
~ 

4-A'~-~ "'-' .. . 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 یم  ح  الر    ن  م  ح  الر    الل   م  س  ب  
 

ِکتاِبِه الَکریم  :قاَل اهلُل الَحکیم في ُمحَکِم 

ه  > ن   ر   ݤݤݤݤݤݤݤو  ا  ق  اٌن َکر  ل  ت   ییٌم ف  ء  ک  ک  ه  وٍن ٰلن  اٍب م  س   م  ا ال    ݤݤݤݤݤݤݤو  ا ی 
ل   ون  ا  ر  ه   ط   <م 

کتاب محفوظی جای دارد و جزء» که در  کریمی است   آن قرآن 
کان نمی  (77_  77)واقعه / «. توانند به )واقعیت( آن دست یابند پا

ر  > ا ی  م 
ن   ذ  ا  ی  ن  ید  الل  ل  ب  ع  ج  ه  م  الر  

ه  ک  ی  ل  ال  َس ا  طه  ب  م  ت 
ک  ر  ه   ط   <یًرات  و  ی 

کند خداوند می» گناه را تنها از شما اهل بیت دور   خواهد پلیدی و 
کامًل  ک سازد و شما را   (33/ )احزاب «. پا

*  *  * 

 تقدیم به:
 اـکه خداوند آنه [بیت عصمت و طهارت گاه اهلـپیش

ک ساخته و به عنوان معل   ،را از هرگونه رجس و پلیدی  مانپا
کریم معر    فی نموده است.و مفسران قرآن 
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گفتار  پیش 
 

وا م   ء  ر  اق  ر  >ف  ق  ن  ال  ر  م  ی س َ <اء  ا ت   5ن 
کریم» ت و معجز«قرآن  کالم خداوند رحمان، سند نبو  گرامی اسالم، پیامبر جاوید  ه  ، 

 باشد. می؟لص؟ حضرت محمد بن عبداهلل
کریم»  رفتارهاست. احکام و نادرستی اندیشه و ، معیار والگو، محک درستی و«قرآن 

کالم و ذکری  ا قرآن، مخالف باشد بیچه ب آن اعتبار است و تطبیق و هماهنگی هر 
ت و اعتبار آن می لهی، دلیل حجی  رو خداوند متعال از همه  ایناز  ؛باشد با وحی ا 

که:  خواسته کریم »است  هر قدر برای آنها ممکن و آسان است به قرائت قرآن 
دین مبین اسالم، آشنایی الزم را  ، تا نسبت به معارف قرآن و اصول و فروع«بپردازند

کنند.  پیدا 
کریم»  ، به دو صورت متواتر به دست ما رسیده است:«قرآن 
گرامی اسالم ه  شنیدن هم» ؛«به صورت شنیداری» -5  ؟لص؟قرآن از شخص پیامبر 

کنونو حفظ و نقل سینه به سین  «.ه مسلمانان از صدر اسالم تا
گرامی قرآ تابت همۀک»؛ «به صورت نوشتاری» -0 کریم به دستور پیامبر  ن 

 «.توسط صحابه و مسلمانان تا به امروز ،آن ه  ادام و ؛حضرت آن در زمان ؟لص؟اسالم
کنون در موزه های جهان و یکسان  وجود هزاران جلد قرآن مکتوب از صدر اسالم تا

کریم   .به شمار می رودبودن آنها، بهترین دلیل بر عدم تحریف قرآن 
که از  کنون برخوردار  ه  پشتوانقرائت صحیح  عموم مسلمانان از صدر اسالم تا 

کشورهای اسالمی می که در صدر اسالم،  است، همین قرائت مشهور در میان  باشد 

                                                
ل/5 م   «.پس آنچه برای شما ممکن و آسان است از قرآن بخوانید»؛ 02. ُمز 
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گردان و اصحاب حضرت  5توسط ابواالسود دوئلی  ؟س؟طالب علی بن ابیامام از شا
گردیده است، و نسبت آن به  عالمت ز قرائت ، به خاطر پیروی او ا«َحفص»گذاری 

که استادش  مسملین می ه  معمول و متداول بین عام   م»باشد  به واسطۀ ابو « عاص 
ی    0نقل نموده است. ؟س؟از امیرمؤمنان حضرت علیعبدالرحمن َسَلم 

به یک  ، یکی است )و قرآن» :؟س؟زراره از امام محمد باقر براساس صحیحۀ
)در قرائت( از جانب  اختالفاز جانب خداوند یگانه، نازل شده ولی قرائت(، 

 «.کنندگان )قرائت قرآن( پدید آمده است روایت
ن »قال:  ؟س؟عن أبی جعفر جیئ  م  لاف  ی  اخت  ن   ال  ک  ل  ٍد و  ند  واح  ن ع  ل  م  ز  ٌد ن  رآن  واح  ن   الق  ا 

واة ل  الر   ب   2.«ق 
 ندخواست داشتند و از آنها می میهای مختلف باز  مردم را از قرائت؟مهس؟اطهار ائمۀ

که در میان مردم معمول و متداول است  .کنندپیروی  ،براساس قرائتی 
م بن َسَلمه می خواند و من  ؟س؟گوید: شخصی قرآن را بر حضرت صادق سال 

که بین مردم متداول نبوده است؛ شنیدم، قرائتی : فرمود به ایشان ؟س؟امام صادق را 
« 

 
أ قر  أ َکما ی  قر  ، ا  ة  راء  ه  الق  ذ  ن ه  ف   ع  اس ...ک  کن، قرآن را ؛ 2«الن  از این قرائت خودداری 

که مردم می آن  .خوانند گونه بخوان 

                                                
ث و مدتی قاضی بصره بود5 . . ابواالسود دوئلی )ظالم بن عمرو( شاعری حاضرجواب، قاری قرآن، محد 

باشد و در جنگ  طالب؟س؟ می بن ابی وی از بزرگان شیعه و از اصحاب خاص امیرمؤمنان حضرت علی
 العابدین؟مهس؟ صفین در رکاب آن حضرت شرکت داشت واز اصحاب امام حسن وامام حسین وامام زین

کلیات علم نحو  را 01قمری و در سن  11بود. ایشان در سال  از  سالگی در بصره از دنیا رفت. وی 
گرفت و با راهنمایی امام حضرت  که آن علی؟س؟ فرا  کسی بود  گسترش آن، پرداخت و اولین  حضرت به 

کریم، به وسیله نقطه، قرآن را عالمت ت قرائت قرآن  کرد. )سید حسن صدر، تأسیس  برای صح  گذاری 
 (.250، 501، 12، 22الشیعه للعلوم االسالم، ص 

 .10علوم قرآنی، ص  . آیت اهلل محمد هادی معرفت، آموزش0
کافی، ج 2 کلینی، اصول   .(52)کتاب فضل القرآن، باب النوادر، حدیث  122، ص 0. 
که مورد قبول  02، حدیث 122. همان، ص 2 که در جهان اسالم رواج دارد، قرائتی است  )قرائت موجود 

که  ؛سبعهباشد، هم قائلین به حجیت قرائت سبعه و هم منکرین حجیت قرائت  همه  مسلمانان می چرا 
که در زمان ائمه اطهار قرائت موجود از قرائت»همه قبول دارند  و صدر اسالم معمول ؟مهس؟ هایی است 

اس...»... و روایت « ومتداول بوده است  الن 
ُ
َکما َیقَرأ قَرأ   لف(ؤباشد. )م شامل این قرائت نیز می« ا 



 
 

 

 
 1  پیشگفتار

 

کریم  نحوۀ قرائت قرآن 
ر  >قرائت قرآن، براساس آیه شریفه  ق  ل  ال 

ت   ر  تاء  و  ر  ݫ  ن  ت  ݫ ݫ « ترتیل»باید به صورت  5<ًلاـيݫ
، ؟س؟طالب بیبن ا علی امام، بر اساس فرمایش موالی متقیان «قرائت ترتیل»باشد؛ و

که دارای دو ویژگی باشد   0:قرائتی است 
 ، حروف به صورت صحیح و آشکار بیان شوند.«بیان الحروف» -5
 ، انتخاب جای مناسب برای وقف نمودن.«حفظ الوقوف» -0

علم وقف و »، و «بیان الحروف»برای « علم تجوید»برای تحقق فرمایش آن حضرت، 
گرفتن اصول و ضوابط آنها، ، تأسی«حفظ الوقوف»برای « ابتداء گردید تا با در نظر  س 

 ، تحقق یابد.«قرائت ترتیل»
 

 ضرورت یادگیری علم تجوید
که هر مسلمانی در هر یک  جا شروع می از این« علم تجوید»ضرورت یادگیری   شود 

های قرآن  ه  حمد و یکی دیگر از سورهبایست دو بار سور خود می ه  از نمازهای پنجگان
باید به صورت عربی باشد و چنانچه  بر آن، سایر اذکار نماز نیز  و اضافۀ را بخواند

کلمات آیات و اذکار به صورت صحیح تلفظ نشوند، باعث تغییر در  حروف و 
فقهای شیعه و مراجع بزرگوار  ه  رو هم ایناز  ؛معنی و موجب بطالن نماز خواهد شد

 تقلید، در این مسأله اتفاق نظر دارند:
که در عرف عرب، آن را َادای آن حرف بدانند نه  ادای حروف» از مخارج آنها به طوری 

که در طبیعت حروف نهفته است و باعث تمیز  حرف دیگر، و همچنین رعایت صفاتی 
 2«.شوند، بر همه افراد واجب است دادن یکدیگر می

                                                
ل،  5 زم   .. )و قرآن را شمرده و با دقت بخوان(2. م 
کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج  111، ص 0 وافي، ج. ال 0 الترتیل حفظ الوقوف و بیان »212، ص1 و  تفسیر 

: 21، ص52 و تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین، ج 202، ص17 و در بحار األنوار، ج« الحروف
الترتیل تجوید » 021، ص 5ات العشر، ج  و در النشر فی القراء« ]الترتیل[ حفظ الوقوف و اداء الحروف انه»

 ؛ آمده است، معنای هر سه عبارت یکی است، )تواتر معنوی(.«الحروف و معرفة الوقوف
 .210، ص1، جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم، ج27و12احکام القرائة، مسأله   فی . عروة الوثقی 2
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زه است )ک این مسأله، ه شامل تلفظ حرف از مخرج آن، همراه با صفات ذاتی و ُمَمی 
شوند(؛ اما رعایت  در طبیعت حروف نهفته و باعث تمیز دادن حروف از یکدیگر می
نه )که هنگام ترکیب حروف، عارض می گردد و باعث روان  صفات عارضی و ُمَحس 

کریم می کلمات و آیات قرآن   5باشد. شود(، مستحب می و نیکو ادا شدن 
 پیدایش علم تجوید

کریم از اشتباه  یکی از علوم قرآنی است« علم تجوید» که برای حفظ و صیانت قرآن 
زممو خطا در قرائت قرآن از نظر مخارج حروف، صفات ذاتی و  ه، و صفات ی 

نه می کریم، آن عارضی و محس  که جبرئیل امین؟س؟  باشد تا قرآن  گونه خوانده شود 
گرامی اسالم؟لص؟ نازل فرمود و آن حضرت بر مسلمانان می  خواند. بر پیامبر 

به معنای امروزی آن، تدوین نشده بود و مسلمانان، « قواعد تجوید»اسالم،  در صدر
گرامی اسالم؟لص؟ شنیده و به صورت عملی رعایت  قرائت قرآن را از پیامبر  

 کردند. می
گسترش اسالم و روآوردن اقوام غیر عرب به اسالم، الزم دیده شد، اصول  با 

وین شود تا همۀ مسلمانان بتوانند خوانی قرآن به صورت قاعده و قانون، تد صحیح
کنند. که نازل شده بود تالوت   قرآن را به صورت صحیح و بر اساس آنچه 

که  ، فرمایش «تجوید علم پیدایشمنشأ »بسیاری از علمای قرائت بر این باورند 
ل  >طالب؟س؟ در تفسیر آیۀ شریفۀ  بن ابی حضرت علی ت   ر  ر   و  ق  اال  ت ن  ء  ر  ݭ  ت  ݫ ݫ د باش می0<يًلاݫ
 های مختلف نقل شده  است: که به صورت

« 
راݗ  ف تيل  لت   ق ظ  ح  يان   و   وف  الو  ر ب    2.« وف  الح 

ݧ   نا  » ر ه  ݧ [ت]الت   ف يل  ق ظ  ح  اء  ا   و   وف  الو  ر د   2.« وفالح 
را» لت  
جو يل  تݗ  قت  ة  الو  ف  عر  وف  و م  ر  1.«وف  ید  الح 

                                                
 . همان.5
ل/0 م   .2. مز 
کنز الدقائ  111، ص 0 . الوافي، ج2  .212، ص1 ق و بحر الغرائب، ج؛  تفسیر 
 .21، ص52 ؛ تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین، ج 202، ص17 بیروت(، ج -. بحار األنوار )ط 2
 .021، ص5ات العشر ، ج فی القراء . النشر1



 
 

 

 
 55  پیشگفتار

 

کردن حروف و ترتیل: آشکار و نیکو »مضمون هر سه روایت، یکی است؛  تلفظ 
 «.باشد ها می محل مناسب برای( وقف و رعایت)شناخت 

گردید:  برای تحقق فرمایش آن حضرت در معنای ترتیل، علوم زیر ، وضع 
که « علم مخارج حروف»؛  « معرفت و حفظ الوقوف»برای « علم وقف و ابتداء»

کرد، برای « علم تجوید»بعدها به   «.الحروفبیان و تجوید »تغییر نام پیدا 
که حضرت امام علی؟س؟ برای حفظ و صیانت  این مسأله، مورد اتفاق همه است 

گردش ابواالسو کرده و به شا کریم از خطای در قرائت، علم نحو  را تأسیس   دقرآن 
دوئلی آموزش داد و ابواالسود طبق راهنمایی و سفارش آن حضرت، به تحقیق و  

گردانی را د  5.ر این رشته تربیت نمودگسترش علم نحو  پرداخت و شا
کنار بررسی مطالب مربوط به ا   گردان ابواالسود، در  کلمات، به بررسی شا عراب 

عراب مخارج حروف نیز پرداختند؛ چراکه تلفظ صحیح حروف نیز همانند ا  
کریم دارد.  کلمات، نقش اساسی در فهم و درک آیات قرآن 
که در آن، مبحث مخارج حروف مطر کتاب نخستین اثر موجود  ، «العین»ح شده، 

گردان امام باقر  و امام 0هـ( است572بن احمد فراهیدی )متوفای  اثر خلیل ؛ وی از شا
کت577باشد؛ اندکی بعد، سیبویه )متوفای  صادق؟امهس؟ می گرد خلیل،  بی در اهـ( شا

کرد و در پایان آن، مبحثی را به تلفظ حروف و مخارج و  نحو و ادبیات عرب تألیف 
 اختصاص داد.صفات آن، 

گسترش مباحث و قواعد ادبیات عرب و مخارج حروف، و متفاوت بودن موضوع  با 
گیرند. گانه مورد بحث و بررسی قرار   آنها، الزم دیده شد تا به صورت جدا

کلمه و تغییرات مربوط به آن می علم صرف:  پردازد. در بارۀ ساختمان 
                                                

 .22اهلل سیدحسن صدر، ص . تأسیس الشیعة لعلوم االسالم، آیت5
شاعری توانا و  ؟س؟ بود؛ ویو از اصحاب امام جعفر صادق . خلیل بن احمد فراهیدی، از علمای شیعه0

که به وسیله آن اوزان شعر و تغییرات آن، پی برده می  شود( از بزرگان علم نحو و واضع علم عروض )علمی 
قمری  572در سال  ؛ ایشانمنسوب به اوست« العین»نخستین فرهنگ لغت عرب به نام  شد؛  شمرده می

و تأسیس الشیعة  522و  520، ص 51درگذشت )دانشنامه جهان اسالم، ج  سالگی در بصره 12در سن 
 .(20 – 51للعلوم االسالم، ص 
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کلمات عربی و حر علم نحو: کات آخر آنها در هنگام در بارۀ چگونگی ارتباط 
 گوید. ترکیب با یکدیگر سخن می

که در طبیعت حروف نهفته  علم تجوید: در رابطه با مخارج حروف، صفات ذاتی 
شوند و صفات  المخرج می مخرج و یا قریب است و باعث تمیز دادن حروف هم

که در هنگام ترکیب حروف، عارض شده و باعث روان و فصیح خواندن  عارضی 
 کند. گردد، بحث می و آیات میکلمات 
که مباحث  قدیمی کتاب موجود  به صورت امروزی، در آن  5«علم تجوید»ترین 

کتاب زیر است: جمع  آوری شده، دو 
تجوید القراءة و تحقیق لفظ التالوة»کتاب  -5 بن  نوشتۀ مکی« الرعایة ل 

کتاب آمده است:  هـ( می227طالب)متوفای  ابی ز من کسی قبل ا»باشد؛ در این 
کتابی ننوشته و همانند من، صفات و القاب حروف را جمع نکرده است   ؛«چنین 

که از سال  و سپس ادعا می سال، به تحقیق و بررسی  22هجری به مدت 212کند 
 آوری و تألیف نموده است. مطالب مروط به علم تجوید پرداخته و آنها را جمع

هـ(؛ 222ابوعمرو دانی)متوفای  نوشته« التحدید فی االتقان و التجوید»کتاب  -0
کتاب را این ت تألیف این  اء  بعد از اینکه سهل»گونه آورده است:  وی عل  انگاری قر 

کتابی را در علم االتقان  را از تجوید تالوت و تحقیق قرائت دیدم، در صدد برآمدم تا 
کیفیت ترتیل و تحقیق به رشتۀ تحریر در آورم  .«و التجوید و 

که در پایان، تذکر  ، تنها الفاظ قرآن «موضوع علم تجوید»این نکته الزم است 
کلیه الفاظ عربی می باشد ولی چون هدف اولیه از وضع این  نیست، بلکه شامل 

کریم امر به قرائت به  کریم بوده و خداوند در قرآن  علم، برا ی بیان تلفظ صحیح قرآن 
کرده است، از این رو، علمای تجوید، مثال را ازقرآن انتخاب  ها صورت ترتیل 

کلمات و آیات، آشنا شوند؛ به  نموده یان ارجمند، عماًل با تلفظ صحیح  اند تا قار

                                                
کتاب  201. ابن ندیم، متوفای 5 کتاب« الفن الثالث»در « الفهرست»در  های نوشته شده در علوم  که 

که در برگیرندۀ  قرآنی را بر می کتابی را  که  این، می باشد نیاورده است و« علم تجوید»شمارد،  علم »رساند 
کتابی مستقل، تا به آن روز، تدوین نشده بود.« تجوید  به معنای امروزی آن، به صورت 



 
 

 

 
 52  پیشگفتار

 

که مثال کلمات عرب از  خالف علمای ادبیات  های منتخب آنها، اعم از آیات و 
 باشد. شعر و نثر می

که متکفل قرائت صحیح قرآن « علم تجوید» به خاطر قداست آن نزد مسلمانان 
گذشت زمان، اصالت اولیۀ خود را حفظ کریم است ، باعث شده تا زبان عرب با 

که از اصالت اولیۀ خود  کند به خالف سایر زبان گذشت زمان باعث شده  که  ها 
 دور شوند.

 نوشته حاضر، شامل دو قسمت است:
کامل، همراه با مباحث وقف و ابتداء -5  .یک دوره تجوید 

مین محترم بر محتوای درس  شرط اساسی و اولیۀ آموزش در هر رشته ای، تسلط معل 
که یک معلم  یس است؛ از این رو نخست مباحثی  و داشتن روش مناسب برای تدر

کامل داشته باشد را آورده ایم تا معلمین ارجمند،  تجوید نسبت به آن، باید آشنایی 
کریم داشته باشند.  اطالعات الزم را نسبت به مباحث قرائت صحیح قرآن 

َمة فیم»ظور، منظومۀ ن منبرای ای ئ  الُمَقد   نوشته ابن « الُقرآن  َان َیعَلَمه ا َعَلی الَقار 
که مطالب آن، مورد استناد علمای تمامی فرق اسالمی)اعم از شیعه و   5الجزری

کرده و به شرح آن پرداخته شاءاهلل مورد استفاده  ایم؛ ان اهل سنت( است را انتخاب 
گیرد.  عموم مسلمانان قرار 

کالس های آموزش مهارت -0 یس تجویدداری و  کریم ، همراه با روش تدر  قرآن 
می، حرفه که به دانش نظری و تجربۀ عملی نیاز دارد، و معلمین ارجمند  معل  ایست 

کالس یس و  کامل داشته باشند تا بتوانند  باید با آخرین فنون تدر داری آشنایی 
کالس، مطالب خود را به آسانی به متعل   کنترل  مین منتقل نمایند؛ از این رو ضمن 

کالس و آموزش تجوید الزم است، تحت عنوان  که برای ادارۀ  های  مهارت»نکاتی 
کالسداریآموزش  یس مباحث تجوید آورده« و  کریم ایم و در ادامه، روش تدر  قرآن 

گروه  .های مختلف به صورت فشرده توضیح داده شده است برای 

                                                
 .ایم . شرح حال ابن الجزری را در آغاز شرح منظومه آورده5
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 منظومهگفتار  پیش
 

و   -1 ی َعق  وُل راج  ق  عٍّ َرب  ٍّ س  ی َ ز   ام  َ ن ُ الج  ُد ای  ی   ݧَ ُمَحم َ عی 5ر  اف    0الش  
 گوید بن الجزری شافعی میا کنندۀ )دعا(، محمد امیدوار عفو پروردگار اجابت

 
 معرفی مؤلف:

َمة»نویسندۀ  لُمَقد   بیت شعر تنظیم شده، محمدبن محمدبن  527که در قالب « اݗَ
گردیده است. باشد؛ از این رو به ابن بن یوسف الجزری می علی  الجزری مشهور 

سالگی  هجری به دنیا آمد و در چهارده 715رمضان سال  01الجزری در شب  ابن
کریم شد. وی بعد از فرا به مصر رفت و به  711گیری قراءات، در سال حافظ قرآن 

اصول، معانی و بیان پرداخت. در  تکمیل علوم قراءات، حدیث، فقه، 
کرد؛ به موطن خود  ، 770سال یافت  اجازۀ فتوادادن را از علمای وقت مصر در

یس قراءات پرداخت. ایشان در سال  به قضاوت در شام  712بازگشت و به تدر
وارد شهر بروسه مرکز حکومت بایزید عثمانی در ترکیه  710منصوب شد. در سال 

گرفتند و در سال  که تیمور لنگ بر  021شد و افراد بسیاری قراءات را از ایشان فرا 
این شهر مسلط شد، او را با خود به ماوراءالنهر  آورد و بعد از مرگ تیمور در سال 

                                                
که آن012بن عمرو )متوفای  . الجزری: منسوب است به جزیرۀ حسن5 کرد؛ جزیرۀ ابن عمرو:  هـ(  را آباد 

دوازده حمام، نوزده مسجد و   مرزی بین ترکیه و سوریه، در قرن ششم دارای یک بیمارستان، شهری است
کی از جایگاه علمی و مذهبی شهر بوده است. )دانشنامۀ جهان اسالم، ج ، 52چهار مدرسه شافعی، حا

 (.251و252ص
یس الشافعی)متوفای  . الشافعی منسوب به محمدبن0 که ابن  هـ( یکی از ائمۀ چهارگانه022ادر اهل سنت 

 الجزری پیرو این مذهب بوده است.
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گذشت از اصفهان  027  020و یزد در سال از ماوراءالنهر خارج شد. وی بعد از 
کرد.  کم وقت او را نگه داشت و برای او دارالقرآنی تأسیس  وارد شهر شیراز شد؛ حا

گردید.022الجزری در سال  ابن  5، در شیراز درگذشت و در دارالقرآن دفن 
 تألیفات

 :جمله است؛از ینحو وعلوم قرآن یث،وحد یتدر علم روا یفاتیتأل یدارا یالجزر ابن
اءجال القراءات سماء  ر  ایات فی اَ هالن َ  غایُة  -5  .صدر اسالم تا قرن هشتم( از )شرح حال قر 
 ف.صاح  الَم  الظرائف فی رسم   -0
 بتداء.قف و اال  عرفة الَو لی َم هتداء ا  ال  ݗَ ا -2
 شر فی القراءات العشر.لن َ ݗَ ا -2
 مهید فی التجوید.لت َ ݗَ ا -1
گردیده  ،هَم علَ یَ  نرآن اَ ی القارئ  الُق لَ مة فیما َع د   َق لُم ݗَ ا -1 که به صورت شعر تنظیم 

که به تشریح آن می 0است کتابی است  یم. و همین   پرداز
که مباحث الن َ ا بُة ی   نظومۀ َط َم  -7   در قالب شعر در آورده است.را شر لن َ ݗَ شر 

مُد ل ل   -2 لجَ
ی الُل  ه  اݗَ

ݩݩݩݩݩ  لَع   َو َصل َ ݧ ݧ ݧ ی    ی ی َ ݧ اُه ب    ه  َو ُمصَطق 
  د خداوند بر پیامبرش و برگزیدۀ اواست و درو حمد ویژۀ خداوند
ل ه  َو  -3 دٍّ َو ا  هَصحُمَحم َ ݭݭݭ  ب   ݫ ز    ݫ ݘ ى  َو ُمق  ز ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݫ ن   َمعالق ُ

ه   ا  ب     ُمح 
  داران قرآن دوستدهندگان قرآن با وخاندانش وصحابۀ او وآموزش؟لص؟ حضرت محمد
د    َو  -4 ه  ُمق َ د   ن  َ ه  عُد: ا  ما َعلݭ ف    َمهی َ ݩݩ ب  ݧ ݧ عݩݩݩݧ  ݧ َ ه  َان  ی  یݘ  ار 

 َلَمهی ف 
است )الزم( )از سالم و حمد(: همانا این مقدمه است، در آنچه که بر قاری قرآن  و بعد

  یادگیری آن.
ُم  -5 ه  ب ٌ َعَلی  ذ  واج   ُم  ݣݣݣݣوݤݤݤݤݤݤݤݤݤ   ا  ب    ݣݣݣݣوݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  ُمَحب  َ زف َ لًاَل الش  ُ عَلُموا وع َاو َ  َان  ی َ

ع)قرآن( نخست باید یاد بگیرندی است، قبل از برای اینکه بر آنها واجب و حتم  .شرو

                                                
کتاب النشر فی . به نقل از زندگی5  القراءات العشر. نامه مؤلف در 
 .. همان0
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ݧ  لف بعد از حمد و ثنای ا  ن  َص ُم  ݩݩݩݧ ݧ « مقدمه»هی، به معرفی قصیدۀ خود با عنوان ݧ
یان قرآن، قبل از بودن یادگیری مطالب آن الزم را  ت نگارش آنپردازد و عل   می بر قار

 کند. شروع به قرائت قرآن بیان می
تنها یادگیری تجوید را الزم دانسته، بلکه  نه« شرالن َ  بُة ی   َط »ابن جزری در منظومۀ 

کرده است. گنهکار معرفی  که قرآن را با رعایت قواعد تجوید نخوانند،   افرادی 
ٌم  ٌم لار   د  َجب  وی  ح 

الب  َ  ی  
ذ ُ ٌم  َمن    َو الَاخ  ی   ن َ ا  زا  ذ  الق ُ و  

َ ج  ُ  َلم ی 
 در اینجا دو نکته قابل ذکر  عبارت است از:

 واجب بودن یادگیری تجوید، واجب شرعی است یا صناعی؟یکم: مراد از 
ف بر انجام آن، : «واجب شرعی»

که مَکل َ و بر ترک « پاداش»امر واجب و الزمی است 
 شود. داده می« کیفر»آن، 

که نزد علمای آن  :«واجب صناعی» ، انجام آن، رشتهامر واجب و الزمی است 
 است.« ناپسند»و ترکش، « پسندیده»

 َس آنچه ُم 
م و قطعی است، یادگیری همۀ مباحث علم تجوید، شرعًا واجب ل َ

بودن، لزوم و وجوب صناعی است؛  باشد و مراد ابن جزری از الزم  و واجب نمی
 علم تجوید، بیان خواهد شد. فیحکم شرعی رعایت قواعد تجوید، بعد از معر  

ایت و یادگیری مطالب علم تجوید است؟ یا رع ،دوم: آنچه الزم و واجب است
 تجوید در قرائت قرآن است؟علم کارگیری قواعد  به

شک یادگیری قواعد علم تجوید، موضوعیت ندارد و آنچه الزم است، قرائت  بی
  باشد. قرآن با رعایت قواعد تجویدی می

ز -6 َ الجُ ج  ار  اَمخ  ق  ݢب  وف   َو الص   ݭݫ  ݢ ݫ ݭݫ    ݫ ݫ اب ݫ ع 
َصح  الل ُ َاف  وا ی   ط  لق   ب َ  ل 

کنند. ا قرآن را به فصیحمخارج و صفات حروف را؛ ت   ترین لغات تلفظ 
و -7 ح  ی الب  َ ر  ف   ُمَحز   د  َو الَمواف   ݢیݤݤݤݤݤݤݤݤ ی  ݢ ف         ݢ ی الَمصاج  َم ف   ی ُرس   ذ 

ݢیݤݤݤݤݤݤݤݤ َو َماال َ ݢ  ݢ
های وقوف و ابتدا و آنچه نوشته  در حالی که تجوید را آشکارا رعایت کرده باشد و محل

  ها. شده در قرآن
ن    -8 طوعٍّ َو َموصُکل    م  هاَمق  ث     ولٍّ ی   اء  ُای  ــ :هاَو ی  ب  ی   کب َ ُکن  ی ُ  ی َلم ی َ
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« ــه»از هرچه به صورت متصل و یا منفصل ؛ و )همچنین( تاء تأنیثی که به صورت هاء
 نوشته نشده است.

شده در این قصیده، به معرفی موضوعاتی  ف بعد از بیان حکم مباحث مطرحن  َص ُم 
که در این مقد   می گرفته است و آنها عبارتند از:مه پردازد   مورد بررسی قرار 

که عربی  مخارج و صفات حروف)علم تجوید(؛ تا قرآن، با فصیح -أ ترین لغات 
گردد.  صدر اسالم است، تلفظ و قرائت 

انتخاب محل مناسب برای وقف و ابتدا)علم وقف و ابتدا(؛ تا تغییری در  -ب
 معنای آیات به وجود نیاید.

که دانستن آنها در وقف و  المصحف)علم رسم ث رسمبعضی از مباح -ج القرآن(؛ 
  ابتدا، نقش دارند.

کریم علم تجوید و نقش آن در صحیح و فصیح  خوانی قرآن 
کریم،  قبل از پرداختن به علم تجوید و نقش آن در صحیح و فصیح خوانی قرآن 

گردد؛ زیرا زیربنای  نخست باید معنای قرائت و شیوۀ آن در آیات و روایات روشن 
  باشد. تأسیس علم تجوید و وقف و ابتدا می

 معنای قرائت
کردن و به هم پیوستن»، در لغت به معنای «قرائت» را  «خواندن»باشد؛ و  می 6«جمع 

که در خواندن،  می «قرائت»از آن جهت  کنار هم جمع »گویند  کلمات،  حروف و 
گونهبازگویی الفاظ »عبارت است از:  ،؛ و در اصطالح«شوند می کریم به  که  قرآن  ای 

گرامی اسلم؟لص؟ قرائت فرموده است  .0«پیامبر 
گرامی اسالم کریم و قرائت پیامبر  به  ؟لص؟پیدایش این علم، همزمان با نزول قرآن 

یان و حافظان صدر اسالم، آن را به دو  ؟س؟پیروی از جبرئیل امین که قار بوده است 
کل قرآن به دستور و زیر صورت شفاهی )حفظ سینه به سینه( و مکتوب ) نوشتن 

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

 .70، ص 55؛ وابن منظور، لسان العرب، ج 22، ص 2. ابن اثیر، النهایة، ج 5
 .11تاریخ و تعریف، ص  . فضلی، القراءات القرآنیه،0



 
 

 

 
کریم  05  اقسام قرائت قرآن 

 

کریم ۀشیو  قرائت قرآن 
کریم» ر   ۀشریف ، براساس آیۀ«شیوۀ قرائت قرآن  ق  ل  ال  ت   تاء  >و  ر  ر  ݫ  ن  ت  ݫ ݫ باید به صورت  5ا<لً ـيݫ
 باشد.  «ترتیل»
 

 معنای ترتیل
می باشد؛ و در اصطالح قرائت،  «یم و ترتیب موزونتنظ» ، در لغت به معنای«ترتیل»

کلمات »عبارت است از:  که حروف و  خواندن قرآن به صورت منظم و شمرده 
ر در معانی آیات  . «صحیح ادا شوند، همراه با تدب 

طالب؟س؟  یاترین تفسیر از ترتیل، در فرمایش موالی متقیان حضرت علی بن ابیگو
کوتاه آمده است  » در عبارتی 

 
وف  ٱ ر يان  الح  قوف  و  ب  فظ  الو  رتيل  ح   . 0:«لت  

ها و آشکار و صحیح  ترتیل، رعایت )و انتخاب محل  مناسب برای( وقف»
  «.باشد کردن حروف می تلفظ

کریم  اقسام قرائت قرآن 
ُکندی(، به روش به ، با توجه«قرائت ترتیل» تحقیق، »های:  نوع قرائت )سرعت و 

بة ر  است؛ همانپذی امکان «َحدر و تدویر که در منظومۀ طی   :2النشر آمده است گونه 
َزاݘ  ق  ُ  و ی 
ݩݩُ
ق   َمع  ـب  ـــحق 

الب  َ ن ُ ی  
ــــــــــزا  دو  الق ُ ـــــزٍّ َخذرٍّ َو ی َ ع ی  ی َ  َو ُکٌل ُمب  َ

ُلح لًاُمـــــــزَ   ون   الَعَزب   َمَع ُجشن   َصوب ٍّ ی   ًذاــــُمـــــــــح َ  ی    ی و   الَعـَزب    ی  
 

 قرائت تحقیق
به حقیقت چیزی رسیدن، و به جاآوردن حق  چیزی » ، در لغت به معنای«تحقیق»

کم خواندن قرآن »باشد؛ و در اصطالح قرائت، عبارت است از:  می «و زیادتی  بدون 
کامل قواعد ترتیل، بدون کم و زیادتی  .«به صورت آهسته و آرام، با رعایت 

                                                
ل بخوان(. ؛  )و قرآن2. مزمل/ 5 ت و تأم   را با دق 
کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج و 111، ص0 . الوافي، ج0 عالمه مجلسی در  ، و212، ص1 تفسیر 

شر فی القراءات العشر، ج «واداُء الحروف»، 202، ص 17بحاراالنوار، ج  ، 5، آورده، وابن الجزری در الن 
َفُة الُوقوفَتجویُد الُحروف  َوَم »، این حدیث را به صورت: 021ص  آورده است.« عر 

 .021، ص 5. ابن الجزری، النشر فی القراءات العشر، ج 2



 
 

 

 
یس تجوید  َمة به ضمیمۀ راهنمای تدر  00 شرح َمنظوَمُة الُمَقد  

 

کلمه، فاصله  که میان  اجزای    ایجاد نشود و یا حرکات،در این روش باید دقت شود 
ی نگردند؛ از این روش برای آموزش قرآن، تمرین و ممارست    تبدیل به حروف مد 

کامل قواعد تجوید، استفاده می  5شود. زبان و ادای  
گونه است: ، ب«روش تحقیق»  .«آموزشی و مجلسی»ر دو 
وید و برای آموزش صحیح قواعد تج : بسیار ساده بوده و بیشتر 0«تحقیق آموزشی»

 شود. برده می کار قرآن، به اصیل ۀلهج
: اضافه بر رعایت قواعد ترتیل و تجوید، قرائت قرآن به صورت «تحقیق مجلسی»

اب، مد  نظر می باشد؛ بدیهی  تنغیمی و استفاده از صوت و لحن مناسب و جذ 
گر با توجه به معانی آیات نیز باشد، تأثیر بیشتری در  که این نوع قرائت ا است 

 2ندگان خواهد داشت.شنو
 

 قرائت َحدر
گرفتن»، در لغت به معنای: «َحدر» باشد؛ و در اصطالح  می 2«سرازیر شدن و سرعت 

که در رعایت »قرائت عبارت است از:  خواندن قرآن به صورت ُتند و سریع به شکلی 
 .«قواعد ترتیل، خللی وارد نشود

ی،  که حروف مد  کوتاه نگردند و تبدیل به حردر این روش باید دقت شود  کات 
هُغ  ی و همچنین  ن  ها از بین نروند؛ از این روش برای قرائت قرآن در نمازهای مستحب 

 شود.  شده )توسط حافظان(، استفاده می مرور آیات حفظ
که سرعت  در قرائت، باعث از بین  «َحدر»در قرائت  یادسپاری: باید دقت شود 

که در رو ایات اسالمی از خواندن قرآن با رفتن ادای مناسب حروف نشود، چرا 
یاد،  نهی شده است.   سرعت ز

                                                
 .021و  021ص  . همان،5
گردانشان از این روش استفاده می0 کنند؛ از این  . بسیاری از قاریان و اساتید تجوید در مقام قرائت بر شا

مَع الُمصحف الُم »آموزشی  ۀتوان به دور روش می کرد.استاد مح« ل   مود خلیل الحصری، اشاره 
د» ۀتوان به دور . . از این روش می2 کرد.« الُمصحف الُمَجو   استاد عبدالباسط عبدالصمد، اشاره 
 .027، ص 5. ابن الجزری، النشر فی القراءات العشر، ج 2



 
 

 

 
 02  تعریف علم تجوید

 

رتيلً »د: فرمای ؟س؟ میامام صادق ل  ت  ت   ر  ن ی  ک  ل  ًة و  م  ذر   ه 
 
أ قر  رآن  لای   .5«اإن   الق 

  قرائت نشود، بلکه باید به صورت ترتیل خوانده شود.(« َهذَرَمه»)قرآن به صورت 
گفتا»، به معنای: «َهذَرَمه» یختن  است «رسرعت در  و همچنین به َخلط و درهم ر

گفته می  شود.  کلمات نیز هذرمه 
 باشد.  نامطلوب بودن این نوع قرائت، به خاطر عدم بیان صحیح حروف می

 
 قرائت تدویر

کردن و دوره نمودن»، در لغت به معنای «تدویر» باشد؛ و در اصطالح  می «گرد 
 .0«درحالتی بین تحقیق وَحدر ، خواندن )معمولی( قرآن»قرائت،عبارت است از: 

که امروزه بین عموم مردم به  گردیده «ترتیل»و این همان روشی است  ، مشهور 
ت آن، تناسب بیشتر این نوع قرائت با معنای اصطالحی ترتیل  است، شاید عل 

که توجه به معانی آیات نیز در آن شرط شده است.   باشد 
است؛ و قرائت ترتیل، سه مرتبه دارد  «یلترت»شرط اصلی در قرائت قرآن،  یادسپاری:

 در آنها رعایت شود.  «اصول ترتیل»)تحقیق، َحدر و تدویر( و در هر سه مرتبه باید 
 ، دو چیز است: «اصول ترتیل»
 : حروف به صورت آشکار و صحیح تلفظ شوند؛ «َبیاُن الُحروف»ـ 5
  ابتدا. : رعایت )و انتخاب محل مناسب برای( وقف و «حفظ الوقوف»ـ 0

 تعریف علم تجوید
گردانیدن  عیب تحسین، زیباسازی، نیکو و سالم و بی»در لغت به معنای:  ،«تجوید»

 2.«است
که  برای تجوید، تعریف که بازگشت همۀ آنها، به تعریفی است  های متعددی شده 

                                                
کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق5 َتاُب َفضل  الُقرآن، الکافي .  ک  ُر  ،  یَمن ُیظه  ن ، َباٌب ف  َراَءة  الَغشَیَة ع  َد ق 
بَواُب   157، ص0 ، ج آنُقرال

َ
کتاب الصالة ، أ ي َغی؛  شیخ ُحر  العاملی، وسائل الشیعة،  َراَءة  الُقرآن  َو َلو ف  ر  ق 

