َّ حَّ  ، نشود.«م 

                                                           
ه، سه مرحله داریم:. 2  در ادغام با ُغن 

کن بـه انـداز ه نون سـا کن به حرف بعدی؛ دوم: همزمان، غن  ل: تبدیل نون سا دو حرکـت از مجـرای بینـی  ۀاو 
 حرف بعدی. ۀ؛ سوم: تدفظ دیبارگردد میخارج 

ه، دو مرحله داریم:  ولی در اخ،ای با غن 
ـه نـون بـه انـدازه دو حرکـت از مجـرای بینـی اول: همزما ن با نزدیک شدن زبان به ارف مخرج بعدی تنها غن 

 ؛ دوم: تدفظ حرف بعدی.گردد میخارج 
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ْبَّْ  تمرین: ة  مَّ ِْحک  ْاِلغَّ ْْ-ة  ٍح م  لَّ رِْک  ص  بَّ ْفَّْْ-ِبال  ت  س  جَّ بَّ ِعْْ-ان  ْبَّ ًدا مَّ ْمِْْ-یًدااَّ ِدِهم  ع  ْبَّ ْن 
ن بَّْ ْْ-یِغْیَّ وِرك  ْب  ن  ِمْْ-اَّ ِصْس  ْبَّ ْیع  وِنْمِْْ-یر  ط  ْب  ِصْْ-ن  ِعبَّْبَّ ِْبال  ِلْمِْْ-اِدْیر  ق  ْبَّ ْاهَّْن 

ِهْ ْش  ْْ-یٍدِْمن  ونَّ ِصر  ن تَّ نَّْْ-یَّ ر  ن ش  اَّ ْفَّ ٍر دَّ ِثْفَّْْ-اِبقَّ ْک  ة  ْمياِکهَّ ة  ن َّْْ-رَّ ْجَّ ْاٍتِْمن 
ْ ِْان  م  ت  ن  ْْ-ک  ِطق  ن  زِْْ-یَّ ن  ْتَّ ْْ-یل  وَّ ز  لَّْاَّ ْثَّ ْْااًجا ًة ْْ-ثَّ ت  لَّ ق  ْثَّ ن  مَّ ْْ-فَّ ْجَّ ْاِنِبِْمن 
ْمَّْْ ِدْآِمن  ْص  ْْ-یٍدٍْء ِْضعَّ ًیًة ِر  ْْ-اًفاذ  ت  ل  لَّ ْض  وِْْ-ِان  ْطَّ ًحا ب  ْظِهْْ-یًلاس  ْیرٍِْمن 

ْ

 : «میم و نون بر دو قسم است ۀُغن  »
رر»_  0 رره»: «اصررلی ۀُغن  کرره در ذات  ُغن  کف و ای اسررت معمررولی  دو حرررف مرریم و نررون )سررا

 ؛«متحر ( وجود دارد
ری )ادغرام و اخ،راء( بره انرداز غنره»: «ارعی ۀُغن  »_  1 کره در حراالت خاص  دو  ۀای اسرت 

 :است زیرو شامل موارد  «نردد میحرکت عارض 
د؛ -2  میم و نون مشد 
 ادغام میم ساکن در میم؛ -1
کن و تنوین در دو حرف  -3  ؛«میم و نون»ادغام نون سا
کن و تنوین در دو حرف  -3  ؛«واو و یاء»ادغام نون سا
کن نزد حرف  -5  ؛«باء»اخفاء میم سا
کن و تنوین نزد حرف  -1  ؛«باء»اقالب نون سا
کن و تنوین نزد پانزده حرف مابقی. -7  اخفاء  نون سا
 پرسش و تمرین 
کن و تنوین نزد چه حرفی قدب به میم می -2  گرددد نون سا
کن و  -1  شودد تنوین نزد چه حروفی اخفاء مینون سا
کنید. -3 ه اصدی و فرعی را تعریف   ُغن 
ه فرعی را نام ببرید. -3  موارد غن 
 .کنیدرا تالوت وموارد اقالب و اخفاء آن را مشخپ  71تا آیه «واقعه»سوره -5



 

 

 
 
 
 

 درس پانزدهم  
 («1)مد  و قصر »

 ؛«ینرررری از مباحررررث بسرررریار مهررررم در علررررم قرائررررت و تجویررررد اسررررت»: «مررررد  و قرررررر»
کمتــر از حرکــات و ســایر عالمت ــت آن  ی  کــه خدیــل بــن ای  گونــهبــه نیســت هــا  و اهم 

اصــال  و تکمیــل هجــری قمــری( همزمــان بــا  270احمــد فراهیــدی )متوفــای ســال 
ـی»های قرآن،  عالمت یـان « مـد  »نیـز بـرای « عالمـت خاص  و ـع نمـود تـا راهنمـای قار

ی»قرآن برای  کشش بیشتر حروف مد   باشد.« مد  و 
کـریم، نخسـت بـه بررسـی جایگـاه آن در  ـت مـد  در قـرآن  ی  برای بهتـر روشـن شـدن  اهم 

 پردازیم. روایات اسالمی و فتاوای فقهای بزرگوار شیعه می

 جایگاه مد  در روایات اسالمی
کدینی از محمد بن جعفر و او از پدر  امام جعفر صاد  ثقل نقل  ؟ع؟امسالم 
که  می آنها  زیراپرستو  و چدچده نیک سفار  فرمودند،  ۀدربارپیامبر خدا؟ص؟ کند 

دانید  فرمود: میو در ادامه پیامبر؟ص؟ ، هستندترین پرندگان نسبت به مردم  مسنوس
که ْگوید:  گویدد می خواند، چه می گ رد و آواز می می وقتی  ح  ْالر َّ ْاهلِل ِم ِنْمِْٰبس 

ِْلل ْٰ د  م  حَّ ْال  ِحیِم* ْالر َّ عَّ ْال  ِب  ْرَّ ِمْاِه ْلَّ تا ُام  الکتاب )یعنی سوره حمد( را خواند و  ...ینَّ
که آخر آواز  می ْْگوید  رسد، می هنگامی  اْالض   ْلَّ ݩ ِْلݦݦݦݖْاوَّ ݧ  ؟ع؟، )س س امام صاد ینݧ

وتَّْ»فرمایشاتش فرمودند(:  ۀدر ادام ْص  ْاهلِل سول  ْرَّ ِْبها د َّ ْْ،همَّ ْالض   ا لَّ ݩ ِْلݦݦݦݖْاوَّ ݧ پیامبر  «ینݧ
ْْصدایش را در  ؟ص؟خدا اْالض   ْلَّ ݧ ِْلݦݦݦݖْاوَّ ی آن را  2داده است. مد  می ینݧ )یعنی الف مد 

کشش بیشتر می  خواندند(. با مد  و 
                                                           

کافی، ج 2 اف، حدیث  113،   1. فروع  ید، باب الُخط   (.1)کتاب الص 
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ت قرائـت  مـردی نـزد ابـن مسـعود قـرآن می: »نویسد می ابن الجزری خوانـد )تـا از صـح 
قَّْْخــود مطمــئن شــود( هنگــام قرائــت  ممدَّ مماْالص   مَّ ْاِإن َّ ممرَّ قَّ ف  ِْلل  ممآت  س  مَّ ْال  آن را 1ِکیِنْاِءْوَّ

گفت: پیامبر خـدا« مد  »بدون  بـرای مـن ایـن چنـین نخوانـده  ؟ص؟خواند، ابن مسعود 
اســــت. آن مــــرد پرســــید: آن حضــــرت بــــرای شــــما چگونــــه خوانــــده اســــت، ای ابــــا 
گونه خوانده  گفتند: آن حضرت برای من، این  عبدالرحماند ابن مسعود در جوابش 

قَّْْاست  دَّ اْالص   مَّ ْاِإن َّ رَّ قَّ ف  ِْلل  ْآت  س  مَّ ْال  کدمـه ِکیِنْاِءْوَّ ْْو آن را )یعنـی  مرَّ قَّ را( مـد   آِءْف 
 1داد، پس شما هم آن را مد  بدهید.

 جایگاه مد  در فتاوای فقهای بزرگوار شیعه
بعضـی فتـوا ؛ مختدف است «مد  غیر طبیعی»فتاوای فقهای بزرگوار شیعه در رابطه با 

رررر  و الزم»بـــه  ـــد داده «وجرررو  مرررد  مت  گروهـــی رعایـــت 3ان مرررد  مترررر  را احتیررراط »، 
 اند: اند و بعضی دیگر فرموده تهسدان «الزم را واجب»و مد  3«مستحب  

کرره بررا مررد  خوانررده شررود» گروهــی دیگــر فتــوا داده 5.«بهتررر آن اسررت  کــه  و  بایررد مررد  »انــد 
ن،ته شرد، راترار ننننرد، احتیراط  که  کنند و چنانچه به دستوری  واجب و الزم را رعایت 

کند و دوباره بخواند که نماز را تمام   1.«آن است 

 معنای مد  و قصر
 است. «زیادت، اا ونی و کسش»در ل ت به معنای:  «مد  »

                                                           
 .10. توبه/  2

 .325،   2. النشر، ج 1

، حضرت آیت اهلل سیسـتانی، تنهـا در مـد  مزم 515مسسله . رساله عمدیه حضرت آیت اهلل بهجت )ره(،  3
ین( فتوا به وجوب داده ال   .959اند، مسسله  )و م الض 

 .2021. رساله عمدیه حضرت آیت اهلل وحید خراسانی، مسسله  3

 .2003. رساله عمدیه حضرت امام خمینی )ره(، مسسله  5

گد ایگانی، صافی و نوری همدانی(. تو یح المسائل با فتوای سیزده نفر از مراجع مع 1  ظم تقدید )خوئی، 
کشـــیده شـــده  حروف که بگویند عرفا   یعنی کند، می کفایت« صـــد  مـــد  »از نظـــر شـــرعی،  ننتررره: ی بیشـــتر  مـــد 
 است.



 
 

 
 082 ▪ «0»درس پانزدهم: مد  و قرر 

 

ی پیش از مقدار طبیعی»و در اصطال  قرائت:   .«است کسش صوت در حروف مد 
کوتاهی»، در ل ت به معنای: «قرر»  است. «بازداشتف و 

ی به طور طبیعی و بدون کسش اضاای»قرائت:  ودراصطال   .«است ادای حروف مد 
ی» کشــش حرکــات می«حررروف مررد  بــه شــوند،  ، بــه اــور ابیعــی باعــث دو برابــر مــد  و 

کشـــش بـــیش از دو گوینـــد می «مرررد طبیعررری، ذاتررری و اصررلی»بـــه آنهــا  همــین خـــاار  .
مرد غیرطبیعری، »رو بـه آنهـا  ایـندارد، از  «سربب»بـوده و نیـاز بـه  «غیرطبیعی»حرکت، 

 .گویند می «عارضی و ارعی

کشش مد  و اسامی آنها  مقدار 
کمتـر  «کسرش مرد   مقدار» ی نهفتـه اسـت(  از دو حرکـت )کـه در ابیعـت حـروف مـد 

کار جواز مد  است( بیشتر  2نبوده و از شش حرکت  .نیست)که حدا
ــا توجــه بــه نــوع قرائــت  «اسررتمررراد از حرکررت، زمرران تل،ررظ یرر  حرررف متحررر  » کــه ب

 .استدر( متفاوت ح  )تحقیق، تدییر و 

 اسامی مقادیر مد  
 = سه حرکت؛ رراوق قَ  -1   = دو حرکت؛ َقرر -2
ط -3 ط -3  = چهار حرکت؛ َتَوس ُ  = پنج حرکت؛ اوق َتَوس ُ
 = شش حرکت طول -5

                                                           
ُکُتـب قـدما )عدمـای پیشـین تجویــد( مقـدار مـد  غیرابیعـی و عار ــی را دو برابـر مـد  ابیعـی و ذاتــی، 2 . در 

کرده عف   مشخپ  رب  اند )   ی الض   ُهن   ف  د    23ابوعمرودانی، التحدید فی امتقان و التجویـد،    األول(، ی م 
 .هجری( 333)متوفای 

کرده  اند. کشش بیشتر از شش حرکت جایز نیست و عدمای تجوید و مراجع بزرگوار تقدید، از آن نهی 
عدی که فقیه زمان خـود  نیـز بـوده، مال  کـه می2023)متوفـایقـاری  از جمده عدمای تجوید   گویـد: هــ( اسـت 

نین انجـام  جایز نیست کشش بیشتر از پنج الف)پنج حرکت( و آن» چه بعضـی از ائمـۀ قرائـت و بیشـتر مـؤذ 
کراهتش شدیدتر است ترین بدعت دهند، از زشت می  «.ها و 

گــر بــیش ازم» همــۀ فقهــای شــیعه نیــز بــر ایــن مســئده، اجمــاع دارنــد: کــه مــد  واجــب اســت، ا قــدار در جــایی 
کند، نماز باال است کدمه  کدمه از صد  آن   «.متعارف، مد  داده شود و باعث خروج 

ل،   ی   (.33؛ العروة الوثقی في أحکام القراءة، مسسله 50)المنح الفکریل في شر  الجزر
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 اقسام مد  
 «:مد  بر دو قسم است»
ی بره آن باشرد»_  0 کره قروام حرروف مرد  ی اسرت  حرروف »و بـدون آن،  «مد  اصلی، مرد 

ی    باشد؛ مانند: نیامده (سکون و همزه)کند یبعدازآن،سبب مد   تحقق پیدا نمی«مد 
ا وِتينَّ ْ         شود: بدون مد  می       ا  ِتنَّ   ا 

 .گویند می «مد  ذاتی و طبیعی»و به آن، 
 .«مد  عارضی»چون مد  در ذات این حروف نهفته است؛ در مقابل  ،«مد ذاتی»
 .«مد  غیرطبیعی»ته است؛درمقابل هفابیعت این حروف نر، چون مد  د«مد طبیعی»

ی»، «مد  اصلی»به   گردد. مدحق می «مد  بدل و صلۀ ُصغر 
ی در اصرر  همررز»، «مررد  َبررَدل» کف برروده و بررر اسرراس قاعررد ۀحررروف مررد  اجتمرراع  ۀسررا

ی     ؛ مانند:«نردند میهمزتیف، تبدی  به حروف مد 
وا وت 

 
واْ=ْأ ْت  ؤ 

 
انْ؛ْْْْأ انْ=ِْإیمَّ مَّ ْ؛ِْْْْإئ  نَّ امَّ ْ=ْءَّ نَّ مَّ

 
أ ْءَّ  

نــافع بــه روایــت »؛ تنهــا در قرائــت «اسررتمررد  طبیعرری و اصررلی »، در حکــم «مررد  برردل»
 خوانده شده است.« حرکت 1، 3، 1»به مقدار « یر 

که بر اثر اشباع حرکت»: «ُصغری ۀمد  صل» آید  هاِء ضمیر به وجود می واو و یایی است 
   ؛ مانند:«و بعد از آن، سبب مد  )همزه(، نیامده باشد

ْ ه  ْْوِْان َّ ج  ݩݩݩݩݩݩٰیْرَّ ݧ لݧ ْْیِْعِهْعَّ اِدر  قَّ ْْ-لَّ ه  ب   اٍتْْوْرَّ ِلمَّ ِهْْ-ِبکَّ ِم  ْا  ْْیْوَّ ِبيِهْْْوَّ ْاَّ  
 .است «مد   طبیعی و اصلی»در حکم  «صغری ۀصل  مد  »

هـــا ء   ـــمیر و وصـــل آن بـــه حـــرف  : امتـــداد حرکت«هررراء ضرررمیر ۀصرررل» یادسرررپاری:
کسره،یاءاستهمجنس همان حرکت  ی تولید  ؛ از مه،واومدی،واز   .گردد میمد 
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ی»:«ارعی مد  »_  1 ی،سبب ازحروف بعد که است مد  ، «آمده باشد(وسنون همزه)0مد   مد 
کشـــیده می ی بـــیش از مقـــدار ابیعـــی  شـــود و ایـــن مـــد   در ایـــن صـــورت حـــروف مـــد 

مــد  »، در مقابــل مــد  ابیعــی و «مــد  غیرابیعــی»و بــه آن اســت ا ــافی، فــرع  بــر اصــل 
 .گویند نیز میدر مقابل مد  ذاتی « عار ی

 اضافیعلل مد  
ی» -2 همررزه حرارری اسررت »، و «صرر،ت خ،رراء و ضررعیف هسررتند»، دارای «حررروف مررد 

ی، همـزه بیایـد، آنهـا را بـا مـد  و «سنگیف استقوی و تل،ظ آن  گـر بعـد از حـروف مـد  ، ا
)و بعضــی  ،گــرددخواننــد تــا ســبب تقویــت آنهــا نــزد حــرف قــوی  کشــش بیشــتر می

گردد(. اند: تا فرصتی برای تدفظ صحیح و آسان همزه گفته  ایجاد 
کنیف، جررایز نیسررت» -1 کنی بیایــد، «التقرراِء سررا ی، حــرف ســا گــر بعــد از حــروف مــد  ، ا
کسررش » ی را بررا مررد  و  کلمرره باشررند( حررروف مررد  نررر در یرر   کنیف )ا برررای راررع التقرراء سررا

یت ، )در واقع این مد  ا افی به جای حرکت است، تا سبب تقو«خوانند بیستری می
ی  گردد(. حروف مد 

که سبب آن همزه » ی   :«استانواع مد 
کلمه باشند»: «ر ت َ مد  ُم »_  0 که حرف مد  و همزه در ی   ی است     مانند: ؛«مد 

ْ آء  ِْسيْْٓ-یَّش  ت  ٓوْْ-ئَّ ْس  ْْ-ء  ةَّ آِئکَّ لَّ ِفٓیْْ-مَّ ْتَّ ْْ-ءَّ ونَّ آء    تَّش 
ر »قول مشهور در  رط»، «مقدار کسِش مد  مت  رط و اروق توس  و بعضـی بـه اسـت  «توس 

 اند. نیز خوانده «طول»
                                                           

  بر دو قسم است:« سبب مد  ».  2
 ، در لفظ ظاهر و مشهود است )همزه و سکون(؛«سبب ل،ظی»الف _ 
گـردد و هـدف از آن،  ولـی از نظـر معنـا، موجـب مـد  مینیسـت ، در لفظ ظـاهرو  مشـهود «معنویسبب »ب _ 

ِکتَّْ ۀدر آی« م»، مانند مد  الف است« درنفی ۀمبال » ْال  ْلَّْٰذِلك  ي ْاب  ْفِْارَّ  .یِهْبَّ
کید، صداهای « سبب معنوی» کاربرد دارد و برای تس معمـولی بیشتر از حالت « آ، ای، او»در زبان فارسی نیز 

 ها، اییو آدم خوبی استد! ای به او ندارم، آاای آدم شود؛ مانند: من هییی  عالقه کشیده می
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کلم»: «مد  من،ر »_  1 کلمه و همزه در ابتدای  که حرف مد  در آخر  ی است  بعد  ۀمد 
   مانند:؛ «باشد

ْ ك  آِْإن َّ نَّ ب َّ ِلٓیْْ-رَّ س  ر  ْْوَّ اْْ-ِإن َّ اِْإن َّ وݖ ال  نْ-قَّ
َّ
آْأ َِّْإن َّ ݧ ݧ ْݩݩݦَّْزمݩݩݧ اه  نَّ ِلْْفِٓیْْ-ل  ه 

َّ
ٓوْْ-أ ْق  م  ک  س  ف  ن 

َّ
ْاْأ  

کسررش مررد  »قــول مشــهور در  ررط»، «من،ررر مقرردار  ررط و ارروق توس  و اســت  «قرررر، توس 
 اند. نیز خوانده «اوق قرر»بعضی به 

ی، بر»: «کبری ۀمد  صل»_  2 هاِء ضمیر به وجرود آمرده و بعرد از آن،  اثر اشباع حرف مد 
   مانند: ؛گویند نیز می «مد  اشباع»و به آن  «همزه باشد

ْ الَّه  ْْمَّ ْْوݖ ه  دَّ لَّ ِْْبِهْْ-أخ  اًجاْیݖ وَّ ز 
َّ
ه ْْ-أ ار  دَّ ِْْمق  ْْوݖ فَّ ل 

َّ
ِنِهْْ-أ ْد  ِْْمن  اْیݖ

ِْإل َّ
 یادسپاری:

کدم -2 گردد، حـرف مـد  بـه دلیـل نداشـتن  ۀدر مد  منفصل، چنانچه روی  ل وقف  او 
، به مقدار ابیعی  ، عالمت مد  شود، هر چند روی حروف مد   ادا می« قصر»سبب مد 

 .استگ اری قرآن بر اساس حالت وصل  عالمتزیرا قرار داده شده باشد، 
صل  مد  منفصل،  عیف -1 از ایـن رو میـزان مـد  آن نبایـد بیشـتر از اسـت تر از مد  مت 

صل باشد.  مد  مت 
صل و منفصل، رعایت توازن، مزم است. بدین معنـا  -3 در میزان کشش مدهای مت 

گــر مــد  متصــل را بــه  ــط»کــه ا صــل را بــه خوانــدیم بایــد تمــام مــدهای « توس  ــط»مت  « توس 
گر مثال  مد   خواندیم در مـورد سـایر مـدهای منفصـل « قصر»منفصل را به  بخوانیم و یا ا

صـل و یـا چنـد مـد   کـه چنـد مـد  مت  نیز باید به همـین رو  عمـل شـود، بـه ییـیه وقتـی 
گیرند، مانند:  منفصل نزدیک یکدیگر قرار 

  
ْ مَّ ْالس   ِْمنَّ م  ک  ْلَّ لَّ زَّ ن 

َّ
ْأ اِْبِهًْءْآِءْمَّْآوَّ نَّ بَّت  ن 

َّ
ی ْْیْفَّ دَّ ٍةْآحَّ جَّ ه  ْبَّ ات  ْذَّ ِْئقَّ

ْْآِإن َّْ
َّ
نَّْأ ل  زَّ ْْآن  اِسِْبمَّ ْالن َّ نَّ ی  ْبَّ مَّ ک  ح  ِْلتَّ ِ ق  حَّ ِْبال  اب  ِکتَّ ْال  ك  ی  ْْآِإلَّ

َّ
ْأ ه  ْالل ٰ اك  ْرَّ  
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صل»با توجه به اینکه  -3 اء به « مد  مت  مـد  »اند، آن را  نخوانده« قصر»را هی  یک از قر 
انـد، آن را  هـم خوانده« قصـر»را چـون بـه « مد  منفصل»بل، گویند. در مقا می« 2واجب

 .گویند می« مد  جایز»
ی»برای راهنمای قاری، روی  -3 ی  آمـده باشـد، « سـبب مـد  »کـه بعـد از آن « حرف مـد 

هــا، بـرای تمیــز دادن  قـرار داده انــد، و در بعضـی از قرآن (ممممممممݨݨݡݖْممممممم)عالمتـی بـه ایــن شـکل 
عالمرت مرد  »و  «تر ترر و یرا ضرخیم عالمت مد  واجرب را ب رگ»، «جایزمد  واجب از مد  »

  مانند: ؛اند نوشته «تر تر و یا ناز  جایز را کوچ 
و ال  ْقَّ ْهْْٰݡݖ لَّْممݡْݖاِْإن َّ اݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݡݖْاؤ  ض  ِْءْلَّ

ْْݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݦݦݦݡݖ ونَّ
وْْْل   ال  ْقَّ ْهْٰݖ لَّْْݖاِْإن َّ ݡݖْاؤ  ݧ ݧ ݧ اݨݨݨݧ ض  ِْءْلَّ وݨݦݨݡݖ

ْݣݣل   ْنَّ ْݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦ
  :تمرین

ر ْش  ِْمن  م  ه  ْلَّ ن  ک  ْیَّ م  ْلَّ ْوَّ ْآکَّْݩݩݩݩݩݩݩݩَّ عَّ فَّ ْش  ْآِئِهم  ْْ-ء  ْجَّ ٓوْآوَّ ْء 
َّ
ْاْأ ِْعش  م  اه  ْآبَّ ونَّ ک  ب  ْْ-ًْءْیَّ ه  مَّ لَّ ع  ْیَّ ن  ْْوْاَّ

ْ آِئيلَّ رَّ ِنٓیِْإس  ْبَّ آء  مَّ لَّ ْْ-ع  اْتَّش  ْمَّ ْآوَّ
ِْإل َّ ونَّ ْْآء  ْیَّش  ن 

َّ
ْآأ ْاهلل  آْْ-ءَّ هَّ ًراِْمن  ی  اْخَّ نَّ ِدلَّ ب  ْی  ن 

َّ
یْأ ٰسٓ ْعَّ

ْ ونَّ اِغب  اْرَّ نَّ ِب  آِْإٰلیْرَّ ْ-ِإن َّ م 
َّ
ْْأ ک  رَّ ْش  م  ه  ْآلَّ ک  رَّ واِْبش  ت 

 
ی یَّ ل  ْفَّ ْآء  اِدِقینَّ واْص  ان  ْک  ِْإن  ِْْئِهم 
ْ ْرَّ ْوَّ ونَّ ر  ذَّ ْیَّ ْوَّ ةَّ ماِجلَّ عَّ ْال  ونَّ ِحب   ْی  آِء لَّ ؤ  ْٰهٓ ِْان َّ ِقیمًلا ْثَّ ًما و  ْیَّ م  ه  ْْ-آءَّ ِْمن  ونَّ د  ب  ع  ْتَّ ا ْمَّ

وِنِهْ ْْٓیْْد 
ْْآِإل َّ

َّ
ْأ مَّ وهَّْآس  م  ت  ی  م َّ ْس  ْْآًء ْوَّ م  ت  ن 

َّ
اأ ْمَّْآبَّْءَّ م  ک  نْ ْآؤ 

َّ
ْالل ْٰمممأ لَّ ِْبهَّْزَّ اٍنْمه  طَّ ل  ْس  ِْمن  ْا

ْ

 پرسش و تمرین 
کنید.و سبب مد  مد   -2  را تعریف 
صل و منفصل  -1  داستچه فرقی میان مد  مت 
 توازن در مد  یعنی چهد -3
پ فرمایید.درس را ع مد  در تمرین انوا -3  مشخ 
 .کنیدتالوت و موارد مد  متصل و منفصل را مشخپ  33 ۀرا تا آی «زخرف» ۀسور -5

                                                           
ـن  تجویـد، واجـب اسـت امـا از نظـر شـرعی اسـت« وجوب صناعی». مراد از واجب،  2 ؛ یعنـی: نـزد عدمـای ف 
کند.«وجوب شرعی» کس باید به فتوای مرجع تقدید خود مراجعه   ، هر 
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 جهت مطالعه   

 اشعار مقدمۀ جزریه در رابطه با مد  و قصر
ـــــب ٌ َات   -69 ٌم َو واج ِ ِ ݩݩ  َو الَمـــــد ُ لار  ݧ ݧ ݧ ݧ اَو   یݧ ی  ب َ َ صـــٌز ی  ، َو هـــــَو َو ف َ ز ٌ ـــــایݘِ  ج 

( و  د  )اقسام آن(: مزم و واجب آمده اسـت؛ و جـائز، و آن )مـد  جـائز، ا ـافه بـر مـد  و م 
  قصر هم قرار داده شده است.

ِ َمد   -70 عَد َجزف  اَء ی َ ٌم: ِان  خ  ِ لار  َمد    ف َ وِل ی ُ الط ُ ، َو ی ِ ن ِ  ساِکن ُ خاَلی 
گر بعد ( مزم است، ا کنی در دو حالت )وقف و  پس )مد  از حرف مد  بیاید؛ حرف سا

  شود. وصل، در این صورت( به اول )شش حرکت( مد  داده می
ه ِ  -71 َل َهمز َ ب  اَء ف َ ب ٌ ِان  خ  ِکلـــــَمه ِ   َو واج ِ ــــِمعا ی ِ ُ ِصـــــلًا ِان  ج   ُمب  َ

گـر جمـع ( قبـل  از همـزه بیایـد ؛ پشـت سـر  هـم ا گر )حروف مـد  ( واجب است، ا  و )مد 
کدمه.   شده باشند )حرف مد  و همزه( در یک 

ا َات   -72 : ِاذ  ــــــز ٌ ایݘِ ݩݩ  َو خ  ݧ ݧ ݧ ݧ ِصــــــلاݧ ق َ لا  ی ُمب  ا ُمشخ َ ً ق  کون ُ َوف   َاو َعَزض َ الش ُ
ــا  گانــه( بیاینــد؛ ی کدمــۀ جدا کــه جــدای از هــم )در دو  ( جــائز اســت، هنگــامی  و )مــد 

شمام(. سکون بر اثر وقف عارض باشد مطدقا )چه سکون محس باشد یا  وقف ا 
 



 

 

 
 
 

 درس شانزدهم  
 («2)مد و قصر »

 
که سبب آن سنون است» ی   :«انواع مد 
ی»: «مد  الزم»_  0 که سبب آن مد  سنون ثابت بروده و در حالرت وقرف و وصر   ،است 

ْمانند:  ؛«شود آورده می اآْءَّ ْل  ْݦݦݦݦݦݘَّ  نَّ
ت نام»در رابطه با  گفته«نذاری مد  الزم عل   اند: ، 

که سکون آن ذاتی و ثابت است «مد  سنون الزم» :به معنای ،«مد  الزم» ی  ، یعنی مد 
کدم  است.گردیده جهت اختصار ح ف « سکون» ۀاست. در این جا، 

کــه نــزد همــاســت 2«مررد  واجررب» :بــه معنــای ،«مررد  الزم» ی  اء بــه یــک  ۀ، یعنــی مــد  قــر 
)اکاریـت هسـتند اندازه، واجب و مزم است و همه مدتزم به رعایـت مقـدار واحـدی 

 اند(. به اول خوانده
اء  :«میزان کسش مد  الزم»  .است «طول»نزد بیشتر قر 
 :«سنون الزم، بر دو قسم است»

کف اظهرار شرده خوانرده »: «سنون ُمظهر»الف:  که به صورت حرف سرا سنونی است 
کـه در حـرف بعـدی ادغـام شـده باشـد(، و چـون ، «شود می کنی  )در مقابل حرف سا

کف خ،یف» ظ حرف سا ف»رو به آن این است، از  «تل،   گویند. نیز می «مد  الزم ُمَخ، 
                                                           

صــل»یکــی اســت ولــی بــرای تمــایز « مزم»و « واجــب». معنــای  2 مــد  »، بــه اولــی «مــد  ســکون ذاتــی»و « مــد  مت 
 .گویند می« مد  مزم»و به دومی « واجب
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کرره در حرررف بعرردی ادغررام شررده و برره صررورت»: «سررنون ُمرردغم» :   سررنونی اسررت 
د خوانده می د ثقی »، و چون «شود حرف مسد  اسـت، از ایـن رو بـه  «تل،ظ حرف مسد 

 گویند. نیز می «مد  الزم مثق  »آن 
ــا در  کــار رفتــه و ی ــه  عــه ب ــا در حــروف مقط  ــدغم( ی ظهــر و م  و هــر یــک از آنهــا )ســکون م 

 .«استمد  الزم، چهار نوع »کدمات، از این رو 
ررف حرارری»-0-0 کره سرربب آن، سررنون ذاترری اظهررار شررده »: «مرد  الزم مخ،  ی اسررت  مررد 

کار راته باشد عه به    ، مانند:«بوده و در حروف مقط 
ْ ْ؛ْْْیٓسْ=ْیاْ،ِْْْسٓین  ٓون  ْ؛ْْْٓنْ=ْن  آف  ْٓقْ=ْقَّ  

که می همان عـه بـه صـورت قطعـه قطعـه و هـر حرفـی بـا اسـم  گونه  دانیـد، حـروف مقط 
ـــده می ـــی آن، خوان بعـــد از  «ِسرررْیف»و  «ونُنررر»، «َقررراْف »ف وشـــود، در اســـامی حـــر عرب

ی» مد  »آمده است، از این رو به آن « دهسکون ذاتی اظهار ش»، سبب مد  «حروف مد 
ف حرای  .گویند می «الزم ُمَخ، 

که سبب آن، سنون ذاتی ادغام شده بوده و »: «مد  الزم ُمثق   حرای»-1-0 ی است  مد 
کار راته باشد عه به    ، مانند:«در حروف مقط 

ْ=ْ مݖ ْالݖ آم  ْم ِْْْْْالفْ،ْْْلَّ م  یݖ آِْم  ْ=ْالف،ْلَّ م  ْیݖ
ْ ن  ْ=ْطاْ،ِْْسیݖ مݖ ْم ِْْْْْطسݖ م  یݖ ِم  ْ=ْطا،ِْسیݖ م  ْیݖ  

ْ»در  مݖ ْآل»میم ساکن اسم ، «الݖ ْ»در میم متحرک اسم  «م  م  ادغام شده و به ، «ِمیݖ
د»صورت   شود. خوانده می «میم مسد 

ْ»و همچنین در  مݖ کن اسـم «طسݖ ْ»، نون سـا ن  ْ»بـه حـرف مـیم متحـرک اسـم  «ِسمیݖ م   «ِمیمݖ
ــیم شــده و ســ س در آن ادغــام می گــردد و بــه  رســیده، نخســت تبــدیل بــه حــرف م

د»صــورت  ــن رو بــه آنهــا،  خوانــده می «مرریم مسررد  رر  حرارری»شــود، از ای  «مررد  الزم ُمثق 
 .گویند می
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که در بعضی از قرآن ها، برای راهنمای قاری قرآن، ا افه بـر  مزم به یادس اری است 
، روی حرف  انـد تـا دملـت بـر ادغـام  ، عالمـت تشـدید نیـز قـرار داده«مـیم»عالمت مد 

کند، مانند:  ْمیم و نون در حرف میم بعدی  م ݨݨݖ ْْ-الݖ م ݨݨݨݖ  .طسݖ
کلمی» -2-0 ف  کره سربب آن، سرنون ذاتری اظهرار شرده »: «مد  الزم ُمَخ،  ی اسرت  مد 

کار راته باشد کلمات قرآنی به  آ»، مانند: «بوده و در  ْْءَّ َّانَّ ء  .«ل 
کدمه، بعد از  ی»در این  رو بـه ایـن آمده اسـت، از « مم ساکن اظهار شده»، «الف مد 

کلمی»آن  ف   .گویند می «مد  الزم ُمخ، 
ْ» ۀکدم َّانَّ ء آْل  در قـرآن « مـد  مزم»دو بار در قرآن آمده است و نمونه دیگری از این نوع  «ءَّ

 وجود ندارد.

کلمی» -4-0 که سبب آن، سنون ذاتی ادغرام شرده بروده »: «مد  الزم ُمَثق    ی است  مد 
کار راته باشد کلمات قرآنی به    ، مانند:«و در 
ْ هم  آِر  تْ-ِبض  ْ اَّ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ِ یݧ ن وݖ آج   آْ-حَّ اْالض   ْلَّ ْْوَّ ینَّ ْل ِ  

ی»هــای فــو ، بعــد از  در مثال کــه «حــروف مــد  د اســت  ســکون ذاتــی »، حــرف مشــد 
کلمی»رو به آنها این باشد، از  می« ادغام شده  گویند. می «مد  الزم مثق   

که سبب آن سنون عارضی باشد»: «مد  عارض»_  1 ی است   .«مد 
کلمرره، عررارض )ایجرراد( »«: سررنون عارضرری» کرره بررر اثررر وقررف بررر آخررر  سررنونی اسررت 

  مانند: ؛«شود می
اِنْ بَّ ِذ  کَّ ْ=ْْت  ان  بَّ ِذ  کَّ ْْْت  ِقینَّ ت َّ م  ْ=ِْْلل  ِقین  ت َّ م  ِْْلل  ونَّ م  لَّ ع  ْ=ْْتَّ ون  م  لَّ ع    تَّ

ط و قرر»سه قول است:  «میزان کسش مد  عارض»در   ؛«طول، توس 
کنین به وجود می«طول»  آید؛ ، همانند مد  مزم به خاار رفع التقای  سا
ط» کـه ذاتـی «توس  گـرفتن سـکون آن،  کنین و در نظر  نیسـت ، به خاار رفع التقای  سا

 بدکه عار ی است؛
کنین در حالت وق«قرر»  ف.، به خاار جواز التقای  سا
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فا  عدمای قرائت «مد  عارض» نیز خوانده شـده، از « قصر»و به نیست ، چون مورد ات 
 گویند. نیز می« مد  جایز»رو به آن این 

لیف»_  2 ی، حررروف لَ »: «مررد  کرره برره جررای حررروف مررد  ی اسررت  نرره آمررده و سرربب آن ی ِ مررد 
 .«استسنون 

 .است «و روانی نرمی» :، به معنای«لیف»
و صـفت دو  «از مخررجش اسرت حرفو آسان تل،ظ شدن نرم » و در اصطال  قرائت:

کن ما قبل مفتو »حرف  ی نیز به لحـاظ جـوفی  می« واو و یای سا باشد؛ و حروف مد 
 .گویند میگفته « حروف مد  و لین»، از این رو به آنها، گردند میبودن به نرمی ادا 

ی، د نه با حروف مـد  ه به این وجه اشتراک میان حروف لی  کـه بعـد از با توج  ر صـورتی 
گیرد )اعم  از سکون مزم یا عارض(، می کنی قرار  نه، حرف سا توان حـروف  حروف لی 

که در این صورت به آن  کشش داد  لین»لین را مد  و   گویند، مانند: می« مد 
ْ»مثال سکون مزم:  ن  یݖ ْ»درْْ«عَّ صݖ هیعݖ ْ»وْْ«کݖ قݖ سݖ ْعݖ  .«حمݖ

ٍفْ»مثال سکون عارض:  و  ْ=ْخَّ ف  و  ْ»ْ-ْ«خَّ ر  ی  ْ=ْخَّ ر  ی   .«خَّ
ررط و قررر» کسررش مرد  لرریف، طرول، توس  ْ»، امـا در مــورد مثـال اســت 2«میرزان  ن  ممی  چــون  «عَّ

د   مزم»همانند زیرا ، استخواندن آن بهتر «اول»سکون آن، مزم است، به  .است« م 
کـار رفتـه اسـت  یادسپاری: عه به  که در حروف مقط  ْ»از مجموع چهارده حرفی  ِصمراط 
ْ ق   ْحَّ ِلٍی  ْنْ ْعَّ ه  ْحَّْ»، پنج حرف «مِسک  مرْی   ه  ْ»، هفـت حـرف «مـد  ابیعـی»دارای  «طَّ ص   ق  منَّ س 
ْ ممم  ک  ــد  مزم»دارای  «لَّ ــین»دارای  «ینعمم»یــک حــرف  ،«م ــد  «الممف»، و حــرف «مــد  ل فاق

 .استحرف مد  
 .«است زیرمراتب مد  از نظر قوت و ضعف به ترتیب »
کشش «مد  الزم» -2  آن؛، همه اجماع دارند بر مد  و مقدار 
 ولی در مقدار کشش آن، اختالف است؛است ، اجماع بر مد  «مد  متر » -1

                                                           
کشـش  2 کشـش و بـه صـورت معمـولی رو  ، از ایـناسـت. مقصود از قصر در این جا، عدم  نـه بـدون  حـرف لی 

 شوند. خوانده می
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 شود. میمزم ، حمل بر مد  «مد  عارض» -3
 شود. حمل بر مد  متصل می «مد  من،ر » -3

، مـد  قـوی مقـدم  ؛ و ایـن در هنگـام وقـف پــیش اســتدر صـورت اجتمـاع دو نـوع مــد 
 آید؛ مانند: می

آْ اْجَّ ْلَّ اْوَّ لَّ ْ=ْوَّ ْن   آن   ْْْْْجَّ ء  ِضیݖ ْ=ْی  ء  ِضیݖ ْی 
  تمرین

ْ ِْبض  ي س  ْلَّ ي ئًْآوَّ ْش  ِهم  ِ لَّْْ-ار  مَّ ْال  ى رَّ ْتَّ ْآوَّ ْحَّ ةَّ ݧ ِْفآِئکَّ ݧ ݧ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ِشْݧ ر  عَّ ْال  ِل و  ْحَّ ِْمن  ْینَّ
ْ ْحَّ ْآوَّ حَّ ْت 

َّ
ْأ الَّ ْقَّ ه  م  و  ْقَّ ه  وآج َّ ْج   ِْݖ

ِْْین  ٰدْْاهلِلْْیف ْهَّ ممد  ْقَّ ْْ-ِنْٮوَّ صݖ هیعݖ ْْ-کݖ وَّ ْآی  ونَّ د  
ْ ْحَّ ن  ݧ َّْدآمَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ْْݧ ْاهللَّ ولَّه  س  ْرَّ ْْ-وَّ آٍءْْوَّ ْمَّ ن  ٍةْمَّ آب َّ ْدَّ ل َّ ْک  قَّ لَّ ْخَّ ْْ-اهلل  ْالص   ݧ َّْفآوَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ف ً اْاِتْص 
ْ
َّ
ِْبی ݧ َّْنْٰذِلك  ݧ ْݧ ْش  م  ݩݩ  ْقآه  ݧ ݧ ْݧ ْی ش  ن  ْمَّ ْوَّ ولَّه  س  ْرَّ ْوَّ اِبْآواْاهللَّ ِعقَّ ْال  ِدید  ْش  ْاهللَّ ِإن َّ ْفَّ ْاهللَّ ِ ْْْق 

و ال  ْقَّ ْهْٰݖ لَّْْݖاِْإن َّ ْآؤ  ض  ݧ ْلآِءْلَّ ݧ  ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ْ-ْونَّ قݖ سݖ ْعݖ آق-حمݖ حَّ ل  ݧ َّْاَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ْةݧ ݧ ٰریْ-ݧ ب  ک  ْال  ة  آم َّ ِتْالط َّ آءَّ اْجَّ ِاذَّ ْفَّ
ْ

 پرسش و تمرین 
 باشدد چه فرقی میان مد  مزم و عارض می -2
 مد  مزم بر چند نوع استد -1
عه  -3 کنید. زیرانواع مد  در حروف مقط   را مشخپ 

 المر -کهیعپ -اه -المپ -حم عسق
 . کنیددر این سوره را مشخپ « مد  فرعی»مجادله را قرائت و انواع  ۀسور -3

 جهت مطالعه  
ْ» های در مثال ه  آلل َّ ِنْ»2ْْ«ءَّ ی  رَّ ک  آلذ َّ آ»1ْ«ْءَّ ْݦݦݦݦݦݘَّْالْ ْءَّ دارای دو همزه بوده  که در اصل 3«نَّ

                                                           
 .59آیۀ . یونس:2

 .233آیۀ نعام:أ. 1
 .52آیۀ یونس:. 3
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ْ»است،  ه  لل َّ
اݗَّ ِنْْ-ْءَّ ی  رَّ ک  لذ َّ

اݗَّ اْ-ْءَّ ْل 
اݗَّ ْءَّ ْݦݦݦݦݘَّ ، همزۀ اول، همزۀ استفهام است و همزۀ دوم، «نَّ

کالم، ح ف شود و در  باشد، و ابق قاعده می همزه وصل می بایست در وسط 
ْ»شوند:  صورت ح ف  همزۀ وصل، خوانده می ه  لل َّ ْْ-ءَّ ِن ی  رَّ ک  لذ َّ اْ-ءَّ ل  ْءَّ ْݦݦݦݦݘَّ ؛ در این «نَّ

که همزۀ موجود، همزۀ استفهامیه و جمده،  « ؤالیس»صورت معدوم نخواهد بود 
شدن این  باشد؛ برای بر ارف است؛ یا اینکه همزۀ وصل است و جمده، خبری می

ی نموده اند تا هم همزۀ وصل را در تدفظ  ابهام، همزۀ وصل را تبدیل به الف مد 
 نیایرده باشند و هم همزۀ استفهام، نقش خود را از دست نداده باشد.

 ، ر  نیز« مد  »و « مد  ُمنقدب»به این نوع مد   گویند. می ف 
ی آن  ؛ و چــون گوینــد «ُمنقدــب مــد  »از همــزه اســت، بــه آن « ُمنقدــب»چــون الــف مــد 

ی برای  گ اردن»تبدیل همزۀ وصل به الف مد  و تمیزدادن  همـزۀ اسـتفهامیه از « فر  
 گویند. می« مد  فر »خبریه است، به آن 

 نمودار اقسام مد  
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 سومبخش 

 

«وقفوابتدا»
 

(انتخابمحلمناسببرایوقفوابتدا)

 
 
 
 
 
 
151تا  299از صفحه 
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 درس اول    
 «وقف و ابتداء»

«ْ
َّ
وِفْٱ ر ْالح  يان  ْبَّ قوِفْوَّ ْالو  ِْحفظ  رتيل  ت َّ   «لَّ

 ۀهر انسانی بـرای ادامـزیرا ترین مباحث هر زبانی است؛  یکی از مهم «وقف و ابتداء»
کند، از  حیات  خود، سی تازه  ف  رو هنگـام این به اور ابیعی در هر چند لحظه باید ن 

کردن و یا خواندن نوشته کـالم خـود کردن ای، ناچار است برای تازه  صحبت  نفـس، 
س به صحبت و یا خواندن  خود ادامه دهد. ف  کردن ن   را قطع و پس از تازه 

که خوانده می و با توجه به اینکه مطالب و یا نوشته شود با هم ارتبـاط دارنـد؛ مزم  ای 
گویند که  کند تا جای مناسبی را بـرای ، دق  هیا خوانند هاست  قطرع َصروت و ترازه »ت 

گوینده و یا نویسنده وارد نشود. «ن،سکردن  کند تا خددی به مقصود   2انتخاب 
که یک قا ی، حکم  کنید  را صادر و در اختیار مسمور اجـرا قـرار  زیربرای نمونه فرض 

کنیدالا»دهد.   .«نی را ع،و الزم نیست اعدامش 
گــر مــسمور اجــرا، در هن کدمــا کنــد و بخوانــد:  «ع،ررو» ۀگــام خوانــدن حکــم، روی  وقــف 

کنید»نفس بگوید: کردن پس از تازه  «االنی را ع،و» ؛ دملت بـر «الزم نیست اعدامش 
کدمــ عفــو فــرد یــاد شــده می گــر روی  و بخوانــد کنــد وقــف  «الزم نیسررت» ۀکنــد؛ ولــی ا

س بگوید:  «االنی را ع،و الزم نیست» ف  کردن ن  کنیرداعدا»و پس از تازه  ؛ دملـت «مش 
کرد.  بر اعدام فرد یاد شده خواهد 

                                                           
ها، قطع صوت به خاار تمام شدن جمدـه اسـت،  . وقف غالبا  برای تجدید نفس است، ولی بعضی وقت2

گفتۀ خود ادامه می از این کوتاه )و بدون تجدید نفس( به  گوینده، بعد از مکای   دهد. رو 
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کریم ت وقف و ابتداء در قرآن  ی   اهم 
گـرامیش حضـرت «قرآن» که از ارف خداوند متعال بر پیامبر  کتابی است آسمانی   ،

گردیده اسـت و همـ ؟ص؟محمد بن عبداهلل ت نازل  وظیفـه دارنـد  هبرای هدایت بشری 
ـه بـه اینکـه هـر انسـانی کننـدکه آن را تالوت و به دسـتورها و فـرامین آن عمـل  ، بـا توج 

کنـد، نمی ـس تـازه  ف  توانـد یـک سـوره یـا یـک  ناچار است در هر چند لحظـه یـک بـار ن 
ــد و می ــس بخوان ف  ــا یــک ن  ــا حکمــی را ب ــازه  داســتان و ی ــرای ت ــس، کــردن بایســت ب ف  ن 

و س س ادامه دهد )ابتدا( و بـرای اینکـه خدـل و فسـادی  صدای خود را قطع )وقف(
انتخــاب و از جــای « کــردنوقــف »، بایــد جــای مناســبی را بــرای نگــردددر معنــا وارد 

 .کندمناسبی شروع 
کریم»در  ت بحث وقف و ابتدا در تالوت قرآن  ی  کـه حضـرت عدـی «اهم  ، همـین بـس 

ْْدر معنای آیه  ؟ع؟بن ابی االب مر  ق  مِلْال  ت ِ ْرَّ ْوَّ ِتيماءَّ ر  ْتَّ را نیمـی از  فحفـظ وقـو ،1الًْمنَّ
ْ»اند:  ترتیل قرآن دانسته

َّ
وِفْٱ مر ْالح  يمان  ْبَّ قموِفْوَّ ْالو  ِْحفمظ  رتيمل  و عدمـای قرائـت بـر  1«لت َّ
رررِ  مناسررب وقررف را نسناسررد، قرررآن خوانررردن را »ایــن عقیــده هســتند:  کرره مح  کسرری 

ْ»، «داند نمی عِرِفْالوَّ مْیَّ نْلَّ رآنمَّ ِمْالق  علَّ مْیَّ ْلَّ  3.«قفَّ
که  کریم»حال  ت وقف و ابتدا در قرائت قرآن  ی  گردید، به بررسی مباحث  «اهم  روشن 

 پردازیم.  مزم است، می« قرائت قرآن»یی و مراعات آنها در که آشنا ،آن
نیــز  «َقطررع و َسررنت»عدمـای عدــم قرائــت، در مبحــث وقــف بـه تو ــیح دو اصــطال  

کــه 3هــر ســه )وقــف، قطــع و ســکتزیــرا پردازنــد،  می « قطــع صــوت»( در یــک جهــت 
 باشد. می« قطع صوت»است با هم مشترکند و تفاوت آنها در اهداف 

                                                           
مل/  2 ت بخوان»؛ 3. مز   «.و قرآن را شمرده و با دق 

 .313،   17حارامنوار، جب -35،   2. تفسیر صافی، ج 1

 .11. معالم امهتدا إلی معرفل الوقف و امبتداء،    3

کتاب 3 های قدیمی عدوم قرآن، این سه اصطال  )وقف، قطع و سکت( به جای همدیگر به  . در بعضی از 
گردیــده اسـت، بــرای نمونـه بــه ــی بیـان   کـار بــرده شـده اســت، ولـی امــریزه بـرای هــر یـک از آنهــا، معنـای خاص 

)النـوع الثـامن و العشـرون فـی معرفـل الوقـف و امبتـداء، تنبیـه  59،   2ج ،کتاب امتقـان فـی عدـوم القـرآن
 هشتم( مراجعه فرمایید.
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 معنای وقف، قطع و سکت
 است. «بازداشتف و ایستادن»، در ل ت به معنای: 2«وقف»

کلمره )بره انرداز»و در اصطال  قرائت:  کسریدن عرادی( بره  ۀقطع صروت برر آخرر  ن،رس 
 1.«است قرائت ۀقرد ادام

کدمات صورت می که وقف، بر آخر  کدمه جایز  بدیهی است  نیست  گیرد و در میان 
 .اند کردهعدمای قرائت، آن را نهی  ۀو هم

کردن»در ل ت به معنای:  «قطع»  است. «بریدن و جدا 
 .2«است قطع صوت برای پایان دادن به قرائت»و در اصطال  قرائت: 

که قطع، بر آخر آیات صورت می نیسـت رد و در میان آیات شایسـته گی بدیهی است 
که بعد از  تمام مطدب»و بهتر است   باشد.« ا 

گفـتن  که قاری قرآن، بعد از پایان قرائت، بـا  در روایات اسالمی، سفار  شده است 
ْ) «تصدیق» ۀجمد ظیم  عَّ ْال  ِلی   عَّ ْال  ْاهلل  قَّ دَّ کـریم ب (ص  ر راست و درست بودن، آیات قرآن 

 گواهی دهد.
گرامی  کـه از او پرسـیده بـود:  اسالمی؟ص؟پیامبر  شـروع و »در جواب دانشمند یهودی 

                                                           
که در رابطه با مح «: »علم وقف و ابتدا».  2 های صرحیو وقرف و ابتردا و نحروۀ وقرف نمرودن برر  علمی است 

کلمات، بحث می ؛ )شـر  «اسرت صرحیو قررآن اسرت از نظرر وقرف و ابترداقرائرت » «:موضروع آن»و « کند آخر 
 (.239منظومۀ جزریه،  

ـس». هـدف از وقـف، تنهـا  1 ف  کــه  نیسـت، بدکـه بــرای تفهـیم بهتـر معنـای آیـه، چه« تجدیـد ن  بسـا مزم باشـد 
کنــد و نیــاز هــم بــرای تجویــد نفــس  کــه دارای معنــای تــامی اســت، توقــف  کوتــاهی  قــاری قــرآن بــر آخــر جمدــۀ 

کردن ابیعـی( بـه قرائـت خـود ادامـه دهـد و تفـاوت آن بـا نداشته باش کوتاه )به اندازۀ نفس تازه  د و با مکای 
 سکت در مدت زمان قطع صوت است.