اَلة، باب   .051، ص1 ، ج2، حدیث07الص َ
 .027، ص 5. ابن الجزری، النشر فی القراءات العشر، ج 0
 .125، ص1شنامه جهان اسالم، ج. زیر نظر حداد عادل، دان2



 
 

 

 
یس تجوید  َمة به ضمیمۀ راهنمای تدر  02 شرح َمنظوَمُة الُمَقد  

 

   :است آوردهاین منظومه به صورت فشرده  22بیت الجزری در  ابن
ز عطاُء الجُ ن     هاوف   َجق    َو ُهَو ا  ه ٍّ َو ُم ُکل    م  ق َ َحق    ص   هاشب َ

و آن )تجوید، عبارت است از :( دادن حق حروف است، از هر صفتی )که دارند( و 
  شوند(. مستحّق حروف )که بر اثر ترکیب حروف عارض می

 برای تلفظ صحیح حروف، شناخت دو چیز الزم است:
 ه تکلم.؛ شناخت محل تولید حروف در دستگا«مخرج حرف» -5
که در هنگام تولید و  ها و حالت ؛ شناخت ویژگی«صفات حرف» -0 های مختلفی 

 آید. م به وجود میخروج حرف از مخرجش در دستگاه تکل  
 و این صفات بر دو قسم است:

که در ذات و طبیعت حرف نهفته است و بدون  ها و حالت ویژگی -یکم هایی 
که ابن حرف تحقق پیدا نمی آن،  نامیده است. «حق  حرف»آن را  الجزری کند 
که بر اثر  ترکیب و همنشینی با حروف دیگر عارض  ها و حالت ویژگی -دوم هایی 
گردد و این ویژگی در ذات و طبیعت حرف، وجود ندارد ولی بر  اثر همنشینی با  می

که ابن حرکات و حروف دیگر، استحقاق چنین ویژگی را پیدا می الجزری آن را  کند 
 نامیده است. «رفمستحق  ح»

که مقصود ابن میرزامحسن آل تر  را روشن الجزری غفور برای تجوید، تعریفی دارد 
ُه ِافراًد جوید: ُهَو ِعلٌم ِبَقوانلت َ ݗَ ا»سازد؛  می ِ َحرٍف ما ُهَو َیسَتِحق ُ

ُکل  َو  ایَن ُیعَرُف ِبها ِاعطاُء 
 5.«یًباَترک

ِ َح »وی،  که هر ح را صفاتی بیان می «حرف ق  ها  تنهایی دارای آن ویژگی رفی بهکند 
ِ َح ستَ ُم »باشد؛ و  می که هر  حرفی در هنگام ترکیب، آن  را صفاتی می «حرف ق  داند 

 کند. ها را پیدا می ویژگی
که علماء و فقهای بزرگوار شیعه در بیان حکم شرعی رعایت با توج   ه به توضیحاتی 

                                                
 .52. میرزامحسن آل غفور، التبیان فی تجویدالقرآن، ص5



 
 

 

 
 01  تعریف علم تجوید

 

کامل ی، م ، معنای ذیل برای تجوید5اند قواعد تجوید فرموده تر و  تواند معنای 
 تری باشد. روشن

جویُد ُهَو ِعلٌم ُیعَرُف ِبِه ݗَ ا» حیُح ِللُحر لت َ طُق الص َ ِٰلَک ِبَمعِرَفِة َو ِرعاَیِة وِف الَعَربِ الن ُ ݧ ݧ ِة َو ذݧ ی َ
ات فاِت الذ  ها ِمَن الص ِ ها ِمَن اݪِ َمخاِرِجها َمَع ِاعطاِئِه َحق ُ َزِة َو ُمسَتَحق ُ ِة الُمَمی ِ فاِت ی َ لص ِ

ِة الُمَحس ِ الَعَرِض   .0«َنِة ی َ
که به وسیلۀ آن شود؛  تلفظ صحیح حروف عربی شناخته می ،تجوید: علمی است 

شود به شناخت و رعایت مخارج حروف با در نظرگرفتن حق  حروف  و آن محقق می
)که در طبیعت حروف نهفته است و باعث تمیز دادن  زهی   َم از صفات ذاتی و ُم 

)که در اثر  نهس   َح ق  حروف از صفات عارضی و ُم َح سَت شود( و ُم  رج میمخ حروف هم
کلمات و  ترکیب حروف با یکدیگر عارض می شوند و باعث فصیح و نیکو اداشدن 

 .گردند( آیات می
 تر: و به عبارت فشرده

ِ َحرٍف ِم لت َ ݗَ ا»
ُکل  هاجوید: ِعباَرٌة َعن ِاخراِج  اِتی َ ِم  ن َمخَرِجِه َمَع ِاعطاِئِه َحق ُ فاِت الذ  ِة َن الص ِ

ها َزِة َو ُمسَتَحق ُ فاِت العاِرِضی َ  الُمَمی ِ  .«َنِة ِة الُمَحس ِ ِمَن الص ِ
گرفتن و رعایت حق » تجوید: عبارت است از تلفظ هر حرفی از مخرج آن با در نظر 

نه زه و ُمسَتحق  حرف از صفات عارضی و مُحس ِ  .«حرف از صفات ذاتی و ُمَمی ِ
                                                

کاَن ب  ی الواج  لَ َع  رتیل  الت َ ب   مُر ااَل  َل م   و ُح لَ  َو »  فرماید: . شهید ثانی در بیان ترتیل واجب می5  یان  ب  ب   راُد الُم  ، 
؛ «عضها فی بَ عُض بَ  ُج دَم الیَ  یُث َح ب   عض  ن بَ ها َع عُض بَ  زُ ی َ َم تَ یَ  جه  ی َو ل  ها َع ج  خار  ن َم ها م  خراُج روف، ا  الُح 

 .572، ص0شهید اول به نقل از حدائق، جنفلیه شرح 
  روف  الُح  فات  ص   راعاُة ا ُم أم   َو »فرماید:  و صاحب جواهر، می

 یفادوها من قوله )علیه السالم( فاست   یت  ال َ
 یف یَب ال َر فَ  رف  الَح  ة  بیَع َط  أصل   یف ٌة ی َ ل  دَخ َم  ُه ما لَ فَ  ،ینَت وایروف في إحدى الر  الُح  بیین  َت ب   رتیل  الت َ  فسیر  تَ 
؛ محمدحسن نجفی، جواهر ...« ه  جوب  ن ُو  َع ضاًل ح فَ ساُم  الت َ و اَل لَ  ه  حباب  است   ُل شَک د یُ َق د فَ ائ  ا الز  ، و أم َ ه  جوب  ُو 

 .210، ص1 الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
 روف  الُح  أداُء  َو ُه  ب  َح سَت الُم  رتیُل الت َ  َو »فرماید:  ترتیل مستحب می مه محمدتقی مجلسی در بیانو عال  

  قوف  الُو  فُظ ح   ها َو لَ  ة  َن س   َح ا الُم َه فات  ص  ب  
؛ محمدباقر مجلسی، « مه  جاوید  تَ  ینوها فی   بَ  َو  اُء ر  ا الُق َه ب َ َح اسَت  یت  ال َ

 .0 ، ص01 بحار األنوار، ج
 . مؤلف.0
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که تجوید، شامل سه بخش عنای تجوید، روشن میبا توجه به م  است:  5شود 
 ـ شناخت و رعایت مخارج حروف؛5
زه(؛0  ـ شناخت و رعایت َحق   حروف )صفات ذاتی و ُمَمی  
نه(.2  ـ شناخت و رعایت مستحق  حروف )صفات عارضی و ُمَحس  

 توضیح بیشتر
که به  ی است  م، دارای جایگاه خاص   «مخرج حرف»آن هر حرفی در دستگاه تکل 

به تنهایی  خروج حرف،  تلفظ صحیح یک حرف، دانستن َمحل   گویند. در می
که بعضی از حروف، دارای مخرج مشترک می کفایت نمی باشند؛ از این رو  کند؛ چرا 

صۀ دیگری الزم است تا حروف هم مخرج از همدیگر تمیز داده شوند؛  ویژگی و مشخ 
صه، همان  زه اتی صفات ذ»این ویژگی و مشخ  که در اصطالح « حروفو ُممی  است 

ِ حرف»قرائت، به آن،   گویند. می «حق 
، یکی است و از یک «سین»و  «زاء»و یا  «تاء»و  «دال»برای نمونه، مخرج دو حرف 

سازد، صفات وویژگی  حروف را از یکدیگر متمایز می چه این شوند؛آن محل تولید می
که در هر یک  گانه  هبخاصی است  وجود دارد. در هنگام تلفظ حرف طور جدا

تارهای صوتی به ارتعاش در آمده و در نتیجه صدای حرف به صورت  «زاء»و  «دال»
و  «تاء»ولی در هنگام تلفظ حرف ؛ (صفت جهر) شود قوی وآشکار شنیده می

آیند و در نتیجه صدای حروف به صورت  تارهای صوتی به ارتعاش در نمی «سین»
د  » :مانند ؛(صفت همسشود ) ضعیف و آهسته شنیده می ت  س  ز  »  «رر، س  مر  ݨݨ  ݧ ݧ سݧ  .«م، ر 

ِ حرف» اختصاص به حالت انفرادی حرف دارد؛ صرف نظر از حرکات  خود و  «َحق 
ناپذیر از حرف  یا حرف قبل و بعدش؛ از این رو صفات ذاتی، جزء الینفک و جدایی

 باشند. می
الزم است حروف، با هم  شود؛ بلکه حالت انفرادی حرف، قرائت شمرده نمی

گیرند؛ در ا کلمه و جمله به خود  ک  و یاترکیب و صورت  ین صورت با توجه به متحر 
                                                

که عبارت است از:  بخش دیگری نیز اضافه نموده. بعضی از علمای تجوید، 5 که «تجوید عملی»اند  ؛ چرا 
، باید با تمرین و تکرار، تلفظ «تجوید عملی»باشند و برای  می« اصول تئوری تجوید»موارد یادشده، 

گیرد. )النشر، ج  (.052، ص5صحیح به صورت ملکه درآمده و در ذهن جای 



 
 

 

 
 07  موضوع و فائدۀ علم تجوید

 

کن بودن حرف و همچنین حرف  قبل و بعد از آن، حاالت مختلفی برای حرف  سا
کم آید مانند درشت و پرحجم اداشدن پیش می  حجم اداشدن )تفخیم(، نازک و 

ت  نشد )َترقیق(، آشکار خوانده )اظهار(، تبدیل به حرف مجاور و با شد 
گفته می شدن خوانده نه  که به آنها صفات عارضی و ُمَحس  شود، چرا  )ادغام( و ... 

خاطر  ها و صفات، جزء الینفک و جداناپذیر حرف نیستند بلکه به که این ویژگی
همنشینی با بعضی از حرکات و حروف، بر آنها، عارض شده است و استحقاق آن 

ِ حرف»، کند؛ از این رو  در اصطالح قرائت به آن پیدا می را گویند؛  می «ُمسَتَحق 
 خاطر این همنشینی، استحقاق آن را پیدا نموده است؛ مانند: یعنی حرف به

وز( در آن حال، َمن یار مهربانم، ِانقلب، شنبه، سال  روز )سار 
 

 موضوع علم تجوید
کلمات و»: «موضوع علم تجوید» کریم است از نظر مخارج  تلفظ صحیح  آیات قرآن 

 .5«و صفات )ذاتی و عارضی( حروف
 

 علم تجوید ۀفائد
حفظ و نگهداری زبان از اشتباه و خطا در قرائت قرآن »: «رعایت قواعد تجوید ۀفائد»

 .«کریم است از نظر مخارج و صفات حروف
لهی، همان کالم ا  که در صدر با یادگیری و رعایت قواعد تجوید،  اسالم خوانده  گونه 

نیامده و  پدید  ،در نتیجه تغییری در معانی آیات ؛گردد شد، قرائت می و شنیده می
زیور تلوت و »را  «علم تجوید»از این رو  ؛تالوت خواهد شد هی زیبا و نیکول  کالم ا  

 اند. دانسته «زینت قرائت
 

گیری تجوید  روش فرا
تجوید قرآن، هیچ راهی بهتر از برای برخورداری از بهترین »گوید:  ابن جزری می

                                                
که موضوع آن:  5 کتابت و ». در مقابل روخوانی  کریم است از نظر  کلمات و آیات قرآن  تلفظ صحیح 

که موضوع آن: «گذاری عالمت کریم است از نظر رعایت و انتخاب  صحیح»؛ و وقف و ابتداء  خوانی قرآن 
کلماتۀ محل مناسب برای وقف و ابتدا ونحو  «. وقف نمودن بر آخر 



 
 

 

 
یس تجوید  َمة به ضمیمۀ راهنمای تدر  00 شرح َمنظوَمُة الُمَقد  

 

که آن را نیکو  بیان می کسی  یاضت زبان و تکرار لفظ از دهان   5«.دانم کند، نمی ر
کلی، تجوی کرد: را می دبه طور   توان به دو بخش نظری و عملی تقسیم 

که برای صحیح تجوید نظری: خواندن حروف و  مجموعۀ قواعد و ضوابطی است 
گردیده اس  ت.کلمات قرآن، وضع 

کریم بر اساس تلفظ صحیح حروف و اصوات،  تجوید عملی: فن و هنر تالوت قرآن 
 باشد. با لهجۀ فصیح عربی است؛ این بخش مبتنی بر َادا و استماع می

کلمات  قرآن را از استاد ماهر و شیخ خود، فرا  قاری قرآن، روش صحیح  تلفظ و َادای  
گرفته است بر است می کند و به  اد میگیرد و سپس آنچه را فرا  خواند تا وی تصحیح 

 قاری، اجازۀ قرائت دهد.
گردیده و قرائت الفاظ قرآن در نهایت دقت و امانت،  ت از صدر اسالم رایج  این ُسن 

 0نسل به نسل، حفظ شده و به ما رسیده است.
کارگیری آن به هنگام  فراگیری تجوید در مرحله نظری نسبتًا آسان است ولی به

کتاب تجوید نمیقرائت، دشوار  توان به قرائت صحیح  بوده و تنها با استفاده از 
کارآزموده استفاده شود؛ البته  ب و  کنار آن باید از اساتید مجر َ دست یافت؛ بلکه در 

کنار این دو مورد، نباید از نوارهای اساتید خوب و نیز تمرین مستمر  غافل بود.   در 
ی  - 7 ر  د   ُمَحز   ی  و  ح 

ݢیݤݤݤݤݤݤݤݤ ف   الَمواف    َو  الب  َ ݢ ی َو   ݢ ذ 
َم  َماال َ ی ُرس   ف    ف   ݢیݤݤݤݤݤݤݤݤ الَمصاج  ݢ  ݢ

ن   - 8 ها ولٍّ َموص َو  طوعٍّ َمق   ُکل    م  اء   َو   ی   ُکن   َلم یث   ُای   ی  ک ی َ ب  ی ُ   ها:ـ ی    ب َ
های وقف و  الجزری در بیت هفتم و هشتم، اضافه بر تجوید، شناخت محل ابن

 ی قرآن الزم دانسته است.المصحف را بر قار ابتدا و بعضی از مباحث رسم
گانه از علم تجوید می علم وقف و ابتدا و علم رسم باشند  المصحف، دو علم جدا

 اما ارتباط آنها با قرائت صحیح قرآن، از این قرار است:

                                                
الدین سیوطی، اإلتقان في علوم القرآن،  ل؛ جال 052، ص5الجزری، النشر فی القراءات العشر، ج . ابن5

له201، ص5 ج کیفیة تحم  ثون في  ات تجوید القرآن ، النوع الرابع و الثال  . ، فصل من المهم 
 .125، ص1. زیر نظر حداد عادل، دانشنامه جهان اسالم، ج0



 
 

 

 
 01  علم وقف و ابتداء و رسم المصحف

 

 علم وقف و ابتداء
که در رابطه با انتخاب محل مناسب برای وقف و  «:علم وقف و ابتدا» علمی است 

کلمات، بحث مین ابتدا؛ و نحوۀ وقف  کند. مودن بر آخر 
کامل جمله و یا تجدید نَ  س، ناچار است محلی را َف قاری قرآن برای رساندن معنای 

کند و برای ادامۀ قرائت نیز باید از محل مناسبی شروع  برای وقف کردن انتخاب 
که باید محل مناسب برای وقف و ابتدا را بشناسد. پس اضافه بر  کند؛ اینجاست 

 وید، شناخت وقف و ابتدا نیز بر قاری قرآن الزم است.شناخت تج

 علم رسم المصحف
کلمات قرآن «المصحف علم رسم» کتابت  کیفیت  که در رابطه با  : علمی است 

کدام  بحث می کلمات به صورت متصل و یا منفصل نوشته شده و  کدام  که  کند 
که تلفظ می کمتر از آنچه   ده است.شود نوشته ش کلمات با حرفی اضافی و یا 

 باشد: قرائت صحیح قرآن می با المصحف، دومبحث درارتباط میان مباحث رسم از
که باید به صورت متصل باشند ولی به صورت منفصل و جدای از  کلماتی  یکم: 

کلمۀ  شده نوشته هم ه»است؛مانند  ݧ  ل  ݨݧ ݧ ݧ  ذݧ ݧ ݧ ون  >در آیۀ « اݧ ول  ق  ی  ن   ای   و  ت  ل  ی  ݧ  م او  ݧ ݨݨݨݧ ݧ ݧ  ه ل   اݨݨݨݧ ݧ اݨݧ ت   ذ  ک   5<اب  ال 
و یا به عکس باید به صورت منفصل باشند ولی به صورت متصل نوشته شده 

کلمۀ  ا  > در آیۀ« فإن َلم  »است؛ مانند  م   ن  ف  ج ل  ت  ݫ  ي س  ݫ ݫ واݫ  به صورت منفصل و در آیه 0 <یب 
م  ا  ف  >

ج ل   ت  ݫ  ي س  ݫ ݫ ݫ ݫ واݫ  به صورت متصل نوشته شده است. 2 <یب 
کلمه جدا از  توان در هنگام وقف، آیا می کرد و آنها را دو  کلمات، وقف  وسط این 

گرفت؟ کرد؛ و یا باید به صورت نوشتاری در نظر   هم فرض 
که به کلماتی  کشیده«ـــة،ة» تأنیث تاء همچنین   «ت» ختم شده ولی به صورت تای 

وا و  >  در دو آیۀ «نعمة، نعمت»نوشته شده است؛ مانند  ر  ک  ة   اذ  م  ع  م   الل   ن  ک  ی  ل    2 <ع 
                                                

کهف/5  .21. 
 .12. قصص/0
 .52. هود/2
 .7. مائده/2



 
 

 

 
یس تجوید  َمة به ضمیمۀ راهنمای تدر  22 شرح َمنظوَمُة الُمَقد  

 

وا و  >و  ر  ک  ت   اذ  م  ع  م   الل   ن  ک  ی  ل  کلمه است و یا  5< ع  ک، ظاهر  که هنگام وقف آیا مال
کلمه گرفت؛ از این رو این قسمت از رسم باید صورت اصلی  المصحف  را در نظر 

که با آن آشنا باشد.  نیز بر قاری قرآن، الزم است 
 چند نکته

کتاب -5 ها، به بررسی برتری هر  یان انواع قرائتهای تجویدی، بعد از ب در برخی از 
که در رابطه با انواع  یک از آنها بر دیگری پرداخته شده است. با توجه به توضیحاتی 

گرد قرائت که هر یک از آنها، جایگاه خاص   ها داده شد، روشن  خودشان را دارند  ید 
 یک بر دیگری برتری ندارند. و هیچ

آموزان و شنوندگان، فرصت الزم  است؛ تا قرآنبرای تعلیم و آموزش  قرائت تحقیق:
ظ  صحیح را داشته باشند.  برای آشنایی و یادگیری تلف 

کریم برای دوره قرائت تدویر: عموم   ( است؛یادگیری )بعد از مرحلۀ نمودن قرآن 
 کنند. مسلمانان، با این روش قرآن را قرائت می

تا حافظان قرآن، حداکثر استفاده برای حفظ و تکرار و مرور آیات است؛  ر:قرائت َحد  
 از فرصت  زمان را داشته باشند.

که ارزش قرائت قرآن، به مقدار تالوت آن نیست، بلکه به  در پایان، متذکر می شود 
ر و فهم آیات و عمل  نمودن به آن است. تدب 

کتاب -0 که « ترتیل»اند و  های تجوید، اقسام قرائت را چهار نوع شمرده بعضی از  را 
کریم است، جزء یکی از اقسام قرائت به حساب آورده اصل  اند در قرائت قرآن 

گفته)تحقیق، ترتیل، تدویر، َح  « ترتیل»اند، بهترین نوع قرائت،  در( و سپس 
گردیده است؛ می که قرآن بر اساس  آن نازل شده  ن   و  > باشد، چرا  ل  ت   يًلا اه  ر  ت  ر  و  0  <ت 

ل   و  > قرآن را به صورت ترتیل بخوانیم خداوند متعال نیز از ما خواسته تا ت   ا ر  ء  ر  ق   ن  ال 
ت ر  ݫ  ت  ݫ .2 <يًلاݫ

                                                
 .522. آل عمران/5
ب و شمرده)بر توو آن»؛ 20. فرقان/0  «.خواندیم ()قرآن( را مرت 
ل/2 م   «.و قرآن را شمرده و با دقت بخوان»؛ 2. مز 



 
 

 

 
 25  حکم شرعی رعایت قواعد تجوید

 

که ه به دو نکته فوق، روشن میبا توج   اصل در قرائت است و قرائت  «ترتیل» شود 
در  «اصول ترتیل»و در هر سه مرتبه باید  «تحقیق، َحدر، تدویر»ترتیل، سه مرتبه دارد؛ 

 آنها رعایت شود.
 «قوفالُو  فُظ روف و ِح یان الُح بَ »دو چیز است:  «اصول ترتیل»

ا قرائتی ارزشمند است  -2 هرچند خواندن آیات بیشتر، اجر و پاداش فراوان دارد، ام 
ه به معانی باشد؛ از این رو قرائت َح  ر و توج  در که به صورت صحیح ادا شده و با تدب 

که به کثرت قرائت قرآن، معانی  برای افرادی مفید است    برای ایشان، آیات، خاطر 
کسب نموده باشند.  ملکه شده و در اجرای قواعد، مهارت الزم را 

که سرعت  در قرائت، باعث از بیندر قرائت َح  -2 رفتن ادای   در باید دقت شود 
یاد نهی  که در روایات اسالمی از خواندن قرآن با سرعت ز مناسب حروف نشود، چرا 

 شده است.
 

 ویدحکم شرعی رعایت قواعد تج
گر امر در آیۀ  شهید ثانی؟هر؟ می ل   و  >فرماید: ا ت   ر   ر  ق  اال  ت ن  ء  ر  ݫ  ت  ݫ ݫ را حمل بر وجوب < يًلاݫ

که فرمود: « الحروف بیان»کنیم، مراد از  )در فرمایش حضرت علی؟س؟ در تفسیر آیه، 
رتا لت َ ف یُل ݗَ به  باشد (، تلفظ حروف از مخارجشان می الُحُروف   َبیاُن  َو  الُوُقوف   ُظ ح 

که از یکدیگر تمیز داده شوند و در دیگری داخل نگردند )یعنی با حرف دیگر  طوری 
که معنای آیات را «الوقوف حفظ»مشتبه نشود(؛ و مراد از  ، رعایت نکاتی است 

که  دهد و ترکیب آیات را فاسد می تغییر می سازد و بالغت ترکیب و اسلوب قرآنی را 
 5سازد. خارج میمعجزۀ قرآن است، )از معجزه بودن( 

خالفی نیست در  (شیعه فقهای)اصحاب بینفرماید:  صاحب حدائق؟هر؟ می
که برای آنها قرار داده  ، تلفظ حروف از مخارجی می«واجبات قرائت»اینکه از  باشد 

که حرف بدون آن تحقق  شده... پس هر چه از اصول لغت عرب می باشد 
که چنین نیست...  یابد، واجب است و آن نمی باشد بلکه از  واجب نمیچه 

                                                
؛  فقیه و محدث شیخ یوسف بحرانی، الحدائق   0، ص 01  . محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج5

 .572، ص0 الناضرة في أحکام العترة الطاهرة، ج
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 5شود. شمرده می« نات قرائتس   َح ُم »
که از فرمایش حضرت  صاحب جواهر؟هر؟ می فرماید: رعایت صفات حروفی 

و روایت استفاده ددر یکی از « آشکار ساختن حروف»علی؟س؟ در تفسیر ترتیل به 
که دخالت)مستقیم( در طبیعت حرف دارد، شکی در واجب کرده بودن  اند، آنچه 

گر تسامح نکنیم( نیز جای اشکال است  نیست؛ اما زائد بر آن، مستحب بودن آن، )ا
 0چه رسد به واجب بودن آن.

عالمه مجلسی؟هر؟، فرمایش پدر بزرگوارش)محمدتقی مجلسی؟هر؟( را تحسین 
کرده و فرموده: می که ترتیل را به واجب و مستحب تقسیم   کند 

ها  از مخارج آنها و حفظ احکام وقف عبارت است از: ادای حروف ،«ترتیل واجب»
اء و اهل عرب  که نزد همۀ قر  به اینکه وقف به حرکت و وصل به سکون ننماید، چرا 

 باشد. جایز نمی
که آنها را نیکوتر  ،«ترتیل مستحب» عبارت است از: ادای حروف همراه با صفاتی 

کتاب که ترتیبی ها به کند وحفظ وقف می اء، آنها را در  کردههای تج قر   2اند. وید بیان 
گرانسنگ  کتاب  فقیه بزرگوار سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی؟هر؟، صاحب 

کتاب او، مستند همۀ فقهای شیعه می که  باشد در احکام قرائت نماز،  عروةالوثقی 
کردن حرفی به  خلل»فرماید:  می 27مسأله  کلمات و حروف و یا تبدیل  واردکردن به 

شود؛  یا برعکس، باعث بطالن نماز می« ظاء»را به « ضاد»حرف دیگر، حتی 
کلمات، یا مد  واجب، تشدید و یا سکون  همچنین اخالل به حرکت بنائی یا اعرابی 

که از صدق آن حرف  کردن حرفی از غیر مخرجش به الزم و همچنین خارج طوری 
کند نیز باعث بطالن نماز می  2«.شود در عرف عرب خارج 

که  واجب نیست رعایت»فرماید:  می 12وی در مسألۀ  نات قرائت  کردن ُمَحس 

                                                
 .552، ص0 الناضرة في أحکام العترة الطاهرة، ج . فقیه و محدث شیخ یوسف بحرانی، الحدائق5
 .210، ص1 نجفی، جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج  . محمد حسن0
 .0، ص01 . محمدتقی مجلسی، بحار األنوار، ج2
کاظم یزدى طباطبایی، العروة الوثقی، احکام قرائت نماز، مسأله2  .110، ص5 ، ج27. سید محمد 
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کرده شباع، تفخیم و ترقیق و امثال آن؛ بلکه ماله، ا  اند، مانند ا   علمای تجوید ذکر 
که( قباًل ذکر شد؛ که )الزم بود رعایت آنها  اگرچه   ادغام به استثنای مواردی 

 5«.کردن آنها بهتر است رعایت
ای؟دم؟ در جواب استفتای شماره  خامنهاهلل امام  مقام معظم رهبری، حضرت آیت

ک صحت قرائت»، 101 رعایت قواعد زبان عربی و ادای حروف از مخارج »را « مال
که اهل لسان، آن بیان « را َادای آن حرف بدانند نه حرف دیگر آن به طوری 

 اند. فرموده
 فرمایند: می 107و در جواب استفتای شماره 

ف، صحیح نباشد و»
گر قرائت ُمکل َ قدرت بر یادگیری هم نداشته باشد، نماز او  ا

کنند صحیح است، ولی دیگران نمی  «.توانند به وی اقتدا 
گرفت:  از مجموع فرمایشات فقهای بزرگوار شیعه، می تلفظ »توان چنین نتیجه 

که از یکدیگر تمیز داده شوند بر همه واجب است حروف از مخارج آنها به که  «طوری 
زه است و باعث تمیزَم ات ذاتی و ُم شامل مخارج حروف و صف دادن حروف  ی 

 شود. المخرج می مخرج و یا قریب هم
نه»اما  کلمات، عارض « رعایت صفات عارضی و محس  که بر اثر ترکیب حروف و 
باشد؛  می« نیکو و مستحب»شود،  خواندن آیات می  گردد و باعث فصیح و روان می

صفات عارضی نیز )مثل مد  واجب و هرچند برخی از فقهای بزرگوار در بعضی از 
که  0اند الزم و یا ادغام در یرملون( فتوا به وجوب و یا احتیاط واجب داده

 مندان باید به فتوای مرجع تقلید خود مراجعه فرمایند. عالقه
 

کید بر قرائت قرآن با لحن عربی و صدای نیکو  سفارش و تأ
آ> کریم به زبان عربی نازل شده است:قرآن  ن   ن  ا   ا  ل  ز  ر   اه  ن  اًناق  ا ء  ِبي ً ر  م   ع  ک 

ل   ع  ون   ل  ل  ق  ع   2.<ت 

                                                
 .111، ص5 . همان، ج5
 .110، ص5 . همان، ج0
صورت قرآن )و به زبان( عربی فروفرستادیم تا شاید شما)به  همانا ما )آن( را به»، 0. سورۀ یوسف؟س؟/آیه2

کنید)و بیندیشید(  .«خوبی( درک 



 
 

 

 
یس تجوید  َمة به ضمیمۀ راهنمای تدر  22 شرح َمنظوَمُة الُمَقد  

 

گر قرائت قرآن، اضافه برر رعایت قواعد تجوید، همراه با لحن عربی و صدای نیکو  ا
که یکی از معجزات  باشد، تأثیر فراوانی در روح و روان آدمی خواهد داشت، چرا 

وایات اسالمی، سفارش شده قرآن، لحن و آهنگ دلنشین آن است. از این رو در ر
 که قرآن را به صورت عربی  آن، فرا بگیرید و با صدای نیکو بخوانید.

گرامی اسالم؟لص؟ فرموده است:  امام صادق؟س؟ نقل می که پیامبر   وا»کند  م 
ل   ع   ت 

ر ه   آن  الق  ِبی  ت  ر  ع   «.قرآن را به صورت عربی آن، فرا بگیرید»، 5«ب 
ق»: فرماید و در روایت دیگر می وااݗ  ء  ر ر  لح آن  الق 

 
أ ب  ال ان  ب  ر  صو و   ع 

 
قرآن را با »، 0«اهات  أ

 «.آهنگ و لهجۀ عربی بخوانید
کالم)حالتی  می« آواز، آهنگ و لهجه»، در لغت به معنای: «َلحن» باشد و به فحوای 

گفته می از سخن  شود. گفتن( نیز لحن 
گاهی در رابطه با آهنگ و لهجۀ حرکات و حروف مد   کشیده( لحن،  ی)صداهای 

کالم( می است؛ و زمانی در رابطه با حالتی از سخن باشد؛  گفتن)فحوا و مفهوم 
که هر یک، حالت  بی و ...  مانند لحن و آهنگ جملۀ خبری و یا استفهامی و تعج 

را ، هم « علی آمد»جملۀ  گفتار مخصوص به خود را دارند. برای نمونه: در فارسی،
گ می گفتار   فتار  خبری بیان، و هم میتوان با آهنگ و حالت  توان با آهنگ و حالت  

کرد. بی و یا استفهامی تلفظ   تعج 
ی   >نمونه:عبارت در زبان عربی وقرآن نیز چنین است؛برای د   اَك ا  ب  ع  ی    و   ن  ع اَك ا  ت  ݭ  ن س  ݫ ݫ <ݫ  2ين 

گفتا را هم می گفتار  خبری ادا نمود و هم با آهنگ و حالت  ر  توان با آهنگ و حالت  
که در این صورت، دو معنای متضاد از این عبارت، فهمیده  استفهام انکاری 

 خواهد شد.
                                                

ب؛   221، معاني األخبار، ص .  ابن بابویه5
َ
کتاب الصالة، أ َراَءة  الُقرآن  َو َلوَو وسائل الشیعة،  ر  َغی یف   اُب ق 

اَلة، باب  .002 ، ص1  ج  ،5 ، حدیث22 الص َ
کلینی، الکاف0 َتاُب َفضل  الُقرآنی. محمدبن یعقوب  ک  وت  الَحَسنت  ، َباُب َتر ،  الص َ َباُب َترت یل    یل  الُقرآن  ب 

وت  ال الص َ  .152 ، ص0  ، ج َحَسنالُقرآن  ب 
کمک میپرستیم و تنها از تو  خداوندا( تنها تو را می»)، 1. حمد/2  .«خواهیم یاری و 



 
 

 

 
کید بر قرائت قرآن با لحن عربیسفارش   21  و تأ

 

ی به صورت عربی، آسان و  یادسپاری: یادگیری لحن و آهنگ حرکات و حروف مد 
کمی تمرین، به  ساده می که شبیه آن در زبان فارسی موجود است و با  باشد، چرا 

کرد؛ از این رو بسیار به آموزان را با آن توان، قرآن راحتی می که قبل  آشنا  جا خواهد بود 
ی آشنا شویم. )در  از آموزش تجوید، نخست با لحن عربی حرکات و حروف مد 

که در مرحله روخوانی و روانخوانی با آن آشنا نشده زمان با  ایم(، تا هم صورتی 
کنیم.یادگیری قواعد تجوید، قرآن را با لحن و لهجۀ عربی نیز بخوانیم و تمری  ن 

کالم( زبان عربی، باید با  معنای  گفتاری)فحوای  ا برای آشنایی با لحن و آهنگ  ام 
کریم آشنا شد و این مرحله بعد از یادگیری تجوید و تلفظ صحیح حروف  آیات قرآن 

کلمات قرآن می  باشد. و 
گرامی اسالم؟لص؟ و ائمۀ معصومین؟مهس؟ نقل شده است،  که از پیامبر  در روایاتی 

کید بر قرائت قرآن با لحن و لهجۀ عربی، از مسلمانان خواسته شده تا اضاف ه بر تأ
کریم  قرآن را با صدای َحَسن و نیکو نیز بخوانند و خود  آن بزرگواران در خواندن قرآن 

 اند. قدم بوده با صوت َحَسن و نیکو، پیش
؟لص؟ که عناد آشکاری با پیامبر اسالم دشمنان اسالم با آن در اوایل بعثت، 
شدند تا تالوت  های شب، پشت خانۀ آن حضرت، جمع می داشتند، ولی نیمه

 زیبای قرآنش را بشنوند.
که پیامبر اسالم؟لص؟ خوش صداترین مردم در قرائت قرآن  در تفسیر عیاشی آمده 

 5بوده است.
کتابش نقل می کلینی؟هر؟ در  که امام صادق؟س؟ از همۀ مردم  شیخ  کند 

که آن  در مورد قرائت امام زینصداتر بوده است؛  خوش العابدین؟س؟ نیز آمده است 
که از جلوی منزل ایشان  قدر خوش حضرت، آن اها و افراد دیگری  که سق  صدا بودند 

گوش فرا می می  0دادند. گذشتند، ایستاده و به قرائت ایشان، 

                                                
کتاب التفسیر، ج5  .01سورۀ اسراء، حدیث 22، ذیل آیه011، ص0 . محمد بن مسعود عیاشی، 
َتاُب َفضل  الُقرآنی. الکاف0 ک  وت  الَحَسن ،  الص َ یل  الُقرآن  ب  وت  ال  ، َباُب َترت  الص َ ،  َحَسنَباُب َترت یل  الُقرآن  ب 

 .151 ، ص0  ، ج55 حدیث



 
 

 

 
یس تجوید  َمة به ضمیمۀ راهنمای تدر  21 شرح َمنظوَمُة الُمَقد  

 

که آن حضرت فرموده است:  امام صادق؟س؟ از رسول خدا؟لص؟ نقل می ل   »کند 
ك   ل 

ل ٍء يَش  ٌة ح  ل و   ی  ة  ح  ر ی  و آن  الق  َسن  ال ت  الص َ ینت »، 5«ح  ینتی است و ز برای هر چیزی ز
 «.باشد قرآن، صدای نیکو می

که آن حضرت فرموده  همچنین، امام رضا؟س؟ از پیامبر اعظم؟لص؟ نقل می کند 
وا»است:  ن  س   رآن  ال ح  ص ق 

 
أ موب  ک  ن    ات  إ 

و ف  َسن  ال َت الص َ ز ح  ر ید  ی  سًنا ن  آالق  قرآن را با »، 0«ح 
که صوت نیکو بر زیبایی قرآن می ینت دهید   «.افزاید صدای خود، ز

کنار یادگیری تجوید، با کاز این رو بسیار بجا خواهد بود  کریم، در  یان قرآن  ه قار
اصول و قواعد صوت و لحن عربی، نیز آشنا شوند و الزمۀ آن، حضور مستمر  در 

ممارست مداوم و صحیح، زیر نظر اساتید باتجربه و  جلسات قرائت قرآن، تمرین و
اء مشهور می  باشد. استفاده از نوار قر 

گر افراد غیر عرب، نتوانند قرآن را با لحن  که ا در پایان، تذکر این نکته الزم است 
گیرند و یا قرائت قرآن با صدای نیکو برای آنها امکان پذیر نباشد، قرائت  عربی فرا 

ز از آنها پذیرفته است و از پاداش معنوی آن، برخوردار خواهند معمولی و ساده نی
 شد.

که پیامبر اکرم؟لص؟ فرموده است:  ن   »از امام صادق؟س؟ نقل شده  ل   إ  ج  ع الر   ي   الأ  م   ج 
ن تی م  م  
 
ق أ ی   ل 

 
أ ر ر  ٍة  آن  الق  ی   م  ج  ع  ه   ب  ع  رف  ت  ل ف  ة  الم  ک  ل   ائ  ٍة  یع  ِبي   ر  ز امت زبانان ا ربغیر ع»، 2«ع 

خوانند ولی فرشتگان، آن را با لحن و  من، قرآن را لهجۀ عجمی)غیر عربی( خود می
 «.برند لهجۀ عربی باال می

 

                                                
 .1حدیث . همان،5
َراَءة  الُقرآن  َو َلو ؛  11، ص0 ، عیون أخبار الرضا؟س؟ ، ج . ابن بابویه0 بَواُب ق 

َ
کتاب الصالة، أ  وسائل الشیعة، 

ال یف    .050، ص1 ج  ،1، حدیث02ة، بابَغیر  الص َ
َتاُب َفضل  الُقر ی،کلینی، الکاف  . محمد بن یعقوب2 ن َ  آنک 

َ
َکَم الُقرآَن ُیر ، َباُب أ لَفُع  نز 

ُ
، 0 ، ج5، حدیث ا أ

َراَءة  الُقرآن  َو َلو ؛ شیخ حر عاملی، 151ص:  بَواُب ق 
َ
کتاب الصالة، أ ال یف   وسائل الشیعة،  ة، َغیر  الص َ

 .005، ص1 ، ج2، حدیث22باب



 

 

 
 
 
 

ج حروفآشنایی با »  «مخار
 

ز -9 ُ الجُ ج  ار  زَمخ  َ َعه َ َعش  ز  وف   َسب  ی َ ب َ اُرُه َمن   اج  ب 
ج  َ ی ی  ذ 

 َعَلی ال َ
 هفدهاند،  ید( اختیار کردهمخارج حروف، بر اساس آنچه که اهل خبره)از علمای تجو

 باشد. می مخرج
ترین مباحث علم تجوید است؛ و یادگیری و رعایت تلفظ  از مهم« مخارج حروف»

باشد؛ از این رو الزم  صحیح حروف، مبتنی بر شناخت دقیق مخارج آنها می
    م پرداخته شود.نخست به معرفی اعضای دستگاه تکل   است،

  ماعضای مهم دستگاه تکل  
 

 



 
 

 

 
یس تجوید  َمة به ضمیمۀ راهنمای تدر  20 شرح َمنظوَمُة الُمَقد  

 

 اعضای مهم دستگاه تکلم عبارت است از:
وتیان». 5  ، حنجره و تارهای صوتی؛«الَحنَجَرُة الَوَتران الص َ
یچۀ نای؛«ِلساُن الِمزمار». 0  ، در
 ؛5، فضای حلق«َتجویُف الَحلق». 2
 :، شامل0«سقف دهان»کام باال ، «ااَلعٰلی ُك َالَحنَ ». 2

لَحنَ ». الف هاة ُك اݗَ لل َ حمی+ اݗَ کوچک ،نرم«الل َ  کام(؛ )پس کام و زبان 
لَحنَ ». ب  کام(؛ )وسط کام سخت «میالَعظ ُك اݗَ
َثه». ج لل َ  های پس از آن(؛ )لثه و شکن ، پایۀ دندان«اݗَ
ألسنان». 1  ها؛ ، دندان«اݗَ
َفتان». 1 لش َ  ها؛ ، لب«اݗَ
سان». 7 لل ِ  ، زبان؛«اݗ
 ، فضای دهان؛«َتجویُف الَفم». 0
لَجوف». 1  (؛0و 2) هان، فضای حلق و د«اݗَ

 ، )َتجویُف األنف(، فضای بینی.«یشومَخ ». 52
 

 معنای مخرج
باشد؛ و در اصطالح  می «آمدن َمَحِل  خروج، محل بیرون»در لغت به معنای  «مخرج»

 .2«َمَحِل  خروج یا جایگاه تولید حرف»قرائت، عبارت است از: 
 

 معنای حرف
کنارۀ هر چیز»به معنای  لغت در، «حرف» باشد؛ و در اصطالح قرائت می «لبه و 

                                                
کوچک قرار دارد؛ حلق از پایین به 5 که بین حنجره و دهان و قبل از زبان  گلو است  . حلق، قسمتی از 

کوچک محدود میحنجره و از ب  شود. اال به زبان 
های  شود؛ سقف دهان، از پشت دندان می محدود ها لب به ابتدا در و حلق به انتها در که است ای . دهان:حفره0

کوچک امتداد دارد و در دانش تجوید، به آن،  گفته می«َحَنک ااَلعلی  »باال تا زبان   شود. ، )کام باال( 
  َح لَم ل   اسٌم  َو ُه  ُج خَر لَم ݗَ ا. »2

  ل 
 نَش ذی یُ ال َ

ُ
قول نهایةال ، )نصر محمد مکی،«ُه لَ  ُد ل   َو الُم  ز ُ ی  الَح  َو ُه  رف َو الَح  نُه م   أ

 (.07المفید فی علم التجوید، ص



 
 

 

 
 21  حروف اصلی

 

ق»عبارت است از:  که بر مخرجی ُمَحق  ن، صدایی  مانند حروف   )مشخص و معی 
ر ی( تکیه داشته  حلقی، لسانی و شفوی( یا ُمقد َ )تقدیری و فرضی، مانند حروف مد 

 .5«باشد
 .«م تکیه داشته باشدکل  تدستگاه  های بخش از یکی بر که است صوتی»دیگر: عبارتی وبه
 .«اصلی و فرعی»شود:  به دو دسته تقسیم می «حروف»زبان عرب،  در
 

 حروف اصلی
ق شکل،ومخرجی دارای که شود می گفته حروفی به«حروف اصلی» ر باشند. یا ُمَحق َ  ُمَقد َ
ق» که حروف بیست «مخرج ُمَحق َ صی است در دستگاه تکلم  ن و مشخ َ ، مکان معی َ

کافی  ج میگانۀ عرب، هنگام تلفظ از آن خار و هشت شوند و برای شناسایی آن، 
کی قبل از آن،  کمک الف متحر  کرده و به  د  کن یا مشد  که حرف مورد نظر را سا است 

قتلفظ نمود؛ محل قطع صدای حرف، مخرج  ن  همان حرف می ُمَحق َ باشد؛  و ُمعی َ
ب   مانند: ب َ ا  ت   -، ا  ت َ ا  ج   -، ا  ج   ا   ... -، ا 

گیرد ن  یک در مخرج قرارچون که خواهی حرف 
 ساکنـــش با هـــــــمزۀ مفتـــــــوحـه در تقـــدیـــــر آر

ر» م ندارد و  «مخرج ُمقد َ نی در دستگاه تکل  صۀ معی  که مشخ  مکانی است فرضی 
ی می ی»باشد؛ در هنگام تلفظ  محل خروج حروف مد  ، صدا در جای «حروف مد 

نی از دستگاه تکلم، قطع نخواهد شد، بلکه ص دای حرف، نرم و آسان در معی 
حروف مد  و »کند؛ از این رو به این حروف،  فضای حلق و دهان، امتداد پیدا می

 شود. گفته می «لین
که  ی  شود )تمامی فضای حلق و دهان(، مخرج  در آن، به حرف تبدیل می هوامحل 

ی می )تقدیری و فرضی( رد َ َق ُم   کافی باشند؛ و برای شناسایی آن، برای حروف مد 
ی و حرف  که حرف مفتوحی قبل از الف، حرف مکسوری قبل از یاءمد  است 

                                                
وُت الُمعَتَمُد َعلی  ݗَ ا. »5 رَمخ لَحرُف ُهَو الص َ ق  َاو ُمَقد َ ؛ )محمود خلیل  الحصری، احکام قراءة «َرج  ُمَحق َ

قائق المحکمة فی شرح المقدمة( 21صالقرآن الکریم،   .؛ زکریا انصاری، الد َ
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کرده و آن را تلفظ نمود؛ در این صورت، ی، اضافه  مخرج آن  مضمومی قبل از واو مد 
ا؛ مانند: 5حرف، روشن خواهد شد یه  وح  ݭݭݭݭݫ ی، ن  ون

ات   .ء 
 

 حروف فرعی
گفته می «حروف فرعی» که دارای شکل و مخرج به حروفی  مشخص نیست و  شود 

همزۀ »؛ مانند: 0بین دو مخرج )از مخارج حروف اصلی( در جریان باشند
 >در « شده تسهیل

 
ی ٌ  أ م  ج  ع 
 
الف »شود؛ و یا  که بین الف مدی و همزه تلفظ می <أ

ماله ا>در « شده ا  ه  ی  ر  ج   شود. که بین الف و یاءخوانده می <م 
که حروف فرعی، شکل خاصی در  نگارش ندارند و تنها از راه الزم به توضیح است 

 .شنیدن، قابل درک هستند
 

 تعداد حروف اصلی
دانند. اختالف در  حرف می 01و برخی دیگر،  00حروف اصلی را بعضی  دتعدا

ی»تعداد حروف، به  که الفبای عرب را  مربوط می« الف مد  کسانی  حرف  00شود؛ 
ی را جزء حروف به حساب نیاورده می که به نظر آنها، اند چ دانند، الف مد  را 

ی، خود، ذاتًا صداست  خاصیت حروف، صداپذیری است و حال آنکه الف مد 
ی. کشیدۀ فتحه( همانند واو و یاء مد   )صدای 

که الفبای عرب را   ی»دانند،  حرف می 01اما دیگران  ی»را « الف مد  « حرف مستقل 
که باعث شده دستۀ اخیر، الف مدی را ح به حساب آورده ی اند. آنچه  رف مستقل 

                                                
 .12. محمود خلیل الحصری، احکام قراءة القرآن الکریم، ص5
که از امتزاج و ترک یحروف یحروف فرعیگر،عبارت د به. 0   ی. )مکآیند یوجود م به یحروف اصل یبهستند 

 (۵۴ص یم،احکام قراءةالقرآن الکر ی،رالحص یل؛محمودخل۷۰۲صیدالقراءة،لتجو یةالرعا طالب، یاب بن
که   گردند: تقسیم می« اصلی و فرعی»نیز به دو شاخۀ « حرکات»الزم به توضیح است 

کسره و ضمۀ خالص؛«: حرکات اصلی»  فتحه، 
کلمات: رَ  فتحۀ ناخالص پیش از تاء تأنیث هنگام وقف،«: حرکات فرعی» که نه فتحۀ عَم ة، ن  حَم در  ة 

کسرۀ خ کلمات:  آخر در زبان فارسی: َرحمه،« ا  »)شبیه  الصخالص است و نه  ن عمه(؛ وکسرۀ ناخالص در 
 .(25)نهایة القول المفید،صشمام شده است.نه ضمۀ خالص؛بلکه ا   کسرۀ خالص است و نه که قیل وغیض
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که  بدانند و واو و یاء مدی را حرف مستقلی به حساب نیاورند، برای این است 
ه صوت در  ی»توج  یادی به مخرج « واو  یاء مد  ی»تا حد  ز معطوف « واو و یاء غیر مد 

ی را به آن،  است اما به نظر می که بتوان الف مد  رسد جایی در دستگاه تکلم نباشد 
م خارج می« َجوف»فضای خالیمنتسب نمود و مطلقا از   شود. دستگاه تکل 

ی، کن می  به عبارت دیگر: مخرج یاء مد  گاهی قبلش مفتوح   باشد، همان یاء سا اما 
ی  »است، مانند:  گاهی مکسور، مانند:  «ا  ی  »و  ی، همان «ا  ؛ و همچنین مخرج واو مد 

گاهی قبلش مفتوح است، مانند  کن است، ولی  و  »واو سا گاهی مضم «ا  وم، مانند و 
و  » ی یکی 00؛ اما از میان «ا  که مخرجش با الف مد  یم  حرف  عربی ، حرفی ندار

ی، فضای خالی دهان)َجوف( است ولی مخرج الف همزه،  باشد؛ مخرج الف مد 
گفته می« حلق»  حرف است. 01اند: الفبای عرب، باشد؛ از این رو 

که برای حروف و الفبای عرب ارائه  یک تقسیم که بهبندی دیگری  تر  نظر جامع شده 
که:  می  باشد، این است 

 حرف است؛ 00حروف مکتوبه)حروف ابجدی(: 
ه(:   حرف است. 01حروف منطوقه)حروف هجائی 

که حرف  از نظر نوشتاری یک شکل دارد ولی از نظر « الف»و این بدان خاطر است 
 گفتاری بر دو قسم است:

که به صورت همزه خوانده می5 د، َسا  د: شود؛ مانن . الفی  حم  ماملا  ذ، ا  خ  ، ا  ݩݧ  ݧ ݧ ݧ  ؛ݩݩݩݧ
ی است؛ مانند: 0 ت الف مد  که ُمَصو  ا. الفی  ا ل  ݨݨ  مݧ اه  اد  ا، ن  اف  خ   .ت 

حرف است ولی از نظر 00در نتیجه، الفبای عرب از نظر مکتوب)نوشتاری(، 
 باشد. حرف می01منطوق)گفتاری(، 

« پذیر الف  حرکت»اند:  ودهرا بر دو قسم نم« الف»های ادبیات ولغت عرب،  درکتاب
 «.ناپذیر الف  حرکت»و 
که به آن، «پذیر حرکت الف  »  گویند. می« الف یابسه»: همان همزه است 
که به آن،«ناپذیر حرکت الف  » ی است  نهالف لَ » : همان الف مد   5گویند. می« ی  

                                                
 .1، ص2العربیة، ج . شرتونی، مبادی5
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ج حروف  تعداد مخار
 .«صمخارج عام و خا»شوند:  به دو دسته تقسیم می «مخارج حروف»
که در برگیرندۀ یک یا چند مخرج می : مکان5«مخارج عام» باشند و به  هایی هستند 

گفته می« موضع»آن،  کلی»شود و شامل  نیز   است و عبارتند از:« پنج مخرج 
سان، َش موضع َجوف، َح   یشوم.فتان و َخ لق، ل 

که در برگیرندۀ تنها یک مخرج بوده و هر  : مکان«خاص مخارج» هایی هستند 
 باشند. ج، محل  تولید یک تا سه حرف میمخر

 هـ(،572فراهیدی)متوفای احمد بن در تعداد مخارج حروف،اختالف است؛خلیل
الجزری این قول را ترجیح داده  دانسته و ابن 0عداد مخارج حروف را هفده مخرجت

هـ( و پیروانش، تعداد 502باشد. سیبویه)متوفای است و قول مشهور نیز همین می
که محل خروج حروف  ف را شانزده مخرج میمخارج حرو دانند و مخرج جوف را 

ی است را جزء مخارج خاص  به حساب نیاورده که نزد آنها، مخرج  مد  اند، زیرا 
ی یکی است. ی با غیر مد  ی با همزه و مخرج واو و یاء مد  اء الف مد   فر 

ند، زیرا دان هـ( و اصحابش، تعداد مخارج حروف را چهارده مخرج می027)متوفای
 نیز یکی است.« الم، نون و راء»که نزد ایشان، مخرج سه حرف 

یه ترتیب و نام نکته: باشد، یعنی از  ها به سوی دهان می گذاری مخارج از طرف ر
که  گاه، شود و آن ها آغاز می حنجره مخارج بعدی به سمت جلوی  دهان است 

 ترتیب به بررسی آنها خواهیم پرداخت. به
 

 موضع َجوف
ف ٌ  -10 : َال  وف   یَو ُاج    ل لح َ اها، َو ه  ب   ُجزوف ُ   ب  هَمد ٍّ ل لَهواء  ی َ  یی َ

برای جوف، الف است و دو خواهرش)واو و یاء( و آن؛ حروف مّدی است که به هواء 
 شود. منتهی می

                                                
 .10، ص5. الجزری، ج5
که برای هر 0 حرفی یک مخرج مستقلی باشد ولی بعضی از حروف، . اصل در مخارج حروف، این است 

 باشد. دارای مخرج مشترکی هستند و تفاوت آنها تنها در نحوۀ تولید حرف)صفات( می
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، باشد و در اصطالح قرائت می «درون و فضای خالی» لغت به معنای ، در«َجوف»
  خروج  «ودهان فضای خالی َحلق»عبارت است از 

ی»و محل   باشد. می «حروف مد 
ی» ـ ا، ــ»سه تاست:  «حروف مد  ـ ی، ـــݨݨݨݨ  ݨ  ـــݭݭݭ   «ـ وــݨݨݨݨ

ی»در هنگام تلفظ  ، صدای حرف بدون «حروف مد 
م، در تمامی  نی از دستگاه تکل  تکیه بر قسمت معی 
فضای حلق و دهان، به صورت َنرم و آسان امتداد 

نیز  «لین و حروف مد  »رو به آنها کند؛ از این  پیدا می
 شود. گفته می

 

 تلفظ حروف مّدی ۀنحو
 

 
 

ی» : از ارتعاش تارهای صوتی همراه با باز شدن دهان و پایین آمدن سطح «الف مد 
ا مانند: آید؛ زبان وامتداد صوت در فضای حلق و دهان به وجود می ن  آء  اب  ا، ء  ان  ای  ط   ؛خ 

ی» زیرین و باال آمدن وسط  فک آمدن پایین با صوتی همراه:از ارتعاش تارهای «یاء مد 
متداد صوت در فضای حلق و دهان به وجود می یآید؛ مانند:  زبان و ا  يل  ين   ،َسب  ین  د   ؛م 

ی» گرد شدن لب«: واو مد  ها و باال آمدن انتهای   از ارتعاش تارهای صوتی همراه با 
متداد صوت در فضای حلق و دهان به وجود م ون  آید؛ مانند:  یزبان وا  د  وع  ون ، ت  وب  ت   ی 

ی، عالوه بر   که به حروف مد  حروف »، 5«حروف مد  و لین»الزم به یادسپاری است 

                                                
نه. »5 ی می« نرمی»معنای  ، به«لین«: »حرف َلی   که این حروف، به  است و صفت حروف مد  باشد، چرا 

ت و سختی ادا می گستردهخ شوند؛ و این به نرمی و بدون مشق  بودن مخرج آنهاست؛ وقتی  اطر وسعت و 
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گفته می« جوفیه و هوائیه  شود. نیز 
 

  لقموضع َح 
َصی الجَ  -11 َاف  م َ ل  ُ ، هاٌء ــــــی  َوسطــــــی ُ   لق   َهمز ٌ ـ  م َ ل  َع ــ ن ٌ جـــــــــــه  ف َ  اٌء ــــــی 

سپس برای دورترین)انتهای( حلق: همزه و هاء است؛ سپس برای وسط حلق: عین و 
  باشد حاء می
ب   -12 اُه: ع َ اوݘُ ـــَاذی   ..............................................  .................ها،ن ٌ خ 
  ترین)ابتدای( حلق: غین و خاء است؛ نزدیک

که ا«: »حلق» م است  ز پایین به تارهای صوتی در حنجره قسمتی از دستگاه تکل 
کوچک محدود می گردن( و از باال به مرز زبان   «.شود )محِل  برجستگی جلوی 

گرفته ۀدو پرد«: »تارهای صوتی» که درون حنجره قرار  اند و با  نازک و ظریفی هستند 
که از یک  باعث تمیز دادن حروفی می ،نزدیک شدن و یا دور بودن از یکدیگر شود 

 «.گردند لید میمخرج تو
 

                                                                                                              
گسترده شد، صدا در آن پخش می کشش پیدا می مخرجی، وسیع و  گردد؛ از  کند و به نرمی ادا می شود و 

گفته می« حروف مد  و لین»این رو به آنها،   شود. نیز 
ه» که«فضای خالی میان یک چیز»، عبارت است از: «هواء«: »حروف هوائی  این حروف در مسیر  ؛ و از آنجا 

کاماًل از فضای خالی دهان، خارج می ک ندارند و  شوند، به  خروج و تلفظ خود، با هیچ عضوی اصطکا
ه»آنها  گفته می« حروف هوائی   شود. نیز 

که این صفت در اصل، اختصاص به  ی»الزم به توضیح است  که جریان هوا در الف « الف مد  دارد، چرا 
ی بیشتر  از واو و یاء  ی است؛ لذا از باب تسامح و بهمد  ی در این  مد  که واو و یاء مد  خاطر شباهتی 

ی دارند، به آنها نیز  ه»خصوص با الف مد   گفته می شود.« حروف هوائی 
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به ترتیب ذیل « دو حرف»و از هر مخرجی،  «باشد موضع حلق دارای سه مخرج می»
که به آنها  خارج می  گویند: می« حروف حلقی»شود 

 

 
 

ج دو حرف  -1  «همزه و هاء»مخر
 .«باشد تارهای صوتی می در محل  حنجره و انتهای حلق و»: «مخرج همزه وهاء»

یش«اءهمزه و ه»هنگام تلفظ  یین آمده و پا ،زبان ۀ، ر
کام پایین کشیده شده و به صورت ، صدا به طرف 

کم حجم تولید می که  نازک و  گردند؛ با این تفاوت 
تارهای صوتی به یکدیگر   ،«همزه»هنگام تلفظ حرف 

صل و با جداشدن از یکدیگر، تارهای صوتی  مت 
شود،اما  مرتعش شده و با حالت انفجاری تولید می

بدون ارتعاش به یکدیگر نزدیک شده و ، ، تارهای صوتی«هاء»لفظ حرف هنگام ت
 گردد. با حالت سایشی تولید  می

گردد و به سختی شنیده  ای قطع نمی ، صدا در هیچ نقطه«هاء»هنگام تلفظ حرف 
ی قرار  شود، به می کن و یا حروف مد  کن باشد و بعد از حرف سا که سا ویژه هنگامی 

کمی فشار آوردن به انتهای حلق، آن را تقویت نمود تا گیرد، در این صورت با ید با 
 صدای حرف، شنیده شود.
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ج دو حرف  -2  «عین و حاء»مخر
 «باشد نای می ۀوسط حلق و در محل  دریچ»: «مخرج عین و حاء»

یش«عین و حاء»هنگام تلفظ  کام پایین  ،زبان ۀ، ر پایین آمده و صدا به طرف 
که هنگام  کم حجم تولید می کشیده شده و به صورت نازک و گردند؛ با این تفاوت 

یچ«عین»تلفظ  کشیده شده و فضای حلق را تنگ  ۀ، در نای به آرامی به عقب 
ش تارهای صوتی، صدا با حالت سازد و با ارتعا می

کشیده می سایشی به دیواره نیمه شود، اما  های حلق 
یچ«حاء»هنگام تلفظ  کمی به عقب  ۀ، در نای، 
سازد و  فضای حلق را به هم نزدیک میکشیده شده و 

بدون ارتعاش تارهای صوتی، صدا با حالت سایشی 
گرفتگی به دیواره کشیده می همراه با   شود. های حلق 

 
ج دو حرف  -3  «غین و خاء»مخر
 .«باشد در ابتدای حلق )مرز میان حلق و دهان( می»: «مخرج غین و خاء»

ال رفته و صدای حرف با حالت سایشی از با ،زبان ۀ، ریش«غین و خاء»هنگام تلفظ 
کشیده شده و به صورت درشت و پر حجم  کام باال  ابتدای حلق تولید و به سوی 

که هنگام تلفظ  تولید می گردند، با این تفاوت 
، تارهای صوتی مرتعش شده و صدا به نرمی «غین»

کشیده می به ابتدای دیواره شود، اما  های حلق، 
شود  ای صوتی مرتعش نمیتاره «خاء»هنگام تلفظ 

 شود. کشیده می ،خراش در مخرج خود کمی با وصدا
 

 چند نکته
شوند،  ، چون از حلق ادا می«همزه، هاء، عین، حاء، غین و خاء»شش حرف  -5
 نامند. می 5«حروف حلقی»

                                                
 همزه، هاءو عین و حاء و غین و خا    . حرف حلقی شش بود ای با وفا   5
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یه، یکبار« هاء»بودن تارهای صوتی در حرف   باز -0 و  هجزئی است و هوای ر
 .شود مرتبه خارج نمی یک

کشیده می«عین»هنگام تلفظ حرف -2 یچۀ نای،بیشتر به عقب  شود و مجرای  ،در
یچۀ«حاء»حرف در ولی سازد می تر تنگ را حلق کشیده می ،در  شود. نای،کمی به عقب 

کمی باالتر از « هاء»بعضی از علمای تجوید، مخرج  -2 را « حاء»و مخرج « همزه»را 
کمی« خاء»و مخرج « عین»کمی باالتر از  کرده« غین»باالتر از  را   اند. بیان 

 سانموضع ل  
که  الجزری بعد  از معرفی مخارج حروف حلقی، به حروف لسانی می ابن پردازد 

 باشد. ترین( آنها به حروف حلقی، حرف قاف می )نزدیک اولین
خاطر نقش اساسی زبان در تولید این حروف  ، به«لسانی»گذاری این حروف به  نام
کام باال نیز در تولید این حروف، نقش دارند؛ از این رو اج گرنهو  باشد می زای دیگر 

کام باال، آشنا شویم.  الزم است نخست با اجزای 
م  باشد؛ این موضع از وسیع می «زبان»، به معنای: «ِلسان» ترین مواضع دستگاه تکل 

کام باال»از یک طرف و« های مختلف زبان بخش»است وشامل:  « اجزای  مختلف 
 باشد. دیگر میاز سوی 

 
 های مختلف زبان بخش
گفتاری(، عبارتند از:  بخش ک اندام   های مختلف زبان )قسمت متحر 
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کام باالاَ   جزای مختلف 
کام باال )قسمتاَ  گفتاری(، عبارتند از: جزای مختلف   50های ثابت اندام 

 

 
 ها دندان

شانزده  ارای، دکه هر فک )آرواره( هستند، در مجموع سی و دو عدد «ها دندان»
یات و َانیاب»های  و شامل دندان استدندان  کدام چهار عدد و « ثنایا، َرباع  هر 
باشند و بر سه قسم است:  که در مجموع بیست عدد می« َاضراس»های  دندان

ک، چهار عدد، َض » نَط »واح  ذ»دوازده عدد، و « واح  که در نمودار  2«َنواج  چهار عدد 
 زیر مشخص شده است:

 

 
                                                

گفته می5 کام به آن قسمت از سقف دهان  که دارای ش . سخت  گنبدی و جداری سخت است.شود   کل 
گفته می0 کوچک،  کام به قسمت عقب سقف دهان، چسبیده به زبان   شود. . نرم 

 

کوچکی فک، چهار دندان عقل را ندارند، از این رو نزد آنها تعداد دندان2 ها،  . بعضی از مردم به خاطر 
 باشد. هایشان، سی عدد می دانبیست و هشت عدد و بعضی دیگر، تنها دو تای از آنها را دارند و تعداد دن
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 بیشترتوضیح 
کرده دندان  آخر عبارتند از: ترتیب از جلو به به اند و ها را به چهار دستۀ اصلی، تقسیم 

ه، )جمع َثن  «نایاثَ » -5 باشد و عبارت است از: دندانهای  می «دوتایی»معنای  به (ی َ
کنار هم قرار داند؛ )مجموعًا  که دو تا در باال و دو تا در پایین در  تیز  جلوی دهان 

 (.هار عددچ
، «چهارتایی»معنای  ، )بدون تشدید حرف یاء، جمع َرباعَیه( به«َرباِعیات» -0

گردیده( می که در  )آنکه از چهار جزء تشکیل  باشد و عبارت است از: چهار دندانی 
گرفته است؛)دوتا در باال و دوتا در پایین(. چهار طرف  دندان  های ثنایا قرار 

های  دندان»های ثنایا و رباعیات،  دندان در زبان فارسی، به مجموعۀ یادسپاری:
 .شود می گفته« پیش

باشد و عبارت  می «تیز نیش و هر چیز نوک»معنای  ، )جمع ناب( به5«َانیاب» -2
کنار دندان یشه هستند و در  که دارای تاج تیز و یک ر های  است از: چهار دندانی 

گفته « دندان نیش»رسی به آن پیش، قرار دارد؛ دو تا در باال و دو تا در پایین و در فا
 شود. می

رس ( به«َاضراس» -2 و  «دار بودن سخت و ناهموار، دندانه»معنای  ، )جمع ض 
که ناهموار و دندانه عبارت است از: دندان بوده و در مجموع، بیست دار  های آسیا 

 باشند: ترتیب زیر می های اضراس بر سه قسم به عدد هستند؛ دندان
باشد و عبارت است از:  می «خندان»معنای  مع ضاحک( به، )ج«َضواِحک»-2-5

که هنگام خندیدن، نمایان می دندان و  عدد هستندشوند؛ در مجموع، چهار  هایی 
کنار دندان َانیاب)نیش( قرار دارند؛ کوچک   در  در فارسی به آنها دندان آسیای 

 گفته می شود.
باشد و عبارت است  می «کننده آسیاب»معنای  ، )جمع طاحن( و به«َطواِحن»-2-0

که در آسیاب از: دندان نقش اساسی دارند؛  های غذا، کردن لقمه های آسیای بزرگ 
؛ در هر آرواره، شش عدد و بعد از ضواحک)آسیای هستنددر مجموع، دوازده عدد 

 کوچک( قرار دارند.
                                                

 «.ناب»بوده و یای  آن، قلب به الف شده است« بین  »اصل  . در5
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ذ( و به«َنواِجذ»-2-2  باشد و عبارت است از: می «دندان عقل»معنای  ، )جمع ناج 
کافی در انتهای فک دندان که بعد از بلوغ و در صورت وجود فضای  ها  هایی 

 .هستندروید و حداکثر چهار عدد  می
های  ، یعنی دندان«مقادیم»و انیاب( را  ها)ثنایا،رباعیات سه دستۀ اول  دندان نکته:

ر»وسه قسمت َاضراس را  دهان؛ جلوی  ند.ا نیز نامیده دهان آخر های دندان یعنی ،«َمآخ 
 باشد. ترتیب زیر می به «هجده حرف»و شامل  «ده مخرج»، دارای «موضع لسان»
 
ج حرف قاف: -1   مخر

اف ُ  َو  ،... ........................... -12 شان    َصیَاف    الق   
، الل  وق ُ  ................ ف َ

  .باشد و )حرف( قاف، انتهای زبان)از نزدیک حلق( و مافوق آن از کام باال می
کوچک می ۀانتها و ریش»: «رج قافمخ»  .«باشد زبان و ابتدای زبان 

یش«قاف»هنگام تلفظ  باال رفته و با  ،زبان ۀ، انتها و ر
صل و با جدا شدن از  کوچک، مت  ابتدای زبان 
یکدیگر، تارهای صوتی مرتعش شده و با حالت 

کشیده می کام باال  شود و به  انفجاری صدا به سوی 
 گردد. لید میصورت درشت و پرحجم تو

کن قاِف »هنگام تلفظ  نکته: زبان از  ۀیش، باید ر«سا
کوچک جدا شود تا حرف     ، شنیده شود.«قاف»زبان 

ج حرف  -2  «کاف»مخر
م َ ...........................  ........................................... -12 ُ  الکاف ُ  ی 
ل -13 ݩُ َاسق َ ݧ ݧ ݧ  .........................................  ................................. ݧ

  .تر  )از مخرج قاف است( سپس)حرف( کاف، پایین
کاف» کوچک و بخشی از نرم انتهای زبان و» :«مخرج  کام مجاور  انتهای زبان 

 .«باشد می
یش«کاف»هنگام تلفظ  کمی جلوتر از ر انتهای  زبان، باال رفته و به ۀ، انتهای زبان، 
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صل و  کوچک و بخشی از نرمزبان  کام مجاور آن، مت 
با جدا شدن از یکدیگر، بدون ارتعاش تارهای 
کام پایین  صوتی، با حالت انفجاری، صدا به سوی 
کم حجم تولید  کشیده شده و به صورت نازک و 

 شود. می
 

 نکته:چند 
که زبا می «حروف َلَهوی»را   «کاف  و  قاف»دو حرف  -5 ن گویند، به دلیل نقشی 

 این دو حرف دارد. لیددر تو «هاةلَ »کوچک 
تر است؛ از این رو سطح  ، به جلوی زبان، نزدیک«قاف»مخرج  زا «کاف»مخرج  -0

 5دهد. خود اختصاص می تری از انتهای زبان را به وسیع
کرده است: الجزری نقل می ابن -2 که سمرقندی، لهات را به دو قسمت   کند 

که حرف قاف از آن محل َغلَصَمه: و آن، ابتدای زبان  کوچک است از طرف حلق 
 .گردد ادا می

کاف از آن محل کُع  که حرف  کوچک است از طرف دهان  َده: و آن، انتهای  زبان 
 0گردد. ادا می

ی»از این رو به حرف قاف،  کاف، « َغلَصم  یُعک»و به حرف   گویند. می« د 
 

ج سه حرف  -3   «جیم، شین و یای غیر مّدی» مخر
ن ُ ی   ݨݨݨُ ط.....َو الَوس..... -13 ی  ُم الش    ب  ج 

ݨݨݨݧ  ف َ ݧ  .........................................  اݧ
  باشد. و وسط زبان: جیم، شین و یاء می

وسط زبان و قسمت مقابل آن از سقف دهان «: »مخرج جیم، شین و یای غیر مدی»
کام( می  .«باشد )سخت 

                                                
 .022، ص5الجزری، النشر، ج ؛ ابن 201، ص0. سیبویه، الکتاب، ج5
 .511، ص5الجزری، النشر، ج . ابن0
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یشی(  )ج، ش،هنگام تلفظ این سه حرف  کام زب ۀ، ر ان پایین آمده و وسط زبان به 
کشیده  کام پایین  باال نزدیک شده و صدا به طرف 

کم حجم تلفظ  می شود و به صورت نازک و 
که: می  گردند؛ با این تفاوت 

وسط زبان به  بخش جلویی، «جیم»هنگام تلفظ 
کام( متصل و با جدا شدن از  سقف دهان )سخت 

لت یکدیگر، تارهای صوتی مرتعش شده و با حا
 گردد؛ انفجاری تولید می

که شیاردار  «شین»وهنگام تلفظ  وسط زبان در حالی 
ارتعاش  بدون و نزدیک کام( دهان)سخت سقف به شده

 شود؛ تارهای صوتی و با حالت سایشی تولید می
ی»و هنگام تلفظ  ، وسط زبان به سقف «یای غیر مد 

کام( نزدیک شده و با ارتعاش تارهای  دهان )سخت 
ا حالت سایشی از این مکان تولید صوتی و ب

ی»گردد؛ و تفاوت آن با  می در مخرج و « یای مد 
ی است.  امتداد پذیر بودن صدای یای مد 

ی»در هنگام تلفظ  ، وسط زبان همانند «یاء مد 
ی»حرف  کام  ۀآید ولی فاصل باال می« یاء غیر مد  آن با 

شود  باشد و این باعث می باال بیشتر از حرف یاء می
کشیده شودتا ص بر خالف  ؛دای حرف در تمامی فضای حلق و دهان به آرامی 

که تنگی جایگاه آن، باعث تولید حرف یاء در این مکان می  شود. حرف یاء 
 چند نکته:

کام باال را  -5 « َشجر»فاصله و شکاف بین وسط زبان و قسمت مقابل  آن از 
گفته  «َشجری حروف»، «ج، ش، ی»گویند، از همین رو به این سه حرف  می
ه»؛ وبعضی به این حروف،شود می ی  گفته«حروف غار ، «غارالَفم  »اند. نسبت آن به  نیز 

کام باال.  یعنی: شکاف بین سطح زبان و 
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کن»هنگام تلفظ  -0 تا حرف « باید وسط زبان از سقف دهان، جدا شود»، «جیم سا
 شنیده شود.« جیم»

 
ج حرف  -4   «ضاد»مخر

ذ  َول  ....................................... -13 ه  ا  ب   ن  خاف َ اُذ م   ب  ݭݭݭݭ  َو الص  
ݨݨݨݨݨݧ  ݧ  اݧ

زاَس  -14 َش  ل اص  ن  َای  اها ز  م  مب   ....................................  َاو ی ُ
کنارۀ زبان، هنگامی که نزدیک شود)دندان را از طرف  اضراس های( و )حرف( ضاد از 

  چپ یا راست.
 .«باشد های آسیای باالی همان طرف می زبان با دندان ۀارکن دو از یکی»:«مخرج ضاد»

یش«ضاد»هنگام تلفظ  زبان باال رفته و یکی از دو  ۀ، ر
های آسیای  استثنای سر زبان( با دندان زبان )به ۀکنار

باالی همان طرف، همراه با ارتعاش تارهای صوتی و 
یج برخورد و جدا می شود و  با حالت سایشی به تدر

کشیده صدای حرف ا کام باال  ز میان آن به سوی 
  گردد. شده و به صورت درشت و پرحجم تولید می

  
 یادسپاری

 اسالم صدر عرب تلفظ از برگرفته و استقرائی نحو، علم مانند حروف، مخارج علم
اُد : »اند کرده تصریح همه و باشد می( عرب غیر اقوام با اختالط از قبل) لض  ن َٱ  َبین   م 

ل   سان   حاَفة   َاو َ ل  ه ما َو  ال  َن  َیلی   ،«الحروف َاَصَعُب » را، ضاد حرف و «ااَلضراس   م 
 نیکو را آن که افرادی هستند کم .دانند می مشکل را آن تلفظ و حرف دشوارترین

 تلفظ را آن و «باشد نمی صحیح درشت دال» صورت به آن تلفظکنند؛  تلفظ
 5.ندارد وجود زبانشان در ضاد حرف و عرب اصیل نیستند که دانند می افرادی

                                                
التحدید »، 222وفای ؛  ابو عمرو دانی، مت« الرعایة فی تجوید القراءة»، 227طالب، متوفای  . مکی بن ابی5

؛  ابن الجزری، متوفای «الموضح فی التجوید»، 215؛  عبدالوهاب الُقرطبی، متوفای «فی االتقان و التجوید
 «.النشر فی القراءات العشر»، 022
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یان استادهـ( 5225 متوفای)الحصری خلیل محمود معاصرین، میان از   در مصر، قار
َی : »گوید می «الکریم القرآن قراءة احکام» کتاب ها و خروجاً  الحروف َاصعُب  َفه   َاشد ُ

 از هـ(،101 متوفای)استرآبادی حسن بن محمد رضی، فاضل؛ و نیز، «اللسان علی
 استناد و قبول مورد عرب، ادبیات در ایشان های نوشته که عرب ادبای مشهورترین

 ابن ۀشافی شرح» کتاب در، باشد می( سنی و شیعه از اعم) اسالم علمای همۀ
 الحروف مخارج» مبحث در ضاد، حرف صحیح تلفظ بیان از بعد ،«حاجب
م دال صورت به ضاد تلفظ ،«الفرعیة  ضاد، حرف که داند می افرادی تلفظ را ُمَفخ َ

 همین از( نیستند عربال اصالة که ها مصری مثل) نداشته وجود آنها زبان و لغت در
  .کنند تلفظ اصیل های عرب همانند را ضاد حرف توانند نمی رو

 حکم شرعی تلفظ حرف ضاد
 نقل متواتر صورت به که، آن مخرج از حرف تلفظ»( هـ701 متوفای) اول شهید

گر: یدگو می و داند می واجب شده  الم» صورت به یا و «ظاء» مخرج از «ضاد» ا
 5.«است باطل نماز شود، تلفظ «درشت

 «ضاد» ،(5011 متوفای) جواهر صاحب و( 5001 متوفای) الکرامه مفتاح صاحب
 تلفظ آسیا های دندان و زبان کنارۀ بین: »از که دانند می «حجازی ضاد» را صحیح

. «دانند نمی صحیح را است «درشت الد» شبیه که «مصری ضاد» تلفظ و «شود می
 جمله از اند آورده دلیل چند خود، گفتار صحت برای و شود؛ می نماز بطالن باعث و

 دال» که حالی در است سخت آن تلفظ و الحروف اصعب «ضاد» که اند گفته همه
  0.ندارد سختی «درشت

 چند نکته:
رسی» ،«اسَاضر» های دندان به وابستگی دلیل بهرا  «ضاد»حرف  -5  دلیل بهو  «ض 

ی» دارد حرف این تلفظ در زبان کنارۀ که نقشی  .گویند می 2«حاف 
                                                

 .10عاملی)شهید اول(، األلفیة في فقه الصالة الیومیة، ص . محمد بن مکی5
 .211، ص1 جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج ی، ؛  محمد حسن نجف« 15ص  قواعد التجوید،. »0
ی. »2 )بدون تشدید از ریشۀ َحَوَف( هر دو صحیح « حافی»، )با تشدید فاء از ریشۀ َحَفَف( و «حاف 

کنارۀ هر چیز است. می  باشد و هر دو به معنای 
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باعث »و  نیست، تلفظ عرب صدر اسالم «دال درشت»، به صورت «ضاد»تلفظ -0
  گردد. می« بطالن نماز

 آورده است:« ضاد»القرآن، بعد از بیان تلفظ صحیح حرف  مؤلف حلیة -2
کثر  امروزه در تالوت] انسدادی »صورت  به« ض»قریب به اتفاق اساتید، حرف ا

م»یا « دال پرحجم»، مانند «پرحجم  شود، حال آنکه اهل ادا ادا می« دال مفخ َ
دانند، یعنی ممتد و  می« رخوت»)علمای قرائت(، این حرف را بالشک دارای 

 گردد. کشیده تلفظ می
اصالت نوع دوم، هر دو تلفظ  نگارنده با در نظرگرفتن شیوع غیرقابل انکار نوع اول و

 کند: شکل زیر پیشنهاد می را به «ض« تلفظ روش درنهایت، داند!اما می پذیرش را قابل
م»صورت  را به« ضاد» ، )یعنی دال پرحجم و درشت( اما با نرمی و بدون «دال مفخ َ

یاد، تلفظ می ت ز  .5[کنیم ... شد 
که: اشتباه مؤلف حلیة  القرآن در این است 

یش از چهارده قرن از صدر بزیرا  لفظ عرب امروز، برای ما حجت نیست؛ت :اوالً 
اند و علت اصلی تأسیس  گذرد واقوام عرب وغیر عرب با هم مخلوط شده اسالم می

  علی؟س؟ در صدر اسالم، همین اختالط و در معرض امام علم نحو توسط حضرت
که مؤلف محترم به  ؛ اضافه بر آن، اساتید قرائتقرارگرفتن زبان عرب بود فساد قرآنی 

اء مصر(، اصالتًا عرب قرائت ایشان استناد می گفتۀ ابن  زبان نبوده کند)قر  اند و به 
توانند حرف ضاد را  حاجب، حرف ضاد در زبانشان وجود ندارد؛ از این رو نمی

کنند؛ همان که حرف  صحیح تلفظ  کاف میمصر عوام« جیم »گونه   باشد. ، شبیه 
کنارۀ زبان «ضاد»تلفظ حرف  چه در ثانیًا: آن ، نقش اساسی دارد، برخورد تدریجی 

که نقشی در ایجاد صدای  می باشد و تماس سر  زبان، برخورد جانبی و فرعی است 
گر به تماس و برخورد سر  زبان، نقش اساسی بدهیم، در این « ضاد»حرف  ندارد؛ و ا