را َبعردها». در شر  شافیه ابن حاجب )مبحـث وقـف( آمـده: 3 و در هـی  یـک از  «الوقرف: َقطرع النلمرِة َعم 
گ شـته قیـد  ـس»تعاریف عدمـای  ف  نفـس  ۀبـه انـداز»اسـت، تنهـا بعضـی از آنهـا قیـد  نیامـده« بـرای تجدیـد ن 

ـس می آیرده« کشیدن عادی ف  ـس جزئـی از تعریـف  انـد، بدـه غالبـا  وقـف بـرای تجدیـد ن  ف  باشـد ولـی تجدیـد ن 
کافی  ۀوقف نیست؛ قطع صوت به انداز س عادی، در تحقق وقف،  ف  ، هرچند تجدید استزمانی تجدید ن 

سی صورت نگیرد و تفاوت آن با س ف   باشد. کت در مدت زمان قطع صوت مین 
کدمـه»در تعریف وقف به حرکت، وقف را  2003امام خمینی)ره( در مسسله  معنـی « فاصده انداختن بـین دو 

 اند. کرده
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:ْ»فرمودند: « ختم قرآن با چیستد ه  داؤ  ِْابتَّ ْْاهلِلِْْمِْبس  ح  ِحِْْنْمْٰالر َّ ْْیِمْالمر َّ قَّ مدَّ :ْص  مه  تم  ْخَّ وَّ
ْ ْالْ اهلل  ِلی   ْالعَّ ِْظْعَّ  2.یم 

 است. «ت و خاموش شدنوسن»، در ل ت به معنای: «سنت»
کوتاه )کمتر از زمان وقف، به اندازه زمانی دو »و در اصطال  قرائت:  قطع صوت زمانی 

  .«است قرائت ۀحرکت( بدون تجدید َنَ،س و ادام
  :«، عبارت است از1موارد سنت در روایت َح،  از عاصم»
کدم -2 ْ ۀسکت بر  کهف، آیه  ًجاِعوَّ   .2در سوره 

ْٱ لَّ زَّ ن 
َّ
ِذيْأ

ِهْال َّ ْلِل َّ د  م  حَّ ْل  ْلَّه  ل  عَّ ج  ْیَّ م  ْلَّ ْوَّ اب  ِکتَّ ِدِهْال  ب  یْعَّ لَّ ْْوْعَّ جَّ ْ*ْاِعوَّ
ًمْ ی ِ ْقَّ

 
ی ْبَّ ِذرَّ ن  ِدیًدًْسْاِْلی  ْاْش  ِمِنینَّ ؤ  م  ْال  رَّ ِ بَّش  ْی  ْوَّ ه  ن  ْلَّد  ْاِْمن   

کدم ِیْ  ۀدر این عبارت،  کتاب و معنای آیه چنین است:ًماقَّ  ، حال است برای 
کتــــاب » کــــه   ۀ)قــــرآن( را بــــر بنــــدحمــــد و ســــتایش، مخصــــو  خداونــــدی اســــت 

کامــل  کتــاب، دو یییگــی دارد، نخســت اینکــه  ــن  ــده(ا ، فــرو فرســتاد، )و ای )برگزی
ـل و ثابـت و  کـیی و انحـراف در آن راه نـدارد، )و دیگـر اینکـه ُمکم   گونه  است( و هی  

کتاب  ...«.استهای )آسمانی( دیگر  مستقیم( و نگهبان 
کدم ا» ۀروی  ج  و  کرد،  ، می«ع  کرد و هر دو  و میاست خر آیه آزیرا توان وقف  توان وصل 

کدمــ کــه  ــد، چــرا  ــا هــم خوان ــا» ۀعبــارت را ب م  ی  
ــرای ، حــال «ق  ــی در اســت کتــابب ، ول

ــا بایــد عمــل  ــا»را انجــام داد تــا بــه صــورت « ســکت»صــورت وصــل، حتم  م  ی  
ــا ق  ج  « عو 

که  ـا»خوانده نشود و چنین به ذهن برسد  م  ی  
ـ»صـفت بـرای « ق  ج  و  ایـن باشـد و  می« اع 

                                                           
که لفظ 133،  10. بحارامنوار،ج 2 ی»، مزم به یادآیری است  د   در عبارت م کور، برگرفته شده از آیات « ع 

دــي ُ  العظــیم»کــه خداونــد صــفت اســت ( 3وســوره شــوری، آیــه  155قــران)در ســوره بقره،آیــه  را بــا هم،بــرای « ع 
ْتوصیف خود آیرده است،  ه  ود  ئ  ْیَّ ْلاَّ ْْوْوَّ عَّ ْال  وَّ ْه  اْوَّ مَّ ه  ظ  ِْحف  ِظیم  عَّ ْال  ْْ، ِْْلي   مٰمْْوْلَّه  اْفِیْالس   ْمَّ ِضْوَّ ر  ماَّ ماْفِمیْال  ْمَّ اِتْوَّ وَّ

ْ ِظمممیم  عَّ ل  ْاَّ ِلمممی   عَّ ل  ْاَّ ممموَّ ت در ایـــن رابطـــه وارد میه  کـــه بعضـــی از اهـــل ســـن  ســـازند، بـــی مـــورد و خطـــا  . وایـــرادی 
کریم»کتاب  .)برای تو یح بیشتر بهاست  رمائید(.،نوشته مؤلف مراجعه ف«آداب واحکام تالوت قرآن 

 .112و  113القرآن الکریم،   قراءة احکام  .1
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کـه چگونـه  م»سؤال پـیش بیایـد  ـی  
کـه بـه معنـای اسـتواری و مسـتقیم بـودن اسـت، « ق 

ج  »صفت واقع شده برای  و  کیی و انحراف استد« اع   که به معنای 
کــه در ســکت،  یادسررپاری: عمــل ســکت، هماننــد  عمــل  وقــف اســت بــا ایــن تفــاوت 

س تازه نمی ف  کدمـ ایـنگـردد، از  دو حرکـت قطـع می ۀشود، فقط صوت به انـداز ن   ۀرو 
ا» ج  و  ا»، در حال وقف و وصل به صورت «ع  جَّ   شود خوانده می «ِعوَّ
کدم -1 ِدنَّْ ۀسکت بر  قَّ ر  ْمَّ واْیَّْ  .51در سوره یس، آیه  اِمن  ال  ْاقَّ قَّ دَّ ْص  ْوَّ ٰمن  ح  ْالر َّ دَّ عَّ اْوَّ اْمَّ اْٰهذَّ ِدنَّ قَّ ر  ْمَّ اِْمن  نَّ ثَّ عَّ ْبَّ ن  اْمَّ نَّ لَّ ی  ْوَّ ونَّ ل  س  ر  م    ْال 

کدم ـار از خـود پرسـیده بودنـد و « اهّٰ » ۀدر این عبارت،  کف  کـه  ، جـواب سـؤالی اسـت 
معنای آیه چنین است: )کفار پس از زنده شدن در ریز قیامـت، وحشـت زده از خـود 

کســی مــا را از خوابگاهمــان )قبرمــان(  می» پرســند و(  می ــر مــا، چــه  گوینــد: ای وای ب
که پیامبران از سوی خدا در دنیا وعد دشان میبرانگیختد )س س به یا چنین  ۀآید 

لهی دهند و یا فرشتگان ا   ریزی به آنها داده بودند در این وقت به خودشان پاسخ می
خداونـد رحمــان اسـت و فرســتادگان )او(  ۀدهنـد( ایــن همـان وعــد بـه آنهـا پاســخ می

گفتند  «.راست 
کدم ِدنا» ۀروی  قَّ ر  ْمَّ ه است و  می «ِمن  که جمده استفهامی  کرد، چرا  توان وقف 

کرد و هر دو عبارت را با هم  ، و میاست، جواب استفهام « ا...هّٰ » توان وصل 
را انجام داد تا به صورت « سکت»خواند، ولی در صورت وصل، حتما  باید عمل 

اْهْٰ ِدنَّ قَّ ر  ْمَّ اِمن  که  ذَّ ِدنا»اشاره به  «ذاهْٰ»خوانده نشود و چنین به ذهن برسد  قَّ ر   «مَّ
کسی ما را از این خوابگاههمان برانگیخت»است، یعنی   ۀ، در این صورت بقی«چه 

مْٰمَّْ»عبارت،  ح  ْالر َّ دَّ عَّ ْوَّ ...ا عای پیامبرانا   ۀنفی وعد»به معنای  «ن  ک ب مد  « لهی و 
  خواهد بود.

کدم -3 ْ ۀسکت بر  ن    .17قیامه، آیه  ۀدر سور مَّ
ْْ

ل َّ اْک  ااِْإذَّ رَّ ِتْالت َّ غَّ لَّ ݪݪݪِْبَّ َّْیٯݦݑ ݧ ݧ ݧ اٍقْ*ْْْݧ ْرَّ ن  ْمَّ ِْقیلَّ ْْوَّ  
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در این عبـارت، وقـف جـایز نیسـت و حتمـا  بایـد بـه وصـل خوانـده شـود و در هنگـام 
گیرد تا حرف «سکت»بایست، عمل  وصل، می نگردد ادغام « راء»، در «نون»، انجام 

ْ»و بــه صــورت  ممر َّ ْمَّ کدــی ت ییــر زیــرا ، خوانــده نشــود، «اق  در ایــن صــورت، معنــای آیــه بــه 
ــد؛  می ْ»یاب ممر َّ ــال، صــی  «اقمَّ ع  ــر یزن ف  ْ»مبال ــه از  ۀب قَّ ممرَّ ــای  «مَّ ــه معن بســیار خــروج »و ب

ْراق»است، و حال آنکه « کننده ن   .است« نجات دهندهکسی  چه»به معنای  «مَّ
تـا آیرد(  پنـدارد! او ایمـان نمـی چنین نیست )کـه انسـان می»آیه چنین است:  ۀترجم

که )ایـن بیمـار را از  کسی هست  گفته شود آیا  گدوگاهش برسد* و  که جان به  موقعی 
 «.مرگ( نجات دهدد

کننـده از شود می، معنای آیه چنین «عدم سکت»و در صورت  گفتـه شـود خـروج  : و 
  دین...

کدم -3 ْ ۀسکت بر  ل  فین، آیه  ۀدر سور بَّ   23مطف 
ْْ

ل َّ ْک  وِبِهم  ل  ٰلیْق  ْعَّ انَّ ْرَّ ل  ْاْبَّ ونَّ ِسب  ک  واْیَّ ان  اْک    مَّ
ل خوانـده شـود و در هنگـام وصـدر این عبارت نیز وقف جایز نیست و حتما  باید به 

گیرد تا حرف « سکت»بایست عمل  وصل، می و نگـردد ادغـام « راء»، در «مم»انجام 
کدم ْ»، ۀواحد ۀبه صورت  انَّ ر  که در ایـن صـورت، معنـای آیـه بـه  «بَّ خوانده نشود، چرا 
ی ت ییر می ان»یابد؛  کد  ر  ْ» ۀتانی «بَّ ر  است. و حال « دو شخپ نیکوکار»و به معنای  «بَّ

ْ»آنکه  ْرَّ ل  ْبَّ کدمه جدا از هم و به معنای  «انَّ  باشد. می« ه زنگاریکبد»دو 
اعمالشـان چـون پندارنـد( بدکـه  چنـین نیسـت )کـه آنهـا می» ترجمه آیه چنین است:

 «.هایشان نشسته است زنگاری بر دل
ــین « عــدم ســکت»در صــورت  ــه چن ــین نیســت دو شــخپ شــود میمعنــای آی : چن

 هایشان نشسته است. نیکوکار بر دل
با روشن شدن معنای وقف و تفاوت آن با سکت و قطع، بـه بررسـی مباحـث وقـف و 

 پردازیم. ابتدا می
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کف و وقررف بررر»در زبــان عــرب  رو عدمــای ایــن ، از «نیسررتمتحررر  جررایز  ابترردا برره سررا
کلمرات و آغراز روش »قرائت، فصل مستقدی را به  کردن برر آخرر  از ابتردای کرردن وقف 

کلی »رو  ایناند، از  اختصا  داده «کلمات  2:«استوقف و ابتدا شام  دو مبحث 
 انتخا  مح  مناسب برای وقف و ابتدا؛ -0
کلمات و آغاز روش  -1 کردن بر آخر  کلمات.کردن وقف   از ابتدای 

کــریم(، بــا  ــر آخــر رو  در پایــان بخــش اول )قســمت روان خــوانی قــرآن  کــردن ب وقــف 
کالم( با  ۀکدمات و در مبحث حروف ناخوانا )همز آغـاز نمـودن رو  وصل در وسط 

که ابتدای آنها ساکن است، آشنا شدیم؛ در این قسـمت  برا انتخرا  محر  »کدماتی 
 آشنا خواهیم شد. «مناسب برای وقف و ابتدا

 انتخاب محل مناسب برای وقف
ر یـک مسـسله،  ـریری اسـت: بـا همـوقبل از یر عنایـت و بـ ل  ۀد به این مبحث تـ ک 

کـــه عدمـــای قرائـــت در شـــناخت محل هی  کـــردن و  تـــوج  هـــای مناســـب بـــرای وقـــف 
که در یادگیری و آموز  آن داشته کیدهای فراوانی  کـه بعضـی از آن  تس اند، بـه اـوری 

گفتهبزرگوار که مح »اند:  ان  ، «دانرد های وقف را نسناسد، قررآن خوانردن را نمی کسی 
گرامی اسالم گ اری و ؟ص؟ با این حال نه از رسول  و نه از صحابه و فقهای  اسالم، نام 

پ و تمیـز  تقسیم که از دیگر اقسامش، مشـخ  بندی و تعریف هر یک از آنها به نحوی 
 داده شوند، چیزی نقل نشده است.

ی کــه تمــامی ایــن تقســیم شــک  ها، بعــد از صــدر اســالم  گــ اری ها و نام بندی نیســت 
گرفته است؛ از کـه هریـک از عدمـای قرائت،بنـابر تشـخیپ  رو مـی نایـصورت  بینیم 

ی را برای خود انتخاب  بندی و نام خود، تقسیم  1است.کرده گ اری خاص 
کرده «وقف را به پرنم قسرم»شیخ ابوجعفر سجاوندی(  هگروهی )از جمد انـد:  تقسـیم 

وز لوجه»  «ضرورةو مرخ    الزم، مطلق، جایز، مج 
                                                           

 .113،   2. النشر فی القراءات العشر، ج 2
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تقســیم  «وقررف را برره چهررار قسررم»زرکشــی و ابــن الجــرزی(، ه و بعضــی دیگــر )از جمدــ
کاای جایز، َحَسف م،هوم و قبیو مترو »: اند کرده  .«تام مختار، 

گروهی دیگر )از جمد کرده «سه قسم»ابن انباری است( آن را به  هو  تام، »اند:  تقسیم 
که عالقه بندی ؛ و تقسیم«َحَسف، قبیو توانند برای آشنایی بـه  مندان می های دیگری 
کتاب  های وقف و ابتدا مراجعه فرمایند. آنها به 

ه به نکات ذکر شده، نتیجه می که هـی  یـک از آنهـا، بـرای قـاری قـرآن،  با توج  گیریم 
ــت شــرعی و مزم امجــرا ب نمی توانــد راهنمــای خــوبی بــرای  ولــی می 2اشــد،توانــد حج 

  مناسب، برای وقف 
باشـد. از ایـن رو مـا نخسـت کـردن قاری در شناخت بهتر  محل 

کتاب به بررسی  تقسیم بندی  ابن الجزری می کـه بیشـتر  هـای تجویـدی،  پردازیم چرا 
ــــرار داده ــــورد بحــــث ق ــــه تو ــــیح  تقســــیم آن را م ــــد و ســــ س ب بندی  ســــجاوندی  ان

ی می کــه بیشــتر قرآنپــرداز ــا رســم الخط ،هــای موجــود در جهــان اســالم م، چــرا  هــای  ب
 مختدف )فارسی، ترکی، اردو و عربی قدیم( بر اساس آن، رمزگ اری شده است.

 پرسش و تمرین 
 وقف را تعریف و تفاوت آن را با قطع و سکت بیان فرمایید. -2
ـــت  -1 چـــه « شـــناخت محـــل مناســـب بـــرای وقـــف»عدمـــای عدـــم قرائـــت در اهمی 

 ای دارندد عقیده
گفتن چه جمده -3  ای سفار  شده استد پس از پایان قرائت )قطع(، 
 د چراداستامجرا  ها، مزم بندی انواع وقف آیا تقسیم -3
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 درس دوم    
 

 «بندی ابن الجزری بر اساس تقسیماقسام وقف »
 
کنند ۀرابط»  .«استنوع وقف  ۀبیف دو عبارِت قب  و بعد از محِ   وقف، تعییف 

 :«رابطه بر دو قسم است»و این 
مانند ؛ «استبیف دو عبارت از نظر ِاعرا  و دستور زبان  ۀرابط»: «رابطه ل،ظی»_  2

ْ< ۀکدم اطَّ ْٱِْ<در عبارت  >ِصرَّ اطَّ رَّ اْالص ِ ِدنَّ ْه  ِقیمَّ تَّ س  م  اٱِْ<که مفعول دوم  >ال  ِدنَّ  >ه 
کدم ْ< ۀاست و یا  اك  ْ<در عبارت  >ِای َّ د  ب  ع  ْنَّ اك  ْ<که مفعول ْ>ِای َّ د  ب  ع  و هر یک است ْ>نَّ

عراب و دستور زبان( نیاز به دیگری دارند،  از دو عبارت، برای تکمیل خود )از نظر ا 
 برقرار است. «ارتباط ل،ظی»پس میان آنها 

 ؛«اسرترابطه بیف دو عبرارت، تنهرا از نظرر معنرا و موضروع بحرث »: «معنویرابطه »_  1
قین است و یا آیات  ۀسور 5الی  1مانند آیات  که شر  حال مت  بعد از آن،  7و  1بقره 

ار  کف  مفهوم خود،  و هر یک از آیات یاد شده، برای تکمیل معنا واست که شر  حال 
 برقرار است. «اط معنویارتب» پس میان آنها نیاز به دیگری دارند،

کره »خود را بر اساس  «بندی معیار تقسیم»ابن الجزری،  تمرام یرا نراق  برودن عبرارتی 
 فرماید: قرار داده و می «نردد میروی آن، وقف 

نر عبارت یاد شده تمام و دربرنیرند»  2«اختیراری»، وقف بـر آن «معنای م،یدی باشد ۀا
 .کندوقف تواند از روی اختیار، بر آن محل،  و قاری میاست 

                                                           
کرده 2 که معدم به قـرآن آمـوز دسـتور میاند  . یک نوع دیگر برای وقف ذکر  ختباری است  دهـد در  و آن وقف ا 

م آموز  دهد. کدمه ت وقف صحیح را به متعد  کیفی  کند تا   ای مشخپ، وقف 
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نرررر عبرررارت یررراد شرررده تمرررام و در برنیرنرررد»و  ـــر آن «معنرررای م،یررردی نباشرررد ۀا ، وقـــف ب
زیـرا ، کندتواند از روی اختیار، در چنین جایی وقف  و قاری نمیاست  «اضطراری»

ــر آن قبــیح  ــاقپ و وقــف ب ــاد شــده، ن رار و ، مگــر اینکــه از روی ا ــطاســتعبــارت ی
 ناچاری مجبور به آن شود.

کاای، حسف»را به سه قسم  «وقف اختیاری»س س   :کند تقسیم می «تام، 
که رابط»: «وقف تام»_  0 ل،ظری و معنروی میران آنهرا وجرود  ۀوقف بیف دو عبارتی است 

 .«ندارد
ت نام کامـل «ترام»ایـن وقـف، بـه گ اری  و عد  کـالم، تمـام و  کـه   واسـت ، ایـن اسـت 

ین< ۀانتظاری نیست،مانند وقف برکدم مخااب برای ِ   .5و3در سوره حمد، آیه  >الد 
یِنْ< ِ ِمْالد  و  اِلِكْیَّ ْْ*ْْمَّ ِعین  تَّ ْنَّس  اك  ِْإی َّ ْوَّ د  ب  ع  ْنَّ اك  ْ>ِْإی َّ  

ــد و عبــارت دوم، وصــف حــال بنــدگان  ــه توصــیف خداون ، اســتعبــارت اول، ادام
که( مالک ریز جزاست»معنای آیه چنین است:  )پریردگـارا( تنهـا تـو را *  )خداوندی 

 «.جوییم پرستیم و تنها از تو یاری می می
کدم ݪݪݬݬِی< ۀو یا وقف بر  ن آءَّ   .19در سوره فرقان، آیه ْ>جَّ

>ْ ْجَّ ِْإذ  دَّ ع  ِرْبَّ ک  ِ ِنْالذ  ِنيْعَّ
ل َّ ض 

َّ
ْأ د  قَّ نآلَّ ولًْْݪݬݬݪِیءَّ ذ  اِنْخَّ ِإن س  ِْلل  ان  طَّ ی  ْالش   انَّ ْک  ْ>اوَّ  

گفتار خداونـد  ۀعبارت اول، ادام ، معنـای اسـتگفتار شخپ ظالم و عبارت دوم، 
گمـراه سـاخت بعـد از آنکـه )یـاد حـق( بـه »آیه چنین است:  او مـرا از یـادآیری )حـق( 
کنند»، و «سراغ من آمده بود  «.انسان بوده است ۀشیطان همیشه خوار 

پسندیده است، و وقف و در وقف تام، وقف بر عبارت اول و ابتدا از عبارت دوم نینو »
لرری از وصرر   ــرا ؛ 2«اسررتبررر آن، او  کامــل زی ــا تمــام و  ــارت از نظــر لفــظ و معن هــر دو عب

عـاده و بازگشــت از جمدـایـن ، از هسـتند قبدـی، مزم نیســت و  ۀرو در هنگــام وقـف، ا 
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، با این حال، وصل  دو عبارت نیز جایز کردباید بدون بازگشت، از عبارت دوم ابتدا 
که وصل دو عبارت، موجـب ت ییـر و فسـاد معنـا و مفهـوم آیـات است به جز موا ردی 

که در این صورت، وقـف بـر آن   «وقرف بیران ترام»اسـت و بـه آن  «الزم و حتمری»گردد 
کدم گویند؛ می ْ< ۀمانند وقف بر  م  ه  ل  و    .15در سوره یونس، آیه ْ>قَّ

ْلَّْ< ْْاوَّ ةَّ ِعز َّ ْال  ِْإن َّ م  ه  ل  و  ْقَّ ك  ن  ز  ح  ِمیًعِْْهِْلل ْٰیَّ ْ>اجَّ  
ی  در ایـن آیـه، هـر دو عبـارت، فرمـایش خداونـد اسـت، خداونـد بـرای دلـداری و تســد 

( آنهـا )مخالفـان و ۀسـخنان )یـاو» فرماید:  خاار پیامبر  خطاب به آن حضرت می
ت )و قــدرت( از آن  مشــرکان غافــل و بی خبــر( تــو را غمگــین نســازد، همانــا تمــامی عــز 

 «خداوند است...
گفتـــ در صـــورت عـــدم وقـــف، فرمـــایش مخالفـــان و  ۀخداونـــد در عبـــارت دوم، جـــزء 

که صحیح  م، مزم اسـت نیستمشرکان به حساب خواهد آمد  ، بـرای دفـع ایـن تـوه 
گردد.  روی عبارت اول، وقف و س س از عبارت دوم، ابتدا 

که مفسرین از معنای آیه دارند، امکـان  ه به برداشتی  مزم به یادس اری است، با توج 
باشـد ولـی بـر اسـاس تفسـیر « تـام»فسـیر، وقـف بـین دو عبـارت، دارد، بر اساس یک ت

کدم 2دیگر، وقف بر آن عبارت، صحیح نباشد. ْ< ۀمانند وقف بر 
َّ
ْٱ 2>هلل 

آل  ۀدر سـور 
  .7عمران، آیه 

>ْ ه  ِویلَّ
 
ی ْتَّ م  لَّ ع  اْیَّ ْمَّ ْْݡٓوْْوَّ

ِِْإل َّ ْف ونَّ اِسخ  ْالر َّ ْوَّ ِمْْیاْاهلل  ِعل  ْ>ال   
کــه  ۀعقیــد ْ<مفســرین شــیعه و بعضــی از عدمــای قرائــت بــر ایــن اســت  ونَّ اِسممخ  ْالر َّ وَّ

ِعلِمْْفِیْ تسییـل قـرآن را جـز »باشـد و معنـای آیـه چنـین اسـت:  می >اهلل<عطف به  >ال 

                                                           
 .59،   2. جالل الدین سیوای، امتقان فی عدوم القرآن، ج 2

کــافی، ج؛ 117،   2شــر فــی القــراءات العشــر، ج. ابــن الجــزری، الن 1 )بــاب ان   123،   2کدینــی، اصــول 
، 9عدیهم السالم(، سه حدیث در این باب آیرده است و صاحب جواهر )جاألئمل الراسخین فی العدم هم 

 قدمداد نموده.« معدوم البطالن»( وقف بر آن را 359  
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گرامـــی اســـالم و ائمـــ ـــی العدـــم )کـــه پیـــامبر  ـــد و راســـخون ف  ؟مهع؟معصـــومین ۀخداون
ــد د«داننــد باشــند( نمی می ــا ؛ از ایــن رو حتمــا  بای ــده شــوند. ام  ــا هــم خوان و عبــارت ب

ــد ی از مفســرین اهــل ُســنت بعضــ ۀعقیــد ــرآن را تنهــا خداون ــه تسییــل ق ک ایــن اســت 
 دانند. را مزم میْ>اهلل<، از این رو وقف بر استاو بعد از آن، استیناف وداند و  می

کاای»_  1 که رابط»: «وقف  ل،ظی میان آنهرا، وجرود نردارد  ۀوقف بیف دو عبارتی است 
کرردام جملرر )هــر دو  «معنرروی میرران آنهررا برقرررار اسررت ۀ( ولرری رابطررهسررتندمسررتقلی  ۀ)هررر 

 باشند(. یک مو وع واحد می ۀعبارت، ادام
ــت نام ــ اری  و عد  ــه گ ــن وقــف، ب ــا داشــتن رابطــ«کرراای»ای ــالم ب ک ــه  ک ــن اســت   ۀ، ای

کفایــت می ْ< ۀکدمــکنــد، ماننــد وقــف بــر  معنــوی، رســا و مخااــب را  ممونَّ ِمن  و  مماْی  در ْ>لَّ
  .7و  1سوره بقره، آیه 

>ْ وَّ واْس  ر  فَّ ْک  ِذینَّ
ْال َّ ْآِإن َّ ونَّ ِمن  ؤ  ْی  ْلاَّ م  ه  ِذر  ن  ْت  م  ْلَّ م 

َّ
ْأ م  ه  تَّ ر  ذَّ ن 

َّ
ْأ
َّ
ْأ ِهم  ی  لَّ ْعَّ ْ*ْْْء  مَّ تَّ خَّ

لالل ْٰ ْعَّ ْوَّ ِعِهم  م  ٰلیْس  ْعَّ ْوَّ وِبِهم  ل  یْق  لَّ ْعَّ ݖْه  ٰ ݧ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ْݧ ْوَّ ة  اوَّ ِْغش  اِرِهم  ص  ب 
َّ
ْیْأ ِظیم  ْعَّ اب  ذَّ ْعَّ م  ه  ْ>لَّ  

عراب و دستور زبانی، ارتبـاط لفظـی بـا هـم  ای ههر دو عبارت، جمد مستقل و از نظر ا 
ـار می کف  ا از نظر معنایی هر دو عبارت در رابطه بـا اوصـاف  باشـند و بـا هـم  ندارند، ام 

کـافر شـدند، بـرای آنــان »ارتبـاط معنـوی دارنـد، معنـای آیـه چنـین اســت:  کـه  کسـانی 
که آنان ت نمیتفاو  لهی( بترسانی؛ ایمان نخواهند آیرد را )از ع اب ا   کند 

گو  * خداوند بـر دل ای افکنـده  هایشـان پـرده ن ُمهـر نهـاده؛ و بـر چشماهـای آنـ هـا و 
 «شده؛ و ع اب بزرگی در انتظار آنهاست.

کدم ًضا< ۀو یا وقف بر  رَّ   .20در سوره بقره، آیه ْ>مَّ
>ِْ ًضْْیف رَّ ْمَّ ْاهلل  م  ه  ادَّ زَّ ْفَّ ض  رَّ ْمَّ وِبِهم  ل  ْق  ونَّ ِذب  ک  واْیَّ ان  اْک  ِْبمَّ ِلیم 

َّ
ْأ اب  ذَّ ْعَّ م  ه  ْلَّ   >اْوَّ

عراب و دستور زبانی، ارتبـاط لفظـی بـا هـم  ای ههر دو عبارت، جمد مستقل و از نظر ا 
ا از نظر معنایی هر دو عبارت در رابطـه بـا اوصـاف منـاف باشـند و بـا  ین میقندارند، ام 

 هم ارتباط معنوی دارند، معنای آیه چنین است:
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هــای آنــان )منافقــان( یــک نــوع بیمــاری اســت؛ خداونــد نیــز بــر بیمــاری آنــان  در دل»
که می افزوده * و به خاار دروغ کی در انتظار آنان  هایی   «.استگفتند، ع اب دردنا

ل و ابتــدا از عبــارت دوم جــایز اســت،  کــافی، وقــف بــر عبــارت او  هــر دو  زیــرادر وقــف 
تـوان بـه عبـارت اول  رو می اینباشند، از  نیاز از یکدیگر می عبارت مفهوم و رسا و بی

کرد توان بدون بازگشت به عبارت قبل، از عبـارت دوم  و در صورت وقف، می 2اکتفا 
کرد، بـه جـز  ، و نیز در صورت توانایی میکردابتدا  توان دو عبارت را به یکدیگر وصل 

که وصل دو عب کـه در مواردی  گـردد  ارت، موجـب ت ییـر و فسـاد معنـا و مفهـوم آیـات 
کراای»است و به آن  «الزم و حتمی»این صورت، وقف بر آن   ؛ گوینـد می «وقرف بیران 

کدم ْ< ۀمانند وقف بر  ة  اثَّ لَّ   .73در سوره مائده، آیه ْ>ثَّ
لَّْ< ْثَّ اِلا  ْثَّ ْاهللَّ واِْإن َّ ال  ْقَّ ِذینَّ

ْال َّ رَّ فَّ ْک  د  قَّ ْلَّ اِْمن  ْمَّ ٍةْوَّ ْاثَّ
ْْآِإٰلٍهِْإل َّ اِحد  ْوَّ   >ِإٰله 

، در عبـارت اول، انحـراف اسـتمسـیحیان  ۀآیه در رابطه بـا اعتقـادات تحریـف شـد
کنــد و در عبــارت دوم، اعتقــاد بااــل آنهــا را  توحیــد را بیــان می ۀیت در مســسلمســیح

 . معنای آیه چنین است:کند میکند و خداوند را یگانه معرفی  قااعانه رد می
کــافر» ــه یقــین  ــد یکــی از ســه خداســت؛ و هــی   ب گفتنــد خداون کــه  کســانی  شــدند 

ــدارد ــه وجــود ن م ایجــاد «. معبــودی جــز معبــود یگان ــوه  در صــورت عــدم وقــف، ایــن ت
که عبارت دوم نیز ادامـ می کـه اسـتگفتـه و اعتقـادات مسـیحیان  ۀشود  ، در حـالی 

 پاسخ اعتقاد غدط آنهاست.
کره معنرای »: «وقف حسف»_  2 باشرد برا ایرف مقررود آن تمرام و وقف بر عبارتی است 

، و عبارت بعدی نیز از نظر ل،ظ و معنا داردل،ظی و معنوی با عبارت بعدی  ۀحال، رابط
 .«وابستگی به عبارت قبلی دارد

ت نام رسـا  که چون معنای آن مفهـوم و این است ،«َحَسف»این وقف، به گ اری  وعد 

                                                           
کــافی  2 کــرده « الوقــف عدیــه اولــی مــن الوصــل»را نیــز . آقــای محمــود خدیــل الحصــری، وقــف در مــوارد  بیــان 

 (.157است. )احکام قراءت القرآن الکریم،   
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ْ< ۀکدم مانند وقف بر بر آن حسن و نیکو است، وقف باشد، می
َّ
ْٱ ماِلِمینَّ عَّ  ۀدر سـورْ>ل 

  .3و  1حمد، آیه 
>ْ
َّ
ِْلل ْٰٱ د  م  حَّ مْٰل  ح  ْ*ْالر َّ ِمینَّ الَّ عَّ ل  ْاَّ ِب  ِحیِمِْهْرَّ ْ>ِنْالر َّ  

ســـتایش مخصـــو  »اســـت مفیـــد و مفهـــوم  عبـــارت اول بـــه تنهـــایی دارای معنـــای  
کــــه پریردگــــار جهانیــــان اســــت بخشــــنده و »ولــــی عبــــارت دوم « خداونــــدی اســــت 

عـراب و  در عبارت قبل می «اهلل»دو صفت برای « بخشایگر باشند هـم از نظـر لفـظ )ا 
دستور زبان( و هم از نظر معنا )صفت و موصـوف بایـد بـا هـم آیرده شـوند( وابسـتگی 

 عبارت قبدی دارند. «هِلل ْٰ»به 
کدمو یا  ْا<در آیه  >هِلل ْٰ< ۀوقف بر 

ِْلل ْٰݗَّ د  م  حَّ ْل  ِمینَّ الَّ عَّ ْال  ِب   >ِهْرَّ
ســـتایش مخصـــو  »اســـت عبـــارت اول بـــه تنهـــایی دارای معنـــای مفیـــد و مفهـــوم 

م»صـفت بـرای « پریردگـار جهانیـان»ولـی عبـارت دوم « خداوند اسـت در عبـارت  «هِلل ٰ
 عبارت قبدی دارد.هِلل ْٰبهاز نظر معنا وابستگی  باشد،هم از نظر لفظ و هم قبل می

ل، حسـن و نیکـو  س( وقف بر عبـارت او  ف  کمبود ن  اسـت در وقف حسن، )در صورت 
کـــرد،  ولـــی نمی بعـــدی از نظـــر لفـــظ و معنـــا  ۀجمدـــزیـــرا تـــوان از عبـــارت دوم شـــروع 

که وصل دو عبارت  وابستگی به قبدش دارد و باید با هم خوانده شوند به جز مواردی 
که در این صورت، وقـف بـر آن  گردد  الزم و »موجب ت ییر و فساد معنا و مفهوم آیات 

کدمـ گویند؛ می «وقف بیان حسف»است و به آن  «حتمی وا< ۀمانند وقف بر  مال  در ْ>قَّ
  .13ده، آیه سوره مائ

>ْ اه  دَّ ْیَّ ل  واْبَّ ال  اْقَّ واِْبمَّ ِعن  ْل  ْوَّ ِدیِهم  ی 
َّ
ْأ ت 

ل َّ ْغ  ولَّة  ل  غ  ْاهلِلْمَّ د  ْیَّ ود  ه  یَّ ِتْال  الَّ ْقَّ وَّ
اِنْ تَّ وطَّ ب س  ْْمَّ ْیَّش  فَّ ی  ْک  ِفق  ن  ْآی  ْ>ء   

باال آنها را نقل  ۀ، نخست عقیداستناروای یهود و ابطال آن  ۀآیه در رابطه با عقید
گفتند: دست خدا )با زنجیر( بسته است»کند،  می ، خداوند در پاسخ آنها، «و یهود 

ت از ایــن عقیــد هایشــان  دست»: گویــد نــاروا می ۀنخســت بــه عنــوان نکــوهش و مــ م 
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، ســ س بــرای ابطــال «لهــی( دیر شــوندبســته بــاد و بــه خــاار ایــن ســخن از رحمــت )ا  
گونـه : »فرماید ناروای آنها می ۀعقید گشاده است، هر  بدکه هر دو دست )قدرت( او، 

 «.بخشد بخواهد می
ــف  ــر روی عبــارت اول وق گ م نگــردد ا و دو عبــارت بــا هــم خوانــده شــود، چنــین تــوه 

گفت می م نیز  که عبارت دو  گفتاستیهود  ۀشود   خداوند است. ۀ، حال آنکه 
 یادسپاری

که نمی -2 گر در وسط آیه باشد، مشهور این است  توان از عبارت  در وقف حسن، ا
کرد، مانند:  ْ<بعدی ابتدا نمود و باید از جای مناسب  عبارت قبدی شروع 

َّ
ِْلل ْٰٱ د  م  حَّ ِهْل 

ْ ِمینَّ الَّ عَّ ْال  ِب  گر آخر آیه باشد، میْ>*ْرَّ مانند: کرد؛ توان از عبارت بعدی ابتدا  ولی ا
>ْ
َّ
ْٱ د  م  حَّ ِْلل ْٰل  ِمینَّ الَّ عَّ ْال  ِب  ْرَّ ْْ*ِْه

َّ
مْٰٱ ح  ِحیِمْلر َّ ْالر َّ ه>ِن م  د  که ُام ُ الس    ؟اهع؟، به دلیل روایتی 

گرامی اسالم ۀ)زوج که آن حضرت بر آخر آیات  نقل فرموده؟ص؟پیامبر( از پیامبر  اند 
ة». کردند می« وقف» مَّ لَّ ْس  ِم  نْا  وِلْاهلِلْ؟اهع؟ْعَّ س  ٍةْرَّ راءَّ ْقَّ ن  ْعَّ ت  ِئلَّ هاْس  ن َّ :ْْ؟ص؟اَّ ت  قالَّ فَّ

ًةْ ًةْآیَّ ْآیَّ ه  ْتَّ اءَّ رَّ ْقَّ ع  ِط  قَّ ْی  انَّ  .2«کَّ

ن»وقف بر عبارت اول، وقتی  -1 س  که معنای آن برخالف مقصود خداوند « ح  است 
ـن  س  ماننـد  ؛بدکـه قبـیح و ممنـوع اسـتنیسـت نباشد، در غیر این صورت نه تنها ح 

کدم ْ< ۀوقف بر 
َّ
لْٰٱ   .31در سوره نساء، آیه ْ>وةَّْلص  

ْْآیَّْ< ِذینَّ
اْال َّ هَّ ی  

َّ
اأ لْٰءَّ واْالص   ب  رَّ ق  ْتَّ واْلاَّ ن  کَّْومَّ ْس  م  ت  ن 

َّ
ْأ ْوَّ ݩݩْٰارةَّ ݧ ݧ ݧ ݧ   >یݧ

کسـانی »باشـد  در صورت وقف بـر عبـارت اول، هـر چنـد دارای معنـا و مفهـوم می ای 
ولی این معنا خالف مقصود خداوند اسـت، « که ایمان آیردید به نماز نزدیک نشوید

کـه ایمـان آیردهای : »اسـتمقصود خداوند چنـین  بـه « در حـال مسـتی» ایـد  کسـانی 
 .«نماز نزدیک نشوید...

                                                           
 .111،   2، النشر، ج317   2و البرهان ج 59   2، و امتقان ج17225. ُمسند احمد، حدیث  2
گرامی اسالم»  « اند دانسته ؟ص؟و مراجع بزرگوار شیعه، وقف بر آخر آیات را بهتر و آن را سنت پیامبر 

 ، الخامس: الوقف عدی فواصل اآلیات(.عروة الوثقی، فصل فی مستحبات القراءة
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 وقف قبیح
کره معنرای آن، تمرام نباشرد و یرا دارای م،هرومی »: «وقف قبیو» وقف برر عبرارتی اسرت 

که مورد قرد و اراده خداوند نیست  .«باشد 
ت نام کـه وقـف بـر آن در حـال اختیـار ، «قبریو»این وقف، بـه گ اری  و عد  ایـن اسـت 
 باشد.« ا طرار»مگر اینکه از روی ناچاری و است « قبیح»ناپسند و 

 :«است زیردارای مراتب  ،وقف قبیو»
که دارای معنای مفیدی نباشد -2   مانند: ؛وقف بر عبارتی 

ْا< واِان َّ ر  فَّ ْک  ِذینَّ
ْ>ل َّ  

که دارای مفهوم نسبی است -1   مانند: ؛وقف بر عبارتی 
ییَّْ< ݧ ْ آْاَّ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩَّْهݧ ݧ ݧ ݧ ݧ وااْاݧ ن  امَّ ْءَّ ِذینَّ

ْ>ل َّ  
که موجب ت ییر و فساد معنا  -3   :مانند گردد؛وقف بر عبارتی 

یْآیَّْ<
َّ
ݧ ْ أ ݧ ݧ ْݧ ِذینَّ

اْال َّ اهَّ واْلَّْءَّ ن  لْْٰامَّ واْالص   ب  رَّ ق    >ةَّْوتَّ
کفرآمیز شود -3 کالم شده و  که موجب فساد    مانند: ؛وقف بر عبارتی 

>ْ ْاهللَّ ِییِان َّ ح  تَّ اْیَّس  ْ>لَّ  
که  وقـف »را « مورد سوم»و « وقف ناقپ»را « مورد اول و دوم»مزم به یادس اری است 

قبح»را « چهارم»و « قبیح ُک »یا « وقف ا   اند. نامیده« فرانوقف 
گر موجب فسـاد «وقف قبیح»در  گردد به یییه ا ، وقف جایز نیست و باید از آن پرهیز 

که خارج از اختیار اوست، و یا ت ییر در معنا شود، مگر  اینکه قاری به خاار عوامدی 
گفتــه «  ــریرةوقــف »و یــا « وقــف ا ــطراری»، از ایــن رو بــه آن، گــرددناچــار بــه وقــف 

ــرا شــود،  می ــدون جهــت در جــایی زی ــاقپ اســت، وقــف کــه هــی  عــاقدی ب کــالم ن
 کند. نمی
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 پرسش و تمرین 
 است، نام ببرید. ها بر اساس نظریه ابن الجزری چند قسم اقسام وقف -2
کافی را تو یح دهید فر  میان وقف تام، -1  با 
 وقف حسن را تعریف و فر  آن را با وقف قبیح، تو یح دهید. -3

 جهت مطالعه   

ه در رابطه با وقف و ابتداء»   «اشعار مقدمۀ جزری 
73-  ِ ِدَك ِللــــــُحزوف  ــــوی  ج 

ـــعَد ی َ َ ــــــد َ ِمـــــــن    َو ی  ُ ِ لای  وف  ه ِ الُوف   َمعـــــــِزف َ
  ها. و بعد از نیکو اداکردن تو برای حروف؛ ناچاری از شناختن وقف

ن   -74 َشــــــُم ِاذ َ ق  ـــــــداِء َو هَی ی ُ ِ ی  ٍّ َو َجَشـــن    َو اِلای  اٌم َو کـــــــاف  : ی  ه ٌ َ لای  َ  ی 
کافی و گردد  میو ابتدا را، و وقف تقسیم  ن.در این هنگام؛ به سه قسم: تام و  س    ح 

ِذ  -75 وخ َ ِان  َلم ی ُ َ : ف  ـــم َ ، َاو کان َ َمعن    یَو ِهــــــَی ِلما ی َ ق ٌ
َعل ُ ً ی َ ݩݧ ݧ ݧ ݧ دیݧ ی َ ای  َ  ی، ف 

گـر یافـت نشـود، تعدـق و  واین وقف که معنای آن تمام باشد، ا ها، برای مواردی است 
کـن )در هـر دو   و لفظی  از وابستگی)اعم معنوی( یـا وابسـتگی معنـوی باشـد، پـس ابتـدا 

  .قسم(
ــــــط   -76 الکـــــــاف ی، َو َلق  َ اُم، ف  الب   َ ݧً ف  ݧ ݨݨݨݧ ݧ َعن  ݧ امب َ َ َشن    ا ف  الجَ َ ر  ف  ِ و  َ ِی ج  وَس الا   ِال ا ُروݘ

گـر وابسـتگی لفظـی  کافی است و ا پس )اولی( تام است، پس از آن )که دومی باشد( 
کن )از ابتدای بعد از آن( مگر ابتدای آیـات )کـه منعـی نـدارد و( جـایز  باشد پس منع 

ن است. است س    و )نام آن وقف( ح 
ــــــٌح َو َلُه  -77 ی  ب  ــــــم َ ف َ ـــــــُز ما ی َ ب  َطز    َو ع َ ف ُ ُمص  وف َ ــَلُه ًی  ب  َداݘ ف َ ی  ُ  ݨݨݨݨݨا، َو ی 

کنـد  و غیر از آنچه تمام باشد )معنای آن، وقف( قبیح است، و قاری می تواند وقف 
کند قبل از آن را.   در حالت ا طرار و آغاز 
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َس  -78 ب  َو َلب  ٍّ َوج َ ف  ن ِ ِمن  َوف  زا  ی الق ُ ب    ف ِ ـــــُز ما َلُه َسب َ ب   َو لا َجــــــــزاٌم ع َ
ا(واجب )باشــد(؛ و نــه )وقــف( حــرام بــه اســتانای  ونیســت در قــرآن از وقفی)که شــرع 

ا و از روی قصـد  کنـد و قـاری عمـد  کفرآمیـز  که عدت داشته باشد )کـه معنـا را  موردی 
کند(.  وقف 

* * * 
ِر  -104 َزَکهَو خاذ ِ ُکل ِ الجَ ف َ ی ِ ݧ  ِال  الَوف  ݧ ݧ ݧ َزکهݧ عص ُ الجَ ب َ ا ُرمب َ ف َ  ا ِاذ 