م»صورت، شبیه  که به« ظاء»و یا حرف « دال مفخ َ گفتۀ اساتید تجوید  خواهد شد 
گذشته و حال، به  باشد. کلی اشتباه بوده و صحیح نمی در 

 توضیح بیشتر در بحث صفات، )صفت استطالۀ حرف ضاد( خواهد آمد.
                                                

 .72-75(، ص0القرآن)سطح ة. سید محسن موسوی بلده، حلی5
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ج حرف  -5  «الم»مخر
 للَوا  .............................. -14

ݧ   ݧ ݧ  اهاــــــــــهیݧ َ ب  ــــــُم اها ل  ـــــذی  اَ  اُم ݧ
کنارۀ زبان تا منتهای آن)که برابر است با دندان دیک)حرف( الم، نزو  های ثنایا تا  ترین 

  .5ضواحک از هر دو طرف(
 .«باشد های مقابل می دندان ۀدو طرف سر زبان با لث»: «مخرج الم»

یش«الم»هنگام تلفظ  های  دندان ۀیین آمده و دو طرف سر زبان با لثپا ،زبان ۀ، ر
ف با گردد و صدای حر نیاب و ضواحک( متصل میمقابل باال )ثنایا، رباعیات، ا

کنار زبان همراه  ۀباقیماند ۀحالت نیمه سایشی از دو 
کشیده شده با ارتعاش تارهای صوتی به طرف پایی ن 

کم د؛ به شو حجم تولید می و به صورت نازک و 
گر قبلش حرف مفتوح « اهلل» ۀاستثنای الم جالل که ا

کام باال کشیده شده  یا مضومی باشد صدا به طرف 
   گردد. و به صورت درشت و پر حجم تلفظ می

ج حرف  -6  «نون»مخر
  ه  ف   زَ ن  َط م   ون ُ الب  ُ َو  -15

َع  جب ُ ی َ  ........................................  والُ اج 
  .تر از حرف الم و )حرف( نون، از روی سِر زبان، پایین

 .«باشد یهای پیشین باال م دندان ۀسر زبان با لث»: «مخرج نون»
یش«نون»هنگام تلفظ   پایین آمده و سر   ،زبان ۀ، ر

و رباعیات(  های پیشیـن )ثنایا دندان ۀزبان بالث
گردد و صدای حرف با حالت نیمه  متصل می

سایشی از مجرای بینی )خیشوم( همراه با ارتعاش 
کم حجم تولید  تارهای صوتی و به صورت نازک و 

 گردد. می
                                                

گستردگی مخرج الم،الجزری با توجه  . ابن5 ، 5الجزری، النشر، ج اند؛ ابن دانسته« المخرج وسیع»را  آن به 
 .022ص
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حرف(، و  تولید )محل «جزء لسانی»باشد؛  می «دو جزء» ، دارای«حرف نون» نکته:
 )محل خروج صدای حرف(. «جزِء خیشومی»
 
ج حرف  -7  «راء»مخر

ݨ  َو الز    ...................................... -15 لُ ݧ ــــــهــــزٍّ َاذخ َ
ط َ ه  ل  ـــــب  دای    ا ی ُ

  تر در روی سِر زبان. و )حرف(راء، نزدیک حرف نون، کمی داخل
 .«باشد های ثنایای باال می دندان ۀسر زبان و لث»: «مخرج راء»

یش«راء»هنگام تلفظ  زبان پایین آمده و سر زبان  ۀ، ر
های ثنایای باال، همراه با  دندان ۀبا تکرار برخورد با لث

ارتعاش تارهای صوتی و با حالت نیمه سایشی، 
یک شود؛ حرف  یسر زبان خارج م ۀصدای حرف از بار

حجم  وگاهی نازک و گاهی درشت و پر «راء»
که در مبحث احکام  حجم تلفظ می کم گردد 

یم. حروف، به آن می  پرداز
به  «َذلق»گویند؛  می «َذوَلقی»یا  «حروف َذلقی»را  «الم، نون و راء»سه حرف  نکته:

که در مخرج این حروف دخالت دارد. «تیزی سر زبان»معنای:   است 
که ب ت در تلفظ این سه حرف الزم به یادسپاری است  کمی دق  در « الم، نون، راء»ا 

که مخارج آنها، خیلی به هم نزدیک هستند؛ از این رو بعضی از علمای  می یابیم 
اء)متوفای   اند. هـ( و پیروانش، مخرج آنها را یکی دانسته027تجوید از جمله فر 

ج سه حرف  -8  «تاء، دال و طاء»مخر
ا: م   َو  اُل الذ   َو  اُء الط   َو  -16 ُه ی  ا، ا الب  َ لب َ ُع   ن  م   َو  ب  ای   ............................ی 

  های( ثنایای باال. های دندان و )سه حرف( طاء و دال و تاء، از روی سِر زبان و از )پایه
های ثنایا و ابتدای  دندان ۀلث بخش جلویی سطح زبان با»: «مخرج تاء، دال و طاء»

کام باال می  .«باشد برآمدگی 
 ۀلث ، بخش جلویی سطح زبان باال رفته و با«تاء، دال و طاء»تلفظ سه حرف  هنگام
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صل، و  دندان کام باال مت  های ثنایا و ابتدای برآمدگی 
با جدا شدن از یکدیگر با حالت انفجاری تولید 

که: می  گردند؛ با این تفاوت 
زبان، باال رفته و با  ۀ، ریش«طاء»هنگام تلفظ حرف 
کشیده ارتعاش تارهای صوت کام باال  ی، صدا به طرف 

 گردد؛ شده و به صورت درشت و پرحجم تلفظ می
یش «تاء و دال»اما هنگام تلفظ  زبان پایین آمده و  ۀر

کشیده شده و به صورت  کام پایین  صدا به طرف 
در  ،گردند؛ و تفاوت آن دو حجم تلفظ می کمنازک و 

« دال»ارتعاش تارهای صوتی هنگام تلفظ حرف 
که هنگام تلفظ حرف باشد می ، «تاء»، در حالی 

 شود. تارهای صوتی مرتعش نمی
 چند نکته:

)که همان  «ِنطع»، به جهت نسبت داشتن با «تاء، دال و طاء»سه حرف  -5
کام با  .گویند می «حروف ِنطعی»ال است(،  برآمدگی 

کن»هنگام تلفظ  -0 ک باید سر  »، «دال و طاء سا ام زبان از لثه و ابتدای برآمدگی 
 شنیده شوند.« دال و طاء»تا حرف « باال، جدا شود

 
ج سه حرفی  -9  «.زاء، سین و صاد» مخر

زُ   .......................................... -16 ب  ق  ن  ...................َو الص َ ک   : ُمشب َ
ای َ  -17 ی 

وق   الب  َ
ن  ف َ ُه َو م  ب  ل  م  ق   ...........................................   یا الش ُ

  و حروف صفیر)زاء، سین و صاد( از روی سِر زبان و از قسمت باالیی ثنایای پایین.
 ۀن و سطح صاف پشت لثبخش جلویی سطح زبا»، «مخرج زاء، سین و صاد»

 .«باشد ثنایای باال می
لویی سطح زبان به سطح صاف پشت ، بخش ج«زاء، سین و صاد»هنگام تلفظ 

نزدیک شده و با سایش هوا از این شکاف و مجرای  های ثنایای باال دندان ۀلث
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یک تولید می که: بار  گردند؛ با این تفاوت 
یش«صاد»هنگام تلفظ  باال رفته و بدون  ،زبان ۀ، ر

کام باال  ارتعاش تارهای صوتی، صدا به طرف 
صورت درشت و پرحجم تلفظ  کشیده شده و به

 ؛گردد می

یش«زاء و سین»اما هنگام تلفظ  پایین آمده  ،زبان ۀ، ر
کشیده شده و به صورت  کام پایین  و صدا به طرف 

کم حجم تلفظ می گردند و تفاوت آن دو، در  نازک و 
« زاء»ارتعاش تارهای صوتی هنگام تلفظ حرف 

که هنگام تلفظ حرف  می « سین»باشد در حالی 
 شود. تارهای صوتی مرتعش نمی

 
 چند نکته:

های ثنایای پایین  زبان به پشت دندان سر   ،«زاء، سین و صاد»هنگام تلفظ  - 5
ی(چسبد می فل  ناَیا الس ُ ن َفوق  الث َ که در شعر به آن اشاره شده )َوم  ولی  ، همانگونه 

رو مخرج این سه  اینشود، از  صدای حرف از بخش جلویی سطح زبان خارج می
 آید. حرف به حساب می

، به معنای: «َاَسله»د؛ گوین می «حروف َاَسلی»را  «زاء سین و صاد»سه حرف  - 0
که محل تولید این سه حرف می «سطح باریک جلو سر زبان»  باشد. است 

ها در  نمودن لب ها هیچ دخالتی ندارند و جمع ، لب«صاد»در تلفظ حرف  -2
که  ، بی«صاد»هنگام تلفظ حرف  مورد است؛ شاید بعضی به خاطر این باور اشتباه 

که آید،  وجود می به« صاد»زدن، حرف  با سوت زدن  ، صوت«صفیر»در حالی 
که اختصاص به حرف « مانند صدای صوت»بلکه  ؛نیست ندارد و دو « صاد»است 
باشند؛ توضیح بیشتر  آن، در مبحث صفات  نیز دارای صفیر می« زاء و سین»حرف 

 خواهد آمد.
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ج سه حرف  -11  «ثاء، ذال و ظاء»مخر
ا: ل   َو  اُل د   ــال َو  اُء ـــالط    َو   ........................................... -17 اــــــلُع ی   لب 
ن  َطزَ  -18 ما م  ه  ب 

 ...........................................  ..........................ف َ
و از دو  باشد های ثنایای باال می و )سه حرف( ظاء و ذال و ثاء: بین سِر زبان و سِر دندان

  .نیز گفته شده است(های ثنایا ) طرف سر دندان
 .«باشد های ثنایای باال می دندان زبان و سرِ  بین سرِ »، «مخرج ثاء، ذال و ظاء»

های ثنایای باال و خروج  دندان زبان با سر   ، از تماس سر  «ثاء، ذال و ظاء»سه حرف 
گردند؛ با  هوا از میان آنها با حالت سایشی تولید می

که:  این تفاوت 
یش، «ظاء»هنگام تلفظ  باال رفته و با  ،زبان ۀر

کام باال  ارتعاش تارهای صوتی، صدا به طرف 
کشیده شده و به صورت درشت و پرحجم تلفظ 

 گردد؛ می
یش، «ذال و ثاء»اما هنگام تلفظ  پایین آمده  ،زبان ۀر

کشیده شده و به صورت  کام پایین  و صدا به طرف 
کم حجم تلفظ می گردند و تفاوت آن دو در  نازک و 

« ذال»اش تارهای صوتی هنگام تلفظ حرف ارتع
که هنگام تلفظ حرف  می « ثاء»باشد در حالی 

 شود. تارهای صوتی مرتعش نمی
 

 :نکتهچند
های  دندان ۀبه جهت نزدیک بودن مخرج آنها به لث را «ثاء، ذال و ظاء»سه حرف  -5

 «ویحروف ِلث» ،کند( ها برخورد نمی )هر چند سر زبان، مستقیمًا با لثه 5باال
 .گویند می

                                                
ثوی. »5 ثة  »، یعنی: «حروف ل  ن ُقرب  الل  گذاری اشیاء به « ُحروٌف َیخُرُج م  ، «نام شیء نزدیک آن»و این نام 

گفته َی ال»اند:  در زبان عرب متداول بوده است، از این رو  یُء ب ما جاوَرُه الَعَرُب ُتَسم    «.ش َ



 
 

 

 
 15  وضع َشَفتانم

 

گفته می «لظاء الُمشاَلةا»، «ظاء»به حرف  -0 « باالبودن»معنای  به« َشول» شود. نیز 
که روی آن قرار می«ظاء»است، و چون حرف  از این رو، به  ؛ گیرد ، دارای الفی است 

که بدون الف  معجمه)نقطه« ضاد»اند تا با حرف  گفته «الُمشاَلة الظاء»، آن دار( 
 5ده شود.است تمیز دا

های ثنایای  های ثنایای باال، دندان بعضی از علمای تجوید، اضافه بر دندان -2
رو  از این 0دانند دخیل می« ثاء، ذال و ظاء»پایین را نیز در تلفظ سه حرف 

کردند و سپس  الجزری، نخست قول مشهور )سر دندان ابن های ثنایای باال( را بیان 
که دو   های ثنایا باشد، را متذکر شدند. طرف دندانقول بعضی از علمای تجوید 

 
 موضع َشَفتان

 «دو مخرج»این موضع دارای  ؛باشد می «دو لب»و به معنای  «َشَفه» ۀتثنی «شفتان»
 شود: به ترتیب ذیل از آنها خارج می «چهار حرف»است و مجموعًا 

 
ج حرف  -1  «فاء»مخر

 
ن   َو  .............. -18 طن    م 

ه ی َ ق َ الق    الش  َ َ ز   ا َمعف  ا الُمش  َ ای  ی 
هَاطزاف   الب  َ  ف َ

 ؛های ثنایا و از داخل لب)زیرین( حرف فاء است همراه با سِر دندان
 
 .«باشد های ثنایای باال می لب زیرین و سر دندان»، «مخرج فاء»

های ثنایای باال به  دندان ، از تماس سر  «فاء»حرف 
زیرین و خروج هوا از میان آنها با حالت  درون لب  

 ؛گردد رتعاش تارهای صوتی تولید مییشی وبدون اسا
یش«فاء»هنگام تلفظ حرف  پایین آمده و  ،زبان ۀ، ر

کشیده شده و به  کام پایین  صدای حرف به طرف 
کم حجم تلفظ می  گردد. صورت نازک و 

                                                
 .10. محمود خلیل الحصری، احکام قراءة القرآن، ص5
 .572. آیین تالوت قرآن، محمدرضا حاجی اسماعیلی، ص 0



 
 

 

 
یس تجوید  َمة به ضمیمۀ راهنمای تدر  10 شرح َمنظوَمُة الُمَقد  

 

ج سه حرف  -2  «باء، میم و واو غیرمدی»مخر
ُم  -19 ب  اٌء م  : الواُو ی  ن   ی  ب َ

ق َ  .......................................   ل لش  َ
زای لب   م و ی  اء و مب  ( واو، ی  زج  سه جزف  )مح    .هاسب 

ی»و حرف  ؛«ها اتصال لب»، از «دو حرف باء و میم» جمع شدن »، از «واو غیر مد 
 گردند. تولید می «ها لب

 

 
 

ی»هنگام تلفظ سه حرف  یش«باء، میم و واو غیر مد  پایین آمده و صدای  ،زبان ۀ، ر
کم حجم تلفظ میحرف با ارتعا  گردند؛ ش تارهای صوتی به صورت نازک و 

که: هنگام تلفظ حرف  صل و با  قسمت درونی لب  ،«باء»با این تفاوت  ها به هم مت 
، «میم»و هنگام تلفظ حرف  ؛شود جدا شدن از یکدیگر با حالت انفجاری تولید می

گردد؛  میها به هم متصل و صدای حرف از مجرای بینی خارج  قسمت بیرونی لب
ی»و هنگام تلفظ  گرد )مانند شکوفه( درآمده و  ، لب«واو غیر مد  ها به صورت 

با حالت سایشی از  ،کام، نزدیک شده و صدای حرف زمان انتهای زبان به نرم هم
ی»شود و تفاوت آن با  ها خارج می بین لب ، در مخرج و امتدادپذیر بودن «واو مد 

 باشد. صدای واومدی می
یوا»ها بیشتر از  گردی لب ۀ، فاصل«واو مدی»فظ در هنگام تل باشد  می« و غیرمد 

شود تا صدای حرف در تمامی فضای حلق و  این امر باعث می ؛باز( ۀ)مانند شکوف
کشیده شده و به راحتی از میان لب ها خارج شود، بر خالف حرف  دهان به آرامی 

کمتر می لب گردی ۀکه فاصل« واو غیرمدی» این امر  ؛بسته( ۀشکوف باشد )مانند ها 
 شود تا صدای حرف از این مکان تولید شود. باعث می



 
 

 

 
 12  موضع خیشوم

 

 چند نکته:
کن»هنگام تلفظ  -5 « باء»تا حرف  ،«ها از یکدیگر جدا شوند باید لب»، «باء سا

 شنیده شود.
  تولید حرف( و  «جزِء َشَفوی»باشد:  می «دو جزء»دارای  «حرف میم» -0

)محل 
 ج صدای حرف(.)محل خرو «جزِء خیشومی»

ی»چهار حرف  -2 ، «شفه»به جهت نسبت داشتن به  «فاء، باء، میم و واو غیر مد 
 نامند. می «حروف َشَفوی یا َشَفهی»
 

 موضع خیشوم
وُم    ............................... -19 ُ ش  ب  َها الج َ ُ َزج  ه ٌ َمح  ب  َ  َو ع ُ

  باشد و مخرج ُغّنه، خیشوم می
که از آن خارج میو ص «خیشوم»را  «فضای بینی» ه»شود را  دایی  گویند.  می «ُغن 

 باشد. می« میم و نون»این جایگاه فرعی بوده و محل خروج صدای 
 

 
 

شود و صدای حاصل از  بسته می ،، راه عبور هوا از دهان«میم و نون»هنگام تلفظ 
 گردد. ، خارج می«مخرج خیشوم»ارتعاش تارهای صوتی از 

 
 ُغّنه اصلی و فرعی

باشد و بدون آن،  دو حرف نون و میم می جزء  جدایی ناپذیر   ،«اصلی )ذاتی( ۀُغن  »
ق پیدا نمی ،حرف نون و میم کند )از این رو در مبحث مخارج آمده(؛ به  َتحق 

وی و َف جزء َش »باشند:  می «دو جزء»، دارای «میم و نون»عبارت دیگر، حرف 



 
 

 

 
یس تجوید  َمة به ضمیمۀ راهنمای تدر  12 شرح َمنظوَمُة الُمَقد  

 

 .هفته استکه در ذات این دو حرف ن «جزِء خیشومی»، و «سانیلِ 
د بودن و یا ادغام و  ۀُغن   ،«فرعی )عارضی( ۀُغن  » که در هنگام مشد  زائدی است 

کن، عارض می زمان آن به  ؛شود و جزء  خیشومی َمحض است اخفای نون و میم سا
 مبحث صفات آمده است(. در باشد )از این رو دو حرکت می ۀانداز



 
 

 

 
لقاب حروف  11  َاُ

 

 «لقاب حروفاَ »
که  ،«القاب» کنند.جمع لقب: اسمی است   به آن شهرت پیدا 

که حروف از آن این القاب بر اساس جایگاه  شوند. جاها تولید می هایی است 
که خلیل القاب حروف، ده کتاب  تاست  « الَعین»بن احمد فراهیدی در ابتدای 

 5آورده است.
جهت تلفظ این حروف  : )همزه، هاء، عین، حاء، غین و خاء(؛ به0حروف حلقی -5

 باشد. از حلق می
کاف(؛ بهحروف َلَهوی -0 کوچک( در  جهت دخالت : )قاف و  داشتن لهات)زبان 

 هاست.تلفظ آن
ی(؛ بهحروف َشجری -2 دادن به موضع  ت نسبتالجه : )جیم، شین و یای غیرمد 

کام باال( می که َشَجر)شکاف و فاصلۀ بین سطح زبان با   باشد. تولید این حروف 
)سر   سانلل   ُة لَ َس داشتن اَ   جهت دخالت : )صاد، سین و زاء(؛ بهحروف َاَسلی -2

 زبان( در تلفظ آنهاست.
جهت برخورد سطح نوک زبان، با  : )طاء، دال و تاء(؛ بهیا ِنَطعی عیحروف ِنط   -1

کام باال( می ن طع)چین  باشد. خوردگی جلوی 
بودن مخرج آنها به لثۀ  جهت نزدیک : )ظاء، ذال و ثاء(؛ بهحروف ِلَثوی -1

 االست.های ب دندان
داشتن تیزی سر   جهت دخالت : )الم، نون و راء( بهحروف َذلقی یا َذوَلقی -7

 زبان)َذلق( در تلفظ آنهاست.
داشتن  جهت دخالت : )فاء، واو، باء و میم(، بهحروف َشَفهی یا َشَفوی -0

 ها)َشَفه( در تلفظ این حروف می باشد. لب
ی حروف :َجوفی حروف -1  باشد. فضای حلق و دهان)َجوف( می آنها از تلفظ جهت به مد 

ی بهحروف هوائی -52 هیچ عضوی از  جهت اینکه در تلفظ آنها، : حروف مد 
ک پیدا نمی م، اصطکا کاماًل از فضای حلق و دهان خارج  دستگاه تکل  کند و 

 شود. گفته می« هوا»شود و به فضای خالی هر چیزی  می
                                                

ک: خلیل بن احمد فراهیدى، العین، ج5  .10، ص5 . ر. 
که برای حروف آورده می0 ث باشد؛ از ای توانند به شوند، می . القاب و صفاتی  ر یا مؤن  ن رو صورت مذک 

گفت: حروف َح  می ة، لَ لق  َح  القی یتوان  ة، َش و  َه وی یا لَ َه ی  ة و ...جر  جری یا َش ی   . ی 



 

 

 
 

گیر(صفات »  «ذاتی متضاد )فرا
 

ق   -20 هاــــص  َ ــــــی ُ ٌو ُمشــا: ج  ج  لـــــهٌز َو ر  ق   ق َ  ب َ ه ٌ َو الص    ــــــُمب  ٌح ُمصَمب َ  لـد ُ ف ُ ــــب  
صمات و ضد آنها را نفتاح و اِ ستفال؛ و اِ خوت و اِ هر و رِ صفات حروف)عبارتند از(: ج  

  ترتیب( بگو: )به
ٌص َسَکب  »َمهُموُسها:  -21 ح  َ ُه س  ب  َ جَ

ط ُ   «ف َ ُدها َلق  دی  َ طٍّ ی َ »س  ذ ف َ  «َکب  َاخ  
ُه حروف مهموسه)که دارای صفت همس است، عبارتند از(: 

 
ّث ح  خ ف  ت ص  ش  ک   س 

ِجُد  (:از عبارتند است، شدت صفت دارای که)شدیده حروف ط   ا  ت ق  ک    ب 
د   -22 دی 

وٍّ َو الش  َ ج  ن َ ر  ی  َ ن  ُعَمز»َو ی  ُع ُعل  «ل  : َو َسب  ط  »وٍّ طٍّ ف   ع  ص َ ص َ  َجَصز« ج ُ
ر ِلنباشد)عبارتند از(:  ت میّد ِش  خوت وّیه که( بین رِ ینِ و )حروف ب   و )حروف ؛ ُعم 

غط   ُخّص  علیه که( هفت حرف استعال )در عبارت(: ست  ُم    محصور شده است. ِقظ ض 
اٌء » -23 اٌذ طاُء ط  هُمطب َ « َو صاُذ ص  ن  ُلب  ٍّ »َو   ق َ ز َ م 

ل« ف َ لَ ـــزوف ُ الُم ــُح ــــاݗَ هـــــد   ق َ
هبطوف( ُم و )چهار حرف( صاد، ضاد، طاء و ظاء، )از حر ّر  و )شش حرف( ؛ هستند ق   ف 

  باشند. قه میذلِ )از حروف( ُم  ُلّب   ِمن
و بدون  شود الجزری بعد  از بیان مخارج حروف،وارد مباحث صفات حروف می ابن

 پردازد. به معرفی صفات می ترتیب به وغیرمتضاد، متضاد به ذاتی صفات بندی تقسیم
که به  هپرداخت)فراگیر( اتی متضاد نخست در این چهار بیت به معرفی صفات ذ

 پردازیم: بررسی آنها می
کافی  که نیستبرای تلفظ حروف، آشنایی با مخارج حروف به تنهایی  ، چرا 

باشند؛ مانند حروف َاَسلی )ز، س،  دارای مخرج مشترک می ،بعضی از حروف
رو عامل دیگری الزم است تا این  ایناز  ؛ ص(؛ حروف ن طعی )ت، د، ط( و...

ت و حالت کیفی  که  حروف را از یکدیگر تمیز دهد و این همان  های مختلفی است 
 شوند. نامیده می «صفات حروف»



 
 

 

 
 17  صفات حروف

 

 معنای صفت
باشد؛ مانند: درشتی و  می« چگونگی و حالت شیء»، در لغت به معنای «صفت»

چگونگی و »نازکی، نرمی و سختی؛ و در اصطالح قرائت، عبارت است از: 
که در هن حالت گام تولید و خروج حرف از مخرجش در دستگاه تکلم پدید هایی 

طور خالصه  هو ب «شود مخرج از یکدیگر می و موجب تشخیص حروف هم آید می
گفت:  می ت به»توان   .«وجودآمدن و خروج حرف از مخرجش کیفی 

یه که از ر گر به ها خارج می هوایی  طور طبیعی و بدون برخورد با تارهای صوتی  شود، ا
گردد،  از دهان گر انسان با ارادۀ خود با نزدیک می« َنَفس»خارج  کردن  نامند؛ ا

ه تارهای موجود در حنجره نماید و امواجی را تولید  تارهای صوتی، این هوا را متوج 
که شنیده شود،  گر این هوای  همرا ه با صدا، در جایگاه و  می« َصوت»کند  گویند؛ و ا

م)حلق، ده ی در دستگاه تکل  گردد،  ان و لبمحل  خاص  « َمخَرج حرف»ها( محدود 
 شود. گفته می

شوند، عامل  طور مشترک از یک مخرج ادا می با توجه به اینکه بعضی از حروف، به
ت و  کیفی  که این حروف را از یکدیگر تمیز دهد؛ این همان  دیگری الزم است 

که  حالت  شود. نامیده می« صفات حروف»های مختلفی است 
وسیلۀ  آید و به وجود می گیری و ماهیت حرف به ، شکل«خَرجَم »وسیلۀ  پس به

مخرج هستند؛ مانند  که هم حروفی ویژه به شود، تمیز داده می  ، میان حروف،«صفت»
 همس»و « )ارتعاش تارهای صوتی( جهر»وسیۀ صفات  که به «سین»و « زاء»دوحرف

 ند: َرزم، َرسم.شوند؛ مان از همدیگر تمیز داده می« )عدم ارتعاش تارهای صوتی(
 

 ثمرۀ شناخت و رعایت صفات
که هم -5 وسیلۀ صفات از یکدیگر  المخرج هستند، تنها به مخرج یا قریب حروفی 

گر از حرف  تمیز داده می که ا همانند  گرفته شود، « زاء»شوند؛ مانند صفت جهر 
بگیریم، « قاف»، تلفظ خواهد شد؛ و یا اگر صفت شدت  را از حرف «سین»حرف 

 شود. خوانده می« غین»ند حرف همان
که مخرجشان متفاوت است، به -0 کامل حروفی  تر ادا  وسیۀ صفات، نیکوتر و 

 شوند. می



 
 

 

 
یس تجوید  َمة به ضمیمۀ راهنمای تدر  10 شرح َمنظوَمُة الُمَقد  

 

شناخت حروف قوی و ضعیف؛ و این شناخت، تأثیر فراوانی در ادغام و یا عدم  -2
که در مبحث احکام به آن پرداخته خواهد شد.  ادغام حروف و ... دارد 

 
 تتعداد و اسامی صفا

علمای تجوید، اختالف نظر وجود دارد؛  در رابطه با تعداد صفات حروف، میان
ی کتاب  بن ابی مک  عایة»طالب در  و  را نام برده است 5، چهل و چهار صفت«الر 

کتاب  ابن کتاب «التمهید»الجزری در  ، سی و چهار صفت را متذکر شده ولی در 
شر» ک«الن  که نخست به بررسی و ، به ذکر هفده صفت مهم و مشهور اکتفا  رده است 

که در نیکو و روان توضیح آنها می یم و سپس چند صفت  دیگر را  تر اداشدن  پرداز
رند مندان علم تجوید، آشنایی بیشتری با  آوریم تا عالقه ، میبعضی از حروف، مؤث 
 آن صفات داشته باشند.

 
 اقسام صفات
کلی،  کرده «دو دسته»را به  «صفات»به طور  زه»د: ان تقسیم  و  «صفات ذاتی و ُمَمِی 

نه»  «صفات عارضی و ُمَحِس 
 
زه -1  صفات ذاتی و ُمَمی ّ
زه» که در ذات و طبیعت حرف موجود و  حالت»: «صفات ذاتی و ُمَمِی  هایی هستند 

شوند تا حروف از یکدیگر تمیز  و باعث می «باشند ناپذیر آن حرف می جدایی جزِء 
گر آن صفت آورده ن مخدوش و از بین  ،شود، اساس و بنیان حرفداده شوند؛ و ا

« زاء»خواهد رفت؛ مثاًل: اگر صفت َجهر )ارتعاش تارهای صوتی( را از حر ف 
 خواهد شد.« سین»بگیریم، تبدیل به حرف 

 
نه -2  صفات عارضی و ُمَحس ّ
نه» که بر اثر ترکیب حروف با حرکات و  حالت»: «صفات عارضی و ُمَحِس  هایی هستند 

                                                
کتاب 5 که در  القاب »عنوان صفت آورده شده،  به« الرعایة». الزم به توضیح است: بعضی از عناوینی 

کتاب  ، بوده و خلیل«حروف روف حلقی، آورده است؛ مانند: ح« العین»بن احمد فراهیدی در ابتدای 
ه و ... ؛ از این  می« اصطالحات صرفی»َلَهوی، َشجری و... و برخی دیگر  بدال و عل  باشند؛ مانند: حروف ا 

 رو بسیاری از علمای تجوید، روش ایشان را در شمارش صفات، در پیش نگرفتند.



 
 

 

 
گیر(  11  صفات ذاتی متضاد )فرا

 

کلمات  «گردد ی با حروف دیگر، عارضی مییا همنشین و باعث روان و نیکو ادا شدن 
گر آن صفت آورده نشود، خللی به اصل و بنیان حرف وارد  و آیات می شوند؛ و ا

کاسته می ؛سازد نمی شود؛ مثاًل: اگر صفت َتغلیظ  تنها از فصاحت و زیبایی آن، 
ک اهلل)درشت و پرحجم ادا شدن( الم جالله  ه قبلش مفتوح یا مضموم )در صورتی 

 شود. وارد نمی اهلل« الم»باشد( را نیاوریم، خللی به اصل و بنیان حرف 
 

زه  اقسام صفات ذاتی و ُمَمی ّ
زه» گیر(»است:  «دو قسم»، بر «صفات ذاتی و ُمَمِی  صفات غیر »و  «صفات متضاد )فرا

 .«متضاد )اختصاصی(
گیر(» یت با یکدی هایی هستند حالت»: «صفات ذاتی متضاد )فرا گر بوده و که در ضد 

گیر( در هم  «هشت صفت»؛ و در مجموع «حروف عربی وجود دارند ۀ)به طور فرا
که ترکیبی  )چهار زوج متضاد( می باشند و هر حرفی الزامًا دارای چهار صفت است 

 باشند، و عبارتند از: از مجموع این هشت صفت می
 َهمس -0   ضد آن   َجهر -5

ة -2  ِرخَوة -2   نضد آ  ِشد َ
 استفال -1   ضد آن  ِاسِتعلء -1
 ِانفتاح -0   ضد آن  ِاطباق -7

 پردازیم: به توضیح و بررسی آنها می اکنون
 َجهر -6
آشکار بودن و صدای » ، در لغت به معنای«َجهر»

باشد؛ و در اصطالح قرائت، عبارت است  می «بلند
که در اثر نزدیک صداِی »از:  و  شدن آشکار و بلندی 

ارتعاش تارهای صوتی)و عدم جریان آزاد نفس(، 
 5.«آید هنگام تلفظ حرف به وجود می

                                                
، از این رو علمای «گردد ِانحباس و عدم جریان آزاد َنَفس در هنگام تلفظ حرف می»، باعث «صفت َجهر». 5

که دسترسی به تارهای صوتی نداشته گفته گذشته  نَد »اند:  اند، در تعریف َجهر  َفس ع  باُس َجری  الن َ نح  ا 
الُحروف   طق  ب  ؛  محمود خلیل الحصری، احکام قراءة  02)قمحاوی، البرهان فی تجوید القرآن، ص «. الن ُ

 (.02القرآن الکریم، ص
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دارای این  هجده حرف .گویند می «َمجهوره»را  «دارای صفت َجهر حروِف »: نکته
  ذی َطَلب  جد   »ودرعبارت صفت هستند

ئ  َغض   جمع شده است.5«َعُظَم َوزُن قار 
 ی صوتی به هم نزدیک شده و هوای خروجی،در هنگام تلفظ حروف َمجهوره، تارها

در نتیجه صدای حرف به صورت آشکار و  ؛شود موجب ارتعاش تارهای صوتی می
 گردد. تولید می ،بلند

 
 َهمس -8
د َجهر، در لغت به معنای:  «َهمس» باشد؛ و  می «مخفی بودن و صدای آهسته»ض 

صدای مخفی »در اصطالح قرائت، عبارت است از: 
بر اثر دور شدن و عدم ارتعاش تارهای  و آهسته که

صوتی )وجریان آزاد نفس(، هنگام تلفظ حرف پدید 
 0.«آید می

 «َمهموسه»را  «حروف دارای صفت َهمس»: نکته
و در  دارای این صفت هستند ده حرف. گویند می

ُه َشخٌص َسَکَت »عبارت   جمع شده است. 2«َفَحث َ
، از همدیگر دورند و هوای خروجی در هنگام تلفظ حروف مهموسه، تارهای صوتی

در نتیجه صدای حرف به صورت مخفی و  ؛سازد تارهای صوتی را مرتعش نمی
 باشد. آهسته می

 ثمرۀ شناخت حروف َمجهوره و َمهموسه
که از جملۀ آنها، تشخیص پیشتر ، ثمرۀ شناخت و رعایت صفات را یادآور شدیم 

از یک مخرج ادا شده و « سین»و « زاء»مخرج بود؛ برای نمونه: دو حرف  حروف هم
                                                

که . بزرگ است جایگاه و من5 کوشا؛ )الزم به یاد سپاری است  زلت قاری با طراوت و شاداب، جستجوگر و 
ی در   آید(. ، جزء حروف اصلی به حساب نمی« قارئ»الف مد 

که  این، از «گردد جریان آزاد َنَفس در هنگام تلفظ حرف می»، باعث «صفت َهمس». 0 گذشته  رو علمای 
گفتهدر تعریف  اند، دسترسی به تارهای صوتی نداشته طق  »اند:  َهمس  نَد الن ُ فس  ع  َجریاُن الن َ

الُحروف   ؛ و محمود خلیل الحصری، احکام قراءة القرآن 02قمحاوی، البرهان فی تجوید القرآن، ص «.)ب 
 (.02الکریم، ص 

کت شد.2 کرد، سا  . پس شخصی او را تشویق 
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صمات( و غیر متضاد)صفیر( نفتاح و ا  ستفال، ا  در تمامی صفات متضاد)رخوت، ا  
 باشد. با هم مشترکند و تنها تفاوت آنها در همین صفت جهر و همس می

آیند)جهر( ولی در  ، تارهای صوتی به ارتعاش در می«زاء»در هنگام تلفظ حرف 
آیند)همس(؛ همچنین دو  صوتی به ارتعاش در نمی، تارهای «سین»تلفظ حرف 

 5«.دال و تاء»، «ذال و ثاء»حرف 
کن «تاء»و « کاف»دو حرف  نیز اگر صفت همس   بودن آورده  در هنگام وقف و یا سا

کاماًل حبس شده و اصاًل  خاطر صفت شدت( صدای این دو حرف)به  نشود،
که  «کاف و تاء»شود؛ این صفت همس   شنیده نمی شود تا صدای  باعث میاست 

کند و شنیده این دو حرف)پس از  انسداد مخرج بالفاصله( در مخرج جریان پیدا 
 شود.