ک انجام دهی(؛ مگر اینکـه  و بر ح ر باشد وقف بر هر حرکتی )از اینکه وقف بر متحر 
که آیردن یک وم  کنی به بعضی از حرکت )یعنی وقف ر    سوم  حرکت است(. اشاره 

ݩ  ِال -105 ݧ ݧ ݧ مݩݧ ِ س  صب ٍّ َو اݘ ی َ حٍّ َاو ی ِ ب  ق َ م    ا ی ِ عٍّ َو ص َ م ِ ف ی َرف  الص  َ اره ٌ ی ِ  ِاس 
وم انجــام نمی کــن )وقــف  مگــر بــه فتحــه و تنــوین فتحــه )کــه وقــف ر  شــمام  گیــرد( و ا 

کرد که این وقف(؛ اشاره  ه)ی مح وفـه به نیاشمام انجام بده  وسـیدۀ  به حرکت  م 
ه. کردن لب جمع ه و  م    ها، بدون اینکه صدای آن شنیده شود( در تنوین  م 
وم و ال ابن سکان، ر  که در آخر منظومه آمده ، تنها به وقف ا  جزری در این ابیات 

شر فی القراءات العشر، ُنه وجه را مت کر شده  کتاب الن   شمام پرداخته؛ ولی در  ا 
یه مراجعه فرمایند.  است، عالقمندان به شر  منظومۀ جزر

 
 



 

 

 
 
 
 

  درس سوم   
  1«سجاوندی»بندی  بر اساس تقسیم« اقسام وقف»

نر به وقف برعبارتی است»:1«وقف الزم»_  0  خلر  و بما بعردش وصر  شرود،موج که ا
 .«سازد مینردد و یا معنای خالف مقرود را به ذهف متبادر  اساد در معنا می

 .«استوقف بر آن، الزم و حتمی »رو  ایناز 
که  نیسـت بدکـه در  «وقف بیران ترام»مترادف با  «وقف الزم»مزم به یادس اری است 

کافی و حسن نیز دیده می که به آنهـا،  برخی از موارد وقف  کـافی»شود  و « وقـف بیـان 
 .گویند می« وقف بیان حسن»
که قب  و بعد از آن، ارتباطی با هم ندارنرد و »: «وقف مطلق»_  1 وقف بر عبارتی است 

کرالم اسرتوقف برر آن محر ، پسرندیده و بره جرا  ، و چنانچره بره وصر  خوانرده شروند، 
 .«تغییر ننرده و موجب خل  و اساد در معنا نگردد

ـس مواجـه شـود یـا  «وقف بر آن، مطلقرا خرو  اسرت»رو  ایناز  ف  کمبـود ن  چـه قـاری بـا 
کدمات  نشود، ْ<و ْ>ِفیِهْ<مانند وقف بر 

َّ
ادٱ ِمیعَّ   .20و  9سوره آل عمران، آیات در ْ>ل 

نَّْ< ب َّ ٍمْلَّْْآرَّ و  اِسِْلیَّ ْالن َّ اِمع  ْجَّ ك  ْلَِّْإن َّ ْاهللَّ ِْفیِهِْإن َّ ي بَّ ْاْرَّ ادَّ ِمیعَّ ْال  ِلف  خ  ْْ*ْاْی  ِذینَّ
ْال َّ ِْإن َّ

نِْ غ  ْت  ن  واْلَّ ر  فَّ ْکَّ ْلَّْْیَّ ْوَّ م  ه  ال  وَّ م 
َّ
ْأ م  ه  ن  ي ئًْْآعَّ ْاهلِلْش  ِْمنَّ م  ه  د  لاَّ و 

َّ
ولأ

 
ْأ ْاْوَّ

ݖ ٰ ݧ ارِْݩݩݩݧ ْالن َّ ود  ق  ْوَّ م  ْه  ْ>ِئك 
                                                           

 .350 -352   ؛ سرالبیان فی عدوم القرآن، 322 -323   . تجوید استدملی،  2

گویند؛ و مراد واجب شرعی نیست بدکه واجب صـناعی  نیز می« وقف واجب»بعضی به این نوع وقف،  .1
 (.131،   2النشر، جباشد ) نزد عدمای قرائت، واجب میی باشد، یعن می
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گر  یادسپاری: کنـیم، دسـت «الزم و غیررالزم» ۀرا به دو دست «وقف تام»ا دوم از  ۀتقسـیم 
خواهد بـود، البتـه مصـادیق وقـف مطدـق، منحصـر بـه وقـف « وقف مطدق»مصادیق 

کافی را نیز شامل نیست تام غیر مزم  ، مانند وقف بـر گردد میو بعضی از موارد وقف 
ْ< ۀکدم

َّ
ومٱ ی   قَّ    .1در سوره آل عمران، آیه ْ>ل 

ْا<
ْلَّْݗَّ ْْآهلل 

ِْإل َّ حَّْْاِإٰلهَّ ْال  وَّ ْه  ْْی   وم  ی   قَّ ْْْال  ِ ق  حَّ ِْبال  اب  ِکتَّ ْال  ك  ی  لَّ ْعَّ لَّ ز َّ   >نَّ
که جهِت وقف و وص  در آن وجود »: «وقف جایز»_  2 ولی دارد وقف بر عبارتی است 

کدم 2،«جهت وقف آن، بهتر است ا< ۀمانند و قف بر  ینَّ طَّ خ     .151در سوره بقره آیه ْ>اَّ
اْلَّْ< نَّ ب َّ نَّْرَّ اِخذ  ؤَّ ْنَِّسينَّْْآاْت  ْلَّْْآِإن  اْوَّ نَّ ب َّ اْرَّ نَّ

 
ی طَّ خ 

َّ
ْأ و 
َّ
اأ نَّ ی  لَّ ْعَّ ِمل  ح    >اْتَّ

کـافی(  فتمامی موارد وقوقف جایز، تقریبا شامل  کافی )به غیر از مـوارد وقـف بیـان 
 .است

عراب و دستور زبان است. جواز وقف: کامل بودن عبارت از نظر ا   به جهت 
 .استبه جهت ارتباط معنوی موجود بین دو عبارت  جواز وص :

ز ِلَوٍجه»_  4 کره جهرت و»: «وقف ُمَجو َ و وصر  در آن وجرود  قرفوقف برر عبرارتی اسرت 
کدم«ولی جهت وص  آن، بهتر است دارد ِةْ< ۀ، مانند وقف بر  ِخرَّ اݦݦݘَّ در سوره بقـره، ْ>ِبال 
  .51آیه 

یْٰ< حَّ اْال  و  رَّ تَّ ْاش  ِذینَّ
ْال َّ وِئٰٓلك 

 
اِْبالْ وأ يَّ ن  ْالد   َّاةَّ لَّْء ْوَّ اب  ذَّ عَّ ْال  م  ه  ن  ْعَّ ف  ف َّ خَّ ْی  لاَّ ِةْفَّ ِْخرَّ ونَّ ر  ص  ن  ْی  م  ْ>اه   

کافی  وز نیز مانند وقف جایز، مترادف با وقف  کـه در اسـتوقف مج  ، بـا ایـن تفـاوت 
ــوز،  تر می وقــف جــایز، وقــف آن بهتــر اســت )جهــت وقــف قــوی باشــد( و در وقــف مج 

 باشد(. تر می قوی  وصل آن بهتر است )جهت وصل

                                                           
)ابـراهیم القـراءة و تهـ یب  350و  352و سرالبیان فی عدوم القـرآن،    322و  323. تجوید استدملی    2

که 201پور فرزیب(    هـای بـا رسـم الخـط عربـی جدیـد، بـه  در قرآن« وقف جایز»؛ مزم به یادس اری است 
 یعنی: جهت وقف و وصل آن، یکسان است.است « طرفینجواز مستوی ال»معنای 
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2  _«  ُ رورةوقف َالُمَرخ َ کرالم بعردی از حیرث»: «ِللض َ کره  معنرا  وقف بر عبارتی اسرت 
توان آن را به ی  َنَ،س  مربوط به قب  باشد ولی چون آیه یا داستان طوالنی است و نمی

کررد خواند، از با  ضرورت می ، و بعـد از وقـف، اعـاده هـم مزم نیسـت، «تروان وقرف 
کدمـاستبعد با وجود ارتباط به قبل، مفهوم  ۀجمدزیرا  مآًءْ< ۀ، مانند وقف بـر  در ْ>ِبنَّ

  .11سوره بقره، آیه 
>ْ
َّ
اًشْٱ ِْفرَّ ض  ر  أَّ ْال  م  ک  ْلَّ لَّ عَّ ِذيْجَّ
ْل َّ مَّ ْالس   ِْبنَّْآاْوَّ ْآءَّ مَّ ْالس   ِْمنَّ لَّ زَّ ن 

َّ
ْأ آًءِْْءْآًءْوَّ   >مَّ

ممآًءْ< ۀجمدــ آِءْمَّ مممَّ ْالس   ِْمممنَّ لَّ ممزَّ ن  ْاَّ ْ<ارتبــاط بــه قبــل دارد، چــون فاعــل ْ>وَّ لَّ ممزَّ ن   ــمیر ْ>اَّ
که  دیگـری و است گردد ولی با این حال، جمده، مفهوم  عبارت قبل باز میبه است 

که عبارت قبل را اعاده نمود.  نیازی نیست 
کاای و حسف»شامل بعضی از موارد  «وقف ُمَرخ  »  شود. می «وقف 

 وقف ممنوع
مختدــف اســت، بعضــی « وقــف ممنــوع»مبنــای عدمــای قرائــت در : «وقررف ممنرروع»

ـی نـاقپ و نـامفهوم باشـد و بعضـی  موارد آن را جایی می کد  که عبارت اول بـه  دانند 
کـه در صـورت وقـف؛ نشـود از  جمده سجاوندی، مـوارد آن را جـایی می دیگر از داننـد 

که ابن الجـزری )النشـر/ و این نکتهکرد عبارت بعدی، ابتدا  ( روی 2/133ای است 
کید دارد و می یان به خاار عدم آشنایی با این مبنا )وقـف  آن تا فرماید: بعضی از قار

س، برای اینکه ر می« م»ممنوع نزد سجاوندی(، وقتی به رمز  ف  کمبود ن  سند، به خاار 
کدم و مرتکب وقف قبیح کنند  میبعدی توقف  ۀوقف ممنوع را انجام ندهند، روی 

کدم و ممنوع می ْ< ۀشوند. مانند وقف بر  ِهم  ی  لَّ   .7در سوره حمد، آیه ْ>عَّ
ِرْ< ی  ْغَّ ِهم  ی  لَّ ْعَّ تَّ م  عَّ ْأن  ِذینَّ

ْال َّ اطَّ وِبِْْصرَّ ض  غ  مَّ اْْْال  ْلَّ ْوَّ ِهم  لی  ْعَّ ینَّ ݩ ِ ݧ آلݧ ْ>الض    
که عبـارت مفهـوم می« وقف حسن»که  مِرْ<باشـد ولـی ابتـدای از  و جایز است چرا  ی  غَّ

ْ ِهم  می  لَّ وِبْعَّ ض  غ  مَّ کـه صـفت بـرای  جـایز نمیْ>ال  ْ<باشـد، چـرا  مِذینَّ
اسـت، و حـال ْ>ال َّ

کدم که قبیح و ممنوع است. توقف می« غیر» ۀآنکه روی   کنند 
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 چند ننته:

کردهبرای وقف، انواع  -2  اند از قبیل: دیگری ذکر 
کس بر آنها، وقف  «وقف ُغ،ران»  شود. موجب م فرت و آمرز  میکند که هر 
گرامی اسالم «وقف َنِبی  »  است.کرده بر آنها، وقف  ؟ص؟که پیامبر 
در هنگــام تدقــین آیــات بــه پیــامبر  ؟ع؟کــه جبرئیــل« وقــف جبرئیــل»یــا  «وقررف ُمنررَ ل»

 ت.اسکرده بر آنها، وقف  ؟ص؟اسالم
که هـی  و وقف کـدام، دلیـل محکمـی ندارنـد و بیشـتر آنهـا، اسـتنباط و  های دیگری 

 .استهای شخصی  برداشت
ــق عدــوم قــرآن می ق   ــا بررســی » فرمایــد: اســتاد محمــود خدیــل الحصــری، قــاری و ُمح  ب

ت و تفســیرو  شــمایل ُکُتــب حــدیث، ُســن  هــات  های اهــل تجویــد، بــه اثــر  فــراوان در ُام 
ی   که دملت بر لـزوم وقـف در همـصحیحی یا حت  ایـن مـوارد، یـا  ۀعیفی بر نخوردم 

ت عمدــی یــا قــولی بنمایــد، شــاید هــم از ایــن بــه بعــد،  ــه بــه ســن  بعضــی از آنهــا بــا توج 
که ا طراب و قدق را از بـین ببـرد و اامینـان دل را بـه همـراه  مدارکی به دست آیریم 

 2«.آیرد
ک از ی استجاب هی »فرماید:  ( میو صاحب جواهر به نقل از پدر عالمه مجدسی)ره

نـزد مـن ثابـت انـد(،  )که عدمای قرائت برای وقف و ابتـدا انجـام دادهها  بندی تقسیم
کـه متـسخرین انجـام  بندی این عنایین و تقسیمزیرا نشده،  ها، از اصطالحاتی است 

کــه وجــود نداشــته اســت ؟ع؟انــد و در زمــان امیرمؤمنــان داده گفتــه شــود  ، مگــر اینکــه 
که معنا را نیکو می  1«.سازد مقصود امام؟ع؟ رعایت وقف بر جایی است 

گــر  -1 کــه ا یم بــه اــوری  حرام و یــا واجــب باشــد، نــدار کــه شــرعا  کــریم، وقفــی  در قــرآن 
گــر آن را بــه جــا آیرد،  ــا ا کنــد، مرتکــب حرامــی شــده باشــد و ی قــاری قــرآن، آن را تــرک 

                                                           
 .37_  35. معالم امهتداء إلی معرفل الوقف و امبتداء،   2

 397،   9، جالکالم . جواهر 1
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گردد، مگر اینکه قاری قرآن از  د جمدهمستحق   ثوابی  ی و تعم  ای را بر  روی  قصد جد 
کفــر و یــا نفــی  کــه بــرخالف مقصــود خداونــد باشــد و از آن معنــای  کنــد  زبــان جــاری 

لهی فهمیده شود.  احکام ا 
ـــا مقایســـ -3 ـــده  در قرآن« رمـــوز وقـــف» ۀب ـــی در آنهـــا دی هـــای مختدـــف، تضـــاد   فراوان

ــر می ــرآن را ب کــه ق ــرادی دارد  ــه برداشــت اف ــان،  شــود، و ایــن بازگشــت ب اســاس نظــر آن
ـت شـرعی  این، از اند کردهگ اری  عالمت کدام از آنها برای قاری قرآن، حج  رو هی  
  مناسب برای وقف نیست 

، آشنایی با معنا و کردنو بهترین راه برای شناخت محل 
کریم است.  تفسیر قرآن 

 در رابطه با وقف بر آخر آیات، دو نظر وجود دارد. -3
ست )هر چند ارتباای لفظی و معنوی بین آنها برقرار باشد( و یکم: وقف بر آن جایز ا

کـــه از ُام ُ دلیـــ گـــروه روایتـــی اســـت  ـــن  مه ل ای ـــد  زوجـــه  ؟اهع؟المـــؤمنین، جنـــاب ُام  الس  
گفته است: ؟ص؟پیامبر  نقل شده، او 

کرد،  ها قرائتش را قطع می خواند در پایان هر یک از آیه وقتی قرآن می ؟ص؟رسول خدا»
مْٰبِْ<: فرمـود می ح  مِمْاهلِلْالمر َّ ِحیمس  ْ<فرمـود:  کـرد و بعـد می وقــف میْ>نْالمر َّ

َّ
ممٱ ِْلل ٰ ممد  ِهْلحَّ

ِمین ممالَّ عَّ ْال  ب  ْ<فرمــود:  کــرد و بعــد می وقــف میْ>رَّ
َّ
مْٰٱ ح  ِحیملممر َّ کــرد تــا  وقــف میْ>ِنْالممر َّ

 2«.پایان حدیث
گفته  فرقی ندارد.« حکم آن با وسط آیه»اند  دوم: 

گر رابطه لفظی و معنوی در میان   باشد جایز نیست و ام  جایز است.ا
کرده دمه خدشه وارد  گروه به سند روایت ُام  الس  گفته این  کـه  دانـ اند و بـر فـرض قبـول 

کـه  ۀحمد دارد، شاید سور ۀاین روایت اختصا  به سور حمد، یییگی خاصی دارد 
گفته ها، فاقــد آن می ســایر ســوره کــه بــر آخــ باشــند و یــا  ر انــد: رو  پیــامبر چنــین بــوده 

 فرمود تا پایان آیه را بفهماند. آیات وقف می
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ه به سیره و رو  مؤم کریم، وقف بر آخر نولی با توج  ین و فقهای اسالم در قرائت قرآن 
کیـد بـر برتـری و اسـتحباب آن نیـز شـده  آیات، نه تنهـا متـداول و جـایز اسـت بدکـه تس

 2است.
 مگر اینکه معنایی خالف مقصود خداوند از آن فهمیده شود.

 پرسش و تمرین 
 د نام ببرید.استچند قسم « سجاوندی»ها بر اساس نظریه  اقسام وقف -2
 را تو یح دهید.« وقف مزم با مطدق»فر  میان  -1
جه»را تعریف و فر  آن را با وقف « جایز»وقف  -3 و  ز ل  و    را، تو یح دهید.« ُمج 
 ، مزم استد چراد«ها رموز وقف»آیا رعایت  -3

                                                           
 ، الخامس، الوقف عدی فواصل اآلیات.العروة الوثقی، فصل فی مستحبات القراءةو  111،  2. النشر،ج2



 

 

 
 
 
 

 درس چهارم   
 

 «(سجاوندیوقف )رموز »
 

کدمـات  شناختن محل ۀمزم های مناسب برای وقـف، آشـنایی بـا ادبیـات و معـانی 
ها، عـرب زبـان نیسـتند، سـجاوندی  و بـا توجـه بـه اینکـه بیشـتر مسـدماناست عرب 

هایی قـرار داد تـا راهنمـای مناسـب بـرای افـراد غیـر  ، نشـانه برای هر یک از انواع وقـف
گردیده است. «رموز سجاوندی»ها به  عرب باشد، از این رو آن نشانه  مشهور 

ــوز ســجاوندی»بعضــی از شــعراء، جهــت یــادگیر بهتــر   نهــا را در قالــب شــعر در ، آ«رم
یان قرآن، یکی از آنها را انتخاب  آیرده که برای آشنایی قار    .ایم کردهاند 

ـــــون کنـ ـــــو  ــــن نظـــــم  را بشنـ یا ای ـــــار  ق
 

ـــــمون   تــــا تــــو را در وقـــــف باشــــد رهنـ
 

 وقـــــف مزم اســـــت مگـــــــ ر از او «م»
 

کفـــر اســـــت انـــدرو  گ شـــتی بـــیم   گـــر 
 

ـــــر تــــو را «ط» ـــــف مطدـــــق آمـــــد م   وق
 

کجــــــا یـــــــابی یرا   نگــــــــ ری زو هــــــــر 
 

 جـــایز بگـــ ری زو هـــم رواســــت «ج»
 

 لیــک ایســتادن در او بهتــر تــو راســت 
 

ز ایســتی هــم در خوراســـت «ز» ــو    ُمج 
 

ــر اســت   لیــک بگ اشــتن از او اولــی ت 
 

پ خوانده «ص» خ    انــــد را وقـــف ُمـــر 
 

ـــــس مـــــانده  ف ُ ن  اء در ت  ـــــر   اند جمدـــــه ُقـ
 

کــن آن جـــا  ـــف  ــت بنگــریوق  کــه آی
 

ب بنگــری «لا»  ک  گـر بینـی، ُمـر   ا
 

هــای وقــف،  های دیگــری را بــرای محل بعــد از ســجاوندی، عدمــای قرائــت، نشــانه
 کنیم. که به چند تای آن به اور اختصار اشاره میکردند ا افه 

 ، یعنی: بنابر قول بعضی، وقف جایز است.«قی  ایِه الوقف» رمز  «قف»
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 ، یعنی: بنابر قول بعضی، وقف جایز نیست.«ال َتِقفقی  »  رمز «قال»
کن. «ِص »  فعل امر است، یعنی: وصل 
ا به شـرط  «ِصق» ، یعنـی: در صـورتی وقـف «وصـل بـه مـا قبـل»عالمت وقف است ام 

که عبارت موقوفٌّ  کرده باشی. )متـرادف بـا  جایز است  عدیه را با عبارت قبدی وصل 
 وقف معانقه(

یعنـی: در صـورتی وقـف « وصـل بـه مـا بعـد»ا به شـرط عالمت وقف است ام   «صب»
کنی که عبارت موقوفٌّ عدیه را با عبارت بعدی وصل  )مترادف بـا وقـف  جایز است 

 حسن(.
 .«ص»مانند  « خ  رَ ُم »عالمت وقف  «جه»
 .است، یعنی: حکم این مورد همانند سابق «َ  لِ ذ  َک »رمز  « »

اند  ها و رموز وقف را قرار داده نشانهها، بر یک محل، چندین نوع از  در بعضی از قرآن
ند، ماننــد:  ــوال مختدــف در جــواز و عــدم جــواز وقــف را آیرده باشــ ــا اق  ،«ج صررلی»ت

یـان قـرآن «ط صلی»، «ص ال» که این امر باعث سردرگمی قار رو  ایـن، از دد گـر می... 
فـا   2331عدمای مصـر در سـال  حـاد و ات  در « رمـوز وقـف»هجـری قمـری بـه منظـور ات 

کشـــور خـــود، عالمت قرآن را انتخـــاب و جـــایگزین رمـــوز ســـجاوندی  زیـــرهـــای  هـــای 
 .کردند

 .«وقف الزم» ۀنشان «م»
 .«وقف ممنوع» ۀنشان «لا»
ݩݩݩݩݩݩݩݩْٰلقِْ» ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩ  ولاَ  (الوقفِقف )» ۀنشان «یݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  .«یݧ
ْٰلِصْ» ݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ  ولاَ  (الوص ِص  )» ۀنشان «یݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  .«یݧ
 .«جواز وقف» ۀنشان «ج»

کـه  ـت وقـف»سـجاوندی، « ج»مزم به یادس اری است  « جـواز وقـف و وصـل بـا اولوی 
ت»رسم الخط عربی جدید، « ج»ولی است  )مسـتوی  جواز وقف و وصل بدون اولوی 

در رسم الخط عربی جدید، دملـت بـر ممنوعیـت « م»، و همچنین است« الطرفین(
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کــار بــرده می« م»وقــف دارد ولــی در رمــوز ســجاوندی،  شــود، یکــی  بــرای دو منظــور بــه 
کـه در ایـن صـورت، وقـف  ، وممنوعیت وقف دیگری ممنوعیت ابتـدای از بعـد آن، 

 باشد. جایز است ولی ابتدای از بعد آن، ممنوع می
و بـر هـر است  «جواز وقف بر ینی از دو موضع»، یعنی «وقف معانقه» ۀنشان «ْْݒْْْْݨݦݦݒْْْ»

که دو وقف نزدیک یکدیگر باشـند، و وقـف  دو نمی کرد، و آن وقتی است  توان وقف 
 هر یک، مانع از وقف بر دیگری باشد.

کدمه و یا عبارتی، دو احتمال «وقف معانقه» که در یک  ، هم است، در جایی است 
کـدام تواند  می وابسته به عبارت قبل از خود باشد و هم به عبارت بعـد از خـود؛ و هـر 
کدمه  از    .1در سوره بقره، آیه 1>ِفیِهْ<دو احتمال ارفدارانی داشته باشد،مانند 

ْلَّْ< اب  ِکتَّ ْال  ي بٰذِلك  ْاْرَّ ݨݨݨݨݒ ݧ ݧ ݧ ݨݨݨݒِْفیْݦݩݩَّݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݨݨݨݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݨݨݨݨݧ ِقینَّ ت َّ م  ًدىِْلل  ْ>ِْهْه   
جـا قـاری قـرآن، مختـار اسـت یکـی از دو نظـر را انتخـاب و بـر آن مو ـع وقـف  در این

کدام، مانع از جواز وقف  بر دیگری خواهد بود.کند  ، ولی انتخاب هر 
 گویند. نیز می «وقف مراقبه»به این وقف، ا افه بر وقف معانقه، 

نراتف»، به معنای: «معانقه» حتمـا  است و در این جا، عبـارت مـورد نظـر  «در آغوش 
گیرد؛ تا خددی در معنای آن ایجاد   .نگرددباید در آغو  یکی از دو ارف خود قرار 

کرردن»، به معنـای: «مراقبه» اسـت و در ایـن جـا، قـاری قـرآن بایـد مواظـب  «مواظبرت 
کدام، مانع از وقف بر مو ع دیگری   1.استباشد، وقف بر هر 

 ِابتداء
کردن و آغاز نمودن»، در ل ت به معنای ( د  وقف) ،«ِابتداء»  است. «شروع 

                                                           
 131و سرالبیان فی عدوم القرآن،    51،   2تقان فی عدوم القرآن، ج. ام 2

کدمـه  «ْْݒ»ْگویند این سه نقطه  . می 1 و یـا دو نقطـه « معانقـه»عبارت است از یک نقطه نون و دو نقطه قـاف 
کدمه   باشد. می« مراقبه»قاف و یک نقطه بای 
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 و در اصطال  قرائت به دو معنا آمده است:
کریم» -0 کردن قرائت قرآن   «.آغاز و شروع 
د قرائت قرآن بعد از وقف»  -1  «.شروع مجد 

کدام از آنها نیز بر دو قسم است:   )غیر جایز(.« قبیح»)جایز( و « حسن»و هر 
کرره از نظررر ل،ررظ و معنررا  از آیررهن کررردآغرراز و شررروع »)جــایز(:  «ابترردای حسررف» ای اسررت 

کریم باشد  کام ، مستق  و موااق منظورِ   .«اصلی قرآن 
کره از نظرر ل،رظ و معنرا  از آیرهکرردن آغاز و شرروع »)غیر جایز(:  «ابتدای قبیو» ای اسرت 

نردد ویا موااِق منظوِر اصلی قرآن  .«کریم نباشد ناق  وموجب تغییر واساد معنای آیه 
بندی  هایی هماننــد تقســیم بندی ، تقســیم«ابتررداء»بعضــی از عدمــای قرائــت، بــرای 

  وقف، انجام داده
« ابتدای  بعد از وقف»ها در رابطه با  بندی که این تقسیم 2اند محل 

ه به اینکه در است ر شـده ۀاقسام وقـف، نحـو زیر. با توج  ایم،  ابتـدای آنهـا را نیـز متـ ک 
قرائرت کرردن ِابترداء و شرروع »، از ایـن رو بـه بررسـی  نیسـت آنهـا ۀنیازی به اـر  دیبـار

کریم  پردازیم. می «قرآن 
کریم،  «ابتدا» و یک قسـم بیشـتر نیسـت و  «اختیاری بوده»و شروع نمودن قرائت قرآن 

گونــه ارتبــاای بــا  کــه از نظــر لفــظ و معنــا مســتقل بــوده و هی اســت  «ابترردای تررام»آن 
 آیات قبل نداشته باشد.

   باشد،  «استعاذه»کریم، باید با  خداوند در قرآن دستور اساس کریم، بر وشروع قرآنابتدا 
>ْ ر  ق  ْال  ت 

 
أ رَّ اْقَّ ِإذَّ افَّ ِجیِمْءَّ اِنْالر َّ طَّ ی  ْالش   ِْباهلِلِْمنَّ ِعذ  تَّ اس  ْفَّ   1>نَّ

کــه  ایــناز  گفتــه شــده  کررریم اسررت ِاسررتعاذه، »رو  هــر»، و بهتــر «شررعار قرائررت قرررآن  و « ج 
کنند.آن است بدند خواندن  لهی، توجه پیدا   3تا شنوندگان ساکت شده و به آیات ا 

ِجیِمْ»البته منظور تنها ذکر جمدۀ  اِنْالمر َّ میطَّ ْالش   ِْباهلِلِْممنَّ وذ  ع  ـق نیسـت«ْاَّ ، بدکـه تخد 
                                                           

 130،   2. النشر، ج 2

که قرآن 95. نحل/  1  خوانی، به خداوند پناه ببر از شر  شیطان رانده شده(. را می. )پس هنگامی 
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ق حالتی در نفس و جان انسـان  ۀبه آن شرط است، یعنی ذکر این جمده، مقدم تحق 
ه به خداوند، حالت  جدایی از ه   ݨݨݨّٰ وگردد، حالت  توج  ݧ ݧ ݧ کـه مـانع  ی و هوسݧ های سرکش 

هاســت؛ و تــا چنــین حــالتی در رو  و جــان انســان پیــدا  فهــم و درک صــحیح انسان
 نشود، درک  حقایق قرآن برای او ممکن نیست.

ر بزرگ شیعه م ـ»فرمایـد:  یشیخ اوسی، فقیه و ُمفس   فـا  دارنـد ۀکدی  ت  اء ا  گفـتن  «ُقـر  بـر 
ِجیِمْ» اِنْالر َّ یطَّ ْالش   ِْباهلِلِْمنَّ وذ  ع  گفتن «ْاَّ مْٰ<قبل از  ح  ِمْاهلِلْالر َّ ِحیمِبس   2.>ِنْالر َّ

ــ کدی  ل  ۀ)پــیش از قرائــت ســور «ن،ررتف ِاسررتعاذه»فقهــای شــیعه،  ۀو  حمــد در رکعــت او 
ســتعاذه»گفــتن  ۀوو در رابطــه بــا نحــ «داننررد می مسررتحب»نمــاز( را  ْ»، جمــالت «ا  مموذ  ع  اَّ
ْ نَّ ِجیمِْباهلِلْمَّ اِنْالر َّ طَّ ی  ِجیم»و  «الش   اِنْالمر َّ طَّ می  ْالش   ِلمیِمِْممنَّ عَّ مِمیِعْال  ِْباهلِلْالس   وذ  ع  را «ْاَّ

 1اند. نقل نموده
ن،ررتف» ممِمْاهلل< بعررد از اسررتعاذه  گــر ابتــدا و شــروع «نیررز الزم اسررتْ>ِبس  ، بــه خصــو  ا

 قرائت از اول سوره باشد.
که بر پیـامبر  دهـد  وحـی فرمودنـد، دسـتور می ؟ص؟خداوند بزرگ در نخستین آیاتی 

ْْ< کننـدخطیر را با نام خداونـد شـروع  ۀکه در آغاز شروع تبدیغ اسالم، این وظیف ْء  مرَّ ِٱق 
... ك  ِب  ِمْرَّ  .3>ِباس 

کدمــ ْ<را بعــد از « قــرآن» ۀبعضــی از مفســرین،  ء  ممرَّ ِءْ»داننــد، یعنــی  در تقــدیر میْ>ِٱق  ممرَّ ِاق 
ِبْ  ِمْرَّ ِْباس  انَّ ءَّ ر  ق  ْال   3، قرآن را با نام پریردگارت بخوان.«ك 

که قرآن را با   ِمْاهلل<از این رو بر مسدمانان مزم است   .کنندشروع ْ>ِبس 
ممِمْاهلل< گفــتن کــار، بــه معنــای ْ>ِبس  بــه نــام خداونــد « اســتعانت ُجســتن»در آغــاز هــر 
 .«ادبم از ذات پاکش استمداد می  کنم و او شروع مینام  به» ،است

                                                           
 .11،   2. التبیان فی تفسیر القرآن، ج 2

ات القراءة 112،   2عروة الوثقی، ج.  1  ()فی مستحب 

 .2. عدق/  3

 .25،    2و ج 255،   17. تفسیر نمونه، ج 3
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مممِمْاهلل<فقهـــای شـــیعه،  ۀکدیـــ داننـــد و خوانـــدن آن،  می« جزئـــی از هـــر ســـوره»را >ِبس 
ِمْاهلل<است به استانای سوره برائت )که « واجب»  2ندارد(. >ِبس 

گر قاری قـرآن بخواهـد از ابتـدای سـوره، شـروع  ه به مطالب فو ، ا گفـتکنـدبا توج  ن ،  
ِمْاهلل< گفـتن  >ِبس  کنـد،  گر بخواهد از وسـط سـوره شـروع  مِمْ<حتما  مزم است و ا ِبس 

گرامی اسالم >اهلل   اند: فرموده ؟ص؟بهتر است، چراکه پیامبر 
«ْ ر  تَّ ب  ْاَّ وَّ ه  ِمْاهلِلِْفیِهْفَّ ِْبس  ر  ک  ذ  اْیَّ اٍلْلَّ ٍرِْذیْبَّ م  ْاَّ ل     .1«ک 

که نام خداوند در آن برده نسود، بی کار هر» ی   ؛«نتیجه خواهد بود مهم 
گفتن مِمْاهلل< وقتی  کـاری، نیکـو اسـت، قطعـا  در ابتـدای قرائـت  >ِبس  در ابتـدای هـر 

 تر خواهد بود. قرآن، نیکوتر و پسندیده
گفته کـه  کــه در  در ایـن بـاره، قـول دیگــری اسـت  گـر شـروع قرائـت بــا آیـاتی باشـد  انــد: ا

ار است، به قرین خشیطان و دیزرابطه با  کف  سـوره برائـت، تـرک  ۀو اوصاف منافقان و 
ِمْاهلل< گفتن  >ِبس  گـر شـروع قرائـت بـا  کفایـت می« اسـتعاذه»بهتر است و  کنـد ولـی ا

که در رابطه با خداونـد و بهشـت و مـؤمنین اسـت بـه قرینـ ها  سـایر سـوره ۀآیاتی باشد 
ِمْاهلل< گفتن ستعاذه»بعد از  >ِبس   3بهتر است.« ا 

 پرسش و تمرین 
 چیستد«  »با « ز»فر  میان رمز  -2
گر آخر آیه  -1  د چرادکردتوان وقف  باشد آیا می« م»ا
 چیستد« صدی»با « قدی»فر  میان رمز  -3
 وقف معانقه چه نوع وقفی استد و رمز آن چیستد -3
ستعاذه» -5  یعنی چهد« ا 

                                                           
 (.5، مسسله )فی احکام القراءة 131،   2عروة الوثقی، ج.  2

ده(.27)ابواب ال کر، باب  2293،   3. وسائل الشیعه، ج 1 سم   ، باب استحباب )امبتداء بالب 
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 درس پنجم   
 

 «هـاتمـخ»
 

کـه آشـنایی بـا آنهـا،  ۀخاتم بحث را اختصـا  بـه تو ـیح و بررسـی مطـالبی دادیـم 
کریم مزم و ریری  یان قرآن  تا در هنگام ریبرو شدن با آنها، با مشکدی است برای قار

 نشوند.مواجه 

جلط و م  خ  » -1  «:ز
 است. «درهم آمیختف چی ی با چیز دیگر»، هر دو به معنای: «َخلط و َمزج»

 .«درهم آمیختف صدای دو حرف در یندیگر است»و در اصطال  قرائت: 
کــریم آشــنا شــدید، « سـکت»در مبحـث وقــف و ابتــدا، بــا معنــای  و مــوارد آن در قــرآن 

که بعضـی  ت یادآیری آن، این است  عی شـدهعد  حمـد، هفـت جـا  ۀاند: در سـور مـد 
شـود و  را انجام داد درغیـر ایـن صـورت، اسـم شـیطان درسـت می« سکت»باید عمل 

نوشـته شـده اسـت. « سکت» ۀکدم  ها، روی این موارد، با خط ریز، در بعضی از قرآن
کتابنیست این مطدب صحیح  های عدم قرائت نیز نیامده اسـت، شـاید ذکـر  و در 

اس از آن برای بر  کریم به خصـو  « زجوم   دطخ  »ح ر داشتن عوام الن  در قرائت قرآن 
 مردم در نمازهای ریزانه با آن، سروکار دارند.زیرا حمد باشد،  ۀدر قرائت سور

ت  کدمـات قرآنـی بـه صـورت تقطیـع شـده و یـا حـرف کرد در قرائت قرآن، باید دق  که 
کدمـ کدمه، بـه حـرف اول  رایـن صـورت ممکـن اسـت دزیـرا ، نگـرددبعـد وصـل  ۀآخر 
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یا معنای دیگری از آن استفاده   مانند:  ،2گرددفاقد معنا ی
ْهْٰ اِان َّ ا    این چنین خوانده نشود            ذَّ ا،ْذَّ هَّ  ِان 

ْ
َّ
ِلل ْٰٱ د  م  حَّ ْ    این چنین خوانده نشود         ِهْل 

َّ
،ٱ م  حَّ ِلل ْْْٰل   ِهْد 

ــاهلل ســیدمحمدکاظم اباابــائی  فقیــه بزرگــوار، حضــرت آیــت کتــاب ُع ــزدی در   ُة رو  ی
 به این مطدب اشاره نموده است:  ،(55)احکام القراءة، مسسله  یثقّٰ الُو 

کدمات، جدا از هم و تمیز داده شوند و به نحوی  که  )در قرائت قرآن( سزاوار است 
کدمه کدمه،  که از میان دو  ؛ گرددمعنا( تولید  ای مهمل )نامفهوم و بی قرائت نشود 

ْ<مثال  در  د  م  حَّ ل 
َّ
ِهْٱ ْ»لفظ  >ِلل ٰ ِلل  ِْلل ْٰ<در  و «د  ب ِ ْرَّ ْ»لفظ  >ِه ب  الِْ<و در  «ِهرَّ ِمِْْكْمَّ و  یَّ

ین ِ ْ»لفظ  >الد  و  ا<ودر  «ِکیَّ ِْای َّ ْْك  د  ب  ع  ْ»لفظ  >نَّ ع  نَّ ا<ودر  «کَّ ِْای َّ ِعینْك  تَّ ْ»لفظ  >نَّس  نَّس   «کَّ
ِهم<ودر  ی  لَّ ْعَّ تَّ م  عَّ ن  ْ»لفظ  >اَّ عَّ ِهم<ودر «ْتَّ ی  لَّ وِبْعَّ ض  غ  مَّ ِرْال  ی  ْ»لفظ  >غَّ  تولید شود. «ِبعَّ

کـه می س س در ادامـه می حمـد،  ۀدر سـور»گوینـد:  فرمایـد: ایـن همـان چیـزی اسـت 
کدم  .1«مهمل وجود دارد ۀهفت 

ــه  کــریم، براســاس آی ــرآن  کــه قرائــت ق ــد  ــه دارن ــرآن، توج  ــان ق ی ممِلْ<نمــازگزاران و قار ت ِ رَّ وَّ
ِتيمممًلا ر  ْتَّ انَّ ءَّ ممر  ق  کــه حــروف  3>ال  بایــد بــه صــورت مــنظم و شــمرده باشــد، بــه اــوری 

ر در معــانی آیــات و از ســرعت در قرائــت و  وکدمــات صــحیح ادا شــوند، همــراه بــا تــدب 

                                                           
گـر  2 کدمـه، فاصـده بینـدازیم . این مسسله، اختصا  به قرآن ندارد، در فارسـی نیـز ا و آن را بـین اجـزای یـک 

کدمه  سـحر  به عـزم توبـه، »شود؛ مانند این مصرع شعر حافظ  ، معنای دیگری فهمیده میکنیمتبدیل به دو 
کنم کدم  ،«گفتم استخاره  گر وسط  کنم»کنیم و بخوانیم: مکث « توبه» ۀا گفتم استخاره  « به عزم تو، به سحر 

کدمـۀ « همه از خانۀ مادر رفتنـد»و یا عبارت  گـر وسـط  کنـیم و بخـوانیم مکـ« مـادر»ا همـه از خانـۀ مـا، در »ث 
کدی ت ییر پیدا می« رفتند  کند. معنای جمده به 

 ۀسوربرای نمونه،در  حمد ندارد، در تمامی آیات قرآن جاری است، ۀسور، اختصا  به مطدب. این  1
ْ< آیه اخال ، د  حَّ ْاَّ ْاهلل  وَّ ْه  ل  کدمهْ>ق  گر بین  ْ»ا وَّ ْ»فاصده بیندازیم و به صورت  «ه  د  حَّ ْاَّ ْاهلل  ْوَّ ، ه  ل  ْق  بخوانیم،  «

 .نیستایم و صحیح  کدمات مهمل به وجود آیرده
کلمره، ااصرله بی،ترد، اختیرارا  »آمده است: القراءة احکام  35قابل توجه اینکه در مسسله  نرر بریف حرروف یر   ا

کلمه خارج شود، نماز باط  است که از صدق آن   .«باشد یا اضطرارا  به طوری 

ل/  3 م   .3. مز 
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کدمــات  رهیـز شــود تــا نمــاز و قرائـت قــرآن آنــان، مــورد قبــول و پهمچنـین مکــث میــان 
گردد. ب به درگاه الهی   باعث تقر 

 «مالهتح و اِ ف  » -2
 است. «کردننسودن و باز »در ل ت به معنای:   ،«تواَ »

که است نسودن و باز نمودن دهان، برای ادای حرف م،توحی » و در اصطال  قرائت:
کـه «بعدش الف آمده باشد ی». و آن هنگامی است  بـه صـورت خـالپ و « الـف مـد 

 .گرددبدون تمایل به حرفی دیگر، تدفظ 
 «:استدو قسم بر اتو »

نسررودن در تل،ررظ حرررف م،ترروح »: «اررتو شرردید»الررف(  غیــر  ۀکــه لهجــ «اسررتنهایررت 
که درهنگام تدفظ صدای  ها و به عرب درشت »، همیشه آن را «آ»یییه ایرانیان است 

 اصیل عرب و قرائت قرآن وجود ندارد. ۀلهج در کنند، و ادا می«و پرحجم
ط» (  کرم حجرم»: «اتو متوس   رو بـه همـین، از «تل،ظ اتحه است به صورت نراز  و 
گفته« ترقیق»آن   2گویند. هم می« تفخیم»و بعضی در تقابل با إماله، به آن   اند، هم 
 است. «کردنمتمای  »، در ل ت به معنای: «إماله»

کسره و الف به یاء »و در اصطال  قرائت:   .«استمتمای  شدن صدای اتحه به 
که بعداز   باشد.« یاء»، منقدب از «الف»و یا  ؛«کسره» ،«الف»و آن هنگامی است 

 :«اماله بر دو قسم است»
کسررره »: «یغر  إمالرره ُصرر»الرف(  کمرری از صرردای اتحره برره   «اسررتمتمایرر  شردن مقرردار 
 1.گویند می« تقدیل، تدطیف و بینابین»و به آن 

و در روایـت حفـپ از اسـت ، از اختصاصات قرائـت ابـوعمرو بصـری «ی رّٰ إماله ُص »
 عاصم، نیامده است.

                                                           
 .19و30 ،  1، جالنشر . 2

 .7،  1، جهمان و شر  ر ی . 1
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ُک » (  کسره »: 2«یبر  إماله  ، و بـه «استمتمای  شدن مقدار زیادی از صدای اتحه به 
 .گویند می« هإماله تام  »آن 
ُک » کـــوفی اســت و بــه  ،«یبــرّٰ إمالــه  کســائی  روایـــت  از اختصاصــات قرائـــت حمــزه و 

کدم یْٰ< ۀحفپ از عاصم، تنها در  رَّ ج  امَّ که صدای فتحـ 1>هَّ راء بـه  ۀنقل شده است 
کند و درایـن  میل پیدا می یاء، کسره متمایل شده و الف بعد از آن به سمت   سمت  

کامال  تبدیل به کرد گردد و باید دقت  صورت، حرف راء، ترقیق می که فتحه و الف، 
ی   .نگرددکسره و یای مد 
تو پر  سیاه   ۀدایر راء، ۀقاری، به جای عالمت فتحها، برای راهنمای  دربعضی از قرآن

ر»اند؛  و یا شکل لوزی، زیر حرف قرار داده ج  رٮْٰمَّ ج  ا،ْمَّ اٮْٰهَّ  .«هَّ
 اماله ۀااید

که الف، منقدب از یـاء  ۀسهولت در تدفظ و مشخپ ساختن ریش کدمه در مواردی 
کسره انجام می ؛ )واست (، اما پ یرد این سهولت با نزدیک ساختن صدای فتحه به 

 3.است متن در موجود ۀفتح رعایت خاار به اند خوانده لپ(خا ۀفتح)فتح به که کسانی
گــویش مشــهور عــرب   و امالــه، فــتح یادسررپاری: گــویش اهــل حجــاز اســتدو  ، فــتح را 

گــویش اهــل نجــدجزیــرة العــرب)قســمت عربــی  )قســمت شــرقی جزیــره  ( و امالــه را 
کرده  العرب(،  اند. بیان 

 تخفیف همزه_ تحقیق و  3
 شود. تدفظ می «تخ،یف» و« تحقیق»صورت  در زبان عرب به «حرف همزه»
کـــه بـــه آن، «تحقیرررق همرررزه» قررره»،  گوینـــد، تدفـــظ همـــزه اســـت از  نیـــز می «همرررزۀ محق َ

ـم سـنگین اسـت،  ة، و ایـن بـرای دسـتگاه تکد  بـرة و شـد  مخرجش همراه بـا صـفات ن 

                                                           
کریم،  قراءة احکام  . 2 ـ ری، قریبـل األلف فی اإلمالـه الکبـری »؛ 37القرآن  مـن قریبـل  مـن الیـاء و فـی الص 

ه  «.األلف األصدی 

 .32: هود . 1

 .35،  1النشر،ج . 3
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کن باشــد؛ از ایــن رو بعضــی  بــه گــر همــزه ســا ــرای یییه ا از اقــوام عــرب )مثــل قــریش( ب
کـه بـه ایـن حالـت،  تر تدفظ می را سبک کاستن از این سنگینی، آن تخفیـف »کردنـد 

 گویند. می« همزه
ف همزه و یا حرف قبل  و بعـد از آن، تدفـظ بـه رتوجه به حرکت ح با «تخ،یف همزه»

که در پ یر اس امکان« ذفَح  ق  وذف و نَ سهی ، َح بدال، تَ اِ »یکی از چهار صورت  ت 
 آیند: ذیل می

له»که به آن  «ابدال همزه» گویند، تبدیل همزه است به حرف  نیز می «همزۀ ُمَبد َ
ی از جنس حرکت قبل از آن؛ مانند:  ْ»مد 

 
أ
َّ
ْأ

 
ِْإأ ، نَّ ْمَّْمَّ

 
أ
 
ْأ ْان، ِمنَّ شوند:  که خوانده می «ت 

«ْ ،ِْایمَّ نَّ امَّ ْءَّ ِمنَّ وت   .«ان،ْا 
َله»که به آن « تسهی  همزه» گویند، تدفظ همزه است بین همزه و  نیز می «همزۀ ُمَسه َ

ی هم که در مثال  حرف مد  ْ>جنس با حرکت آن، به این صورت  ع 
َّ
أ
َّ
ْأ ِمی   ، همزۀ 2<جَّ

نْ >دوم را بین همزه و الف، و در مثال 
 
أ
َّ
ْأ ، همزۀ دوم را بین همزه و واو، و در مثال <ِزلَّ

ِإذا<
َّ
 شود. ، همزۀ دوم را بین همزه و یاء خوانده می>أ
گویند، ح ف یکی از همزه است در  نیز می «همزۀ محذواه»که به آن  «همزهحذف »

ْعبارت  ْ>ش 
ݦ
ْآ <ْءَّ ه  رَّ ن ش 

َّ
 .أ

گویند، نقل حرکت همزه است  نیز می «همزۀ منقوله»که به آن  «نق  و حذف همزه»
کن قبل از خود و ح ف همزه در قرائت می باشد؛ مانند:  ْبه حرف سا د  فْ ْ>قَّ

َّ
<أ حَّ که  لَّ

ْ: شود خوانده می دَّ <فْ ْ>قَّ حَّ  .لَّ
 کلمات دو وجهی در قرآن - 4
کدمـه -2-3 ْی  چهـار  مط  ص  ب  ًة1ْ)یَّ مطَّ ص  ْ،3ْ،ْبَّ

َّ
ْلْ ٱ ونَّ ِطر  ممی  ص  ِطرٍْْ،3ْم  می  ص  و « صــاد»را هـم بـا  (5ِبم 

                                                           
کدمۀدر  . 2 ْ> قرائت حفپ از عاصم، همزۀ دوم در  ِمی   جَّ ع 

َّ
أ
َّ
ها،  ، تسهیل شده  و نشانۀ آن در بعضی قرآن<أ

ْ>باشد؛ به این شکل:  دایرۀ مشکی تو ُپر می ِمی   جَّ اع   .33، فصدت: آیۀ<ءَّ
 .135: بقره . 1

 .19: اعراف . 3

 .37اور/  . 3

 .11غاشیه/  . 5
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کرد؛ از این می« سین»هم با  « سـین»هـا، یـک  رو در نگار  بعضی از قرآن توان قرائت 
 اند. دادهبه صورت ریز، بام یا پایین حرف صاد قرار 
کدم که خواندن دو  ْ<اول  ۀمزم به یادس اری است  ط  ص  ب  ًةْ<وْْ>یَّ طَّ ص  و « سـین»با ْ>بَّ