 مس حروفهر و َه راه تشخیص َج 
که  ، راهحروف همس و جهر تشخیصبرای  مورد آن سه های مختلفی بیان شده 

 باشند. مشهور می
گلو قرار  دیکم: انگشت خو کن  بهو حرف را  دهیدرا روی برجستگی  صورت سا

؛ در هنگام تلفظ حروف َمجهوره، ارتعاش تارهای صوتی، زیر انگشت، تلفظ نمایید
کار نیست.  کاماًل محسوس است ولی در هنگام تلفظ حروف َمهموسه، ارتعاشی در 

گوش را ببندید و حرف را به کن و ممتد  دوم: با انگشتان خود، هر دو  صورت سا
پیچد ولی در  صدا در جمجمه می  َمجهوره، تلفظ نمایید؛ در هنگام تلفظ حروف

 هنگام تلفظ حروف َمهموسه، از این صدا خبری نیست.
کف دست را روی پیشانی قرار دهید و حرف را به کن و ممتد تلفظ  سوم:  صورت سا

کف دست حس می  شود. کنید؛ در هنگام تلفظ حروف َمجهوره، اثر آن در 
 ةِشد َ  – 3
تس» ، در لغت به معنای«ةِشد  » باشد؛ و در اصطالح قرائت، عبارت  می «ختی و قو 

                                                
که به حروف مجهوره ختم می شوند،5 کلماتی  کاماًل آشکار است؛ در صورت  . ثمرۀ آن در هنگام وقف بر 

، َاَحت  »عدم رعایت صفت جهر، حروف مجهوره تبدیل به حروف مهموسه خواهند شد؛ مانند:  َلم  »؛ «َاَحد 
ت   ، َلم  َیل  د   «َیل 
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اتصال  ۀکه در نتیج «حبس جریان صوت در مخرج، هنگام تلفظ حرف»است از: 
  آید. های صوتی پدید می کامل اندام
 چند نکته:

ت» – 5 . هشت حرف دارای این گویند می «دیدهَش »را  «حروف دارای صفت ِشد 
 جمع شده است. 0«َاِجُد َقٍط َبَکت»و یا  5«َقَك َاَجدُت َطبَ »و در عبارت  صفت هستند

های صوتی، راه خروج صدا  ، بر اثر اتصال اندام«حروف شدیده»هنگام تلفظ  – 0
ف با حالت های صوتی از یکدیگر، صدای حر شود و با جدا شدن اندام بسته می

گفته م «حروف انفجاری»به این حروف،  رو ایناز ؛گردد انفجاری تولید می   شود. ینیز 
 (ة)ِرخاَو  ةِرخَو  – 4
ة، در لغت به معنای «ِرخاَوة»یا  «ِرخَوة» د َ د ش  باشد؛ و در  می «سستی و نرمی» ض 

که  «جریان صوت در مخرج، هنگام تلفظ حرف»اصطالح قرائت، عبارت است از: 
  آید. های صوتی پدید می عدم اتصال اندام ۀدر نتیج

 چند نکته:
. پانزده گویند می «ِرخَوة»یا  «حروف ِرخاَوة»را  «تحروف دارای صفت ِرخَو » - 5

، ح، خ، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ث»و عبارتند از:  حرف دارای این صفت هستند
 «.ظ، غ، ف، و، هـ ، ی

های صوتی، صدای حرف  ، بر اثر عدم اتصال اندام«حروف ِرخاَوة»هنگام تلفظ  – 0
رو به این حروف،   ایناز ؛ گردد در مخرج، جریان دارد و با حالت سایشی تولید می

گفته می «حروف سایشی»   شود. نیز 
د َ  ط )َبیَن الِش  خاوةَتَوس ُ  (ةِ َو الِر 

ط» باشد؛ و در اصطالح قرائت،  می «ِاعتدال و میانه بودن» ، در لغت به معنای«َتَوس ُ
 ۀکه در نتیج «صوت در مخرج، هنگام تلفظ حرف جریان جزئِی »عبارت است از: 

کامل اندامعدم اتص  آید. های صوتی پدید می ال و عدم جریان 
                                                

 . به دست آوردم مقام و منزلت تو را.5
کرد. . در می0 گریه  که   یابم )زنی به نام( قط را 
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 چند نکته
ط حروف» -5 ه»را «دارای صفت توس  خاوة(»یا  «حروف َبیِنی  ة َو الِر  د َ  .گویند می َبیَن الِش 

 جمع شده است. 5«ِلَنعُمر»یا  «َلم َنرَع »عبارت  در و هستند صفت این دارای حرف پنج
ط» -0 ه، بر اثر  ؛«ت و ِرخَوتحالتی است بین ِشد َ »: «توس  هنگام تلفظ حروف بینی 

کامل اندام کاماًل َحبس و نه به راحتی  عدم اتصال  های صوتی، صدای حرف نه 
 «حروف بینابینی»رو به این حروف  ایناز  ؛دارد «بینابینی»جریان دارد، بلکه حالت 

 گویند. می
کتاب قاموس، -2 را نیز « و، ی»دو حرف   بعضی از علمای تجوید از جمله مؤلف 
ه» ه می« حروف بینی  )نور  دارای هفت حرف، دانند؛ در این صورت، حروف بینی 

  شود. علمی( می
 زمان تلفظ حروفسۀ قایم -4

 باشد؛ مانند: زمان تلفظ حروف متحرک، یکسان و مساوی می
ف   د  َك  -ر  َصر  ب  ل   -ف  ب  م   -س  ک  د  ع  َك  -ی  ی  ر   ن 

کن، با توجه به  ط، متفاوت زمان تلفظ حروف سا ت، رخوت و توس  صفت شد 
ه  می ی  باشد؛ زمان تلفظ حروف رخاوه )به خاطر جریان صوت در مخرج( بیشتر از بین 

ه )به خاطر جریان جزئی صوت در مخرج( بیشتر از  ی  است؛ و زمان تلفظ حروف بین 
 ؛ مانند:0باشد شدیده می

م   ت  ج  ر  خ  َت  -ا  ر  ب  ک  ت  س  م   -ا  ک  ت  ب  ج  ا  ع  ذ  ل   -ا  ك  ا  ر  ح  ل َك َصد  ر    م  ن ش 
ه  ثمرۀ شناخت حروف شدیده و رخاوه و بینی 

که دارای صفت رخوت یا  با شناخت و رعایت این صفات، در هنگام تلفظ حروفی 
که این قطع صوت به توسط است، صوت خود را قطع نمی عنوان  کنیم در حالی 

یان قرآن رواج دارد؛ مانند:  ا الل  »یک آسیب، در میان برخی از قار
ل   ، ا  ون  ر  ک َ ذ   ؛ «ی 

ه می« الم»از حروف رخاوه و « ذال»  باشد. از حروف بینی 
                                                

کنیم. . لم َنرَع، نچرانیدیم، نگهداری 5 َنعُمر، باید آباد   نکردیم ؛  ل 
 باشد. . البته با توجه به نوع قرائت )تحقیق، تدویر و حدر( متفاوت می 0
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که مخرجشان بسیار نزدیک به هم ولی در بقیۀ صفات  همچنین بعضی از حروفی 
ت و رخوت می همین در آنها تفاوت تنها مشترکند، باهم  نمونه: باشد؛برای صفت شد 

صفات  هم و در تمامی  به زدیک که مخرجشان ن« غین»و « قاف»دو حرف 
تنها تفاوت آنها در  ،متضاد)جهر، استعالء، انفتاح و اصمات( با هم مشترکند

ت و رخوت می  باشد. صفت شد 
به هم و در تمامی صفات   که مخرجشان نزدیک« عین»و « همزه»یا دو حرف 

صمات( با هم مشترکند و تنها تفاوت آنها در  متضاد)َجهر، استفال، انفتاح و ا 
ط می ت  توس    باشد. صفت شد 

 ّدت و ر خوت حروفراه تشخیص ش  
گفته شد، در هنگام تلفظ حروف  گونه همان ت و رخوت  که در تعریف شد 

کلی بسته  صوت در پشت مخرج آنها حبس شده و راه خروج صدا به  شدیده،
 ولی در ؛شوند این حروف تولید می  های صوتی، شود و تنها با بازشدن اندام می

چسبند و راه برای عبور هوا  هم نمی های صوتی به اندام هنگام تلفظ حروف رخاوه، 
ه ی  کنند؛ حروف بین   راحتی در مخرجشان جریان پیدا می باز است و حروف به

نه مانند حروف شدیده در پشت  ،صوتیعنی صدا و حالتی بینابینی دارند؛ 
  ی جریان دارد.راحت مانند حروف رخاوه، بهشود و نه  می مخرج، حبس

 ِاسِتعلء -5
باشد؛ و در اصطالح  می «میل به بلندی و باال آمدن»در لغت به معنای:  «ِاسِتعلء»

زبان  ۀباال آمدن انتها و ریش»قرائت، عبارت است از: 
کام باال در هنگام تلفظ حرف  .«به طرف 

به  ،شود تا صدای حرف ، باعث می«صفت استعلء»
کشیده شد کام باال  م طرف  ه و )حجم دستگاه تکل 

 «درشت و پرحجم»افزایش یابد و در نتیجه( حرف، 
گردد گفته  «تفخیم»به این حالت در تجوید  ؛تلفظ 

 شود. می



 
 

 

 
گیر(  71  صفات ذاتی متضاد )فرا

 

دارای هفت حرف  .گویند می «ُمسَتعِلیه»را  «حروف دارای صفت استعلء»: نکته
ظ»و در عبارت  این صفت هستند   جمع شده است. 5«ُخص َ َضغط  ق 

 فالِاستِ  -1
میل به َپستی و پایین »، در لغت به معنای: «ِاسِتفال»

باشد و در اصطالح قرائت، عبارت است  می «آمدن
کام پایین  ۀپایین آمدن انتها و ریش»از:  زبان به طرف 

 .«در هنگام تلفظ حرف
به  ، حرف صدای تا  شود می  باعث  ،«صفت استفال»

کشیده شده و کام طرف م )حجم دستگاه تک پایین  ل 
به این حالت در ؛ گردد تلفظ  «حجم کم  و ک ناز» حرف، کاهش یابد و در نتیجه(

  شود. گفته می «ترقیق»تجوید 
 :نکتهچند 

بیست و یک حرف . گویند می «ُمسَتِفله»را  «حروف دارای صفت ِاستفال» -6
ز َ »و در عبارت  دارای این صفت هستندباقیمانده  ت ع  ُد َحرَفُه  َثب   إذ َسل َ  َمن ُیَجو  

 جمع شده است. 0«َشکا
باید  واقعدر   باشد؛ گذاری حروف، به مسَتعلیه و مسَتفله، از باب مجاز می نام -0

ݩ  حروف الُمستعلال»شود: گفته ݧ ݧ ، 2«سانها الل   نَد سان والحروف الُمسَتفُل ع  ها الل   نَد ی ع  ݧ
که در هنگام تلفظ، زبان، میل به باال یا پایین پیدا  کند. می یعنی حروفی 

یشۀ زبان است و بقیۀ اجزای زبان، نقشی در این صفت  -2 ک در استعالء، ر مال
که باال «خ، غ، ق»ندارند؛ برای نمونه: در تلفظ سه حرف  یشۀ زبان است  ، تنها ر

یشۀ زبان(،«کاف»آید ولی در حرف  می یشۀ  باال می ، تنها انتهای زبان)قبل از ر آید و ر
 روند. ین رو جزء حروف مستعلیه به شمار نمیا ماند؛ از زبان، پایین می

                                                
گرما، به خان 5  کوچک  و َتنگ قانع باش. ۀ. در فصل 
که حرفش را نیکو ادا می0 کسی  ت و بزرگواری  که از بی . نگهدار عز  کند. کند، هنگامی   دندانی شکایت 
 .15-10القرآن، ص یل الحصری، احکام قراءة. محمود خل2
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یاد نمی استعالء، صفت ذاتی حرف است و تحت هیچ شرایطی، -2 شود؛  کم یا ز
یاد می اما آن کم و ز گردد، صفت تفخیم حروف مستعلیه  چه در حاالت مختلف، 

که جزء صفات عارضی می  باشد. است 
در معنای استعالء ، حاالت تفخیم حروف مستعلیه را 5بعضی از معاصرین -1

گفته  اند: دخالت داده و 
جاه َض ا  »و اصطالحًا: « االرتفاع»لغًة: « االستعالء» وت ع  ت  طق بالحرف  نَد غط الص  الن 
ݨݨݨݧ  لوالُع  ی الحنک  لَ ا   ݧ   َی ه  »ستعلیة: ؛ و الحروف الُم «یݧ

د الص َ الحروف ال َ وت تی َیَتَصع َ
طق ب   نَد ع   ݩݩ األعل نک  ی ا لَح لَ ها ا  الن  ݧ ݧ ݧ  «.یݩݩݩ  ݧ

گرفته 21و احتمااًل این تعریف را از نهایةالقول المفید فی علم التجوید)صفحۀ  )
که در رابطه با نام یکون  و یجوز ان» گذاری حروف مستعلیه آورده است: باشد 

 «.عل  ُکل ُ ما حل  فی عال  َفُهو ُمسَت و    و لُ ها مستعلیة لخروج صوتها من جهة الُع تسمیُت 
گفته است: و همچنین در تعریف  استفال 

جاها  »و اصطالحًا: « االنخفاض»لغًة « اما االستفال» طق عندالهواء  غط  َض  ت   الن 
فل نکالَح  یلَ ا   بالحرف ݩ  الس ُ ݧ ݧ   الحروف َی ه  »؛ و الحروف المستفلة: «یݧ

ُد ال تیال َ  یتصع 
طق   نَد ع   وتالص َ  ݩݩݩݩ  األعل نک  لَح  ا یلَ ا   هاب   الن  ݧ ݧ ݧ  .«یݧ

مهراء »در تلفظ حرف  کام باال «الم جالله اهلل»و تغلیظ « ُمَفخ  ، نیز صدا به طرف 
گفته شود؛   کشیده می که همه  اند این حروف جزء حروف مستفله هستند؛  در حالی 

گر در تلفظ حروف مستعلیه،  است تفخیم ۀنتیج باال، کام طرف به صدا شدن کشیده و ا
کشیده می کام باال   م این حروف است.خاطر صفت تفخی شود به صدا به طرف 

صف علت که مشهور است  حروف نمودن مت  مستعلیه به صفت استعالء، همانگونه 
یشۀ زبان،به»خاطر به کام باال درهنگام تلفظ حرف می باالرفتن انتها ور  «.باشد طرف 

یت مستعلیة، ألن َ الل   »گوید:   هـ( در این باره می222ابوعمرو دانی)متوفای سان ُسم 
ݧ لها ا  علو ب  یَ  ݩݩݩݩݩ  ݧ ݧ یتنک ... الَح  هة  ی ج  ݧ ݩݩݩݩݧ  لا   هاب   علویَ ال   سانالل    ألن َ  ة،فلمست ُسم  ݧ ݧ  هة  ج   یݧ

 0«.نکالَح 
                                                

ݡ، حلیة5  .525-520التالوة فی تجویدالقرآن، با اشراف ایمن رشدی سوید، ص . رحاب محمد مفید شققیݬݔ
 .50. ابوعمرو دانی، التحدید فی االتقان و التجوید، ص0



 
 

 

 
گیر(  77  صفات ذاتی متضاد )فرا

 

ݩݩݩݩ  َیسَتعل فاالستعالُء أن»نویسد:  هـ( نیز می5521محمد مرعشی)متوفای ݧ ݧ سان الل    ی أقَصیݧ
ݩݩݩݩ  لالحرف ا  النطق ب   نَد ع   ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩ  ک األعلَن الَح  هة  ی ج  ݧ ݧ ݧ کاف از و  5«یݧ در رابطه با خروج حرف 

ی االستعالء فی اصطالحهم، عتبر ف  الُم  أن َ »کند:  حروف مستعلیه، استدالل می
ݩݩݩݩݧ  سان، سواٌء استعلالل    قَصیاَ  ستعالُء ا   ݧ ݧ ݩݩݩݩݧ  م ال ... و الکاف الیستعلسان اَ الل    ة  ی  ق  بَ  عُه ی َم ݧ ݧ ݧ ی ݧ
  0«هط  َس َو  سان َو الل    أقَصی ین   ما بَ ها إال  ب  

 ثمرۀ شناخت حروف ُمسُتعلیه و ُمسَتِفله
مخرج، تنها با شناخت و رعایت این دو صفت از همدیگر تمیز  بعضی از حروف هم

، از یک مخرج ادا شده و «صاد»و « سین»داده می شوند؛ برای نمونه: دو حرف 
با « صاد»دارای صفات همس، رخوت، اصمات و صفیر هستند؛ تنها تفاوت حرف 

که باعث می، در ص«سین» شود این حرف، درشت  فت استعالء و اطباق آن است 
طباقش نیز از  گرفته شود، صفت ا  و پرحجم تلفظ شود و اگر صفت استعالء از آن 

کم به« سین»بین خواهد رفت و همانند حرف   حجم ادا خواهد شد. صورت نازک و 
َجهر، ، از یک مخرج ادا شده و دارای صفات «ظاء»و « ذال»همچنین دو حرف 

خوت و اصمات می  و استعالء صفت در، «ظاء» با «ذال»باشند؛ تنها تفاوت حرف  ر 
گر و شود تلفظ پرحجم و درشت حرف، این شود می باعث که است آن اطباق  ا
 همانند و رفت خواهد بین از نیز طباقشا   صفت شود، گرفته آن از استعالء صفت
  .شد خواهد ادا حجم کم و نازک صورت به «ذال» حرف

 راه تشخیص استعلء و استفال حروف
که دهان خود را باز «خ، غ، ق»جلو آینه ایستاده و به تلفظ سه حرف  ، )در حالی 

کرده و به نگه داشته که  اید( دقت  کام باال »خوبی خواهید دید  یشۀ زبان به سوی  ر
 نیز باید رعایت شود.«ص، ض، ط، ظ»؛ این حالت در چهار حرف«شود می کشیده
که دهان خود را باز نگه «، ح، عـ ه»ین به تلفظ سه حرف همچن ، )در حالی 
کرده و  به داشته که  اید( دقت  یشۀ زبان به»خوبی خواهید دید  طرف پایین فرود  ر

 ؛ این حالت در بقیۀ حروف مستفله نیز باید رعایت شود.«آید  می
                                                

 .52. محمد مرعشی، جهد المقل، ص5
 . همان.0



 
 

 

 
یس تجوید  َمة به ضمیمۀ راهنمای تدر  70 شرح َمنظوَمُة الُمَقد  

 

 ِاطباق -7
شدن و روی هم  منطبق»، در لغت به معنای «ِاطباق»

باشد؛ و در اصطالح قرائت،  می« گرفتن دو سطحرقرا
گرفتن سطح زبان با روی هم قرار»عبارت است از: 

 .«در هنگام تلفظ حرف 6سقف دهان
شود تا صدای حرف، بین  ، باعث می«صفت اطباق»

کام باال محصور شده و درشتی آن  سطح زبان و 
 بیشتر از سایر حروف مستعلیه باشد.

ص، ض، »گویند و چهار حرف  می «قهُمطب»را  «طباقحروف دارای صفت ا»: نکته
  باشند. میدارای این صفت  «ط، و ظ

 ِانِفتاح -2
طباق، در لغت به معنای «ِانِفتاح» ِافتراق و »، ضد ا 

باشد و در اصطالح قرائت، عبارت  می «جدابودن
بودن سطح زبان از سقف دهان در جدا»است از: 

 .«هنگام تلفظ حرف
شود تا صدای سایر  باعث می، «صفت ِانفتاح»

کام  حروف مستعلیه )خ، غ، ق( بین سطح زبان و 
کمتر از حروف مطبقه )ص،ض، ط، ظ( باشد.  باال محصور نشده و درشتی آنها 

حرف گویند و بیست و چهار  می «ُمَنفِتحه»را  «حروف دارای صفت ِانِفتاح»: نکته
 .ندباش میدارای این صفت  (مطبقه حروف جز به) باقیمانده

 َقه و ُمنَفَتَحهثمرۀ شناخت حروف ُمطب
ستعالء  حروف ُمطبقه نیز بهتر  و  طباق، صفت  ا  با شناخت و رعایت صفت ا 

ل یکدیگرند( به کامل خوبی آورده  تر آورده خواهد شد و اگر این دو صفت)که مکم  
                                                

شود با این حال جزء  حروف  زبان با سطح دهان منطبق میبخشی از سطح « جیم». در تلفظ حرف  5
که ریشۀ زبان هم شمار نمی مطبقه به که در تعریف اطباق  زمان باال نمی رود چرا  آید، از این رو بهتر است 

کام باال هباال آمدن ریش»گفته شود:  کام باال و منطبق شدن وسط زبان با   «.و وسط زبان به سوی 



 
 

 

 
گیر(  71  صفات ذاتی متضاد )فرا

 

« ذال»به « ظاء«  و حرف« تاء»به « طاء»و حرف « سین»به « صاد»نشوند، حرف 
صورت ناقص ادا خواهد شد؛ اضافه بر آن، درشتی  به«ضاد»گردند وحرف می لتبدی

  باشد. و پرحجمی حروف مطبقه نسبت به سایر حروف مستعلیه نیز بیشتر می
 راه تشخیص اطباق و انفتاح حروف

گفته شد:  و این حالت، در « شدن بخشی از سطح دهان منطبق»در تعریف اطباق 
که در هنگ حروفی پیش می کام باال آید  ام تلفظ آنها، سر  زبان و یا سطح آن به طرف 

کنیم، سطح زبان به یشۀ زبان را نیز به آن اضافه  گر ر کامل با  کشیده شود و ا طور 
که حالت  گیرد و به سطح دهان، حالت انطباق به خود می همین خاطر است 

« دصاد و ضا»کمتر و در دو حرف « ظاء»بیشتر و در حرف « طاء»اطباق در حرف 
  باشد. متوسط می

 ِاصمات -7
کت» ، در لغت به معنای«ِاصمات» باشد و در اصطالح قرائت،  می «بودن سا

  .«ادا شدن حرف سخت و سنگین»عبارت است از 
 ِاذالق -63
و در اصطالح قرائت،  باشد می «بودن تیزبودن، روان» ، در لغت به معنای«ِاذالق»

 .«فشدن حرآسان و روان ادا»عبارت است از: 
که دارای این صفت هستند،حروف ن  ُلب   »باشد و در عبارت  شش حرف می ی  م   «َفر َ

کرد( جمع شده است.   )از عقل فرار 
 :نکتهچند 

را  «حروف دارای صفت اذالق»و  «ُمصِمته»را  «حروف دارای صفت اصمات» -6
 گویند. می «ُمذِلقه»
وف ندارد و تنها نقشی در تلفظ صحیح حر ،اذالقو  اصمات این دو صفت -0

کلمات می کتب  کاربرد آن، تشخیص عربی بودن  باشد؛ از این رو در بعضی از 
 تجوید نیامده است.
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که از سه حرف بیشتر و  نمیای یافت  کلمه ،در زبان عربشود  گفته می -2 شود 
مانند: َعسَجد )به معنای طال( و َزهَزقه )به  ؛باشند «ُمصِمته»حروف آن،  ۀهم

م سخت و ز ۀمعنای خند کلماتی برای دستگاه تکل  که تلفظ چنین  یاد(، چرا 
باشند تا از سنگینی ناشی از  «ُمزِلقه»سنگین است و حتمًا باید یکی از حروف آن، 

کلمه گردد و  کاسته  ته    آسان و روان تلفظ شود. ،تعدد حروف ُمصم 
  صفات ذاتی غیر متضاد )اختصاصی(

ُزها:  -24 ب  ن ُ »َصق  اٌی سی  :   «صاٌذ َو ر  َله ٌ لق َ ذٍّ »ف َ طب ُ خ َ :، َو الل  «ف ُ ن ُ  ی 
و « قطب جد»است؛ حروف دارای قلقله: « صاد و زاء و سین»حروف دارای صفیر: 

  )صفت( لین:
ـــاٌء َسَک » -25 خاواٌو َو ی  ـــــــــــب َ ق َ ا َو ای  َلــــ  ـــــــب  ب  ـــــــــخ، َو ا«ُهماف َ : ُصح   زاف ُ ــــح  ی   الا 

اکن و مفتوح باشد، قبل از آنها؛ و )صفت( انحراف، )برای( واو و یایی است که س
  صحیح است.

ی  -26  الل»ف  
اء  اݨ  ل«م  َو الز  ع  ُ زٍّ ج  کزی 

ی َ ی:  َو   ، َو ی   ش    ق َ ن ُ »ل لب  َ ی  اًذا»، «الش   َط «: ص   لاسب َ
؛ و برای )صفت( تفشی: «راء»)صفت( تکریر: قرار داده شده برای  و «الم و راء»در 

  ت( استطاله استاست و )برای( ضاد: )صف« شین»
پردازد  الجزری در ادامه معرفی صفات، به معرفی صفات ذاتی غیر متضاد می ابن

 یرد.گ که مورد بررسی قرار می
یتی با یکدیگر  حالت»: «اد )اختصاصی(ضصفات ذاتی غیر مت» هایی هستند که ضد 

که هیچیک  حروفی یافت می و ؛ندارند )و اختصاص به بعضی از حروف دارند( شوند 
 .«را نداشته باشد گذشته از اوصاف

که مشهورتر  از میان صفات غیر متضاد، به توضیح صفاتی می و دارای  پردازیم 
  .هستندکاربرد بیشتری 

 صفیر -6
ی شبیه صدای یمانند، و یا صدا صدایی است سوت»، در لغت به معنای «صفیر»



 
 

 

 
 05  ذاتی غیرمتضاد )اختصاصی(صفات 

 

، و در اصطالح قرائت، عبارت است از : «پرندگان
که هنگام تلفظ سه حرف صدای سوت م» انندی 
 .«شود شنیده می« زاء، سین و صاد»
، مجرای هوا در «زاء، سین و صاد»در هنگام تلفظ  

کاماًل تنگ شده و با سایش و فشار هوا در  مخرج آنها 
مانندی شنیده  مخرج این حروف، صدای سوت

که به آن  می   گویند. می «صفیر»شود 
 :چندنکته

 گویند. می «هَمصفورَ »را  «رحروف دارای صفت صفی» -5
ت حرف» های صفیر، از نشانه -0  رود. شمار می به« ُقو 
تر از دو  دلیل داشتن صفات استعالء و اطباق، قوی ، به«صاد»صفیر  حرف  -2

جهت دارابودن صفت َجهر،  به« زاء»است؛ پس از آن، حرف « زاء و سین»حرف 
تر از  بودن، ضعیف دلیل  مهموسه به« سین»باشد؛ و حرف  می «سین»تر از حرف  قوی

 دو حرف دیگر است.
که: برخی معتقدند  در پایان، بیشتر  «صفیِر حرف صاد»تذکر این نکته الزم است 

گفت صفیر  آن،  است؛  که باید  خاطر اجتماع دو  است و این، به «تر قوی»درحالی 
که باعث درشت تر اداشدن حرف  تر و پرحجم صفت استعالء و اطباق است 

صورت قوی(  تر)به تر و پرحجم می شود؛ در نتیجه، صفیر آن نیز درشت« صاد»
 خواهد بود.

صورت  خاطر اجتماع دو صفت استفال و انفتاح به به« زاء و سین»اما دو حرف 
کم کم حجم تلفظ می نازک و  حجم ادا  شوند؛ در نتیجه، صفیر  آنها نیز نازک و 

 گردد. می
زدن نیست؛  و سوت« صاد»میدن بیشتر در مخرج در د ،«سین»با « صاد»پس تفاوت 

یان، در تلفظ « صفیر»بودن  بلکه در قوی و پرحجم که بعضی قار آن است؛ آسیبی 
 شوند. ، مرتکب می«صاد»حرف 
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 له لَق قَ  -8
جا  بهاضطراب و جا» ، در لغت به معنای«َقلَقله»

باشد، و در اصطالح قرائت، عبارت است  می «شدن
شدن صدای  ج حرف و آشکارجایی مخر جابه»از: 

 .«حرف در هنگام سکون
که در عبارت پنج حرف، دارای صفت قلقله هستند 

حروف »جمع شده است و به آنها  «ُقُطب َجد»
 گویند. می «ُمَقلَقل

ت پدید ت َجهر » ، اجتماع دو صفت َقوی   «َقلَقله» ۀعل   .است «و شد 
ت»و صفت  «عدم جریان آزاد َنَفس»باعث  «َجهر»صفت   عدم جریان »باعث  «شد 

کاماًل متوقف و زیر فشار شدید در  ؛گردد می «صوت در این صورت صدای حرف، 
جایی مخرج  و تنها راه شنیدن شدن صدای حرف، جابه شود می مخرج، حبس

که صدای آن می  شود. شنیده می اآشکار ،باشد به طوری 
کتاب ضعیفی )یک  های تجوید آمده است: حرف ُمَقلَقل، حرکت در بعضی از 

؛ و این اند کردهنوع حرکت، اختالف  ۀگیرد و سپس دربار خود میسوم حرکت( به 
ک  ۀدادن نحواشتباه به خاطر عدم تمیز کن ُمَقلَقل با حرف متحر  تلفظ حرف سا

گفت می کرده عده» ،ابن الجزری ۀباشد و به  که قلقله، حرکت است در  ای خیال  اند 
که چنین نیست  .5«حالی 

کیفیت تلفظ  برای بهتر یت تلفظ  ۀ، مقایس«حرف مقلقل»روشن شدن  کیف  بین 
کن و متحرک الزم است:   حرف سا

 مثال همراه تولید نحوة تولید حرف حرف
کن م سا س   چیزي نیست از برخورد دو عضو دستگاه تکل   ا 

ک م متحر  ــــــــحرکات  از جدا شدن دو عضو دستگاه تکل  ــــــݨݨݨݨݨَ ـــــݭݭݭݭ   س  س   َس  ݨݦݦݨݨݨُ
م ُمَقلَقل ق   چیزي نیست از جدا شدن دو عضو دستگاه تکل   ا 

                                                
 .022، ص5ر، ج. ابن الجزری، النش5
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کن غیر ُمَقلَقل ۀنحو -5 ود : از برخورد دو عضو دستگاه تکلم به وجتولید حرف سا
؛ ،گانه؛ مانند َاس   آید، بدون همراهی حرکات سه می  َاف 

آید،  ی: از جدا شدن دو عضو دستگاه تکلم به وجود متولید حرف متحرک ۀنحو -0
، گانه؛ مانند: َس، س  ، ُف؛ همراه با حرکات سه   ُس ـ َف، ف 

کن ُمَقلَقل ۀنحو -2 م به تولید حرف سا : از برخورد و جدا شدن دو عضو دستگاه تکل 
. وجود می ، َاج  گانه؛ مانند َاق   آید، بدون همراهی حرکات سه 

گرفت:  میاز این مقایسه،  کن  توان نتیجه  ک حرف سا مَقلَقل با  تنها وجه اشترا
م در هنگام تلفظ میک، در جدامتحر   باشد با این  شدن دو عضو دستگاه تکل 

که برخالف حرف متحرک، هیچ حرکتی همراه آن   .نیستتفاوت 
  

 یغرٰ ی و ُص برٰ ُک  ۀقلقل
ت ؛ در این صورت باید دق  «استحرف ُمَقلَقل در حالت وقف  ۀقلقل»: «یبرٰ ُک  ۀقلقل»

کاماًل  کرد   آشکار شود؛ مانند:تا صدای حرف، 
ق    ح  ال  ق   -ب  ل  یط   -خ  ح  ط   -م  ط  ا ت ش  ل  ت ب    -و   و 

َصب   ان  ج    -ف  ح  ج   -ف ی ال  ر  َشد    -ب  ول د   -ا  م  ی  ل    و 
، در این صورت فرقی «استحرف ُمَقلَقل در حالت وصلی  ۀقلقل» «یرٰ غُص  ۀقلقل»

کلمه باشد؛ مانند: نمی   کند در وسط یا در آخر 
م   و  ق  ا   -ا  م   ق  م  ف  ن  ی  ل  ا   -ف  ه  راف  ط  ا -ا  ن  د  ط  و  اه  ط  ا ت ش  ًرا -و  ل  ج   ا 

ا ه  ن  ج  م  ر  اخ  یم   -ف  اه  ر  ب  ل ی -ا  َصب  و  ا  ان  ل   -ف  خ  د  قد  َک  -ی    ان  ل 
 :نکتهچند 

کلمه و هنگام وقف پدید می قلقله -5 که در آخر  که  ای  آید، آشکارتر از موردی است 
کلمه باشد کن شود، قلقلا ؛در وسط  آن  ۀگر دارای تشدید باشد و در هنگام وقف سا

ت  ۀنیز آشکارتر است و باید در قلقل از حالت قبل د دق  که به صورت  کردغیر مشد 
د تلفظ نشود.  مشد 
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ت»نیز دارای دو صفت « همزه»حرف  -0 است و طبق قاعده باید در « َجهر و شد 
ک به« قلقله»هنگام سکون، صفت  گیرد ولی ا را از حروف  ثر علمای تجوید، آنخود 

 اند: و برای آن، دودلیل آورده  ُمَقلَقل خارج ساخته
کن در هنگام سکون، حالت تخفیف به-0-5 گیرد؛ از این رو  خود می همزۀ سا

 5نیازی به قلقله نخواهد داشت.
کن، صفت قلقله داده شود، صدایی همانند صدای حالت  -0-0 گر به همزۀ سا ا

ع و سرفه شود؛ برای پرهیز از این حالت، همزه را آرام و بدون  ودن شنیده مینم تهو 
ت همزه،  کنند؛ فشار در مخرج ادا می شود و نیازی به  کمتر می در این صورت، شد 
 0قلقله نخواهد داشت.

کاف»دو حرف  -2 ت هستند ولی صفت « تاء و  هرچند دارای صفت شد 
 کند. نیاز می بی ، آنها را از قلقله، «َهمس»

کند   کسی سؤال  پذیر است؟  چگونه امکان« حروف مهموسۀ شدیده»ممکن است 
ت( و از طرف دیگر،   جریان  َنَفس)همس(! از یک طرف، عدم جریان صوت )شد 

گفت: این حالت، پذیرد؛ نخست  در دو مرحله ولی سریع انجام می  در جواب باید 
یان َنَفس)َهمس(،  ت( و بالفاصله َجَر تا صدای حرف  عدم جریان صوت)شد 

ك  شنیده شود؛ مانند: 
 
ت  أ

 
که بعد از قطع صوت، بالفاصله صدای ، أ با « کاف و تاء»، 

گر َنَفس جریان پیدا نکند، صدای  جریان آزاد َنَفس تولید می  «تاء و کاف»گردد؛ و ا
اء، مرتکب آن می شنیده نمی که برخی از قر   شوند. شود؛ آسیبی 

 به نکات زیر، الزم است:در تلفظ حروف ُمَقلَقل، توجه  -2
کن ادا شده و صدای حروف، به هیچ  ُمَقلَقل به آسانی و به حروف -2-5 صورت سا

 حرکتی، تمایل پیدا نکنند.
 شوند. ُمَقلَقل به حرف همزه ختم نمی حروف -2-0
کشیده نشوند. حروفصدای  -2-2  ُمَقلَقل 
 ه نیفتد.ُمَقلَقل و حروف بعدی فاصل حروفدر قلقلۀ صغری، میان  -2-2

                                                
 .022، ص5الجزری، النشر، ج . ابن5
 .52. مرعشی، جهد المقل، ص0
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 لین -3
، و در اصطالح قرائت، عبارت است از: «َنرمی و روانی»، در لغت به معنای «لین»
 .«نرم و آسان تلفظ شدن حرف از مخرجش»

نه»را  «حروف دارای صفت لین»: نکته کن   دو حرف واو ؛گویند می «َلِی  یای سا ما  و
ݨ  ـــ)ـقبل مفتوح  ݧ ،  ــــݨݨݨݨݧ ـݨݨݨݦݦݦݦݦݦݨݨ  ـــــو  ( ــ کشش دارای این صفت هستند ی  پذیر  و ویژگی آنها، روان و 

  باشد؛ مانند: بودن می
َت  و  د  ن   -غ  ی  م   -د  ه  ن  و  ر  م   -ت  یه  د  ی  م   -ا  ت  ف  ج  و  ن   -ا  ي  م  و    ی 

ی» کشش   «حروف مد   ایناز  ؛شوند تلفظ می ،حرکات نیز نرم و روان، همراه با مد  و 
  شود؛ مانند: گفته می «لین و حروف مد  »رو به آنها 

ا یه  وح  ون ی -ن  وم 
ل  ا ت  ل  ا -ف  ه  یر  و ن  د  ون ی -ت 

ات    ء 
َنه»های حروف  از ویژگی یادسپاری: آنهاست و  بودن پذیر کشش، مد و «لی  

کنی «لین»صفت  ی دارد)الف و واو و یاء سا ، در واقع اختصاص به حروف مد 
که به نرمی و  که بعد از حرکت همجنس خود قرار می آسان، همراه با گیرد( 

گفته « حروف مد  و لین»شوند؛ از این رو به آنها  کشش)دو حرکت( تلفظ می
 شود. می

کشش آن گیرند، مد  و  کن، بعد از حرف مفتوح قرار  گر واو و یاء  سا کمتر  حال ا دو، 
شدن( محفوظ است؛ از این رو تنها  تلفظ ولی صفت لین  آنها)نرم و آسان شود، می

 شود. گفته می «حرف لین»به آنها 
کن واقع شود)هنگ که بعد از آنها حرف سا نه زمانی است  ام ثمرۀ شناختن حروف لی 

  گردد. حکم مد   سکون عارضی در آن جاری می وقف(؛ در این صورت،
 ِانحراف -4
باشد، و در اصطالح  می «شدن به سوی دیگر متمایل» ، در لغت به معنای«ِانحراف»

 .«یل شدن صدای حرف به سوی مخرج حرف دیگرمتما»قرائت، عبارت است از: 
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، راه خروج «الم»هنگام تلفظ حرف 
شود، و  صدا از راه مستقیم بسته می

صدای الم به طرف مخرج حرف 
منحرف شده و از آنجا خارج « ضاد»

هنگام تلفظ حرف  همچنینشود؛ می
یک ،حرف صدای،راء  ،زبان سر   ۀبه بار

گردیده و از آنجا خارج می ر  هدایت شده وباعث قطع و وصل سریع س  شود؛ از زبان 
باشند و به این دو  می «صفت انحراف»، دارای«الم و راء»اند: دوحرف گفته این رو

  گویند. می «ُمنَحِرفه»حرف، 
 تکریر -5
کردن» در لغت به معنای «َتکریر» باشد و در اصطالح قرائت، عبارت  می «تکرار 

 .«حرف راءزبان برای تلفظ  لرزش سرِ »است از: 
 ۀزبان در برخورد با لث ، از لرزش )تکرار رفت و برگشت سریع( سر  «حرف راء»

 است« راء»ناپذیر حرف  ، صفت ذاتی و جدا«تکریر»؛ گردد میهای باال تولید  دندان
گر آورده نشود، حرف راء شنیده نمی شود؛ اما از تکرار اضافی آن، به ویژه در  و ا

کن و مشدد بودن   ید جلوگیری شود؛ مانند:با ،هنگام سا
ل   س  ر  ر   -ا  ج  اه  َض  -ف  ر  لا  ا ا  ر  ن  ج   یم   -ف  ح  ن  الر   م  ح  لر  

 
ت   -  ٱ ز  ر     ب 

ی -1  َتَفش 
ی» باشد؛ و در اصطالح  می «انتشار و پخش شدن»، در لغت به معنای: «َتَفش 

انتشار و پخش شدن هوا در سطح زبان، هنگام تلفظ حرف »قرائت، عبارت است از: 
 .«شین

که شیاردار شده«شین»هنگام تلفظ  به سقف دهان نزدیک  ،، وسط زبان در حالی 
 کند. شده و هوا از داخل، روی سطح زبان، پخش و جریان پیدا می

که در هنگام تلفظ سه حرف  نیز صدا در « ض، ف، ث»الزم به یادسپاری است 
هنگام  ولیاست؛ شود اما جریان هوا محدود به مخرج آنها  مخرجشان پخش می
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یادتر و در هم رو،  این شود؛ از فضای دهان، پخش می ۀتلفظ حرف شین، جریان هوا ز
  باشد. می «حرف شین»، مخصوص «صفت تفشی»

 ِاسِتطاله -7
کشیده»در لغت به معنای  «ِاستطاله»  «شدن امتداد و 

از:  است باشد و در اصطالح قرائت، عبارت می
ک کشیده» زبان تا  ۀنارشدن صدای حرف از ابتدای 

 .«مخرج حرف الم
کنار«صفت استطاله» زبان  ۀ: بر اثر برخورد تدریجی 

های آسیا و جریان صوت از میان آنها به  با دندان
 بیشتر از سایر حروف باشد. «ضاد»گردد تا زمان تلفظ حرف  می آید وباعث وجود می

؛ گویند می «حرف ُمستطاله»باشد و به آن  می «ضاد»: مخصوص حرف «استطاله»
گردد صدای حرف در فاصلۀ میان  ابتدا و انتهای  بودن مخرج آن، باعث می طوالنی

کند؛ از این رو نباید این حرف را  کنارۀ زبان و دندان های َاضراس، امتداد پیدا 
کرد، درشت 5«دال»صورت  به که حرف  شده تلفظ  دارای صفت « دال»چرا 
ت» است و در تلفظ آن، نباید صدا  «رخاوه»دارای صفت « ضاد»حرف  اما ،«شد 

 قطع شود.
گردد و  ، باعث جریان بیشتر صدای آن، در مخرج می«ضاد»استطالۀ حرف  نکته:

« ضاد»اداشدن حرف  تر  باعث نرم شدن زمان تلفظ حرف، تر این امر،اضافه بر طوالنی
 شود. می« ظاء»نسبت به 

                                                
دین، برای تسهیل در یادگیری حرف 5 م»را تشبیه به  ، آن«ضاد». متأسفانه بعضی از متجو  « دال مفخ 

که تمامی علمای تجوید بر اشتباه می بن  بودن آن، اتفاق نظر دارند؛ از جمله، مکی کنند؛ امری 
کتاب 227)متوفایطالب ابی عایة فی تجویدالقراءة»هـ( در  کتاب 222و ابوعمرو دانی)متوفای« الر  هـ( در 

کتاب ارزشمند 022الجزری)متوفای و ابن« التحدید فی االتقان و التجوید» التمهید فی علم »هـ( در دو 
 شویم: ای از ترجمۀ آن را یادآور می که فشرده« النشر فی القراءات العشر»و « التجوید

کسانی آن را خوب تلفظ «ضاد»هیچ حرفی مانند حرف » کمتر  ، بر زبان، سخت و دشوار نیست و 
و بیشتر مردم مصر و بعضی از اهل « ظاء»را همانند  آن کنند؛ بیشتر مردم شام و بعضی از اهل مشرق، می

گروهی دیگر، آن«طاء»را ممزوج با  مغرب، آن م(  و  تلفظ « و راء ضاد»را مخلوطی از  ، )شبیه دال مفخ 
که هیچکدام جایز نیستند می  .«کنند 
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کوتـاه بـودن زمـانیادسپاری ، در  طاله بـا مـد  ست  کشـش صـوت در اسـتطاله و  : تفاوت ا 
کشــش صــوت در  اسـت؛محـدود بــودن مکــان آن بــه مخــرج ضــاد  کــه زمــان  در حــالی 

ی، بیشـتر ینـی از دسـتگاه تکلـم  حروف مد  و محـدود نبـودن مکـان آن بـه قسـمت مع 
 کند. صدای حروف مدی در تمامی فضای حلق و دهان امتداد پیدا می ؛باشد می

که ابن کتابالجزری به مع اضافه بر صفاتی  های تجوید  رفی آنها پرداخته و در همۀ 
ت  گیرد، صفات شناخته مورد بررسی قرار می ی  که اهم  شدۀ دیگری نیز وجود دارند 

کمتر از صفات ذکرشده نیست، و بهتر می کنند؛  توانند در قرائت، نقش آنها،  آفرینی 
  پردازیم. به بررسی چند مورد آن، می

ه -2  ُغن 
ه» که از مجرای بینی خارج می»ای ، در لغت به معن«ُغن  ؛ و در «شود صدایی است 

که هنگام تلفظ آنها از »اصطالح قرائت، عبارت است از:  صدای همراه میم و نون 
 .«شود مجرای بینی خارج می

ه»  ،و بدون آن، میم و نون «استناپذیر میم و نون  صفت ذاتی و جزِء جدا»: «ُغن 
ق پیدا نمی کنرو در تل ایناز  ؛کند تحق   ،به ویژه در هنگام وقف ،فظ میم و نون سا

که حتمًا ُغن     شنیده شود؛ مانند: ،میم و نون ۀباید دقت شود 
یم   ح  لر  

 
ين   -ٱ م  ال  ع  ل 

 
ين   -ٱ ع  ت  ين   -ن س  آل   ا الض َ   و  ل 

ه  .با توجه به حاالت میم و نون، مختلف است ،زمان ُغن 
ه» کن و »: در «کمترین زمان ُغن  بوده و  «اصلی ۀُغن  »که  است «متحرکمیم  و نون سا

 کند. بدون آن، حرف میم و نون تحقق پیدا نمی
ه» کن»: «بیشترین زمان ُغن   است «هنگام مشدد بودن و یا ادغام و اخفای میم و نون سا

  کند. دو حرکت در مجرای بینی جریان پیدا می ۀبه انداز بوده و «زائد وفرعی ۀُغن  » که
 ِخفاء -7
باشد؛ و در اصطالح قرائت،  می «بودن ِاسِتتار و پنهان»لغت به معنای ، در «ِخفاء»

 .«پنهان و مخفی بودن صدای حرف هنگام تلفظ آن»عبارت است از: 



 
 

 

 
 01  ذاتی غیرمتضاد )اختصاصی(صفات 

 

ه و هاِویه»را  «حروف دارای صفت ِخفاء» چهار حرف ؛ گویند می «حروف َخِفی 
ی و حرف هاء»  .دارای این صفت هستند  «حروف مد 

ی حروف خفای وخفای حروف   وسعت ترتیب   آنهاست؛ بودن المخرج وسیع طرخا به مد 
ی چنین است:  ابتدا  ی»مد  ی»و سپس « الف مد  ی»و بعد از آن « یاء مد   «.واو مد 

ی قبل از  به کامل حروف مد  که برای تلفظ  ی است  خاطر صفت خفای حروف مد 
کید همزه، کشیده شود، تا مبادا به که شده تأ ی بیشتر  بودن  طر پنهانخا مد  حروف مد 

ی به ی و سختی همزۀ بعد از آن، حروف مد   کلی ساقط شوند. حروف مد 
که تلفظش  به کلی وقتی تلفظ حرفی سخت باشد و بعد از حرفی واقع شود  طور 

کند و حرف آسان، در  آسان است، َطبع  انسان، تمایل و اهتمام به سخت پیدا می
ز این رو الزم است، اهتمام بیشتر ی رود؛ ا کلی از بین می معرض فراموشی است و به

 به حرف آسان شود.
 خاطر اجتماع صفات ضعیف در آن است. ، به«هاء»اما خفای حرف 

های ضعف حرف است و در هنگام سکون، نمود بیشتری پیدا  از نشانه« خفاء»
که بر بیان  در معرض حذف قرار می« هاء»کند و حرف  می گیرد؛ از این رو الزم است 

ظت شود؛ محافظت بر بیان آن، به تقویت صدای آن است و تقویت آن، آن، محاف
گر این محافظت صورت نگیرد،  به فشار واردآوردن مختصر به مخرج آن می باشد و ا

 5رود. می بین از کلی به تلفظ، در دهان، از مخرج دوربودن المخرج بودن و خاطر وسیع به
ی»دلیل صفت خفای  به که در روایات، سفارش اس« هاء»و حرف « حروف مد  ت 

کنید: که آنها را فصیح، آشکار و روشن ادا   شده 
ا»قال الباقر؟س؟:  ذ  ن ت   إ  ذ  

 
ح   أ ص  ف 

 
أ ف   ف  ل 

أ  ال  اء   و   ب  ه   0«ال 
( فصیح)آشکار و روشن ار« هاء»و « الف»گویی،  امام باقر ؟س؟ فرمود: وقتی اذان می

کن.  ادا 
                                                

 داند. می« خفای حرف هاء»را « هاء ضمیر»الجزری، علت اشباع   . ابن5
کلینی، الکافي0 م. محمد بن یعقوب  ه  قاَمة  َو َفضل  ذان  َو اإل 

َ
الة، باُب َبدء  األ تاُب الص َ ک  ما َو َثو،  ه  ا، اب 

 .222، ص2 ، ج7حدیث
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ه -63  ُبح 
ه» که بر اثر  «حاء»و صفت مخصوص حرف  «داگرفتگی ص»، به معنای «ُبح  است 

ایت این صفت، گردد؛ در صورت عدم رع ایجاد می ،فشردگی و سایش در مخرج آن
فشار بیش از حد، باعث  نیز،خواهد شد و « هاء» شبیه حرف« حاء»حرف 
  خواهد شد.« خاء»شدن آن به حرف  تبدیل

 َنبَره -66
باشد و در اصطالح قرائت،  می «بودن بلندی و رسا»، در لغت به معنای «َنبَره»

که از تلفظ همزه شنیده می»عبارت است از:   .«شود صدای قوی و رسایی 
، تارهای صوتی به یکدیگر متصل و باعث عدم جریان َنَفس و «هنگام تلفظ همزه»

گهانی تارهای صوتی، صدای قوی و رسایی شنیده  صدا می گردد و با باز شدن نا
که به آن،  می  گویند. می 5«بَرهنَ »شود 

رو به این حالت،  اینشود از  ، محقق می0«َنبَره»، تنها با حالت «صدای همزه»
 شود. گفته می «تحقیق همزه»
است و به همین جهت، همزه را  «دستگاه تکلم، سنگین»، برای «تحقیق همزه»
 اند. نامیده «َاثَقُل الحروف»

حقیق خوانده شود ولی علمای در قرائت مشهور )حفص از عاصم(، همزه باید به ت
کرده اند از قبیل )تسهیل، تبدیل، حذف  قرائت، برای تخفیف همزه، احکامی ذکر 

  و نقل و حذف(.
 صفات قوی و ضعیف

و  «صفات قوی»اند،  را به دو دسته، تقسیم نموده «صفات»علمای قرائت، 
که  ،؛ شناخت صفات قوی و ضعیف در ادغام حروف«صفات ضعیف» ر است  مؤث 

 در مبحث ادغام بیان خواهد شد.
                                                

 اند. نیز قائل شده «َهتف»و  «َجرس» . برای همزه، صفت5
گهانی از  «همزه»باشد؛ صدای  می «صدای شدید و قوی»هر دو به معنای  «َجرس و َهتف» با َپر ش نا

شود؛ از این رو به آن، حرف َجرسی و مهتوف )دارای صفت  منطقۀ سینه با صدای شدید و قوی خارج می
 (521ءة القرآن الکریم، صگویند. )محمود خلیل الحصری، احکام قرا هتف( می

 گویند. می «َمنبورة». به حرف همزه، به دلیل دارا بودن صفت َنبَره، 0
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ت، اِ »، عبارتند از: «صفات قوی» نحراف، فیر، اِ له، َص لَق طباق، قَ ستعلء، اِ جهر، شد 
ی، اِ  هتکریر، َتَفش  ه، َنبره، ُبح َ  .«ستطاله، ُغن 

 .«خفاء ،همس، رخوت، استفال، انفتاح، لین»، عبارتند از «صفات ضعیف»
 ، دخالتی در قوت و ضعف حروف ندارند.طذالق و توس ُ صمات، ا  : صفات ا  نکته

 «لزوم یادگیری و رعایت قواعد تجوید»
 

ذ ُ الاَ  َو  -27  ی    خ 
د  الب  َ وی  ٌم َج  ح  ن َ ـــــالق ُ  ح  ــــــــح   َص ی ُ  من  لَ ــَم   ٌم لار    ب  ی    زا   ٌم ا 

  را تصحیح نکند، گنهکار است قرآن که کسی است؛ والزم حتمی تجوید، به وعمل فراگرفتن
ـ ݨݨݨ ـ ـی  اَ ل   -28

ݩ  الال    ه  ـــــــی    ُه ـــݨݨݨݨݨݨݨݦݦَ ݧ ݧ ݧ ݨ  ه َو   لاز َ ــــــــــی  اَ  ُه ــــــݧ ݧ ݧ ا م  َک ـــــــݧ ا َو ــــلَ ا   ُه ـب  د  ی   لاـــــــَص ب 
چنین از طرف  و این؛ برای اینکه عمل به تجوید را خداوند در قرآن نازل فرموده است

  خداوند به ما رسیده است.
ـــلب  ا خ  ص   ـــــی  اَ  َو ـــُه  َو  -29 ی َ  َو   ه   لاَو الب     ه ُ ـَ ی   ه   زاَء ـــــــــــــــالق    َو  ذاء  الاَ  ه ُ ــــــــــــر 

  وزینت ادای قرآن و قرائت قرآن است.آن، تجوید، زینت تالوت قرآن است؛  واضافه بر
زوف   َجق  َ  -30 عطاُء الجُ َحق  َ   هاَو ُهَو ا  ه ٍّ َو ُمشب َ ـق َ ن  ُکـــــل   ص   ـــهام 

( دادن حق حروف است؛ از هر صفتی )که دارند( و :است ازو آن )تجوید، عبارت 
  شوند(. مستحق حروف )که بر اثر ترکیب حروف عارض می

ه   -31 َاصـــــل  ــــدٍّ ل   ُکــــل   واج 
ه    َو َرذ ُ ل  ــــــــب  ه  َکم  ز  ب  ط 

ـــــی ی َ ط ُ ف  ق 
 َو الل َ

حروف همانند،  و بازگرداندن هر یک)از حروف( به اصل آن)از نظر مخارج(؛ و تلفظ
  مثل یکدیگر)از نظر صفات(.

ً ُمَکم َ  -32 ف   ـل
َکل ُ ز  ما ی َ ب 

ن  ع َ ف     ا م  َعش ُ لای َ طق   ی  
ی الب  ُ طف   ف  

الل ُ  ی  
صورت کامل)مخارج و صفات آورده شود( بدون سختی و مشّقت؛ با لطافت و  به

  نیکویی در گفتار و بدون انحراف)از قواعد(.
ن َ  -33 ی  َ ه َو ی  ی َ ب  َ َس ی  ــــه  َو َلب  زک  ل    ی َ  امــز  ا 

ــــــــــــه ُ اص َ ی  ـــــــــه   یݘٍّ ا ر  ـــک   ق َ  ی  
و نیست بین تجوید و ترک آن؛ مگر تمرین و ممارست شخص به تکرار)آنچه از اساتید 

 شنیده است(.
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کرده است و  ابن الجزری در این ابیات، لزوم یادگیری و رعایت قواعد تجوید را بیان 
ل   و  >علت آن را آیۀ شریفۀ  ت   ا ر  ء  ر  ق  تيًلا ن  ال  ر  و تفسیر آن توسط حضرت علی؟س؟  5<ت 

فُظ الُوقوف  َو َبیاُن الُحروف  ٱَ »به  رتیُل ح  داند؛ اضافۀ بر آن،  که به ما رسیده می 0«لت َ
ینت ادای صحیح و قرائت قرآن  است. ینت تالوت قرآن و ز  رعایت قواعد تجوید، ز

صورت تئوری  و تنها یادگیری قواعد تجوید بهپردازد  می 2به تعریف تجویدو سپس 
کافی نمی داند، بلکه باید با شنیدن تلفظ صحیح از اساتید خبره و تمرین و  را 

ط شود و همۀ حروف را از نظر مخارج و  ممارست بر اجرای قواعد عملی تجوید مسل 
کند.  صفات، یکسان تلفظ 

که مطرح می که رعایت چه مقدار از سؤالی  قواعد تجوید، الزم و  شود این است 
گناه شمرده می  شود؟ حتمی است و عدم رعایت آن قواعد، 

که در « خطا و اشتباه در قرائت قرآن»شارحین مقدمه، برای پاسخ به این سؤال،  را 
کرده می «لحن»اصطالح قرائت به آن   .«َلحن َجِلی  و َخِفی  »اند:  گویند، بر دو قسم 

 لحن َجلّی و َخفّی 
کلمات، آسیب برساند و »: «لحن َجلی  » که به ساختار  خطا و اشتباهی است 

گردد کلمات   «باعث تغییر معنا و یا اعراب 
که  مانند: عدم تلفظ صحیح حروف و رعایت ز ۀ حروف  نکردن صفات ذاتی و ُمَمی  

کلمه را  مخرج می دادن حروف هم باعث تمیز که معنای  گردد و یا تغییر حالتی 
ت  »ۀ تاء تغییر دهد؛ مثل حرکت فتح م  ع  ن 

 
م   أ ه  ی 

ل  ت  »به ضمه  «ع  م  ع  ن 
 
م   أ ه  ی 

ل   .«ع 
ی  »به این نوع از خطا و اشتباه،  که  می« لحن َجل  گویند؛ زیرا خطای آشکاری است 

شوند؛ بدیهی است رعایت آن بر همه، شرعًا  بودن آن می همگان، متوجۀ اشتباه
کوتاهی گناه بهکردن در یادگیری و رعایت این قوا واجب است و   رود. شمار می عد، 

رساند ولی  نمی آسیب کلمات، ساختار به که است اشتباهی و خطا: »«َلحن َخفی  »
 «.کاهد از فصاحت و زیبایی آن می

                                                
ل/ 5 م   .2. مز 
کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج  111، ص 0 . الوافي، ج0  .212، ص1 ؛  تفسیر 
 . تعریف تجوید و موضوع آن، قبل از ورود به مبحث مخارج حروف، مشروحًا توضیح داده شد.2
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ه ها، مدهای عارضی، تفخیم و ترقیق حرف راء و الف  مانند: عدم رعایت مقدار ُغن 
که تغییری در معنا و اع ه  ه و بالُغن  ی، ادغام با ُغن  کلمات بهمد   آورد. وجود نمی راب 

ی  »به این نوع از خطا و اشتباه،  که برای  می« َلحن َخف  گویند؛ زیرا خطایی نیست 
، متوجه آن می همه، صین َفن  شوند؛ بدیهی  معلوم و آشکار باشد و تنها متخص 

گناه  است رعایت این نکات، شرعًا واجب نیست و ترک آن از طرف عوام الناس، 
ویژه از طرف  ؛ ولی از نظر علمای تجوید، رعایت آنها الزم است، بهشود شمرده نمی

که مدعی یادگیری و آموزش قرآن هستند. مین قرآن   معل 
که در قرائت قرآن باید رعایت شود،  در ابیات آینده، نمونه هایی از نکاتی 

  شمارد. می بر
ً ق   ـــــــشب َ ن  ُم ق َ ف    زَ ف َ  -34 ب  ن  ی َ رَ خاذ    َو   ف   جزُ ن  اَ ا م  ل ح  ط   لَ  َم ق   ف   ل  الاَ  ق 

کنید از حروفی که صفت استفال دارند؛ و بر حذر باشید تفخیم الف  پس رقیق)تلفظ( 
  را )بعد از حروف مستفله(.

 <: مز َ َه  َو  -35
 ا<  >ناهد  ݗ  ، اوذ  ع  ، ا  مد  لح  اݗ 

 >اــــــــــــــنل   ،ه  ل   ل  <: َم ݦݦ لا م َ ــــــــــــــــ، ی ُ >لل  ݗ 
ک  ا<نید( همزۀ و )همچنین رقیق تلفظ 

، اݗ  وذ  ع  ، ا  مد  ناݗ  لح   ا<و )همزۀ(  ؛>هد 
، >للݗ 

کنید(  نال ل   <ِم: اٰل سپس)ترقیق  ، ل    .>ه 
َم  َو     >ــ ا الض  ل   و   ی الل  ل  ع  < َو  >فط   ل  ت  لی  و  < -36  >ضر  م  <ن  م   َو  >ٍة َص خم  م  <ن  م   المب 

ف و  < (همچنین الم) ط   ل  ت  ی در(  >لی  ل  ی<و )الم ع  ل  ا<و )الم(  >الل   ع  ين ل  ال  ؛ >الض 
َصة< میم کنید( تلفظ رقیق )همچنین خم  ض  و  م  ر    .مستعلیه( حروف به رسیدن خاطر )به >م 
اَء  َو  -37 َ  َو  ه   د َ ی الش    َل ض  َع اجز   َو   >ذیم، ب  ه  ، ب  ٍل ، باط  رٍق ب  <: ی    هز  الج 

یال َ  ذ 
ذ<باِء:  (کنید تلفظ رقیق همچنین)و  م، ب  ه  ٍل، ب  رٍق، باط  و مواظبت کن بر )آوردن  ؛>یب 

  ونی که؛اهر صفت( شّدت و ج
ها َو  -38 ب  م  ف    ف  ب   >جر  ، الف  ج   ح  < ، َو >تث   ، اجت  ٍة بو  ر  < >بر  ، الص َ ب   ح  <: ـ َک  ی الج 
بر  <: مثل( ء،)مثال باباء باشد و )همچنین( در جیم،   در آن، ، الص  ٍ ب  ٍة ؛  ح  بو  )مثال  >ر 

ج   ݗ ا< مثل:( ،جیم ث  ت، و ح  جر  ݗ ، اجت 
 .>لف 



 
 

 

 
یس تجوید  َمة به ضمیمۀ راهنمای تدر  12 شرح َمنظوَمُة الُمَقد  

 

ن  ُمق َ  -39 ی َ ی    َ ن  َسَک ــــــــــــَو ی  لًا ا  اــــــــــلق َ ا  ب  ی  ب َ ف   کان َ َای  ی الَوف  ُکن  ف   ن  ی َ  َو ا 
و اگر در حالت وقف ؛ و آشکار کن )حروف( مقلقل را اگر ساکن باشد)در قلقلۀ صغری(

  .باشد، آشکارتر خواهد بود)در قلقلۀ کبری(
ط<َو خاَء:  -40 ح  َص، ا  صح  ق   ح  :  >ت  الح  ن َ و<َو سی  و، ي سق  ، ي سط  ٍ ݭݭݫ قیمݭݭݭݫ ست   >م 

َص،<: و )همچنین رقیق ادا کن( حاء صح  ، ح  ت  ط  ح  ق   ݗ ا ا   (کن ادا رقیق همچنین) و ؛>لح 
،<: سین ݭݭݫ قیمݭݭݭݫ ست  و، م  و ي سط    .>ي سق 

کلمات و  ابن الجزری بعد از معرفی تجوید و سفارش تلفظ یکسان حروف در تمامی 
مرین و ممارست برای تسلط بر تجوید عملی، مواردی را برای نمونه ذکر لزوم ت

که در تلفظ این حروف می که دارای صفتی  به ) کند  خاطر مجاورت با حروف دیگر 
 و مستحق حرف (صفات ذاتی) ضد حرف بعدی است( دقت شود تا حق حرف

گردد، صفات عارضی()  ؛ از جمله:5ادا 
که باید رقیق  -5 ی بعد از آنها نیز باید رقیق حروف مستفله  تلفظ شوند، الف مد 

 باشند.
کلمات باید رقیق تلفظ شوند. -0  همزۀ ابتدای 
م؛ «الم»و « باء»حرف  -2 ق باشد یا ُمَفخ َ ، باید رقیق باشند چه بعد از آنها حرف مرق َ

که قبل از آن،« اهلل»البته به استثنای الم جاللۀ  حرف مفتوح یا مضموم  در صورتی 
 د.باش

ت، هر دو « جیم»و « باء»در تلفظ دو حرف  -2 که صفت جهر و شد  گردد  دقت 
گر جهر   ت  «فاء»آورده نشود، شبیه « باء»آورده شود؛ ا گر شد  آورده نشود، « جیم»؛ و ا

که برخی از عرب« ژ»شبیه   شوند. ها مرتکب می فارسی خواهد شد؛ آسیبی 
ویژه در حالت  شود؛ بهدر حالت سکون، رعایت « قطب جد»قلقلۀ حروف  -1

گیرد. که باید مواظبت بیشتری صورت  کبری(   وقفی)قلقلۀ 

                                                
صورت خالص با  شود؛ یعنی هر حرفی باید به گفته می« َتخلیُص الحروف». به این حالت در علم قرائت، 5

گردد. رعایت تمامی ویژگی  های خودش تلفظ 



 

 

 «صفات عارضی حروف»

 تفخیم و ترقیق
 

ا ما   اَء الز   ق   ــــــــف    رَ  َو  -41 اَک  ب  زَ ــــــــــــش  ا ُک ــذ  ُ َج  شز  الَک  عَد ی َ  َك د  ب   ب  ب َ َک َس  ب 
قیق کن بعد از کسره، و همچنین ر و رقیق کن )حرف( راء را هنگامی که مکسور باشد؛

  هنگامی که ساکن باشد.
ل  ن  ف َ ن  م  ُک م ی َ ن  لَ ا   -42 َش لَ  ه ُ زَ ــــشالَک  ب   ــــو کای َ اَ  علااسب    زف   َج  ب   صلاب  اَ ب 

و یاء کسره )قبل از راء ساکن(   شرطی که )راء ساکن( قبل از حروف استعالء نباشد؛ به
  اصلی نباشد )بلکه کسره، عارضی باشد(.

زً ــــــکی َ  ف   ــــــــج  اَ  َو  ُذ وخ َ ی ُ  شزٍّ َک ، ل  >رٍق ف  <ف ی:  لف ُ الج ُ  َو  -43 ا ی ُ ا ا  زی  َ ذ   ُذ د َ ـــــــــــش 
ر  <و اختالف است در )کلمۀ(  و  ای که )حرف استعالء( دارد؛ خاطر کسره به ،>ٍق ف 

  )صفت( تکریر )راء( را خفیف و سریع ادا کن هنگامی که مشّدد باشد.
  َو  -44

ُد َع >: ـ ، َک م ٍّ و ص َ اَ  حٍّ ـــــب  ن  ف َ َع   <الل  > م  ــــاس   ن   م   اَم الل   م  ــــــــج    ف َ  <الل  ب 
بُداهلِل  یا فتحه از کن الم از اسم)جاللۀ( اهلل را؛بعدتلفظ ودرشت  اهلِل، ع  بد    .ضمه، مانند:ع 
  لاݗ ا زف َ َج  َو  -45

  علاء  سب   ݨݨݗ
ُص  م، َو ج    ف َ اق َ ل  ݗ ا صااج  واَ  اطب  ݧ  ف    ݦݨݨݦݦݨݨ یݧ

 >صاالع  < َو  >قال  <: جُو ی َ
تری را؛  )حروف( اطباق را، درشتِی قوی و حرف استعالء را درشت کن و اختصاص بده؛

  .>قال و عصا<مانند: 
که باید در قرائت قرآن، بر آنها مواظبت شود تا هر حرفی الجزری بعد از تذک   ابن راتی 

صورت خالص ادا شوند، وارد مبحث صفات  بدون تأثیرپذیری از حروف دیگر به
 .پردازد شود و به بیان موارد تفخیم و ترقیق  حروف می عارضی می

پردازد و از ذکر موارد تفخیم، صرف نظر  می« راء»نخست به ذکر موارد ترقیق  حرف 
که حکم ترقیق دارند، بقیۀ موارد، حکم تفخیم  می کند؛ زیرا غیر از این موارد 

که اصل در حرف  ، تفخیم است «راء»خواهند داشت؛ البته برخی بر این باورند 
الجزری موارد تفخیم را یادآور نشده و تنها به ذکر  جز موارد ترقیق؛ از این رو ابن به

کرده است.  موارد ترقیق اکتفا 
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جا و  زیرا اصل در الم، در همه  پردازد؛ می« اهلل»وی سپس به موارد تفخیم الم جاللۀ 
که «اهلل» جاللۀدر تمامی حاالت، ترقیق است؛ تنها الم  گر قبلش حرف  است  ا

 گردد. مفتوح و یا مضمومی باشد، تفخیم می
که حروف مطبقۀ آن از  بیان تفخیم حروف مستعلیه می به ایشان در پایان، پردازد 

 تر برخوردار است. تفخیم قوی
به  مشروحاً  شدن بهتر بحث، نخست به تعریف صفات عارضی و سپس برای روشن

یان عزیز  پرداختهلم تجوید ها در عتعریف تفخیم و ترقیق و موارد آن شده است تا قار
 با تمامی موارد تفخیم و ترقیق در تجوید آشنا شوند.

که  گفته شد   .«ذاتی و عارضی»اند:  بر دو دسته «صفات»در مبحث صفات، 
زه» که همیشه همراه و جزء  ثابت و جدایی«صفات ذاتی و ُممی  ناپذیر  ، صفاتی بودند 

گر آورده نشوند،  ن حرف از یکدیگر میداد )و باعث تمیز حرف هستند شوند(؛ و ا
تعبیر  «َحق َ حرف»مخدوش و از بین خواهد رفت و از آن به  ،اساس و بنیان حرف

 شد. می
نه» که همیشه همراه و جزء  ثابت حرف «صفات عارضی و ُمَحِس  ، صفاتی بودند 

رض بر یا پذیرش حرکات، عا و  بلکه به خاطر همنشینی با حروف دیگرنیستند؛ 
کلمات و آیات می شوند، )و باعث روان و نیکو ادا حرف می به عبارت  ؛گردد( شدن 

کنند، از این رو به  به خاطر شرایطی، استحقاق پذیرش آن صفات را پیدا می، دیگر
 گویند. می «ُمسَتَحق  حرف»آنها 

کتاب مطرح  «احکام حروف»را تحت عنوان  «صفات عارضی»های تجوید،  در 
  .اند نموده

 شناخت و رعایت احکام ۀثمره و فاید
 تلفظ خواهد شد. ، تر و روان آسان ،حرف -5
ی می -0 ت خاص    بخشد. به تالوت قرآن، زیبایی و جذابی 

 احکام حروف )صفات عارضی(
کن؛ -3 ادغام؛ -8 تفخیم و ترقیق؛ -6 مباحث: ،شامل«احکام حروف»  احکام میم سا
کن وتنوین؛ احکام نون -4 پردازیم. به بررسی آنها می ترتیب به که است قصر؛مد  و -5سا
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 تفخیم و ترقیق
و  «داشتن  رگبز» ، در لغت، به معنای«تفخیم»

و در اصطالح قرائت، عبارت است  ؛درشت نمودن
ُدرشت و پرحجم ادا نمودن صدای حرف، به »از: 

که دهان از صدای آن پر شود  .6«طوری 
کام باال  درهنگام تفخیم، صدا به کشیده شده طرف 

 گردد. و حرف به صورت درشت و پرحجم تلفظ می
رقیق »، )ضد تفخیم( در لغت، به معنای: «ترقیق»

باشد و در اصطالح قرائت،  می «کردن و نازک نمودن
کم»عبارت است از:  نمودن صدای  حجم نازک و 

که دهان از صدای آن پر نشود  .«حرف، به طوری 
کام پا صدا درهنگام ترقیق، کشیده شده به طرف  یین 

کم حجم تلفظ می   گردد. وحرف به صورت نازک و 
 موارد تفخیم و ترقیق حروف

 شوند: حروفی که همیشه تفخیم می -6
ظ(؛  حروف ُمستعلیه )ُخص َ َضغط    ق 

 حروفی که همیشه ترقیق می شوند: -8
ل  ؛«اهلل» ۀثنای حرف راء و الم جاللبه است هحروف ُمسَتف 

گاهی تفخی یحروف -3 گاهی ترقیق میکه   شوند: م و 
ی، حرف راء   «اهلل»و الم جالله   الف مد 

 شوند حروفی که همیشه تفخیم می
شوند و حاالت مختلف، از  می «تفخیم»بدون استثنا،  و ، همگی«حروف ُمسَتعلیه»

ه و سکون کسره، ضم  ت استعالء ،قبیل فتحه،  کیفی  که  بی ،در  تأثیر است چرا 
                                                

کافی است تا  ها را غنچه می . بعضی افراد، برای تفخیم، لب5 که صحیح نیست؛ برای تفخیم  کنند 
کشیده شود تا ح کام باال  گردد.صدای حرف به طرف   رف درشت و پرحجم ادا 
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ت  باشد؛ میی این حروف استعالء، صفت ذاتی و اصل کیفی  حاالت مذکور، تنها در 
 تفخیم آنها تأثیرگذار است.
قه )ص، از میان حروف ُمستعلیه، ظ( از تفخیم بیشتری  ط، ض، حروف ُمطب 

که موجب درشت و پرحجم  که اضافه بر صفت استعالء  برخوردارند چرا 
که باعث  ندهست شود، دارای صفت اطباق نیز  شدن حروف ُمستعلیه می خوانده
 گردد. تر شدن حروف ُمطبقه می و پرحجم تر درشت

 ترتیب از حداکثر به حداقل، عبارت است از: به 5«مراتب تفخیم حروف مستعلیه»
کن ما قبل مفتوح(؛ مانند: -6   مفتوح )و سا

ق   ف  ق   -ط  وا -َصد 
َضل   ر   -ا  ه  وا -َك ظ  م  د   ت   -ق  ف   م   -خ  ت  م  ن   غ 

ع   م  ط  ر   -ی  ب  ص  ن  ی   -ت  ب  ر  م   -ض  ل  ظ  ل   -ا  ب  ق  ا -ی  ه  ار  ب  خ 
ر   -ا  ف  غ    ن 

کن ما قبل مضموم(؛ مانند: -8   مضموم )و سا
ع   ب  ط  ت   -ف  ف  ر  م   -ص  ه  ر   ض  وا -ی  م  ل  ئ   -ظ  ر 

ت   -ق  ق  ل  غ   -خ  ز  ن   ی 
م   ع  ط  ح   -ی  ب  ص  ل   -ی  ل  ض  م   -ی  ل  ظ  ا ی  اه   -ل  ن  ق  ج   -س  رݭݭݭݭ 

خ  ق   -ت  ر  غ  ت    ل 
کن ما قبل مکسور(؛ مانند: مکسور )و -3   سا

ع   ط  ا ت  م   -ل  ه  ب  ص  ت   -ت  ج  ض  ا -ن  ه  ال  ل  ر    -ظ  ق  م   -ن  ت  ف  ًة  -خ  ظ  ل   غ 
ام   ع  ط  ه   -ا  ف  ص  وا -ن  ب  ر  ض  ظ   -ٱ  اف  ا -ح  ن  ت  و  ق  اج  -ش  ر  ر   -إخ  ف  غ   ا 

                                                
 . در رابطه با مراتب تفخیم حروف مستعلیه دو نظر وجود دارد: 5

که بعدش الف مدی باشد؛  -5اند:  نظر اول: برای آن پنج مرتبه قائل شده مضموم؛  -2مفتوح؛  -0مفتوحی 
کن؛  -2  مکسور. -1سا

کن را ملحق به  -2 مضموم؛ -0مفتوح؛  -5اند:  برای آن سه مرتبه قائل شده -نظر دوم مکسور؛ و حرف سا
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 
گانه که بعدش الف مدی آمده است، مرتبۀ جدا که در تفخیم راء، برای راء  مفتوحی  ای ذکر  همانگونه 

گانهنشده، در اینجا نیز نبای کن، همیشه تابع حرکت حرف  د برای آن، مرتبۀ جدا ای ذکر شود، و حرف سا
 باشد. قبل می

 تر است. تر باشد، فهم و یادگیری آن برای عموم مردم، آسان قواعد تجوید هر چه خالصه
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 شوند حروفی که همیشه ترقیق می
ۀ و الم جالل« راء»وحرفاستثنای د شوند به می «ترقیق»همیشه ، «حروف ُمسَتفله»
  گردند. که در برخی موارد، تفخیم می <اهلل>

گاهی ترقیق می گاهی تفخیم و  که   شوند حروفی 
گاهی ترقیق «<اهلل> ۀالم جلل»و  «حرف راء»، «الف مدی» گاهی تفخیم و   ،

که به ترتیب به بررسی آنها می می یم. شوند    پرداز
 ید  موارد تفخیم  و ترقیق الف م

که تفخیم استاز نظر تفخیم و ترقیق، تابع حرف قبل از خود  «یالف مد  » ، حروفی 
که ترقیق می می ی بعد از آنها نیز تفخیم و حروفی  شوند، الف مدی  شوند، الف مد 

  گردد؛ مانند: بعد از آنها نیز ترقیق می
اَب  اَب  -ت  ین   -َصار   -َسار   -ط  ر  اک  رین   -ذ  اه  اغ   -ظ   َضاق   -ز 
ی  س  ص   -ع  ون    -ی ع  مد  ون    -َسا  ت  یـن   -َصام  ـد  اه  ين   -ز  م  ال   ظ 
ت   ال  ت   -ز  ا  -َضاق  اف  خ  ا ت  ال  ل  ین   -ق  ال د  م   -خ  ک  ب  ل  ال  ا غ  ال  ل    ق 

 «<الل> ۀالم جالل»تغلیظ و ترقیق 
کلمة «تغلیظ» کار  به« <اهلل> ۀالم جلل»است و در مورد حرف  «تفخیم»، مترادف 

تنگ و  ،گود شده و فضای حلق ،وسط زبان»، «تفخیم الم جلله»نگام رود. در ه می
کشیده می کام باال   .«شود صدای حرف به طرف 

تلفظ شود و  «ترقیق»از حروف مستفله است و در اصل باید به صورت  «الم»حرف 
که حرکت حرف قبل  می «<اهلل> ۀالم جلل»آن، تنها در  «تغلیظ» باشد، به شرط آن 

هفتح»از آن،  از حرف   بعد از آن نیز «الف»باشد؛ در این صورت، حرف  «ه یا ضم 
  شود، مانند: می «تفخیم»الم پیروی نموده و 

م  الل   ت  ول  الل   -خ  س  ی الل   -ر  ل  وا الل   -ع  ق  ت   م    -ا  ه 
وا الل   ال  ا الل   -ق 

ل    5ا 

                                                
کرد درشتی الم، در حرف قبل از آن، تأثیر نکند. 5 ت   . در هنگام تفخیم الم جالله، باید دق 
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گر حرکت  حرف    «ترقیق» ،، حرف المباشد «کسره»، «<اهلل> ۀالم جلل»قبل از   ا
بعد از آن نیز از حرف الم پیروی نموده و  «الف»شود؛ در این صورت، حرف  می

   شود، مانند: می« ترقیق»
م  الل   س  ج   -ب  ًما الل   -د  الل  ی  و  م    - ه  ل ل   -ق  ه 

ل  الل  
ف ی الل   -ق 

  ا 
که حرف  کلمات، )بدون استثن «الم»الزم به یادسپاری است   «ترقیق»ا( در سایر 

  شود، مانند: می
ام  

ل   ل   -ع  ی 
لل  
 
وة   -ٱ ل  لص َ

 
ات   -ٱ م  ل  لظ  

 
ا -ٱ ه  ل  ج  ین   -ا  ذ 

ل  
 
م  ٱ اٍم  -ه 

ل   ظ    ب 
 شرعی ۀتوجه به یک مسأل

ه ۀرسال»در شرح  ؟هر؟شهید ثانی   فرماید: می ؟هر؟شهید اول «َنِفلی 
ک در صح  » گویندمل کلمات است، نه قصد    «هت اذکار نماز، تلفظ 

َبرٱَ »االحرام  از همین رو در تکبیرة ک  گر فتح5«هلُل َا کشش، «هلُل ٱَ » ۀهمز ۀ؛ ا ، با مد  و 
ی الم « َءآهلُل » َبر» ۀو یا فتح« َاَلُه »آورده نشود، « هلُل ٱَ »خوانده شود و یا الف مد  ک  با مد  « َا

کشش  َبار  »و  ک    خوانده شود، باعث بطالن نماز خواهد شد.« َا
 8«راء»ترقیق حرف  موارد تفخیم و

ی در رابطه با  ۀقاعد که:  «حرف راء»کل  ه هفتح»این است  ، و «تفخیم»عامل  «و ضم 
 باشد. این حرف می «ترقیق»عامل  «کسره»

هنگام تفخیم حرف راء، نوِک زبان به طرف باال متمایل و صدای حرف به طرف »در 
کشیده می طرف پایین متمایل و  هنگام ترقیق، نوِک زبان به»و در  «شود کام باال 

 .«شود صدای حرف به طرف پایین کشیده می
                                                

َبر   َءاهلُل . »5 ک   ؛ «باشد؟ آیا خداوند بزرگتر می»، جمله استفهامیه است، یعنی: «َا
ُه »

َبار  »است؛ « ابزار جنگی»، به معنای: «َال َ ک  ُکَبر، به معنای « َا  باشد. می« َطبل»جمع 
که در مبحث صفات ذاتی مطرح شده و راء  0 کن  ماقبل مفتوح  . سؤال: چه فرقی است میان واو و یاء سا

کن ما  که در مبحث صفات عارضی )احکام حروف( مطرح میسا  شود؟ قبل مفتوح 
کن» ر  ناپذی همیشه همراه و جزء  جدایی ، «صفت لین»جواب:  است، چه قبلشان مفتوح  «واو و یاء سا

کن»باشد و یا مکسور و مضموم؛ ولی حکم تفخیم، اختصاص به  گر قبلش مفتوح یا « راء  سا ندارد؛ ا
 شود. می« ترقیق»گر قبلش مکسور باشد و ا« تفخیم»مضموم باشد 
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 «راء»موارد تفخیم حرف 
  ؛ مانند:«راء مفتوح و مضموم» -6

ف   د  وا -ر  ج  ر  ر   -خ  ق   -َشک  ز  ج   -ر  ر  ع  ر   -ت  ش  ح    ن 
کِن » -8   ؛ مانند:«ما قبل مفتوح یا مضموم راء سا

ی   ع  ر  ل     -م  س  ر  ر     -ا  ه  ن  ک    -ت  ا ت  ر   ل  ض    -ف  ر  ا  ون   -ف ی ال  م  ح  ر   ت 
ر   ه  ٍر، در هنگام وقف( ن  ه  ر   -)ن  س  ٍر، در هنگام وقف( د  س    )د 

کِن ما قبل مفتوح یا مضموم» -2 کِن ما قبل سا ، )در هنگام وقف پیش «راء سا
  مانند:آید(؛  می

ر  )  ج 
ف  ال  ر  ، در هنگام وقف( و  ج  ف  ، -و  ال  ر  ب  الص َ ر  ( در هنگام وقف  )ب  ب  الص َ  ب 

رٍ ) س  فی خ  ر  ، در هنگام وقف( ل  س  فی خ  ، در هنگام وقف(  -ل  ر 
ر  )ُخض  ض    خ 

کن»: یادسپاری ی، ذاتًا سا ی» ؛هستند «حروف مد  کن ما قبل «الف مد  ، الف سا
گر  ایناز  ؛آیند کن ما قبل مضموم به حساب می، واو سا«واو مدی»مفتوح؛  راء »رو ا

کن یالف و واو م»بعد از  «سا گیرد،  «د  شود، )این مورد نیز در  می «تفخیم»قرار 
  آید(؛ مانند: هنگام وقف، پیش می

ار  )  غ 
ار  در هنگام وقف(   ،ف ی ٱل  غ  وٌر ) -ف ی ال  ور  ، در هنگام وقف( َشک    َشک 

کن» -4 گیرد؛ مانند:« وصل ۀهمز»بعد از « راء سا   قرار 
ی ض  ت  ن  ٱر  م  ون ی -ل  ع  ج  ب   ٱر  ت   -ر  ن  ٱر  م  ا  ا -ب ت  یه  وا ف  ب  ک  ر  وا -ٱ  ع  ج  ر    ٱ 

کن»بعد از  -1 گیرد« حروف مستعلیه»، «راء سا که هر دو در قرار  ، )مشروط به این 
کلمه باشند(؛    مانند:یک 

َصاًدا  ر  ٍة  -م  ق  ر  َصاًدا  -ف  ر  اٍس  -ٱ  ط  ر  َصاد   -ق  ر  م  ال  ب 
  ل 

گر را که ا کن و حروف مستعلیه الزم به یادسپاری است  کلمء سا جدای از  ۀدر دو 
کن، تابع  حرکت  حرف  قبل از  هم باشند، حکم مذکور، اجرا نمی شود و حرف راء سا
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  باشد؛ مانند: خود می
َك  د   ر  خ  َصع   ا ت  ًرا  -و  ل  ر  َصب  ب  اص  َك  -ف  م  و  ر  ق  ذ  ن  ن  ا    ا 