کدم ْ<آخر  ۀدو 
َّ
ْٱ ونَّ ِطر  می  ص  م  ِطرٍْ<وْْ>ل  می  ص  در رو  ایـنمشـهورتر اسـت؛ از « صـاد»بـا ْ>ِبم 
کدمـ بعضی در قرآن کدمـ ۀها، در دو   ۀاول، حـرف سـین را بـامی حـرف صـاد و در دو 

 اند. آخر، حرف سین را زیر حرف صاد قرار داده
ٍفْ<کدمات  -1-3 ع  ًفا<وْْ>ض  ع  نیز نقل «  اد ۀ م  »با «  اد ۀفتح»ا افه بر  2>ض 

ا با   ارجحیت دارد.« فتحه»شده است، ام 
کدمــات بایــد بــه یــک حالــت خوانــده شــوند و یــا بــا  کــه ایــن  مزم بــه یادســ اری اســت 

ه،پس نمی یا با  م  ه«عف   »یکی را با فتحهتوان  فتحه ی  «عفُ  »ودیگری را با  م 
  اد خواند. ۀ اد و بار دیگر با  م ۀبار همه را با فتح توان یک خواند؛ اما می

 رکوع -4
کـریم از همـ کـه: » ۀخداونـد متعـال، در قـرآن  هرقردر برررای »مســدمانان خواسـته اسـت 

ر و امنان کریم  آنان میس  گرامـی 1«بپردازنردپذیر است، به قرائت و تالوت قرآن  و پیـامبر 
کرریم »همیشه مسدمانان را  ؟مهع؟معصومین ۀو ائم   ؟ص؟اسالم بره قرائرت و ح،رظ قررآن 

ــه  3«نرردا ارمودنررد و آن را ااضرر  عبررادات قرررار داده سرر،ارش می ــا مســدمانان نســبت ب ت
کننـد، از  رو  همـینمعارف قرآن و اصول و فروع دین مبین اسالم، آشنایی مزم را پیدا 

 ۀبرنامــ بینیم بیشــتر مســدمانان، قرائــت قــرآن را بــه عنــوان یــک درس ریزانــه، جــزء   مــی
 پرداخت. توانش به قرائت قرآن می ۀزندگی خود قرار داده بودند و هرکس به انداز

کــه از  عدمـای صــدر اسـالم، بــرای تسـهیل امــر، بـه تقســیم کــریم پرداختنـد  بندی قـرآن 
ــه  ۀجمدــ ــرآن ب ــه جــزء و هــ 30آنهــا، تقســیم ق ــه 3ر جــزء ب  حــزب )بعضــی هــر جــزء را ب

                                                           
 .53روم/  . 2

ل/  . 1 م   .10مز 

 ، از ابواب قراءه القرآن(.22باب »)باب  533،   3وسائل الشیعه، ج . 3
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و بـرای نشـان دادن هریـک از ایـن ... ربـع و 3زب بـه حاند( و هر  حزب تقسیم نموده 1
ی قرار دادند. تقسیمات، نشانه  های خاص 

که مجموعا   «رکوعات»ها،  بندی این تقسیم ۀاز جمد اسـت  «رکروع 228»قرآن است 
کدمــ «ع»آن را  ۀو نشــان کــه حــرف آخــر  را روی شــماره  و آناســت « رکــوع» ۀقــرار دادنــد 

که پایان رکوع است، ا افه نمودند، آیه ْ      ای   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣعݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
که دارای معنای مستقلی  ۀای از زنجیر حلقه»: «رکوع»  .«استمقاصد سوره 

 دو نظر وجود دارد. و معیار آن،« رکوع»ها به  سورهبندی  در رابطه با تقسیم
حمد، مقدار دیگری از قرآن  ۀدر دو رکعت اول نمازهای ریزانه، باید ا افه بر سور -2

گردد باید بین آن  خوانده شود، و برای اینکه نماز خوان، از آیات تالوت شده بهرمند 
کمـکها، بـه  آیات، پیوستگی معنوی برقرار باشد؛ رکوعات سوره کنـد  می نمـازخوان 

کنـد بـه  2یییه در مـاه مبـارک رمضـان تا در هر رکعت، مقـدار مشخصـی از آن را قرائـت 
ی داشـته  که بسیاری از مسدمانان عالقه مندند تا یک ختم قرآن در نمازهای مستحب 

کــل قــرآن را در مــاه مبــارک  رو بــا شــبی ده نمــاز دو رکعتــی می همــینباشــند، از  تواننــد 
ک  نند.رمضان، ختم 

اساس فتوای مراجع بزرگوار تقدیـد، در نمازهـای واجـب، بایـد بعـد از حمـد، یـک  بر و
کامل خوانده شود ولی در نمازهای مستحبی می سوره تـوان مقـداری از یـک سـوره  ی 

 1را خواند.
                                                           

تـی نـدبو الرکـوع لمـن اراد خـتم القـرآن اشارةٌّ ، «ع»حرف  . 2 کن ال  فـی صـالة التـراییح مـن رمضـان )حـق لألمـا
 .حسین شیخ عثمان(التالوة، 

کـه  نامباشد، س س  ،  دراصل به معنای مطدق نشست می«ترییحه»، جمع «تراییح» گ اری شد به نشستی 
کــردن انجــام می بعــد از چهــار رکعــت از شــب گرفــت، بعــد از آن بــه هــر چهــار  های رمضــان بــرای اســتراحت 

کــــه در شــــب نام« ترییحــــه»رکعــــت  ــــه بیســــت رکعتــــی  های رمضــــان خوانــــده  گــــ اری شــــد و همچنــــین ب
ــــراییح» ، شــــود می ــــی الد ــــه و امعــــالم، گفتــــه می« ت ،   5ان العــــرب، جلســــ ،151   شــــود. )المنجــــد ف

 .(351،   1فرهن  عمید فارسی و معجم مقاییس الد ه، ج  ،310

 .5العروه الوثقی، فصل فی القراءه، مسسله . 1
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کـــه درســـال  -1 مراجـــع المصـــاحف »هجـــری قمـــری، توســـط 2353در آخـــر قرآنـــی 
 تسیید شده، آمده است:« المصریه

کوِعْهکذاْ» ْالر   مز  ْ«ْع»رَّ وَّ ه  ِةْْوَّ ِنْالِحص   ْعَّ ة  ینِْعبارَّ ْفیْعامَّ رآنَّ ْالق  ِْحفظ  رید  نْی  ةِْلمَّ وِمی ِ  «الیَّ
که می« ع»رمز  رکوع  چنین است  کسی  خواهد  و آن عبارت است از سهم ریزانه برای 

 قرآن را در دو سال حفظ نماید.
که می اومنی مثل بقـره را  ۀوانند یک سورت خواهند قرآن را حفظ نمایند، نمی افرادی 

کوتــاه کننــد لـ ا بایـد آن را بــه قطعـات  ـه بــه  کنـدتر تقسـیم  در یـک  ریز حفـظ  و بــا توج 
گر بین آیـات حفـظ شـده، پیوسـتگی معنـوی برقـرار باشـد، حفـظ آن آسـان تر و  اینکه ا

ه به مقاصد و معنای هر سوره، آن این، از استماندگاری آن نیز بیشتر  را به  رو با توج 
مشـخپ بـه حفـظ آنهـا  ۀاند تا حافظین قرآن، اـی برنامـ چند قسمت، تقسیم نموده

 بپردازند.

 پرسش و تمرین 
که در سور -2 ت داردد چراد ۀموارد سکتی  گفته شده، آیا حجی   حمد، 
 برای چه بوده استد« رکوعات»ها به  بندی سوره تقسیم -1
 ببرید.فتح و اماله را تعریف و اقسام آن را نام  -3



 

 

 

  جهت مطالعه  
کتابت قرآن در زمان پیامبر؟ص؟   نحوۀ 

خط عرب قبل از اسالم، فاقد نقطه برای تشخیپ حروف متشابه و فاقد نشانه برای 
کاتبـان وحـی، قـرآن  کدمـات بـود و  الخط متـداول  را بـا همـان رسـمتشخیپ صـدای 

 نوشتند. بین عرب آن ریز می
گرامی اسـالم قـرآن و نـزول تـدریجی آن و  بـا توجـه بـه بیـان شـیوای ؟ص؟در زمان پیامبر 

کسـی در قرائـت قـرآن، دچـار  کمتـر  شنیدن تدفظ صحیح آیات از زبـان آن حضـرت، 
ــــز  می کدمــــه ل  ــــظ صــــحیح   ؟ص؟ای، از پیــــامبر شــــد و در صــــورت شــــک در تدف

 پرسیدند. یم
ــا خــط آن ریز و معــادل آن از قرآن ــرآن نوشــته شــده ب ــه: تصــویری از ق ــرای نمون هــای  ب

  موجود را مالحظه بفرمایید.
   قرآن صدر اسالم و معادل آن ۀنمون
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   گذاری علم نحو، برای صحت قرائت قرآن پایه

گرایش بسیاری از اقوام غیرعرب به  گستر  چشمگیر اسالم و  اسالم، آنان به پس از 
ت عدم آشنایی با زبان عرب، نمی توانستند قرآن را به صورت صـحیح بخواننـد،  عد 

ها نیز بر اثر معاشرت با اقـوام غیرعـرب، تـا حـدودی از زبـان فصـیح خـود  و خود عرب
 منحرف شدند و دگرگونی در سخنان آنان راه یافت.

کـریم از  ؟ع؟االب این امر امیرمؤمنان عدی بن ابی را بر آن داشت تا برای حفـظ قـرآن 
گرد  ابوامسود دوئدی آموز  دهد. کند و آنها را به شا  تحریف، قواعدی را و ع 

کـه بـر خـود مزم دیـد  این عدم نزد ابوامسود دوئدی بـود تـا اینکـه اتفـاقی بـرایش رخ داد 
کند. عراببرای حفظ قرائت صحیح عموم مردم، قرآن را ا         گ اری 

   گذاری قرآن ابواالسود از عالمت ۀگیزان
یاد بن ابیه )متوفای  کوفـه از ابوامسـود دوئدـی می 53ز کم وقت بصره و  خواهـد  هـ( حا

کالم مردم اصال  و به وسید کند تا  آن، قـرآن را درسـت بخواننـد،  ۀکه اصولی را و ع 
که شود تا اینکه عربی را می ابوامسود ابتدا حا ر به همکاری نمی ْ ۀآیـ بیند  ْاهللَّ >ِان َّ

> ول ه  س  ْرَّ ْوَّ ینَّ ِرک  ش  م  ْال  ِْمنَّ یء  ر  کسر مم  بَّ گـران  می «َرُسوِلِه »را به  کـار بـر او  خوانـد. ایـن 
گرامی»گویـــد:  آیـــد )و بـــه خـــود می می کـــه از پیـــامبر  بیـــزار  خداونـــد  تـــر از آن اســـت 

یاد می«(باشد کنم ام تا امر  اکنون آماده»گوید:  رود و به او می ؛ ل ا نزد ز شما را اجابت 
کنم یاد با خواسـت«و بهتر است از قرآن شروع  کنـد و امکانـات مزم  او موافقـت می ۀ، ز

عراب را در اختیار  قرار می         پردازد. گ اری قرآن می دهد و او به ا 



 
 

 
 122 ▪ جهت مطالعه

 

 
گی     ابواالسود« های ِاعراب نقطه»های  ویژ

گفته ای را انتخاب و از او می ابوامسود، نویسنده های او بـا رنـ   خواهد قرآن را ابق 
کند. هنگـام تـالوت قـرآن بـه حرکـت لب قرمز عالمت گـر  گ اری  کنـد، ا هـای او نگـاه 

گشـودن»های او  هنگام تدفظ حرفی، لب گرفـت، یـک نقطـه « حالت فتح و  بـه خـود 
تحــه»  بــودن آن حــرف باشــد و آن را مفتــو ۀتــا نشــان«  ٮ» بــامی حــرف قــرار دهــد  « ف 

گر لب کسر و شکستن»های او  نامید؛ و ا گرفت، یک نقطه زیر حرف « حالت  به خود 
گــر « کســره»مکســور بــودن آن حــرف باشــد و آن را  ۀتــا نشــان«  ٮ» قــرار دهــد  نامیــد؛ و ا

گرفت، یک نقطـه جدـوی حـرف « حالت  م و به هم پیوستگی»های او  لب به خود 
ه»مضموم بودن آن حرف باشد و آن را  ۀتا نشان«    ٮ»قرار دهد  م    نامید.«   

    گذاری ِاعراب قرآن با نقطه ۀنمون

 
عــراب» گــ اری،  اســت و چــون بــا ایــن نقطه« آشــکار و روشــن ســاختن»بــه معنــای: « ا 

کدمه روشن می عراب ۀنقط»شود، به آن  تدفظ صحیح آن     گویند. می« ا 
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ی به  کردن الف مد     دستور عبید اهللاضافه 

کــه خــط عــرب، فاقــد نشــانه بــرای تشــخیپ صــداها بــود و بیشــتر  قــبال  متــ کر شــدیم 
ی را نداشت، و این باعث اختالف در قرائت می ۀکدمات، نشان شد؛ مانند  الف مد 

که قرائت مشهور  ۀدر سور« مدک» ۀکدم  باشد؛ می« مالک»حمد 
یاد )متوفای  کوفـه بـه  17برای رفع این مشکل، عبیداهلل بن ز کم وقـت بصـره و  هـ( حا

کتابـت قـرآن بیفزایـد دهد تـا ایـن الف کاتبی دستور می تـا تدفـظ صـحیح ایـن  2هـا در 
گــردد. و بعــد از او حجــاج بــن یوســف )متوفــای  هـــ(  95کدمــات بــرای همگــان آســان 

کتابت قرآن ادامه می کوفه به تکمیل اصال   کم وقت بصره و        دهد. حا
یقرآن با اضاف ۀنمون     ه شدن الف مد 

     
                                                           

 .227هـ(، المصاحف،    321. سجستانی )متوفای 2
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گردان ابواالسود گذاری حروف توسط شا    نقطه 

عــــــراب  گــــــ اری ابوامســــــود، مشــــــکل صــــــحیح بــــــا عالمت خوانی قــــــرآن از نظــــــر ا 
ــدازه )عالمت ــا ان ــی مشــکل تشــخیپ حــروف متشــابه  گــ اری( ت ای براــرف شــد ول

کوفـه  95همچنان باقی بود. حجاج بـن یوسـف )متوفـای  کم وقـت بصـره و  از هــ( حـا
گردان ابوامسود می کنند. خواهد برای رفع این مشکل چاره شا  جویی 

عُمر با استفاده از تجرب ی بن ی  حی  م و ی  استاد خود )ابوامسود( حروف را  ۀنصر بن عاص 
کننــد تــا حــروف متشــابه از یکــدیگر تمییــز داده شــوند و بــرای اینکــه  گــ اری می نقطه
عــراب بــا نقطــ ۀنقطــ عجــام( اشــتباه نشــود، نقطــه ۀا  های حــروف را همرنــ   حــروف )ا 

عراب را با همان رن  قرمز می ۀحرف )مشکی( و نقط  نوشتند. ا 
   «خــــــ » ، خاء مکسور «جــــ » برای نمونه: جیم مفتو  
    گذاری ِاعراب و ِاعجام قرآن با نقطه ۀنمون

 
ـــم الحـــرف» عج  کـــردگـــ اری از  بـــا نقطه»یعنـــی: « ا  حـــروف متشـــابه بـــا « ابهـــام خـــارج 

عجـام ۀنقطـ»ها،  رو به ایـن نقطـه شوند، از این گ اری از یکدیگر تمیز داده می نقطه « ا 
  گویند. می
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  ِاعراب توسط خلیل نحوی ۀتغییر شکل نقط

عجــام( از نقطــه ۀپــس از مــدتی )ا ــافه بــر نقطــ عــراب و ا  های زرد یــا مجــوردی بــرای  ا 
که به صورت همزه خوانـده می  ۀشـدند و از نقطـ تشخیپ همزه، یا الف، واو و یایی 

گردید. و برای استفاد ۀسبز برای تمییز دادن همز کدمات استفاده   ۀوصل در ابتدای 
قط»ها،  قانونمند از نقطه دُم الن   گردید.« ع   تسسیس 

کارگیر هایی را بـرای عمـوم  هـای مختدـف، دشـواری ها با رن  ی و تشخیپ نقطهبه 
هـ( از  270آیرد، برای رفع این مشکل، خدیل بن احمد فراهیدی )متوفای  به وجود می

کـرد و  عـراب و همـزه اسـتفاده  قط»شکل حروف بـرای تشـخیپ ا  دـُم الـن   دـُم »بـه « ع  ع 
کل    .شود از آن یاد می« القرآن  بط»ت ییر نام یافت و امریزه با عنوان « الش 

   نمونۀ قرآن با اصالحات خلیل بن احمد فراهیدی
کـه در سـال  اب  سورۀ همزه از قرآن با خط ابوالحسن عدی بن هـالل مشـهور بـه ابـن بـو 

کـه بـا رسـم هجری نوشته شده است، این خط قـدیمی 392 الخط  ترین قرآنـی اسـت 
   باشد. هماهن  میهای موجود در زمان ما، بسیار نزدیک و  قرآن

  



 

 

کریمای روانهای چهارگزینهپرسش  خوانی قرآن 
کرره در اوائرر  0 عرره، حروارری هسررتند  کررریم آمررده  004سرروره از  12. حررروف مقط  سررورۀ قرررآن 

 است و باید آنها را .... بخوانیم.

 ب( بدون همزه       به صورت قطعه قطعه و هر حرفی با اسم عربی آن الف(
کشش بیشتر  د( هر سه مورد صحیح است.    ج( با مد  و 

که به همزه ختم می1 عه...... اسامی حروای   شوند،در هنگام قرائت حروف مقط 

کشش بیشتر خوانده می  شود.ب( همزۀ آنها خوانده نمی    شوند.الف( با مد  و 
 صحیح است. یمد(الف و ج     شوند.به صورت قطعه قطعه خوانده می ج(
عه 2  عبارت است از :« کهیع ». نحوۀ خواندن حروف مقط 

کاف، هاء، یاء، عین، صاد.   الف( ک، هـ، ی، ع،    ب( 
کاف، ها، یا، عین، صاد کاف، هـ  ج(   ، ی، عین، صاد د( 

که قرآن را برای صحت  . ....4 لیف شخری   .کردنذاری  قرائت مسلمانان، عالمتاو 

 ب( ابوامسود ُدوئدی  الف( خدیل بن احمد فراهیدی
 د( زید بن ثابت   ج( نصر بن عاصم

که...ها، شن . عالمت2 کار راته است. هایی هستند   در قرآن به 

 ب( برای زیبایی  الف(به خاار عربی بودن خط قرآن
ت  قرائت  است. د(هر سه مورد صحیح   ج( برای صح 

 درزبان عر ، عبارت است از:« حرکات. »6

ه کسره،  م  ی   الف( فتحه،  ی، واو مد  ی، یاء مد   ب( الف مد 
 د( هر سه مورد صحیح است.   ج( سکون، تشدید، تنوین

نسرودن، یر  برار شنسرتف». تعاریف 3 ، بره ترتیرب «ی  بار به هم پیوستف، ی  برار 
کدام ی  از سری عالمت  باشد؟می زیرهای مربوط به 

کسره،  مه. کسره.  الف( فتحه،  ه،   ب( فتحه،  م 
کسره. ه، فتحه،  ه.   ج(  م  کسره، فتحه،  م   د( 
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ت نام8 که............ مم(ممݭݭݭݭݭݪݪݪݪِْممممم)منذاری ایف عالمت . عل  کسره به ایف است   به 

 گیرند.ها حالت شکستن به خود میحرف  مکسور، لب ظالف( در هنگام تدف  
کمی تفاوت دارد.« ا  »کسره عربی با صدای  ب( صدای  فارسی 

کسره عربی متمایل به حرف یاء می  باشد.ج( صدای 
 د(هر سه مورد صحیح است.

کدام ی  از عبارت 2 ه»، در رابطه با زیر.   صحیو است؟« ضم 

 شوند.ها به هم پیوسته میالف( در هنگام تدفظ حرف مضموم، لب
ه عربی، متمایل به ص  باشد.می« حرف واو»دای ب( صدای  م 

 گرفته شده است.« واو»از «  مه»ج( شکل 
 د( هر سه مورد صحیح است.

ی. »01 ن،ته می« حرف مد  که...به حرای   شود 
، مشخپ شده باشد  ب( بعد از آن، سبب مد  آمده باشد.    الف( با عالمت مد 

 ست.د( هر سه مورد صحیح ا      ج( باعث مد  و کشش حرکت  حرف  قبل شود
ٰمْ». در عبارت 00 وتفَّ ْا  ْ ا ݫ ْݫ م  ْْيت  ی  ْش  تِْٰمن  مَّ ْفَّ یٍْٰء حَّ ْال  نْ اع  ْالد   ی )صدای  «ايْٰوة  چند حرف مد 

کار راته است؟  کسیده( به 
 7د(  9ج(   5ب(  1الف( 

کلمات 01 کدام ی  از  کار راته است؟زیر. در  ی به   ، یاء مد 
ْالف(  ر  ی  ْب(  خَّ ظ  ْعَّ ٰدْج(  یم   د( الف و ب صحیح است. یهَّ

ی الف»،زیر کلمات سری از ی  کدام . در02  ؟نردد می ادا وغلیظ درشت صورت به«مد 
ٰوْالف(  لَّ ٰصْص  ،ْاَّ ٰعْات  ،ْمَّ ْاب  نْٰب(   اِیش  ٰطْاِفٰقْم  ،ْی  ،ْٰحْات  ْاف   الَّ

ٰرْج(  ج  ْالِْاِت،ْٰخْح  ْ،ْٰغْك  ،ْقْٰٰعْد(    اِلبَّ دَّ ٰوْاهَّ ،ْرَّ لَّ ْاتَّ  اِسیَّ
کف» .04 که...به حرای می« حرف سا  نویند 

 ب( دارای عالمت سکون باشد.         گونه حرکتی نداشته باشدالف( هی 
 د( هر سه مورد صحیح است.       ج( با حرف قبدش به یک بخش خوانده شود.
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که دارای ایف عالمت...(مممݨݨݨݨݦݦݦْ ممم). به ایف عالمت 02 ممممم)م.. و به حرای   نویند. .. می.باشد، (مݨݨݨݦݦݦ 
 سکون.، سکونب(    الف( ساکن، سکون.

کن.   ج( سکون، ساکن.  د( ساکن، سا
کف. »06 که...به حرای می« حرف سا  نویند 

 ب( اصال  خوانده نشود. گونه عالمتی نداشته باشد.الف( هی 
 د( الف و جیم صحیح است.  گونه حرکتی نداشته باشد.ج( هی 

کف و دومرری متحررر  باشررد برررای..... اولرری را03 نررر حرارری تنرررار شررود، اولرری سررا در  . ا
 کنند.می« ادغام»دومی، 

 ب( زیبایی در نگار    الف( سهولت در تدفظ.
گرفته شدن. کم   د( هر سه مورد صحیح است.   ج( جای 

ی،....08 ی را بایررد برریش از حالررت  . هرنرراه بعررد از حررروف مررد  نیرررد، حررروف مررد  قرررار 
 طبیعی مد  و کسش داد.

 ب( همزه وصل   الف( حرف ساکن
 هر سه مورد صحیح است.د(     ج( عالمت مد  

ی قرار می(ْْݣݣݣݣݣݣݡݖݤݤݤݤْݤْ). عالمت مد  02  باشد. نیرد تا نسانگر......، روی حروف مد 
ی  کشش بیشتر حروف مد  کشیده الف( مد  و   ب( صداهای 

ی  د( هر سه مورد صحیح است.  ج( خوانا بودن حروف مد 
که........«: تنویف. »11 کف زائدی است   نون سا

 شودب( جانشین حرکات می  شودنشده ولی خوانده میالف( نوشته 
 د( الف و باء صحیح است.  شودج( نوشته شده ولی خوانده نمی

 شوند.که... خوانده نمی باشدمی «یْ-وْ-لْ-ا» حرف . حروف ناخوانا،چهار10
 هی  جای قرآن، رب( د   الف( برای زیبایی نوشته شده ولی

کدمات قرآن،  نوشته نشده و ل ا د(   ج( در بعضی از 
ْ». در عبارت 11 واْاهلل  ق  ْات َّ کار راته است؟ «وَّ  چند حرف ناخوانا به 

 حرف 1د(          حرف 3ج(      حرف 5ب(   حرف 3الف( 
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که...12  . الف جمع، ال،ی است 
کدمه قرار می کدمه را با هم جمع می گیرد.الف( بعد از واو آخر   کند.ب( دو 

 د( هر سه مورد صحیح است. می باشد ها ناخواناج( بعضی وقت
کلمات  -14 کدام ی  از  کار راته است؟زیردر   ، دو حرف ناخوانا به 

ولالف(  ْا 
ݖ ݩݩݩݩٰ ْئِْݧ ْقْٰب(  ْك  ذَّ خَّ واْات َّ یْالن ْٰج(  ال  لَّ ص  ْیَّ  صحیح است. ب و جیمد(  ارَّ

ولْٰ». حروف ناخوانا در عبارت 12 ا  ِفْال  ح  ِفیْالص    باشد.می زیربه ترتیب  «یلَّ
 ب( ی، ا، ل، ا، ی.    الف( ا، ل، ا، ی.
 د( ی، ا، ل، ا، و، ی.    ج( ا، ل، ا، و، ی.