 «راء»موارد ترقیق حرف 
  ؛ مانند:«راء مکسور» -6

ًقا  ز  ر   -ر 
ذ  رٍ  -ن  ک  یٌع  - ذ  اَس  -َسر  ر  الن  ذ  ن  ر   -ا  ج 

ف  ال    و 
کن ما قبل مکسور» -8 که بعدش حروف ُمستعلیه نباشد؛ «راء سا   مانند:، در صورتی 

ٍة  ی  ر  ر   -م  ذ  ا  ن  م   -ف  ت  ر  ص  ح  م   -ا  ه  ر  ن   -ب ش   و  ع  ر  م   -ف  ه  ر  ل  ف  غ  ت  س   ٱ 
ر  ) د  ر  ، در هنگام وقف( ق  د  ٌر ) ق  ش  ر  ( ، در هنگام وقفا  ش    ا 

کِن » -3 کن ما قبل سا   مانند:آید(؛  ، )در هنگام وقف پیش می«ما قبل مکسور  راِء سا
ٌر )  ح  ر  ، در هنگام وقف( س  ح  ٌر ) -س  ع  ر  ، در هنگام وقف( ش  ع    ش 

 یادسپاری
کن»-2-5 ی، ذاتًا سا گر  «یاِی مد  کن»است، از این رو ا گیرد،  «راِء سا بعد از آن قرار 
  آید(؛ مانند: )این مورد نیز در هنگام وقف پیش میشود،  می «ترقیق»

یٌر ) ب  یر  ، در هنگام وقف( خ  ب  یٌر ) -خ  یر  ، در هنگام وقف( ي س    ي س 
گر قبل از -2-0 کن»ا کن ءیا»، حرف «راء سا گیرد،  «سا شود، هر  می «ترقیق»قرار 

که حرف  نه ءیا»چند قبل از آن، حرف مفتوحی باشد، چرا  کسره «لی   ،با حرکت 
  آید(؛ مانند: ناسبت دارد، )این مورد نیز در هنگام و قف پیش میم

ٌر )  ی  ر  ، در هنگام وقف( خ  ی  ر  ) -خ  ی  ا الس َ یه  ر  ، در هنگام وقف( ف  ی  ا الس َ یه    ف 
کلم «راء مفتوح»حرف -2-2 َها» ۀدر  َری  که  می «ترقیق»، «َمج  ی»شود، چرا   «الف مد 

کلمه به  که  ؛شود میخوانده  «کبری ۀامال»در این  ی به سوی »به این صورت  الف مد 
ی ءیا کسر متمایل می «کسره»به سوی  «فتحه»و  ،«مد  فارسی  ۀشود، )شبیه صدای 

کشش بیشتر(، از این رو عامل   رود. ، از بین می«تفخیم»اما با 
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 چند نکته
د»حرف  -5 باشد، از همین رو حرکت حرف قبل از  می «حرکت راء»، تابع «راء مشد 

  ی ندارد؛ مانند:آن نقش
ون   ر   خ  ت   -ی  ز  ر   ٍة  -ب  ر   وٍل  -م  س  ر   وٍل( م  س  ن  ر  ر    -)م  ب 

  ف ی ال 
ت «تفخیم حرف راء»در هنگام  -0 تفخیم آن، روی حرف بعدی )در  تا  کرد، باید دق 

که باید ترقیق شود(، تأثیر نگذارد؛ و هر حرفی با حکم خودش تلفظ شود.  صورتی 
ک»حرف  -2 کلمات ذیل، به هر دو وجه  «نراِء سا   جایز است. «تفخیم و ترقیق»در 

ر   ص  ر   - م  ط  ر   (وقف هنگام در) ق  ص  ر   -م  ط   ق 
ر   ر    -ي س 

ذ  ر    -ن  س  ر   در هنگام وقف()ا  ر    -ي س  ذ  ر     -ن  س  ٍق   -ا  ر    5ف 
 

                                                
ر  ». تفخیم 5 ط  ر  و ق  ص  که « م  کن»برای این است  گرفته است و ترقیق « حروف استعالء»بعد از « راء سا قرار 

که  کن»آنها برای این است  کن ما قبل مکسور»بعد از « راء سا  قرار دارد.« حرف سا
کلمات  ر  »تفخیم  ر   -َیس  که بر اساس قاع« ُنُذر   -َاس  کلمات دارد  ده است و ترقیق آنها، اشاره به اصل این 

ر ی» ر ی -َیس  ی -َاس  کتا بوده« ُنُذر  ق  »بت نوشته نشده است. تفخیم اند و یاء  آخر  آنها در  ر  برای این است « ف 
کن»که بعد از  کن بین دو « حرف استعالء»، «راء سا که راء سا گرفته است و ترقیق آن برای این است  قرار 

ق  »ه قرار دارد و در صورت وقف، کسر ر   شود. تخفیم می« ف 



 

 

 
 «ادغام»

 
اق َ ال   ن   ی    ی َ  َو  -46 : م   اطب   عف َ َو  >مقک  خل  ن  <: ــ ی    لف ُ الج ُ  ، َو >طت  َس ب  < عَم  >طت  ــــــح  ا  <ن 

طت  <و آشکار کن)هنگام ادغام( اطباق)حرف طاء( از )کلمۀ(  ح  )کلمۀ(  ، با؛>ا 
م< (کلمۀ)، و اختالف به >ب َسطت  < قک  خل    واقع شده. >ن 
ل<ف ی  ون   ُک ی الش ُ َل ض َع اجز   َو  -47 ع  ن< >ناݦݦݦݦ ج  ل  < َع َم  >ضوب  ـــــــغالم   و  ت  مـــــع  ا   >لناݦݦݦݦ ظ 

ل  <)الم( در )کلمۀ( و مواظبت کن بر سکوِن  ع  )و نون(  )در نون ادغام نشود(؛ >ناج 
ن  < م  ا  وب  <و )غین(  >ت  ع  غض  لنا<)که حرکت نگیرند( با )الم(  > الم  ل   ادغام نون در)ݦݦݦݦٰ >ظ 

   .(نشود
ق    ص  ل   خ َ  َو  -48 اَج ای  سا، حذوًر م  <: ب  ݧ  ع  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ب    وف َ ج َ  ݦݨݨݦݨ >یݧ اه  اس  صا، حظوًر م  <: ــ ی    ه  ی  ݧ  ع  ݧ ݧ ݧ  >یݦݨݨݦݨ ݧ

حذوًرا<گردان )صفت( انفتاح )کلمات( و خالص ب یݦݨݨݦݨ م  س  شدنشان  )از( بیم اشتباه ؛>، ع 
حضوًرا<)کلمات( به  ص   ،م    .>ݦݨݨݦݨ یݦݨݨݦݨ ع 
ٍّ ــــــــــی    ه َ د َ ــــــــــس    راع   َو  -49 اــــــی    َو  کاف   >تاتن  ـــــی، ف  ف   و  ـــــــت  م و ت  ک  ــــــرک  ـــــــش  <: ـ َک   ب 

ة  <وتاء؛مانند کلمات: حرف(کاف به)دو را )صفت(شّدتکن ورعایت تن  ،ف  ف ی  و  ت  م،ت  ک  رک    >ش 
لٍّ ی م  لَ و َ اَ  َو  -50  ن  ی   اَ  ، َو >ݦݦݦݨݦ  لا لب  <: َو 5>ب   ل ر   ق  <: ـ م َک ذع   اَ   ن  َک ن  َس ا   سٍّ ــــب  ج    َو  ب 

ب   <ادغام کن؛ مانند  د؛نباش جنس را اگر ساکن و اولین)دو حرف(مثل و هم ل ر   ، و: >ق 
ل<   ، وآشکار کن.>لاݦݦݦݨݦ   ب 
وم  < -51 مقال<، َمع: >فی ی  م<، َو >وا و  ه  ع  ل ن  ت  ـــــَسب   <      >ق  ، لاݦݦ  غــــــحه  ل ز 

مــــق  ق  الت    >وَب،ف 
وم  < )یاء مّدی( م و   واقال< با )واو مّدی( >فی ی  ل< و )حرف الم( >ه  م ق  ع  )و حرف ؛ >ن 

حه  <حاء ساکن(  وَب < )و حرف غین( >َسب   ل  غ ق  ز  ت 
الت  < )و حرف الم در( >لاݦݦ  ه  ق  ف    .>م 

که باید در قرائت  الجزری در این ابیات، نخست چند نکته را متذکر می ابن شود 
                                                

که  ، ادغام متقاربین است؛ شاید ابن«راء»در « الم»م ا. ادغ5 کند  کسانی را رعایت  الجزری خواسته نظر 
 برای سه حرف )الم، راء، نون( یک مخرج قائل هستند.
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گردد؛ از جمله:  قرآن، رعایت 
 شود.آشکار « طاء»، باید صفت اطباق «تاء»در « طاء»در هنگام ادغام  -5
کلمۀ  -0 <در  م  قک  خل   ، دو وجه جایز است؛ ادغام تام و ناقص.>ن 
که  -2 کن»هنگامی  کنار حرف « الم سا گیرد، باید اظهار و به« نون»در  صورت  قرار 

عکس آن )ادغام  جایز نیست ولی به« نون»در « الم»آشکار خوانده شود؛ زیرا ادغام 
کن در الم( جایز است.  نون سا

کننو»در اظهار  -2 کلمۀ « ن و میم سا ت  >در  م  ع  ن  که حرکت به <ا  خود  دقت شود 
م  »صورت  و به نگیرد ع  ن  کن»خوانده نشود؛ همچنین در اظهار  «ت  ا  و صفت « غین سا

کلمه  غ  >رخوت  آن، در  که حرکت نگیرد و یا به <ضوب  الم  صورت  دقت شود 
 انفجاری تلفظ نگردد.

ک« ذال و سین»صفت انفتاح دو حرف  -1 وًر »لمات در  حذ  س»و « ام  ݧ  ع  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ رعایت « یݦݨݨݦݨ ݧ
حظ  »)ظاء و صاد( خوانده نشود  صورت درشت گردد تا به ص» و «وًرام  ݧ  ع  ݧ ݧ ݧ  .«یݦݨݨݦݨ ݧ

ت دو حرف -1  شوند، آورده شود. سرهم تکرار می وقتی پشت«کاف وتاء»صفت شد 
که باید  و سپس ایشان وارد بحث ادغام متماثلین و متجانسین می حرف شود 

گردد؛ در پایان، موار کن، ادغام   شمارد. د استثنای ادغام را بر میسا
 پردازیم. نواع آن در علم تجوید میبیشتر، به بررسی مبحث ادغام و ابرای آشنایی 

که می های خود را در قالب نوشته  تواند افکار و خواسته انسان، تنها موجودی است 
 و الفاظ، آشکار سازد.
گفتن میطبیعت انسان در هن کردن بر روان و آسان سخن  ، از 5باشد گام صحبت 

کلمات، حذف و یا حرفی را تبدیل به  این رو می بینیم بعضی از حروف را از بعضی 
  کند، مانند: حرف دیگر و در هم ادغام می

وزــ= چ ل روزــ؛ ِچهـ لــ= ِچـ لــِچهـ  = َامبر ؛ َانبـر ـر 
وز؛ َمن یار مهربانم=  ار مهربانمسال روز= سار   َمی 

ار دار امـانت دعیان ؛  ایـن مدعیان = امـاند    = ایـم 
                                                

 باشد. ر تلفظ میاست و عدول از اظهار، به خاطر سهولت د« اظهار». اصل در تلفظ حروف 5
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کریم نیز چنین است از این رو در علم تجوید در  ؛در زبان عربی و قرائت قرآن 
که از ترکیب  مبحث احکام حروف، به بررسی صفات و حاالتی پرداخته شده 

که به بررسی آنها  هشود و آن را در قالب قاعده و قانون درآورد ناشی می ،حروف اند 
یم. می  پرداز

گاه  که بیشتر این موارد، در زبان فارسی نیز به صورت ناخودآ الزم به یادسپاری است 
گفتگوی روزمر   شود؛ از این رو بعضی از فقهای بزرگوار شیعه،  ما رعایت می ۀدر 

کرده« واجبات تالوت»را جزء  « ادغام»  5اند. ذکر 
ک«ادغام» باشد، و در  می «فرو بردن» ( به معنای«ِادخال» ۀلم، در لغت )مترادف 

که »اصطالح قرائت، عبارت است از:  فرو بردن حرف در حرف بعدی به شکلی 
د ادا شود ل تلفظ نشده و به جای آن حرف بعدی مشد    ، مانند:«حرف او 

ل   خ  د  د  ل  شود:      که خوانده می      ق  خ  د     ق 
که حرف ا و حرف دوم را  «ادغام شده»، یعنی «ُمدَغم»ول را الزم به یادسپاری است 

کار،  ؛«ادغام شده در آن»یعنی  «ُمدَغٌم فیه» فرو بردن حرفی »یعنی  «ادغام»و به این 
  گویند. می «در حرف دیگر

 ادغام ۀفاید
ظ می»: «ادغام ۀفاید» گر حرفی یک بار تلفظ ؛«باشد سهولت در تلف  و بدون  ،یعنی ا

حرف همجنس آن تکرار شود، این حالت برای دستگاه فاصله، همان حرف یا 
م سنگین خواهد بود ادغام، این سنگینی برطرف شده و  ۀگیری از قاعد با بهره ؛تکل 

ت به مخرج حرف  0در نتیجه، زبان برخورد « ٌم فیهدَغ ُم »یک بار ولی محکم و با شد 
  .گردد میو سپس جدا 
 انواع ادغام

 .«کبیر»و  «صغیر»بر دو نوع است:  «ادغام»
                                                

 .007. آیت اهلل بهجت)ره(، رساله عملیه، مسأله 5
که از موضع زبان، ادا « اصل در ادغام. » 0 کاربرد بیشتر و تقسیمات مختلفی دارند  شدهدر حروفی است  و 
گاهی ادغام صورت می« شفوی»و « حلقی»گرنه در حروف  و که زبان در آنها، دخالتی ندارد. نیز   گیرد 
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رک باشد»: «ادغام صغیر» کن و مدغم فیه، متح  که حرف ُمدغم، سا ، «ادغامی است 
  )اصل در ادغام نیز همین است(، مانند:

م  م   ا  -ث  م  ه  ل  ل  م    شوند        که خوانده می        ق  ا  -ث  م  ه 
ل     ق 

ک و مدغم فیه ذکرالزم به  که حرف  ُمدَغم، متحر  کن باشد، است: در صورتی  ، سا
َت. نمی  ادغام صورت  گیرد، مانند: َمَدد 

کبیر» ک باشند»: «ادغام  که حرف ُمدَغم و َمدغٌم فیه هر دو متحر  که در  «ادغامی است 
کن شده )تا شرایط ادغام به وجود بیاید( و سپس  این جا نخست حرف ُمدغم، سا

بوده، نخست « َمَدَد »که در اصل « َمد َ »مانند: ؛ گیرد عمل ادغام صورت می
کن شده «دال»حرف َد »، سا  .«َمد َ » ؛شده است«ادغام»وسپس در دال دوم،« َمد 

پذیرد، )نخست حرف مدغم،  در این نوع، چون عمل ادغام در دو مرحله انجام می
کن گردیده( به آن  ،سا کبیر»و سپس در ُمدغٌم فیه ادغام   گویند. می« ادغام 

کبیر»اصم(، در قرائت مشهور )َحفص از عیادسپاری:  کلمه جایز « ادغام  در دو 
گردیده است، مانند: نمی کتابت قرآن، رعایت  که در    باشد به جز مواردی 

ٌة  آب    ت   -ين  َضآل    -د 
 
ن   أ  ت   -ام 

 
ر  أ   وم 

ن    -ین 
ک   و -یم  اج   ح  ت 

 
  أ

  ین 
کتابت قرآن آمده است، از نزد  ،از این رو قاری قرآن که در  حق ندارد اضافه بر آن چه 

کبیر»خود  م  »برای نمونه:  ؛انجام دهد« ادغام  ه  ال  ل  م  »را  «ق  ه 
ال   م  ݩݩݧ  ذݦݦݦݨ  ل»و یا  «ق  ه  ع  َسم  ب  ب   «ه 

م  ݩݩݩݧ  ذݦݦݨ  ل»را  ه  ع  ب  َسم    بخواند. «ه 
 اقسام ادغام صغیر

 «.ینُمتماثلَین، ُمتجانَسین، ُمتقاربَ »، بر سه قسم است: «ادغام صغیر»
که   رسند، از چهار حالت خارج نیست: به یکدیگر میدر زبان عرب، دو حرفی 

 ، دو حرف مثل هم، )در مخرج و صفات(؛«ُمَتماِثَلین» -5
 ، دو حرف هم جنس، )مخرج یکی، صفات متفاوت(؛«ُمَتجاِنَسین» -0
َبین» -2  ، دو حرف نزدیک به هم، )از نظر مخرج یا صفات(؛«ُمَتقاِر
 .نظر مخرج( ، دو حرف دور از هم، )از«ُمَتباِعَدین» -2

یم. که به توضیح و بررسی آنها می  پرداز
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 ُمَتماِثَلین -1
که در مخرج و صفات مثل یکدیگرند»: «ُمَتماِثَلین» ؛ )تکرار یک حرف(، «دو حرفی 

کلمهادغام آنها الزم است، چه د کلمه باشند و یا در دو    مانند: ؛ر یک 
م  م   م   -ث  ک  ک  ر  د  م   -ی  ه  ل  ل  م   شوند:           میکه خوانده        ق  م  -ث  ک   ر  د  م   -ی  ه 

ل     ق 
ی»: یادسپاری ی ِء یا»و یا  «واو»، در حرف «واو مد  ادغام  «یاء»در حرف  «مد 

کشش صوت، مانع از انجام عمل ادغام می نمی که    گردد، مانند: شوند، چرا 
وا ل  م  وا و  ع  ن  ام  س   -ء  و  س  و  ی ی  ذ 

ل  
 
ال ه   -ٱ ا َکَسب   و م  ه  ب   -و  م  ن  ذ  م   ی ا  ل  ع    ی 

  شوند، مانند: حرف لین در مثل خودشان ادغام می« واو و یای»اما 
وا َصر  ا و  ن  و  او  ( -ء  ی  ی  ی   )ل د  وا -ل د  ن  ز  و  و  ( -ا  ی  ی  ال د  ی   )و  ال د    و 

 ُمَتجاِنَسین -2
که در مخرج»: «ُمتجانسین» ، خواه «مشترک ولی در صفات متفاوت باشند ،دو حرفی 
کلمه، مانند د کلمه باشند و یا در دو   و ...« ث،ذ،ظ»و « ت،د، ط»ر یک 
 شود. ،)در روایت َحفص از عاصم( تنها در موارد زیر، انجام می«ادغام متجانسین»
ن  باشد؛ مانند:  «میم»و مدغم فیه  «باء»مدغم  -5 ع  ب  م  ک  ر  ن  ا  ع  م   ک  ر   اا= ا 
ل َك ند: مان 5باشد؛ «ذال»و مدغم فیه  «ثاء»مدغم  -0 ث  ذ  ه  ل  ل َك  ی 

ذ   ه  ل   = ی 
واباشد؛ مانند:  «ظاء»و مدغم فیه  «ذال»مدغم  -2 م  ل  ظ   وا= ا  م  ل  ظ  ذ   ا 
م  باشد؛ مانند:  «تاء»و مدغم فیه  «دال»مدغم  -2 ت   ب  = ع  م  ت  د  ب   ع 
اث  ا  باشد؛ مانند:  «دال»و مدغم فیه  «تاء»مدغم  -1 و  ع  د   ل  ق  ث  ا = ا  و  ع  ت  د  ل   ق 
ت  ط  ق  باشد؛ مانند:  «طاء»و مدغم فیه  «تاء»مدغم  -1 ٌة= ق  آال  ف  ط   ئ  ٌة ال  ف   آئ 
ت   باشد؛ مانند:  «تاء»و مدغم فیه  «طاء»مدغم  -7 = ب َسط  ت   ب َسط 

که  ذکرالزم به   باشد. می «ناقص»، به صورت «ادغام طاء در تاء»است 
، توضیح «تام و ناقص»به  «بندی ادغام تقسیم»برای روشن شدن بهتر، الزم است 

 داده شود.
                                                

شو و به جز دو مثال ذکر شده، نمونۀ دیگری در قرآن  مورد اول و دوم، بدون ادغام نیز خوانده می . در دو 5
 (.20و سوره هود، آیه 571وجود ندارد، )سوره اعراف، آیه 



 
 

 

 
 521  اقسام ادغام

 

 ادغام تام و ناقص
که، حرف ُمدَغم»: «ادغام تام» کامًل از بین رفته واثری از آن برجای  ،ادغامی است 

ٌة= ق  ق  شود؛مانند: که شامل بیشترین موارد ادغام می ،«نماند ف  آئ  ت  ط  ٌة ال  ف  آئ  ط    ال 
کام»: «ادغام ناقص» که در آن، حرف مدغم  رود بلکه  ًل از بین نمیادغامی است 

که حرف مدغم  . و این زمانی پیش می«ُمدَغم، باقی بماند صفتی از صفات بارزِ  آید 
َت »مانند  ؛تر باشد از مدغم فیه از نظر صفات، قوی از نظر  «طاء»که حرف « َبَسط 

باقی « طاء»حرف  «اطباق»بوده و در هنگام ادغام، حالت  «تر قوی»صفات، 
کن ۀصفت اطباق طاء، قلقل ماند؛ )با حفظ می حذف و در حرف تاء،  ،طاء سا

  .«طت    ب س»شود،  ادغام می
 ُمتقاِرَبین -3
که در مخرج و یا صفات، نزدیک به هم باشند»: «متقاربین» تقارب در  ؛«دو حرفی 

که بین مخرج   مانند:  ؛دو حرف، مخرج دیگری قرار نگرفته باشد مخرج، آن است 
 . ( و )ن، ل، ر(...ک )ق،

که دو حرف در بیشتر صفات، مشترک باشند مانند  ؛تقارب در صفات، آن است 
 . م( ... -ج( و )ن  -)د 

  تنها در موارد ذیل است. «ادغام متقاربین»در روایت َحفص از عاصم 
 تقارب در مخرج

کن» -5   ، مانند:6«راء»در حرف  «الم سا
ب    ل  ر  م   -ق  ک  ب   ل  ر  ب   د        شون که خوانده می       ب  ر   م   -ق  ک  ب   ر     ب 

کن» -0   0که در قرآن فقط یک مورد آمده است«کاف»در حرف «قاف سا
م   ک  ق  ل  خ  م  ن  ل  م  شود          که خوانده می         ا 

ک   ل  خ  م  ن  ل   ا 
                                                

کن در حرف راء، ادغام می5 کن در  . حرف الم سا شود ولی برعکس آن جایز نیست؛ یعنی حرف راء سا
م  د: شود؛ مانن حرف الم ادغام نمی ک  ر  ل  ف  غ  لی  -ن  ر  ف  غ  م   -ا  ک  ر  ل  ن ش  که حرف راء به خاطر داشتن صفت ی  ؛ چرا 

شود؛ در تفسیر مجمع البیان  باشد و حرف قوی در حرف ضعیف، ادغام نمی تر از حرف الم می تکریر، قوی
م...»...سوره بقره: 10( ذیل آیۀ 022، ص 5)ج  ک  ر  ل  ف  غ  که: « ن  اء بر اظهار حرف راء، نزد اجماع قر  »آورده است 

 «.باشد الم می
 .02. سوره مرسالت، آیۀ0
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که ادغام این مورد، هم به صورت تام و هم به صورت ناقص جایز  ذکرالزم به  است 
کامل    باشد. تر می و راحت داردآن برتری  است ولی ادغام 

کن» -2  مانند: «الم و راء»در دو حرف  «نون سا
ن   ن  ل د  م   -م  ح  ن  ر             :شوند که خوانده می         م 

ل   ن  م  م   -د  ح  ر     م 
 تقارب در صفات

کن»  مانند: «میم، واو، یاء»در سه حرف  «نون سا
ی   ع  ن  م  ل ٍد  -م  ن  و  ل   -م  ق  ن  ی  ی          :شوند که خوانده می       م  ع  م   ل ٍد  -م  و   ل   -م  ق  ی    م 

  .است« ناقص»و در واو و یاء، « تام»ادغام نون در میم، 
 گذاری حروفی که در هم ادغام شده عالمت ۀنحو

، سکون «ادغام تام»ها، برای راهنمایی قاری قرآن، در مورد  در نگارش بعضی از قرآن
کند و در عوض، حرف مدغم حرف مدغم را ننوشته فیه  اند تا داللت بر عدم اظهار 

کند، مانند: را با عالمت تشدید، مشخص نموده   اند، تا داللت بر ادغام تام 
م    ه 

ل ل   م  =  ق  ه  ــل  ل  ــوا  -ق  م  ــل  ذ ظ   وا  =  ا  م  ل  ذ  ظ   ا 
ب    ل ر   = ق  ب   ل  ر  ٌة  -ق  ف  آئ  ت ط   ال  ٌة= ق  ف  آئ  ت  ط  ال    ق 

اند تا داللت  ، حرف مدغم را بدون عالمت سکون نوشته«ادغام ناقص»در موارد  و
کند، و حرف مدغم اند تا داللت  فیه را نیز بدون عالمت تشدید نوشته بر عدم اظهار 

کند، از  آید بین عدم اظهار و عدم ادغام  رو حالتی به وجود می اینبر عدم ادغام تام 
که همان ادغام ناقص باشد، م  انند:تام 

ت  =  ب َسطت   م    -ب َسط  طت  ر   م  = ف  ت  ط  ر    ف 
ک؛  یادسپاری: کن و دومی متحر  د در حقیقت، دو حرف است؛ اولی سا حرف مشد 

شود؛ پس بر قاری الزم است،  به همین دلیل در وزن شعری، جانشین دو حرف می
ش را به که افراط در تشدید، باع آن را آشکار ساخته و حق  ث حذف جا آورد، چرا 

د، حرفی مثل آن، قرار  به ؛حرفی از تالوت خواهد شد که بعد از حرف مشد  ویژه وقتی 
 ؛ مانند:5گیرد

ق    ه ح  ر  د 
نا و   -  ق  ل 

ل   م   ظ  ه  ی 
ل  ل   - ع 

م    ق  ه 
ل ك   مال َك  الل   م  ال 

                                                
 .12نصر محمد مکی، نهایة القول المفید فی علم التجوید، ص. 5



 

 

 «اءظ»و « ضاد»تمایز دو حرف 
 

 ـُک  ، َو اء  الط    ن َ ـــز  م  ــــــــــب    َم  ج   زَ ـــح  ــــــــــَم  َو  ه ٍّ طالَ ــــاسب   : ی   اَذ ــــالص    َو  -52
یــــــــــــها ی َ ل ُ  ج 

تمیز بده از )حرف( ظاء، و همۀ موارد  و )حرف( ضاد را به )صفت( استطاله و مخرج؛
  آید. آن )ظاء، در ابواب مختلف کلمات ذیل( می

ی:  -53 هر  <ف  
ل   الظ   عن  ظ 

فظ   الظ   ظم  الح  یق  <          >ع  ظم  ظ  ظ  ـــــــــنظ و  ا  ــــــــــا  فظ  ــــــر ع 
 >هر  الل  

،ظ  <در :  ل   هر، عن، ظ  ظم، ظ  فظ؛ ع  ظ، ح  یق  ر ا  نظ  ظم   ،ا  هر   ،ع 
فظ ،ظ    .>ل 

ݩݩ  ظر ل  ظاه  < -54 ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ غ< >مال  ظ   ظٍم ــــَک  واظ  ـــــــی، ش  ݧ لام  ظ  ــــــا  ظ ظ  ر ظ  ــــــــــــل  ظ  اــــــــــــفٍر انت   >م 
ر،< ݩݩ ی، ظاه  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ظݧ واظ، ل  ظم، ش  ما؛ ک  ل  ظ، ظ  غل  لام، ا  ر، ظ  ظ  فر، انت  أ ظ  م    >ظ 
ا< -55 ن ً ، ظ  ر  ظف  ا َو >ا  ف َ خ  ظ<، َکب  وی >ع  ض<     ݦݦݦݦݦݦݦ  س  ل   ــــــع  ، ظ  ج   >ين  خل  ر ُ

ݧ  ـــــــالب  َ ٍّ َسوݨݨݨݨݧ  اُزف 
ر،< ظف  ن    ا  ظ< هر جا بیاید و )کلمۀ( ،>ظ  ضين  <به استثنای  >ع  )که با ضاد  >ع 

ل   < ،باشد( می ( >ضل  < ُزخُرف، یکسان )و در بقیۀ موارد با ضاد نحل، ، )سورۀ(>ظ 
  است.
 ظ  < زومٍّ ی    َو  >ملت  ل  ، ظ  لت  ل  ظ  <و  -56

ز  ــــــــالج  کَ  >اول    ظ  <، ح 
ُ  >تـــــــــــــل    >ل   ظ  ن  <زا َع ـــس 

،<)کلمۀ(  و ت  ل  ل  م ظ  ت  لل  وا< )کلمۀ(به)سورۀ( روم،   و >ظ 
ل    ِحْجِر،همانند)سورۀ( ؛>ظ 

ت<
ل   را )سورۀ( >ظ  ل   < ،ُشع  ظ    )نیز سورۀ شعرا(. >ن 
حظوًرا< -57 ، م  لن  ظل  ر  <، َمع >ی  ظ  حت  ن<َو        >الم  اــــــــــــک  ً ݨ ݧ ظݧ م>ت  ف  َ َع ــــــــــــــــ، َو ج  ر  ـالن   < ب 

 >ظ 

>، لن  ظل  حظوًرا ی  ر؛<(با )کلمۀ ،>م  ظ  حت  نت   و   م  ا ک  ً ݨ ݧ ظݧ ر< تمامی )مشتقات کلمۀ( و   >ف  ظ    >ن 
ـ :  -58 ل ا ی   یٍل <ا  لو  ه<، َو ُاولی >، ه  ر  عُذ َو ُه  >یظ  ــــــــــالغ  <َو  >ناض  َزهـــــــــــــَلا الز َ اص   وٌذ ف 

 >ناضره< لِی ّو و ا   >هل)اتی علی الانسان(<)للمطففین(،  >ویٌل <به استثنای )سه سوره( 
وٌه >(آمده ضاد با امتسورۀقی )در ج  ٍذ  و  ئ  م  و  ٌة  ی  ر  لی ناض  ها  إ  ب ِ ٌة  ر  ر  یظ<و )واژۀ(  ؛5<ناظ  به  >غ 

 )در این دو سوره( است. 2)با حرف ضاد آمده و( منحصر استثنای سورۀ رعد و هود که
                                                

 .02و00. قیامت/5
کرده0 کوتاه  معنای انحصار و به اند؛ به . قاصره را دو جور معنا  که با الف  کوتاه؛ مراد ضادی است  معنای 

 .«، ظـ ض»باشد  می« ظ»که دارای حرف الف روی  «ظاء»است در مقابل حرف 
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 میسا لاف ُ الج    >ٍن ــــــــــنيظ  <ی ـــــــــف   َو  >عام  ی الط  ل  ع   ض   الح  <ا لَ  >ظ   الح  < َو  -59
ظ   <و  عام  <ب( نه معنای نصی )به >ح  ض   علی الط   کردن  معنای تشویق )که به >ح 

نين<و در  است(؛ و   ما >و   اختالف مشهور است )در قرآن، با ضاد آمده >ظ  ی ه  ل  ب   ع  ی  غ   ال 
َضنيٍن< کثیر و ابی 5ب    .(اند عمرو و کسائی با ظاء خوانده ولی ابن 
ٌم  ان ُ ــــــــی  ا الب َ ب َ ــــــــــــــــلاف   ن  ی َ ا   َو  -60  >م  ال  ظ  ــــال ض َ ع  ، ی  ک  هر  ـــظ   َض ــنق  ا  <  :لار 

 کردن )آنها( الزم است؛  و اگر )دو حرف ضاد و ظاء، با هم( مالقات کردند، آشکار
َض < )مانند( نق  هر   ا  ض َ  ،َك ظ  ع  م   ی  ال    .>الظ 

 >و م  یه  ل  م ع  ه  باه  ج  <، ها: ف    َص  َو   >و م  ضت  ف  ا  < َع َم  >ظت  ع  و  <ع ، َم >ر   ضط  ا  < َو  -61
ضط  < ساختن حرف ضاد در کلمۀ(  و)همچنین الزم است آشکار ظت  با ر   ا  ع  ݐ ا  با و  ݧ  ڡݧ م  ݧ  >ضت 

حرف( هاء و خالص ادا کن ) )که حرف ضاد و ظاء در حرف بعدی ادغام نشود(؛
م  < )کلمات( یه 

ل  م، ع  ه  باه  باید آن را  )چرا که حرف هاء دارای صفت خفاء است و >ج 
کرد؛ به  حرف که مفتوح قبل ما ساکن یاء از بعد یا و شود تکرار که وقتی ویژه خالص ادا 

  گیرد(.  قرار است خفی
را از نظر مخرج و « ضاد و ظاء»الجزری در این ابیات، نخست تفاوت دو حرف  ابن

که در قرائت قرآن، حتما صفات، بیان و سفارش می تمیز داده  باید از یکدیگر ݦݦݦݦݩً کند 
کمتر در اختیار همگان بوده و آه به اینکه در شوند؛ و با توج   ن زمان، قرآن مکتوب، 

یان، قرآن را از روی حفظ می که باید با حرف  بیشتر قار « ظاء»خواندند، مواردی 
که دارای حرف  کلماتی است  کمتر از  « ضاد»خوانده شوند )و تعدادشان 

که این دو حرف در پاو  شمارد. باشند( را برمی می کید بیشتری دارد بر وقتی  یان، تأ
کنار حروف قریب کنار هم و یا در  های آن را در ابیات  که نمونه گیرند قرارالمخرج  در 

 گذشته متذکر شدند.
کن ماقبل مفتوح»و « هاء»همچنین در تلفظ دو حرف  که دارای صفت « یاء سا

کنار حرف « خفاء» گیرند، د« هاء»هستند، وقتی  صفت خفای آنها  اقت شود تقرار 
 باعث عدم تلفظ آنها نگردد.

                                                
 .02. تکویر/5
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که امروزه، قرآن  گذشتیم این است  کلمات، سریع  علت اینکه ما با اشاره به آن 
کلمات، به تواند  راحتی می مکتوب در اختیار همگان است و قاری قرآن با دیدن آن 

کلمه با حرف  کدام  که  کلمه با حرف « ظاء»تشخیص دهد  کدام  آمده  «ضاد»و 
است؛ تنها باید تلفظ صحیح آن دو حرف را یاد بگیرد تا بتواند در هنگام تلفظ، 

  د.ناز یکدیگر متمایز سازآنها را 
 «ظاء»و « ضاد»تمایز دو حرف 

که در زبان عرب از قدیم گفتگوی  یکی از حروفی  االیام تا به امروز، مورد بحث و 
گرفته،   است.« حرف ضاد»بسیار قرار 

ترین حرف)اصعب  عنوان سخت اختصاص به زبان عرب دارد و به ،«حرف ضاد»
گردیده و سخت ب  »باشد؛  ترین حرف بر زبان می الحروف(، مشهور  صع  ی  ا  ه  ف 

وجاݦݦݦݦݩً و  ا   ر وف  خ  ر   .5«سانی الل   ل  ها ع  د   َش الح 
 گوید: می« ضاد»هـ( در رابطه با حرف 227طالب )متوفای ابن ابی مکی

باشد؛ و تا قاری قرآن،  ترین حروف می دشواری مخرج، از سختحرف ضاد از نظر »
کند  تواند این حرف را آن سختی به خرج ندهد، نمی که سزاوار آن است تلفظ  گونه 

در نتیجه به قرائت، خلل وارد خواهد   جای آن، حرف دیگری را خواهد آورد؛ و به
که میساخت و تنها با تمرین و ممار که  آن توان این حرف را ست است  گونه 

 0«.شایستۀ آن است تلفظ نمود
کتاب مشهورش ابن  گوید: چنین می 2الجزری در دو 

حرفی به سختی حرف ضاد بر زبان، وجود ندارد؛ زبان مردم در تلفظ آن، مختلف »
بیشتر اهل کنند ؛  آن را شبیه حرف ظاء تلفظ می اهل شام و اهل مشرق،است؛ 

م( تلفظ میممزوج به حرف طاءزمین،  مصر و مغرب اکثر کنند؛  )شبیه دال مفخ َ
م؛ و برخی دیگر ، ممزوج با حرف ذال و یا زا سودانی تلفظ  یها، به صورت الم مفخ َ

 .«کنند می
                                                

 .12. محمود خلیل الحصری، احکام قراءة القرآن الکریم، ص5
 .501طالب، الرعایة فی تجویدالقراءة، ص ابن ابی . مکی0
 .051، ص5؛ النشر، ج 522. التمهید، ص2
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که اوالو  َن این تَ  کردن است؛  ݦݦً ع در تلفظ، بدین خاطر است  طبع انسان، بر آسان تلفظ 
گر تلفظ حرفی مثل حرف ضاد، بر زبان سخت باشد ترین  ، رو به نزدیکاز این رو ا

زبان نبودند،  های امروز، در اصل، عرب بیشتر عرب ݦݦݦݩݦً آورد؛ ثانیا حرف بعد از آن می
گردید و حرف ضاد در زبان آنها  بلکه بر اثر غلبۀ قوم عرب بر ایشان، زبان آنها عربی 

 وجود نداشته است. اصالً 
که از مشهو101فاضل رضی، محمدبن حسن استرآبادی)متوفای بای درترین اهـ( 

 های ایشان مورد قبول و استناد علمای شیعه و سنی جهان عرب است و نوشته
کتاب مشهورش) شرح شافیة ابن حاجب(، بعد از بیان تلفظ صحیح  می باشد، در 

 حروف الفرعیة به نقل از سیرافی، آورده است:الدر مبحث مخارج  5حرف ضاد
که در زبان آنه» ا، حرف ضاد وجود ندارد و ضاد ضعیفه، تلفظ افرادی است 

کنند، بر آنها سخت و دشوار خواه که به تکلم آن در عربی احتیاج پیدا  د هنگامی 
کنند؛ زیرا آن را از سر  زبان و اطراف د بود و چه  های ثنایا  ندانبسا همانند ظاء تلفظ 
کرد کنند و چه  تلفظ می  0«بسا آن را بین ضاد و ظاء تلفظ خواهند 

که در  مبحث مخرج حرف ضاد و صفت استطاله متذکر شدیم، از نظر همانگونه 
که صحیح است و بقیۀ تلفظ ها صحیح نیستند؛  شرعی، تنها ضاد حجازی است 

کید و اصرار ابن ؛ الجزری بر تمیزدادن دو حرف ضاد و ظاء، همین است علت تأ
ک و افتراق این دو حرف را یادآور می  م:شوی حال برای آشنایی بیشتر، وجوه اشترا

در همۀ صفات ذاتی متضاد)جهر، رخوت، استعالء و اطباق( با هم  وجوه اشتراک:
 مشترکند.