ْ». هرناه بعد از 16
َّ
ْٱ نیرد...... «ل   تعریف ینی از حروف شمسی قرار 

 شود.الف( مم تبدیل به حروف شمسی شده و در حروف شمسی ادغام می
 شود.انده میشود و حروف شمسی با عالمت مربواه خوب( مم خوانده نمی

د می  صحیح است. یمد(الف و ج   شود.ج( مم مشد 
کدام13 کلمات  . در   کار راته است؟ ،مجموعا  شش حرف ناخوانا بهزیری  از سری 

،ْاَّْالف(  ق َّ حَّ واْال  م  ت  ک  ْْتَّ ِمنَّ ت  ِذیْاؤ 
ْٰب(    ل َّ ب ر  ق  ِویْال  ْذَّ واْاهللَّ ق   .ی،ِْات َّ

ِکتْٰج(  واْال  وت  ،ْلَّٰذْا  واْاب  ٰذْآِئق  عَّ ْال   صحیح است. یمد( ب و ج  .اب 
کلمات 18 کدام ی  از   باشد؟از حروف ناخوانا می« حرف واو»، زیر. در 

ٰوْالف(  لَّ ْص  کب(  .ات  ْٰزَّ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ولج(  وة  ْٰا  ݩݩݩݩݧ ݧ  د( هر سه مورد  یݧ
ْفِی»در عبارت  .12 م  ک  لَّ ِقٰصمْوَّ ٰیمال  ْٰیماِصْحَّ ٰبمْآوة  ل  اَّ ولِمیْال  کرار  «اِبْا  چنرد حررف ناخوانرا بره 

 راته است؟
 حرف 5د(         حرف 7ج(      حرف 1ب(   حرف 5الف( 

ْ». همزۀ وص  در 21  باشد.تعریف همیسه.... و در اسماء همیسه.... می «ال 
 ب( مفتو ، مکسور.   الف( مکسور، مفتو 

 د( مفتو ، مضموم   ج( مفتو ، مفتو 
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که.... .20  همزۀ وص ، ال،ی است 
کمک حرف متحرک قبل از خود، خوانده شود. کن بوده و  باید به   الف(همیشه سا

کالم، خوانده می کالم، خوانده نمیب( در ابتدای   شود.شود ولی در وسط 
کار می کدمه به  کردن دو   رود.ج( برای وصل 

 د( هر سه موردصحیح است.
ی». خوانده نسدن21 نَّْ»در عبارات « حروف مد  ب َّ ،فِیرَّ ِشف  ْْاْاک  والعَّ ِض،ْذ  ر  اَّ ْال  به  «ِشْر 

 باشد.جهت... می
ی.« والی»الف( از حروف  کنین.  بودن حروف مد   ب( رفع التقای  سا

کشیده. کوتاه به   د( هر سه مورد صحیح است.  ج( تبدیل شدن صداهای 
قْ »عبارت  .22 ْاَّ واْالوَّ ْیم  ݩݩݩْٰص   ݧ ݧ ْاْٰلݧ ْوَّ کوةَّ واْالز َّ ْٰت  ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ  شود؟به چند بخش خوانده می «وةَّ

 بخش 21د(  بخش 12ج(       بخش 25ب(     بخش 23الف( 
کلمات 24 کار راته است؟« پنم حرف ناخوانا»، زیر. درکدام ی  از سری   به 

ْالف(  ح  ِفیْالص   اْ لَّ ݩݩݩݩݩْٰولِفْال  ݧ ݧ وب(    .یݧ ق  ْات  ْْاوَّ  .اهللَّ
ٰرْج(  واْالص ِ تَِّبق  اس  ْفَّ  د( هر سه مورد صحیح است.   .اطَّ
ی»، بعد از «ضمیرهاِء ». هرناه 22 نیرد...« حروف مد   قرار 

ی خوانده نمی کن می شوند.الف( حروف مد   شود.ب( هاء   میر، سا
 شود.هاء   میر، اشباع مید(   شود.ج( هاء   میر، اشباع نمی

نیررد، « همزۀ وص »، «هاِء ضمیر». هرناه بعد از 26 اشرباع... همرزۀ « هراِء ضرمیر»قرار 
 شود.وص ، خوانده می

 شود و باب( می  شود و با حرف بعد از الف( می
 شود و باد( نمی  شود و با حرف بعد از ج( نمی

کف»، بعد از «هاء ضمیر». هرناه 23 نیرد، « حرف سا  «.........هاِء ضمیر»قرار 
 شود.ب( اشباع می شود.الف( با حرف ساکن قبل از خود خوانده می

کن می    شود.ج( اشباع نمی  د.شود( سا
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کلمات 28 کدام ی  از سری   نردد؟همگی اشباع می« هاء ضمیر»، زیر. در 
ِمِهْالف(  و  ،ِْلقَّ وه  ذ  ،ْخ  ه  عَّ ِْعبْٰب(   .مَّ ولَّه  س  ،ْرَّ ه  ن   .اِدِه،ْعَّ

تْٰف ْج(  ،ِْلفَّ ه  ب َّ ِنِه،ْرَّ ط  ْٮیْبَّ ْفْ د(   ه  ْیهَّ لَّه  و  ،ْحَّ ه  ق َّ ،ْحَّ ه  م   .اْاس 
کلمات 22 کدام ی  از   شود؟میاشباع « هاء ضمیر»، زیر. در 

ْالف(  د  م  حَّ ْال  نيِهْب(   .لَّه  غ  ِهْج(  .ی  ی   کدام.د( هی   .ِالَّ
نیرد، «تنویف». هرناه بعد از 41 کنیف»، ....... قرار   آید.پیش می« التقاِی سا

ْ»الف( 
َّ
ْٱ  ب( حرف ساکن،  تعریف، «ل 

 د( هر سه مورد صحیح است.   ج( همزۀ وصل،
بْٰ». قرائت صحیو عبارت 40 بِْٰمص  ِمص  ْال  ْاح  ن ینه می «اح   باشد.کدام 

بْٰالف(  بِْٰمص  ِمص  ْال  ْاح  بْٰب(   .اح  بِْٰمص  ِمص  ل  ْاَّ ن  ْاح   .اح 
بْٰج(  بِْٰمص  ِمص  ل  ْاَّ ْاح  بْٰد(   اح  بِْٰمص  ِمص  ِنْال  ْاح   .اح 
 یعنی:« وقف. »41

 الف( قطع صوت به منظور تجدید نفس و ادامۀ قرائت.
کدمه.  ب( قطع صوت به منظور ساکن نمودن حرف آخر 

کدمه.ج(   د( هر سه مورد صحیح است.  ساکن نمودن حرف آخر 
لْٰ»کلمات  بر آخر نمودن . نحوۀ وقف42 ٰمآبَّ ا،ْس  ،ؤ  ،ْءَّ ه  دَّ ب  آباْْٰعَّ ْمݨݦݨݨݨݨݨݦٰ  .است زیربه ترتیب  «ِئِهن َّ

 ب( ابدال، ابدال، ابدال، بدون ت ییر. الف( اسکان، اسکان، اسکان، اسکان.
 اسکان، ابدال، ابدال، اسکان.د(  ج( اسکان، ابدال، اسکان، اسکان.

کلمات 44 کدام ی  از سری   آید؟پیش می« وقف بدون تغییر»، زیر. در 
ْالف(  ه  قَّ ف  ْآبْٰاْْٰ-نَّ لْْٰ-ِئِهن َّ ابَّ ْب(   ؤ  ِذر  ن  اَّ ٰقْْ-فَّ لَّ طَّ ان  تْ ْ-اْفَّ ن َّ  یجَّ

ْج(  وَّ ًدیْْ-ه  ْْ-ه  هلل   د( الف و باء صحیح است.  .اَّ
کالم زیر، دو حرف 42 کدامی  از  کار راته است؟. در   ناخوانا به 

ْالف(  ارَّ یْالن ٰ لَّ ص  بٰیب(   یَّ ر  ق  ِویْال  یج(   ذَّ ذ 
ْال َّ واد(  وَّ ول   ا 



 

 

 تجوید قرآن کریم ای های چهار گزینه پرسش
ر در معنانی آیاتاستترتی  در اصطالح قرائت: خواندن قرآن  -0  .... همراه با َتَدب ُ

کدمات صحیح ادا شوند، که حروف و   الف( به صورت منظم و شمرده به اوری 
 ب( با لحن عربی و با صدای نیکو و زیبا،

 د( هر سه مورد صحیح است  ج( به صورت تحقیق و شمرده
ُکند به ُتند »اقسام قرائت به ترتیب  -1  عبارتند از:« از 

 تدییر ب( تحقیق، ترتیل،   درالف( تحقیق، ترتیل، ح  
 درد( ترتیل، تحقیق، ح     درج( تحقیق، تدییر، ح  

 ....«.تل،ظ صحیو حروف »تجوید در علم قرائت عبارت است از  -2
 ازیب صدای با و عربی لحن ب( با           الف( ازنظرمخارج، صفات و احکام حروف

 د( هر سه مورد صحیح است         ها  وقفها، مخارج و حفظ  ج( از نظر عالمت
مخررارج حررروف بنررابر قررول مسررهور ....... تاسررت و در ............ موضررع از دسررتگاه  -4

 تنلم قرار دارند.
 3 -25د(             5-25ج(        3-27ب(   5 -27الف( 

 شود؟ و شام  .......... حرف می حلق دارای ....... مخرج بوده»موضع  -2
 3-3د(    1-1ج(         1-3ب(    1-1الف( 

یررری  از سررری حررروف  کرردام -6 « جهررر، رخرروت واسررتعالء»، همگرری دارای صرر،ات ز
 باشند؟ می

 سه مورد د(هر      ج( ض، ظ، غ       ب(  ،ظ،غ الف(  ، ض، ظ
 عبارتند از:« ذلقی»حروف  -3

 د( هر سه مورد راء. -ج( نون راء –ب( مم   نون –الف( مم 
 شود. دارای... مخرج بوده وشام  حروف جیم، شیف و... می« شجری»حروف  -8

ی» -3الف(  ی» -3ب(    «یای غیر مد   «یای مد 
ی» -2ج(  ی» -2د(    «یای غیرمد   «یای مد 
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 .استهم مخرج... و ت،اوت آنها در ص،ات استعالء،.. و .. « وطاء تاء»دوحرف -2
ت -الف(نبوده ت  اابا -ب( بوده  اابا  و شد   و شد 
 اابا  و جهر -د( بوده   اابا  و جهر -ج( نبوده

 شود. می« حرف»...دارای ... مخرج بوده و شام  « ش،تان»موضع  -01
 3-1د(  3-2ج(     3-1ب( 3 – 2الف( 

 به ترتیب عبارتند از:« رخوت -ان،تاح–همس »ضد  ص،ات  -00
ت.الف( جهر،   ب( اذم ، اابا ، جهر.  اذم ، شد 

ت. ت، اابا ، جهر.   ج( جهر، اابا ، شد   د(شد 
ت»، همگی دارای ص،ت زیری  از سری حروف  کدام -01  باشند؟ می« شد 

ه شخپ سکت.  ب( اجدت ابقک  الف(فحث 
 د( باء و جیم صحیح است.    ج( قطب جد.

ه( »02 که...« ُغن   صوتی است 
 شود. ب( از فضای بینی خارج می آید. میم به وجود می الف( از ادغام نون و

 الف و باء صحیح است.د(  آید. ها به وجود می ج( از جمع شدن لب
 «.در هنگام سنون».... در اصطالح قرائت عبارت است از « قلقله» -04

کردن صدای حرف.  «.قطب جد»ب( تدفظ حروف     الف( آزاد نمودن و ظاهر 
ت ادج( مح کردن صدای حرف.     کم و با شد   د( باء و جیم صحیح است.ا 

که دارای ص،ات استعالء و اطباق می -02  باشند عبارتند از: حروای 
 ب(  ، خ، غ، ض.   الف(  ، غ، ط، خ

 د( ط، ض، ظ،  .   ج( ط، غ،  ، ظ.
کره در عربری برا اارسری ت،راوت دارنرد عبارتنرد از:  -06 ث، ذ، ص، ض، »تل،ظ حروای 

 «ط، ظ، ع...
 د( هر سه مورد        ج(  ، غ، و.     ب(  ، و،  .  ف(  ، خ، غال
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ی تل،ظ می»...« حرف  -03 نراتگی خاص   شود. از وسط حلق با 
 د( حاء         ج( خاء ب( همزه  الف( عین

کره  از یر  منران تل،رظ می« ثراء»، مانند حرف «ذال»حرف  -08 شرود، برا ایرف ت،راوت 
 باشد. ، دارای ص،ت... می«ثاء» ، دارای ص،ت ... و حرف«ذال»حرف 

 جهر -ب( همس  همس -الف( جهر
 د( الف و جیم صحیح است  توسط -ج( رخوت

کرره آن حرررف  تل،ررظ می« ذال»ماننررد حرررف ...« .....».حرررف  -02 شررود بررا ایررف ت،رراوت 
 باشد. می..« ....»..دارای

 تفشی -ب( ثاء   اابا   -الف( ظاء
 استد( الف و ب صحیح     ج( ظاء انفتا 

 باشند. می».....« از حروف استعالء بوده و دارای ص،ات «اءظ و ضاد»دوحرف -11
 ب( اابا  و استطاله   الف( اابا  و جهر
 د( هر سه مورد صحیح است   ج( جهر و استطاله

که دارای ص،ت  -10  ...« ص،ض، ط، ظ »باشند، عبارتند از:  می« ت،خیم»حروای 
 ب( ع، غ،      الف(  ، خ، غ.

 د( هر سه مورد صحیح است.    غ، خ،  . ج(
ی بعد از حروف  -11  شود. با ت،خیم ادا می...« ص، ض، ط،ظ، ق، »الف مد 

 د( خ، غ، ر  ج( و، ع، غ ب( ع،غ، ر  الف(  ،ع، غ
کلمات«الم»حنم -12 ِْْدِْجْیَّْ»در  ْْ-اهللَّ

ل َّ ْعَّ یْاهلِلْْ-ام  لَّ ْْ-عَّ مَّ ل  ْظ   باشد: می زیربه ترتیب «ات 
 ب( تخفیم، ترقیق، تفخیم، ترقیق. تفخیم، تفخیم، تفخیم.الف( تفخیم، 

 د( ترقیق، ترقیق، تفخیم، ترقیق.  ج( ترقیق، تفخیم، تفخیم، تفخیم.
که ... باشد هنگامی ت،خیم می« راء»حرف  -14  شود 

کن ما قبل مفتو   ب( مضموم یا مفتو   الف( سا
کن ما قبل مضموم  د( هر سه مورد صحیح است  ج( سا
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ک -12 کلمات در   شود؟ همگی ترقیق می« راء»، حرف زیردامی  از سری 
ْالف(  وه  ق  ِر  ْحَّ ص  ٍقْ،ِْمر  ز  ،ِْر ٍةْب(    اد  بَّ ْْ،ِار  م  ب ت  تَّ ،ِْاِنْار  نَّ و  عَّ  ِفر 

ِریٍم، )ج ،ْْکَّ ر  ی  ٍةْخَّ یَّ ْد(    ِمر  ِبر  اص  ،ْفَّ م  ت  ر  ِک  ٍة،ْذ  قَّ  ِفر 

که از نظر مخرج، نزدی  به هم باشند، دو حرف  -16  نویند.».....« دو حرای 
 د( متماثدین  ج( متشابهین  ب( متقاربین    الف( متجانسین 

وا» نوع ادغام در عبارت -13 م  لَّ ْظَّ ْْ-اذ  م  ک  ب َّ ْرَّ ل  ْْ-بَّ تَّ ط   باشد. می زیربه ترتیب  «بَّس 
 ب( متقاربین، متجانسین، متجانسین الف( متجانسین، متقاربین، متجانسین

 د( متجانسین، متقاربین، متقاربین ج( متقاربین، متقاربین، متجانسین
کنه»حنم  – 18 ْفِْ» در عبارت« میم سا م  ک  ه ْیَّْلَّ لَّ ْها،ِْمث  ْْم  م  ه  عَّ ْْ،مَّ م  مت  ن  یررترتیرب  بره ْ«ِبمِهْْاَّ  ز

 .است
 ب( اظهار، ادغام، اخفاء  اظهارالف( اشد  اظهار، ادغام، 

 د( اظهار، ادغام، اقالب  اقالب ج( اشد  اظهار، ادغام،
کف غیر  -12  شود. در نزد بقیه حروف اظهار می»....« از دو حرف میم سا

 د( ب، ف  ج( م، ف       ب( ف، و     الف( ب، م
کف در عبارات -21 ْ» حنم تنویف و نون سا ونَّ ک  یَّ ْفَّ ن  ْْ-ک  ِْْمن  ن  ِرِهِْالْْٰ-لَّد  ی  یرربه ترتیب  «ٍهْغَّ  ز
 باشد. می

 ب( اظهار، ادغام، اخفاء.  الف( اخفاء، ادغام، اظهار
 د( اظهار، ادغام، اظهار.   اظهار، اخفاء ج( اظهار،

کف نزد دو حرف  -20  شود. ادغام ... می« ی، و»تنویف و نون سا
ه ه الف( با ُغن   د( الف و جیم صحیح است       ج( ناقپ        ب( بدون ُغن 

کف نزد.... می -21  شود. تنویف و نون سا
ه«ینمو»الف( چهار حرف   ادغام ناقپ.« یو، »ب( دو حرف  ، ادغام با ُغن 

 د( هر سه مورد صحیح است. تام، ادغام «ل، ر، م، ن»ج( چهار حرف 
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کلمات  -22 کدامی  از سری  ه» زیردر   نیرد؟ صورت می« ادغام با ُغن 
ْمَّْالف(  ِحمَّ ْرَّ ْْ،ن  و  رَّ ْیَّ ِْان  ْْ،اوَّ ًةْوَّ م َّ ْاَّ ْب(   ًةْاِحدَّ ِعیَّ ْمَّ ن  ْْ،مَّ ول  ق  ْیَّ ن  ْْ،مَّ ِفر  غ  ْنَّ ة   ِحط َّ

ْواٍلْمِْج(  ْْ،ن  م  ک  ًقاْلَّ ز  ْݬݬݬݬݪݪݪݪݪِْفْ،ِر ْیْش  ٍْْك  ونَّ ب  لعَّ  د( الف و باء صحیح است. یَّ
ْ» در عبارت -24 م َّ شهَّ ْاٍزْمَّ ݧ َّ ِمْݧ ن َّْآٍءِْبنَّ رِْیٍمْمَّ ی  خَّ ه وجود دارد؟ «اٍعِْلل   چند مورد ُغن 

 مورد 3د(  مورد 1ج(    مورد.   7ب(        مورد. 5الف( 
ْ» در عبارت -22 رَّ ْت  ِْمن  م  ک  قَّ لَّ ْاٍبْخَّ ِْاذَّ م َّ ْث  ونَّ ن تَِّشر  ْتَّ ر  ْبَّش  م  ت  ن  ه وجود دارد؟ «اْاَّ  چند ُغن 

 مورد. 1د(  مورد. 5ج(   مورد 5ب(            مورد. 7الف( 
کلمه باشند. -26 که سبب آن ....... و در ی   ی است   مد  ...... مد 

 همزه -ب( متصل  سکون -الف( متصل
 سکون -د( منفصل  همزه -ج( منفصل

ْ» مد  در عبارتانواع  -23 جَّ وااوَّ بَّْْء  ْاَّ ِْعش  م   باشد. می زیربه ترتیب  «ًءْااه 
 ب( منفصل، منفصل، ابیعی، منفصل. الف( متصل، منفصل، ابیعی، متصل.

 د( متصل، ابیعی، ابیعی، متصل      ج( منفصل، منفصل، ابیعی، متصل
 در اصطالح تجوید، عبارت است از:« مد  » -28

 بیش از میزان ابیعی.« ینمو»حرف الف( امتداد صوت در چهار 
ی بیش از میزان ابیعی.  ب( امتداد صوت در حروف مد 

ی می  باشد. ج( همان عالمت مد  می  باشد. د( همان حروف مد 
 باشد. سبب آن ........ و مقدار کسش آن ........... حرکت می« الزم مد» -22

 1الی  3 -سکون د( 1الی  3 -ج( همزه      1 –ب( سکون    1 -الف( همزه 
های  -41  باشد. می زیربه ترتیب « متر ، الزم، عارضی»میزان کسش مد 

 حرکت. 3حرکت،  1حرکت، 3ب(  حرکت. 1حرکت،  1حرکت،  1الف( 
 د( هر سه مورد صحیح است.  حرکت. 1حرکت،  1حرکت،  5ج( 
که در حروف مقطعره  -40 هایی  کردامی  « کهریع »از میان مد  لیف»وجرود دارد،   «مرد 
 باشد؟ می

کاف  د( هر سه مورد  ج( صاد  ب( عین       الف( 
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کلمه -41 ٍفْ» در صورت وقف بر  و  ی پیش می «خَّ  آید؟ چه نوع مد 
 د( هیچکدام ج( واجب  ب( مزم       الف( لین

 انواع وقف بر اساس رابطه ل،ظی و معنوی دو عبارت، عبارت است از: -42
کافی، حسن، قبیحب(   الف( بدون ت ییر، اسکان، ابدال.  تام، 

 د( هر سه مورد صحیح است.   ج( مزم، جایز، ممنوع.
کره هرر یر  از دو عبرارت از نظرر ل،ظری مسرتق  بروده و تنهرا  -44 وقف..... وق،ری اسرت 

 باشد: معنوی میان آنها برقرار می ۀرابط
کافی  د( قبیح ج( حسن  ب( تام. الف( 

 باشد؟ م می، نسانه وقف الززیرهای  کدامی  از عالمت -42
 د( الف و باء صحیح است.  ج( ط.  ب( م.  الف( ز

 باشند. میزیر به ترتیب برای معانی  «م،ْص،ْز» رموز وقف -46
پ، جایز وز، ُمرخ   ز.  الف( مج  پ، مجو   ب( مزم، ُمرخ  
وز، وصل بهتر، مزم.  د( مزم، وصل بهتر، جایز.  ج( مج 

کرد.  «ْْݨݦݦْݒْْْْݨݦݦݒْْْْ» وقف معانقه -43 که... وقف   به معنای ایف است 
 ب( حتما  باید روی یکی از آن دو محل   توان الف( برهیچیک ازآن دو محل نمی

 توان د( بر هر دو محل می           توان ج( بر یکی از آن دو محل می
کنند -48  عبارتند از:« نوع وقف» ۀعوام  تعییف 

 لفظی،رابطه ظاهری ۀرابطب(         معنوی، عالمت وقف ۀلفظی، رابط ۀالف( رابط
 معنوی ۀلفظی، رابط ۀد( رابط معنوی، عالمت وقف، مو وع جمده ۀج( رابط

قِْ» موارد سنت در قرآن عبارتند از: -42 ْمَّْوَّ ْیلَّ ْرَّ ْن  ااق 
ل َّ ْْ،ْک  ْرَّ ل  ...بَّ  «انَّ

نَّْالف(  عَّ ْمَّ ب  کَّ ِیْ ْ-اِار  ِوًجاْقَّ نَّْب(   ًماعَّ عَّ ْمَّ ب  کَّ ِدنَّْْ-اِار  قَّ ر  ْاْهْٰمَّ  اذَّ
ِیْ ج(  ِوًجاْقَّ ِدنَّْْ-ًماعَّ قَّ ر  ْاْهْٰمَّ  د( هر سه مورد صحیح است   اذَّ
 «.باشد صدای... می متمای  شدن»عبارت است از:  دراصطالح قرائت،«هِامال» -21

کسره و الف به یاء  ب( فتحه به  مه و الف به واو  الف( فتحه به 
 د( الف و باء صحیح است.  ج( حرفی به صدای حرف مجایر
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