مخرج و دیگری، صفت ذاتی  نخست، وجوه افتراق:
  .شود از وجوه افتراق شمرده میغیر متضاد استطاله، 

کنارۀ زبان با دندان»، «مخرج ضاد» های  یکی از دو 
 .«آسیای همان طرف است

                                                
َن . »5 ما م  لیه  َتیه َو مای  حدی حاف َ ل ا  اد  َاو َ لض  راس َو ل   «األض 
 . شرح رضی، مخارج الحروف األصلیة و الفرعیة.0
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زبان و همانند ذال و ثاء، بین سِر »، «ظاءمخرج »ولی 
 .«های ثنایا است سِر دندان

، یک «ضاد»از نظر صفت استطاله، زمان تلفظ حرف 
« ظاء»و نیم برابر بقیۀ حروف رخاوه از جمله، 

یجی  یکی از « ضاد»باشد؛ زیرا حرف  می با تماس تدر
کنارۀ زبان با دندان های آسیای همان طرف و  دو 

کام باال به صورت درشت و پرحجم  حرف از میان آنها بهشدن صدای  کشیده سوی 
شود زمان تولید این حرف، نسبت به  گردد؛ این تماس تدریجی باعث می تولید می
 ، بیشتر باشد.«ظاء»ف از جمله حرف سایر حرو

که در تلفظ حرف  پایان، تذکر این نکته الزم است  د»در ت شود تا « ضاد مشد  باید دق 
ت صفت دارای که حروفی از بین نرود وشبیه صفت استطالۀ آن  نشود. ادا هستند، شد 

ک از یک مخرج، بدون فاصله می ادغام: کن و متحر  مانند:  باشد؛ تلفظ دو حرف سا
که حرف «َمس َ » تلفظ  ، دو بار سریع و بدون ایجاد فاصله بین آنها ،«سین»؛ 

« سین»بودن حرف  شود تا صفت رخوت و سایشی گردد؛ ولی این امر باعث نمی می
د»از بین برود؛ در  ، دو بار و بدون «ضاد»چنین است؛ حرف  نیز این« ضاد مشد 

گردد، اما صفت رخوت و استطالۀ آن نیز  انداختن بین دو ضاد، تلفظ می فاصله
 کلی قطع شود، اشتباه است. باید محفوظ باشد و اگر صدای حرف، به

گر ه به فتوای همۀ مراجع بزرگوار تقلیبا توج   عکس  و یا به« ظاء»صورت  ، به«ضاد»د، ا
گردد، کید ابن 5نماز باطل است تلفظ  الجزری بر تمیزدادن دو  و همچنین تأ

کنار هم قرار می ، به«ظاء» و «ضاد»حرف گیرند، به تمرین موارد آنها در  ویژه وقتی 
کریم می   .پردازیم قرآن 

ل   -َضل   » ًة » -«ظ  ر  ض  ًة  -ن  ر  ظ  ر  ن  »  -«ن  ر  ن   -ٌة اض   «ٌة اظ 
م  ض   ٱلظ   ع  ی   ض  ٱلظ    - ال  ع  م  ب  ن    - ين  ال 

َض ٱلظ   ع  ت  م   - ب  م  ل  ض  ظ  ر   ا ف ی ٱلا 
َك  ر  ه  َض ظ  ق  ن  غ   -ا  ن   م  ظ  ًبا ف  ه   - اض 

ٍض ظ  ع  ب   ف  ل   -یًرال 
 
أ م  ظ  یل   ا و  یه  ا ت  ح  ض  ا ت 

                                                
کتاب الصالة، فصٌل في القراءة5 کاظم یزدى، العروة الوثقی )للسید الیزدي(،  ، مسئلۀ  .  سید محمد 

 .110و115، ص5 ، ج27و20



 

 

 
 

کن»  «احکام میم سا
 

ه  اَ  َو  -62   ز  ــــــط 
ُ ا   مٍّ ـــب  م    ن  م   َو  ون ٍّ ی ُ  ن  ــــــــم   ه َ ب  َ الع ُ ا ما س   ن  ی َ ق   ــــــــــــج  اَ  ذا َو د   ـــــذ 

 هنگامی که مشّدد باشد و اخفا کن میم، و آشکار کن غّنه را از نون و از؛
 

َم ݗَ ا -63  ن  ی   ُک ـــشن  ی َ ا   لمب 
اءٍّ   ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦ  یذلَ  ه ٍّ ب  َ ــــــــع ُ ار  ی الُم َل َع  ی  ب    ل  ــــهن  اَ م   ح 

 ذاالاݘَ
 که ساکن است،با غّنه نزد؛باء،براساس قول مختار از اهل ادا)ی قرائت(را هنگامی  میم

 
ه  اَ  َو  -64 ها ع  زَ ط  َد ی  اف    ب  ا، اَ  َو  واوٍّ  ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦ  ذیر لَ اخذ َ  َو   ف   زُ ـــجی الاَ ی  ب َ ن  ی َ ف  یج   ف 

 میم را نزد واو و فاء. کنی مخفی اینکه از و آشکار کن میم را نزد باقی حروف؛وبرحذرباش
 

کن پرداخته؛ نخست حکم میم و الجزری در  ابن این سه بیت، به احکام میم سا
که،  کن در میم را مطرح نکرده است؛ چرا  د را بیان فرموده و ادغام میم سا نون مشد 
داخل در مبحث ادغام)از نوع متماثلین( دانسته است؛ در این صورت، حکم میم 

د را پیدا می  کند. مشد 
که در ذیل میوی سپس حکم اخفاء و اظهار میم را بیا کرده است   .آید ن 

کن، در مجاورت بیست و هشت حرف» پیدا  «سه حکم»زبان عرب،  «میم سا
یم. که به بررسی آنها می «ادغام، اخفاء، اظهار»کند:  می    پرداز

 ادغام -1
کن، در حرف میم بعد از خود، ادغام می» ؛ ادغام آن متمائلین بوده و با «شود میم سا
ه»  همراه است. «ُغن 

ها روی هم منطبق شده و تمامی صوت از خیشوم خارج  در هنگام ادغام، لب
د به انداز ؛شود می    مانند: ؛یابد دو حرکت در خیشوم امتداد می ۀصدای میم مشد 

ا  ه  ن  م   ا  =  ه  ه  ن  م  م  ن    -ه  ي  ت  ر   م   ر  ه  ج  ن   =  ا  ي  ت  ر   م  م  ه  ر  ج    ا 
ن   ن  = َکم   م  م  ؤ   - ک  م  م  ت  ن  ين  ک  ن  م  ؤ  م   ت  ن  ين  = ک  ن    م 



 
 

 

 
کن  557  احکام میم سا

 

 اخفاء -2
باشد و در اصطالح  می «پوشاندن و مخفی نمودن» ، در لغت به معنای«اخفاء»

ه، به »قرائت عبارت است از:  َاداِی حرف در حالتی بین اظهار و ادغام، همراه با ُغن 
د تلفظ نشود  «.نحوی که حرف بعدی مشد 

کن قبل از حرف باء، اخفاء می» ه»و با  «شود میم سا  همراه است. «ُغن 
ها  بتری ل ها به مخرج حرف باء که قسمت درونی و لب»، «هنگام اخفای میم»

دو  ۀو به انداز «شود میم، از فضای بینی خارج می ۀاست، نزدیک شده و صدای ُغن  
گاه حرف  حرکت ادامه می  گردد. ادا می« باء»یابد و آن 

 باشد: می «جزءدو »، دارای «حرف میم» توضیح بیشتر:
 .مخرج حرف استکه  «قسمت خشکی و بیرونی لبها»: «ویَف جزِء َش » -5
ه(حرف میکه  «مجرای بینی»: «یشومیجزِء َخ » -0  .باشد محل خروج صدای)ُغن 

که مخرج حرف میم است به  هنگام اخفای میم، قسمت خشکی و بیرونی لب ها 
که  تری ها به قسمت درونی و شوند، بلکه لب هم متصل نمی نزدیک شده به طوری 

میم به  ۀد، ولی قبل از تلفظ آن، صدای ُغنرا تلفظ نمو« باء»به راحتی بتوان حرف 
 5گردد؛ ، تلفظ می«باء»یابد و سپس حرف  دو حرکت در فضای بینی ادامه می ۀانداز

 مانند:
ًضا  ع  م ب  ک  ض  ع  م   -ب  ه  م ب  ه  ب   ٌة  -ر  ن   ه  ج  م ب 

ط   -ا  س  ق  ال  م ب  ه  ی ن  ا -ب  ن  ی ن  م ب  ک  اح    ف 
ت اخفاء  عل 

و در بسیاری از  هستند «قریب المخرج»هر دو از حروف َشَفهی و  «میم و باء»حرف 
ادغام،  ۀاز این رو زمین ؛ صفات متضاد، )جهر، استفال، انفتاح( با هم مشترکند

دارای ، «میم» حرف ؛ولی در بعضی از صفات با هم اختالف دارند ،استفراهم 
هتو» صفات ط و ُغن  ة و قلقله» دارای صفات «باء»و حرف  «س  از این  ؛باشد می «ِشد 

آید  برای جمع بین ادغام و اظهار، حالتی به وجود می ؛فراهم است «اظهار ۀزمین»رو 
 باشد. می «اخفاء»که همان 

                                                
ۀ میم 5 گفتهدانسته « َاَنفمی»را . بعضی ازمتاخرین، غن  که ها ا اند: باید فاصلۀ اندکی بین لب و  یجاد شود 

کن و تنوین نزد حروف مابقی خواهد آمد. ۀصحیح نیست؛ توضیح بیشتر  آن، در نحو  اخفای نون سا



 
 

 

 
یس تجوید  َمة به ضمیمۀ راهنمای تدر  550 شرح َمنظوَمُة الُمَقد  

 

 اظهار -3
و در اصطالح قرائت، عبارت است از:  «آشکار نمودن»در لغت به معنای  «اظهار»
 ، به صورت واضح و آشکار.«حرف از مخرج خودشتلفظ »
کن در نزد بقی  »  .«گردد حروف، اظهار می ۀمیم سا

کن»هرگاه بعد از  ، )غیر از میم و «بیست و شش حرف باقیمانده»، یکی از «میم سا
گیرد،     شود، مانند: می «اظهار»باء( قرار 

ون   ق  ت   م  ت  ک 
ل   ع  م  ل   -ل  ه  ون  ف  ن  م  ؤ  ن   آم   -ا ی   ا 

ل   م  ا  ٌم  -ات  و  م  ق  ت  ن  م   -ا  ه  ر  م   ا 
ون   ر  ت  م  ون   -ت  س  م  ًرا -ت  م  ن  م   م   -خ  م  ل  ت  ق   -اا ع  ا  ر  ت  ٱم  ر -ال  م  ط  ه     یًقاݭݭ  ل 

کن»در   توجه به نکات زیر، الزم است: «اظهار میم سا
کن،  -5  .به خود نگیردحرکت میم سا
 .دکن و حروف مابقی، صوت، قطع نگردبین میم سا -0
که در این صورت،  -2 کن، به سرعت ادا شده و روی آن، مکث نشود چرا  میم سا

 تشدید به وجود خواهد آمد.
که  کن»الزم به یادسپاری است  نیاز  «فاء و واو»نزد دو حرف  «حالِت اظهار میم سا

ت کن در فاء»بیشتری دارد، تا  5به دق  و در  «اخفاء»به خاطر ُقرب مخرج،  «میم سا
؛ بدین منظور پس از تلفظ میم 0نشود «ادغام»مخرج بودن،  اطر همبه خ «واو»

که صوت کن، بدون این  ت از یکدیگر جدا شوند، لب قطع و یا لب ،سا ها  ها به شد 
   مانند: ؛آیند در می «واو»و  «فاء»با ظرافت به حالت ادای دو حرف 

ݪݪݬ ی َشٍك   م  ف ل  ه  م     -ب  ه  ال  و  م  م  و  ا  َسه  ف  ن  اٍل ا    -ا  م  ف ی َضل  ک  آؤ  اب  م  و  ء  ت   ن 
اٍل  ݪݪݬ ی َضل  م  ف ه  اج  و  ز  م  و  ا  ا -ه  یه  م  ف  ک  م   -ل  ت  ن  م  و  ا  ع  ن   -ن  و  ع  ر  م  ف  ه  ع  ب  ت  ا   ف 

                                                
ت، به  5 کرده« َاشد َ اظهار». برخی از این دق  که صحیح نمی تعبیر  اظهار »باشد بلکه عنوان صحیح  اند 

کن، نزد دو حر« شفوی یا َشَفهی که از  می« فاء و واو»ف است و مقصود از آن، اظهار حرف میم سا باشد 
 هستند.« حروف شفوی»
َکم  فروش 0  اموات. -. در فارسی، مانند: 



 
 

 

 
کن  551  احکام میم سا

 

 ها در بعضی از قرآن« ادغام و اخفاء میم ساکن»گذاری موارد  عالمت ۀنحو
کن را بدون ها، برای راهنمایی قاری قرآن، در مورد  در بعضی از قرآن ادغام، میم سا

کند، و میم دوم را با عالمت تشدید  عالمت سکون نوشته اند تا داللت بر عدم اظهار 
ص  کند، مانند: اند کردهمشخ  کامل    تا داللت بر ادغام 

ن   ن  = َکم م   م  م  ون   -ک  د  ت  ه  م م   ون  = و  ه  د  ت  ه  م  م    و  ه 
کن را بدون عالمت  اند تا داللت بر عدم اظهار  سکون نوشتهدر مورد اخفاء، میم سا

کامل  کند و حرف میم را نیز بدون عالمت تشدید نوشته اند تا داللت بر عدم ادغام 
که همان اخفاء  ماند بین عدم اظهار از این رو حالتی باقی می ؛نماید و عدم ادغام 
 مانند: ؛باشد

ه    م ب  ه  ب   ه  = ر  م  ب  ه  ب   ٌة =   -ر  ن   ه  ج  م  ب 
ٌة  ا  ن   ه  ج  م ب 

    ا 
کن   کیفیت اظهار، اخفاء و ادغام میم سا

 مثال جزء خیشومی جزء شفهی میم ساکن

 موجود اظهار
 موجود

 )طبیعی(
ون   ـر  تݨ  م   ت 

 اخفاء
 معدوم

 چسبند( ها نمی )لب

 موجود

 )غیر طبیعی، دو حرکت(
ه   م بݭ  ه  ب    ر 

 موجود ادغام
 موجود

 )غیرطبیعی، دو حرکت(
م مݭ ݭݭ  

 ن  کݧ 

 

 
 



 

 

 

کن و تنوین»  «احکام نون سا
 

ن ٍّ ــــــی  ی َ  ُم ــــکُج  َو  -65 یـــــلی ُ  ون ٍّ ی ُ  َو  وی  هارٌ ا    ݦݦݦݦݦݨݨݨݨ  ف  امٍّ ݗ ا ط  ا، ا  ب ٍّ ــــــلف َ  َو  ذع  ق   ج 
اظهار، ادغام و قلب)به  شود )عبارت است از(: و حکم تنوین و نون)ساکنه( یافت می

  .میم(، اخفا
َد ع  ف َ  -66 ه  اَ  لق   الجَ  زف   َج  ب   ا َو ز ط 

 مز   لَ  ه ٍّ ب  َ ع ُ ا، لا ی   ز  ــــــال َو   ام  ی الل  ف     مع   ذ َ
  در الم و را، بدون ِغّنه الزم است. پس نزد حرف حلقی اظهار کن؛ و ادغام کن؛

 ن  ی   ــــــــــَم ذع   اَ  َو  -67
ا، َع ُذ »کـ :  ه ٍّ َم ــــــــکل  ا ی   ل  ا    «و ن ُ وم  ی ُ »ی: ـــف   ه ٍّ ب  َ ــــع ُ ی  َو ی   «وای ُ ب 

مگر وقتی که در یک کلمه واقع شده  ؛«ُیوِمن»ه در )چهار حرف( نّ و ادغام کن با ُغ 
  .«دنیا، عنوان»باشند؛ مانند: 

َد ع   لب ُ الق َ  َو  -68 ا، ی    ب  ا لَ ل    اد َ َک  ه ٍّ ب  َ ع ُ الب  ق  اف    ݦݦݦݦݦݦݦݦݦ  ذیاج   اذ َ خ   زوف  اُ ی الجُ ی 
خذ اخفاء نزد باقی حروف ا و قلب)به میم( نزد باء است، همراه با ُغّنه، )و(همچنین؛

  شده است.
کنه می الجزری در این ابیات، به ابن که به بررسی  بیان احکام تنوین و نون سا پردازد 

 پردازیم: آنها می
گفتار عرب، نمود بیشتری دارد، حرف  کاربرد در  کثرت  که به خاطر  یکی از حروفی 

کن»  باشد. می «نون سا
کن»  .«اصلی و زائد»: «بر دو قسم است»: در زبان عرب «نون سا
کن اصلی» که جزِء »: «نون سا کلمه می  نونی است  ، و در وسط و آخر «باشد اصلی 

آید، همیشه به صورت حرف نون، نوشته شده و در حالت  اسم، فعل و حرف می
  مانند: ؛شود وقف و وصل، خوانده می

ن   ن  م  ا ت  ن   -ل  س  ح  ن   -ا  ز  ح  ا ت  ت   -ل  م  ع  ن  م   -ا  ه  ن   ع 
کن زائد» کلمه نمینون زائ»: «نون سا که جزء اصلی  بعضی  ؛«باشد دی است 

)برای اینکه با نون  ؛ شود ها، اضافه می ها به خاطر عواملی در آخر بعضی از اسم وقت



 
 

 

 
کن  505  احکام میم سا

 

کلمه اشتباه نشود( در نگارش به صورت نون نمی آید بلکه به صورت تکرار  اصلی 
  نند:شود، ما ، نشان داده می«ـــ ݩٌ ــــ ݭݭݭݭݪݪݪٍ ــــݦݦݦݦًـ ــــ»شکل حرکت 

َس  یٌم  -ًء آن  ح  ٍم  -ر  و  ًة  -ق  ه  ال  ٍة  -ء  اج  ج  يٌن  -ز  م  وٌل ا  س    ر 
کن زائد )تنوین(، تمامی ویژگی کن را در بردارد نون سا در هنگام  ؛های نون سا

کنین، مکسور می لتقای  سا کن اصلی در  ا  که برای نون سا شود و تمامی احکامی 
کن زائد  مجاورت حرف پیش می تنها  ؛شود )تنوین( نیز جاری میآید برای نون سا

 .استنگارش و نام آنها  ۀدر شیو ،تفاوت
کن اصلی» نامند و به صورت نون، نوشته شده و در وسط و آخر  می «نون»را  «نون سا

 5شود. آید و در حالت وقفی و وصلی خوانده می کلمه می
کن زائد» کلمه می می «تنوین»را  «نون سا ه صورت تکرار آید و ب نامند و تنها در آخر 

ـ ـــ)ـشکل حرکت  شود و در حالت  تنها در حالت وصلی خوانده می ؛نوشته شده ـــ(ݩٌ ـــݭݭݭݭݭݪݪݪٍ ــــݦݦݦݦݦݩً
 شود. وقفی خوانده نمی

کن»حرف  در برخورد با حروف دیگر، با توجه به دوری و نزدیکی  مخرج آن  «نون سا
ی»با مخارج  دیگر،  که به بررسی آنها «احکام خاص  یم. می دارد   پرداز

کن و تنوین»  «چهار حکم»در مجاورت بیست و هشت حرف زبان عرب،  «نون سا
که عبارتند از:  پیدا می   .«اظهار، ِادغام، َقلب)ِاقلب(، ِاخفاء»کند 

کنه، حکمش بدان ای هوشیــار  تنـوین و نون سـا
کــردگار کالم  ینــت بود، اندر   کــز حکــم آن ز

کن،  ظهار  کن   در حرف حلق، ا  دغام   در یر ملون، ا 
خفار بیار   در نـزد بــا، قلب به میــم، در مابقی، ا 

 اظهار -1
کن یا تنوین به حروف حلقی برسد، اظهار می» حرف نون از  ؛«شوند هرگاه نون سا

 شود. مخرج خود و به طور عادی و آشکار )اظهار( ادا می
                                                

کن( به صورت تنوین نوشته شده: َلَیُکوًنا )یوسف/ . به 5 کید )نون سا که نون تأ َفًعا 20جز دو مورد  ( َلَنس 
 (.51)علق/ 



 
 

 

 
یس تجوید  َمة به ضمیمۀ راهنمای تدر  500 شرح َمنظوَمُة الُمَقد  

 

 .«خاء و  غین حاء، عین، هاء، همزه،» عبارتنداز: و «شش حرف بوده حروف حلقی،»
 همزه، ها و عین و حا و غین و خا      حرف حلقی شش بود ای با وفا

کن و تنوین»در  ه به این نکات، الزم است: «اظهار نون سا  توج 
کن و تنوین، حرکت به خود نگیردنون  -5  .سا
کن و تنوین، به -0  .سرعت ادا شده و روی آن مکث نشود نون سا
کن و -2 گردد؛ مانند: بین نون سا   تنوین و حروف حلقی، نباید صوت، قطع 
  «:همزه»

 
أ ن  ن   ی  ن       -و  ام  ن  ء  ًما     -م  م 

 
اًطا أ ب  س 

 
يٍم      -أ ث 

 
ٍد أ ت  ع  ـيٌن    -م  م 

 
ــوٌل أ س   ر 

م    «: هاء» ــه  ن  ــو     -م  ن  ه  ی    -ا  د  یًقا ه  ــر 
ـاٍد    -ف  ٍم ه  و  ل   ق 

ك  ــ  -ل  س  ݩ  فݧ ااݨݨ  ذ  ٌر ه   ح 
ت    «:عين» م  ع  ٍم    -ا  ن  ل  ن  ع  ًبا    -م  ج  اًنا ع  ء  ر  یٌم    -ق  ل  یٌع ع  ٍة   -َسم  ی  ال  ٍة ع  ـن    ف ی ج 
ر    «:حاء» ح  یٍم    -و  ٱن  ک  ن  ح  یًما   -م  ک  یًما ح  ل  یٍظ   -ع  ف  اٍب ح  و   یًما -ا  م  یٌم ح  م   ح 
ون   «:غين» ض  غ  َسی ن  ا  -ف  ي   ن  ن  غ  ک  ر  ل   -ی  ی  ًرا غ  ج  ه   -ا  ر  ی 

ل ٍه غ  ن ا  ٌة  –م  ک  آئ  ل  ل ا م   ٌظ غ 
ة    «:خاء» ق  ن  خ  ن  م  ٍر    -و  ٱل  ی  ن  خ  یًرا  -م  ب  یًما خ  ل  ٍة  -ع  ی  او  ٍل خ  خ  ون   -ن  م  ص  ٌم خ  و    ق 
ت اظهار» کن از حروف حلقی است»: «عل  ، از این رو هر چه «دور بودن مخرج نون سا

 ر آن آشکارتر خواهد بود.، اظهاباشد مخرج دورتر

 گذاری موارد اظهار نحوۀ عالمت
کن اظهار شده را با عالمت سکون ها، نون  الخط در تمامی رسم و عالمت  «ن  »سا

ــــ(اند  تنوین را به شکل مساوی روی هم قرار داده ـٌ ــــ ـݭݭݭݪݪݪٍ ـــ ـݦݦݦݦݦً تا داللت بر اظهار نون  )ــــــ
کند. کن و تنوین   سا

 ادغام -2
کن و تنوین، در شش حرف َیرملون، ادغام مینو» ، و این ادغام در دو «شود ن سا

ه»، «لر»حرف  ه»با  «َینمو»و در چهار حرف  «بدون ُغن    همراه است، مانند: «ُغن 
م   «:راء» ح  ن  ر  وًلا  -م  س  ٍة  -ب َشًرا ر  ی  اض  یَشٍة ر  یٌم  -ف ی ع  ح  وٌر ر  ف   غ 
ن    «:لام» ن  ل د  ًقا ل    -م  ز  م   ر  م     -ک  ک  و  ل  ب  ی  اٍت ل  ج  ر  ین   -د  ذ 

ل   ٌل ل  ی  و   ف 
ی    «:میم» ع  ن  م  یًنا    -م  ب  ًحا م  ت  يٍن   -ف  ب  اٍن م  ط 

ل  س  ون   -ب  ر  ک  ن  ٌم م  و   ق 



 
 

 

 
کن و تنوین  502  احکام نون سا

 

   «:نون»
 
َشــأ ن  ن  ه     -ا  ع  ب 

ت   ــًدا ن  اح  ل  -و  ݧ  ا  ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ٍر ݧ ک  ٍء ن  ر   -ی َشی  ف  غ  ٌة ن  ط    ح 
لٍی    :«واو» ــن  و  ًة    -م  د  اح  ــًة و  م   ٍع    -ا  اق  اٍب و  ذ  ع  ٌة   -ب  ــی  اع  ٌن و  ذ   ا 
ول   «:یاء» ق  ن  ی  وا  -م  ول  ق  ًطا ی  ون   -َساق  ن  م  ؤ  ٍم ی  و  ق  ٍذ  -ل  ئ  م  و  وٌه ی  ج    و 

 یادسپاری:
کلمات  -5 یان»در  وان، ُدنیا، ُبن  ن  وان، ص  ن  کن و حرو«ق  که نون سا ف ، به سبب آن 

گرفته «واو و یاء»یرملون  کلمه قرار  ِاظهار »شود، و به آن  اند، ادغام انجام نمی در یک 
وان گویند؛ این نکته در زبان فارسی نیز رعایت می می «ُمطلق  -گردد، مانند: ُعن 
یاد.  ُبن 

کن»ادغام  -0 و در حرف  «ادغام متقاربین»، از اقسام «یرملو»در پنج حرف  «نون سا
 باشد. می «لینثماتم»، «نون»

کن»ادغام  -2 کن»، جایز است ولی ادغام «الم»در حرف  «نون سا در حرف  «الم سا
. ، جایز نمی«نون»  باشد، مانند: ُقل  َنَعم 
کن و تنوین»ادغام  -2 که  می «ناقص»، «واو و یاء»در دو حرف  «نون سا باشد، چرا 

 خواهد بود. 5«َانَفمی»درنتیجه صدای آنها ماند، نون و تنوین باقی می «ۀُغن  »صفت
کن و تنوین»ادغام  -1 ت قرب مخرج و  «الم و راء»در دو حرف  «نون سا ت شد  به عل 

ک در بیشتر صفات اصلی،  حرف نون  ۀاز این رو صفت ُغن   است؛ «ادغام تام»اشترا
کلی از بین می کن، به   رود. سا

                                                
کلمۀ  5 کلمات « َانَفمی».  باشد،  نسبت می« ی»به معنای دهان و « مفَ »به معنای بینی، « َانف»از ترکیب 

 «.دهانی -بینی»در مجموع یعنی صدای ترکیبی 
ة « واو و یاء»صدای  کن»از راه دهان، و ُغن  کن،  از راه بینی خارج می« نون سا شود، در هنگام ادغام، نون سا

د خوانده می ة  تبدیل به واو و یاء شده و به صورت مشد  ماند )ادغام ناقص(  ، محفوظ می«نون»شود ولی ُغن 
ه،  خارج می« دهان و بینی»در نتیجه، صوت همزمان از راه  گردد )صدای واو و یاء از راه دهان و صدای ُغن 

گر  ت آن، در هنگام ادغام، با انگشتان خود راه خروج بینی را ببندید، ا از راه بینی(. برای پی بردن به صح 
کاماًل قطع شد، معلوم می که حالت  صدا  گونه  خیشومی خالص بوده و صحیح نمیگردد  گر هیچ  باشد و ا

کیفیت صدا به وجود نیامد، معلوم می که حالت دهانی خالص بوده و اشتباه می تغییری در  باشد،  شود 
کند و حالت دهانی خالص به خود  ت صدا تغییر  کیفی  گر  ا ا که  گیرد، نتیجه مینام  ه»گیریم  ما « ادغام باغن 

 صحیح بوده است.
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ن   قیل   و  >در عبارت  -1 کن، در حرف راء، ادغام5راق< م  شود، چراکه  نمی ، نون سا
گیرد و سکت مانع از « سکت»، عمل «راء»و « نون»بایست بین حرف  می انجام 

ای بدون تجدید  شود؛ از این رو پس از تلفظ حرف نون، صوت برای لحظه ادغام می
کلمۀ   گردد. تلفظ می« راق»َنَفس، قطع و سپس 

آن   >يس و   -7 ر  ق 
<  >ن ال  کیم  ح  م   و   ال 

ل  ق  <ي س   ما و   ال  ون  ر  در صورت وصل حروف  ط 
عه به آیۀ بعد،  کن»مقط   شود. ادغام نمی« نون سا

 علت ادغام
ت » تماثل با حرف نون و تقارب در مخرج یا صفات در بقیۀ حروف »، «ادغامعل 

 «.باشد )یرملو( می
ه می«ادغام نون در نون»  باشد. ، ادغام متماثلین و از نوع ادغام تام و با ُغن 
ه(، «میمادغام نون در » کامل در تمامی صفات )جهر، توسط، استفال و ُغن  ، تقارب 

ه می  باشد. و از نوع ادغام تام و با ُغن 
تقارب در مخرج و صفات )جهر، توسط، استفال و انفتاح(  «ادغام نون در الم و راء»

ه می ت قرب مخرج از نوع ادغام تام و بدون ُغن   باشد. و به خاطر شد 
ۀ «یاء ادغام نون در واو و» ، تقارب در صفات )جهر، استفال و انفتاح( و تشابه ُغن 

کن وجود دارد و چون تقارب آنها تنها در صفات  که در واو و یاء سا نون با مد و لین 
ه می می  باشد. باشد، ادغام آنها از نوع ادغام ناقص و با ُغن 

 
 ها گذاری موارد ادغام در بعضی از قرآن عالمت وۀنح

کن را بدون عالمت سکون  ندر بعضی از قرآ ها، برای راهنمای قاری قرآن، نون سا
ـ ـــــــ»و عالمت تنوین را به طور نامساوی «ن» ـ ـــــــݦݦݦݦݦݦݦݦݠ اند تا داللت بر عدم  قرار داده «ـــݦݦݦݦݦݦݦݠ ــــــݭݭݭݪݪݪݪݪݪݪݠ

کن  و تنوین نماید عالمت تشدید قرار « من لر»و روی چهار حرف  ؛اظهار نون سا
، ر  »اند  هداد ، ل  ، ن  کامل  »تا داللت بر « مݠ  کن و تنوین در این چهار « ادعام  نون سا

کند ولی دو حرف  اند تا داللت بر  را بدون عالمت تشدید نوشته« ی –و »حرف 

                                                
 .07امت/. قی5
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ص» کن و تنوین در این دو حرف نماید، مانند:« ادغام ناق    نون سا
َس   م  ط  ن ن  

  
 ی    -أ

ن  د 
ن ل   ام     -م  رݠ ی  ه   خ  یٌم   -ن  ح  رݠ ر   و  ف  ا  -غ  م  ال   قݠ َصد   ی   -م  ع  ن م    م 

ول   س  ن ر   ًلا  -ع  ي  ن   وݠ  د  ن  ع  ل ًدا  -م  و  ا و  ا لݠ د    -م  رت  ن ی  ی  -م  آء  ر  ن و  ذ   -م  خ 
 
أ كݠ ی  ل    م 

قالب( -3  َقْلب )ا 
ب» کردن»، در لغت به معنای «َقل  قرائت، باشد و در اصطالح  می «دگرگونی و تبدیل 

کن»عبارت است از  کن و تنوین به حرف میم سا کردن نون سا  .«تبدیل 
کن و تنوین به حرف باء برسد، قلب به میم می» و با توجه به این  «گردد هرگاه نون سا

که  کن در نزد باء، اخفاء می»نکته  ه»، با «شود میم سا هنگام  ؛باشد همراه می «ُغن 
دو  ۀمیم به انداز ۀُغن  زدیک شده و صدای ها به مخرج باء، ن لب»، «اخفای میم»

  گردد؛ مانند: ادا می «باء»و سپس حرف  «شود حرکت، از فضای بینی خارج می
م  ن   ا   ه  ئ  ن   -ب  د   م  ع  ا -ب  م  یرݠݠ ب  ص  ا  -ب  م  آءݠݠ ب  ز  ة -ج  ن   ݩݩݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݦݦݩݩݩݠݠ ج 

ٍة  ݩݩݩݩݩݩݩݩݩ و  ب  ر    ب 
ت قلب )اقلب(  عل 

کن و تنوین و ادای حرف « ۀُغن  »اظهار صفت   ؛بعد از آن، مشکل است« باء»نون سا
برای سهولت در »رو  اینباشد، از  و ادغام نیز به دلیل ُبعد مخرج، مناسب نمی

کن، قلب به میم می شدن با  المخرج تا اضافه بر قریب «گردد تلفظ، حرف نون سا
 ند.آن نیز محفوظ بما« ۀُغن  »صفت  ،«باء»حرف 

 ها در بعضی از قرآن« اقالب»گذاری موارد  عالمت ۀنحو
، عالمت سکون  «اقلب»ها، برای راهنمایی قاری قرآن در موارد  در بعضی از قرآن

کن را ننوشته کند و در عوض،  نون سا کوچکی»اند، تا داللت بر عدم اظهار  را « میم 
کن  «ن  »اند  روی آن قرار داده به میم نماید، و در مورد تنوین تا داللت بر اقالب نون سا

کن است ۀ)که نمایندآن که عالمت آن تکرار شکل حرکت بود، یک شکل   را  (نون سا
کوچکی»به جای آن،  ،اند و در عوض ننوشته کنار شکل باقیمانده قرار « میم  در 

ـ ــــــــــ» کندبه میم  ،تنوین اند تا داللت بر اقالب نون   داده   مانند:؛ «ــݦݦݦݦݦݩݠݠ ــــݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݦݦݦݩݩݠݠ ـــݦݠݠ ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦ
ن   د   م  ع  ا -ب  م  یرݠݠ ب  ص  ن   -ب  إ 

ت   ف  غ  ال ٍة  -ب  ه  ج  ا ب  مݠݠ و  ان -ق  ط  ل  س  ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݠݠ ب  ݧ ݩݩݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ
ٍن  ݩݩݩݩݩ ي    ب 

یٌد   ع  عݠݠ ب  ج  ن    -ر  ن ذ  َك  م  آءݠݠ   -ب  ز  ا  ج  م  ن     - ب  ي  انݠݠ ب  و  ن    -ع  ون ی ا  ئ   ب 
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 اخفاء -4
کن و تنوین، نزد پانزده حروف باقیمانده اخفاء می»  .«شوند نون سا

  ادای نون برسد(، به طرف مخرج 
در هنگام شروع اخفاء، زبان )بدون اینکه به محل 

کشیده شده  ۀبه اندازنون  ۀمان )قبل از تلفظ حرف بعدی( ُغن  ، و همز5حرف بعدی 
گاه حرف مابقی به سهولت و آسانی  شود و آن از مجرای بینی خارج می ،دو حرکت

    گردد. تلفظ می

                       
کن نزد قاف کن نزد همزه        وضعیت اخفای نون سا  وضعیت اظهار نون سا

کلمة  کن»، هنگام «َمن  َقاَل »به عنوان مثال، در  نوک زبان « فقا»نزد « اخفای نون سا
صل نمی یش به مخرج نون مت  باال رفته و با ابتدای زبان  ،زبان ۀشود، بلکه انتها و ر

ه»صوت به صورت  ۀبا حفظ این حالت، عمد ؛شود  کوچک، متصل می از « ُغن 
« قاف»کند و سپس حرف  دو حرکت ادامه پیدا می ۀشود و به انداز بینی ادا می

 شود. تلفظ می
که الزم به یادسپاری ا ت اخفاء»ست   0بستگی به نوع حرف مابقی دارد، ،«کیفی 

                                                
، اخفایی است «اخفاء»شود و بهترین  . در اخفاء، مخرج نون در مخرج حرف بعدی مستتر و مخفی می 5

که حرف بعدی چه حرفی است، از  رو  اینکه قبل از تلفظ حرف بعدی، شنونده بتواند تشخیص دهد 
 شود. اند: بوی حرف مابقی، قبل از اداء در اخفاء مشخص می گفته

که  0 کیفیت اخفاء دخالت دارد، همین. همانگونه  طور  صفت استعالء و استفال حروف مابقی در 
کیفیت اخفاء )َانَفمی یا خیشومی بودن آن( نیز دخالت دارد  ؛صفت شدت و رخوت حروف مابقی نیز در 

کن،  گر حروف مابقی از حروف رخاوه باشد، اخفای نون سا که صدای ُغنه، « اَنَفمی»ا خواهد بود، چرا 
گر حروف مابقی از حروف شدیده  فضای بینی و فضای حروف رخاوه در جریان می همزمان از باشد، ولی ا
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گر حرف مابقی از حروف  که ا کن و « استعال»بدین معنی  باشد، اخفای نون سا
رقیق و »باشد، اخفاء « استفال»و چنانچه از حروف « درشت و پرحجم»تنوین، 

 خواهد بود.« نازک
کن و تنوین  از مطالب فوق، روشن می که اخفای نون سا در نزد هر یک از شود 

نزد حرفی را « اخفاء»حروف باقیمانده با دیگری، تفاوت دارند و چه بسا فردی 
صحیح انجام دهد ولی نزد حرف دیگر نتواند به خوبی اخفاء نماید، از همین رو 

گانه، تمرین شود.   الزم است، تمامی موارد حروف پانزده 
م   «:ت» ت  ن  ل   -ا  م  ح  خ   -إن  ت  ا  ًة ت  د  اح  م  و  ه  ی  -ذ  ر  ج  اٍت ت  ن   ج   -ج  ر  خ  ٌة ت  ر   َشج 
ـث ی  «:ث» ن  ا  اَك  -و  ٱل  ن  ب  ت  ن  ث 

 
اًجا  -أ ج   آًء ث  ين  -م  م  م   ا  اٍع ث  ط  اًبا -م  و  ٌر ث  ی   خ 

ا ا   «:ج» ـن  ت  ی  ج  ل   -ن  ع  ن  ج  ا ح   -ا  م ً ا ج  یٍد  -ب ً د  ٍق ج  ل  ٌة  -خ  ی  ار  ٌن ج  ي  ا ع  یه   ف 
م   «:د» ه  د  ن  ه   -ع  ون  ن  د  اًقا  -م  ه  ًسا د  ٍق  -َکا  اف  آٍء د  ٌة  -م  ي  ان  اٌن د  و  ن   ق 
م   «:ذ» ک  ت  ر  ذ  ن  ا  ٍب -ف  ه  ن  ذ  اَت -م  اًرا ذ  ٍة  -ن  ب  غ  س  ی م  ٍم ذ  و  ه   -ی  ی  اع  ر  ٌط ذ  اس   ب 
اه   «:ز» ن  ل  ز  ن  م   -ا  ت  ل ل  ن  ز  ا  ًة  -ف  ی   ک  ًسا ز  ف  ان   -ن  ج  و  ٍة ز  ه  اک  یًدا  -ف  ًقاَسع  ل   ز 
م   «:س» ٮه  ن س  ا  ون  -ف  ک  ن  َسی  ت  -ا  ئ  یݦݦݖ ًة س  ف  ل  ون  -ز  ٍة َساه  ر  م  م   -ف ی غ  ه  ل  وٌج َسا   ف 
ر   «:ش» ن ش  وا  -ی  د  ن  َشه  ا  اًدا  -ف  د  ًعا ش  یٍد ݩݩݩݩݩݩ  ر -َسب  ٍن َشد  ٌس َشی ًئا -ک  ف   ن 
نا  «:ص» ر  ص  ان  ر   -ف  ن  َصب  م  ل  ين   -و  ح  ًما َصال  و  ر   -ق  َصٍر ب  ٌر  -یٍح َصر  ف  ال ٌة ص  م   ج 
وٍد  «:ض» ض  ن  ن  َضل    -م  ًفا  -م  ع  اًبا ض  ذ  ٌف  -ع  ع  ل ٍ ض 

ك  ی -ل  یز  ٌة ض  م  س   ق 
اًرا  «:ط» ط  ن  ن    -ق  ک  ق 

ل   ن  ط  یـًلا  -ا  و  ًحا ط  ٍة  -َسب  ب  ی   ٍة ط  م  ون   -َکل  اغ  ٌم ط  و   ق 
ون   «:ظ» ر  ظ  ن  هیٍر  -ی  ن  ظ  یـ -م  ل  ا ظ 

ـل ً وا  -ًلا ظ  م  ل  ٍم ظ  و  اٌت  -ق  م  ل  اٌب ظ   َسح 

                                                                                                              
کن،  که حروف شدیده، انسدادی است و مانع « خیشومی»باشد، اخفای نون سا محض خواهد بود، چرا 

 شود؛ خروج صدای غنه از فضای دهان می
کن نزد باء نیز خیشومی مح که با توجه به مطلب فوق، اخفای میم سا از حروف « باء»ض است، چرا 

کافی  باشد از این رو تمامی صدای غنة میم از فضای بینی خارج می شدیده و انسدادی می گردد، تنها 
ها( هدایت  ها را به مخرج باء )قسمت تری لب ها(، لب است به جای مخرج میم )قسمت خشکی لب

گردد.  کنیم، تا حرف باء به راحتی تلفظ 
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م   «:ف» َسه  ف  ن  ون   -ا  ک  ی  ن  ف  ا  -ک  یه  ًدا ف  ال  ی  -خ  و  ت  اس  ٍة ف  ر   و م  اٌم ف ی -ذ  ع  ط  و  ا   ا 
ون   «:ق» م  ق  ن  ل   -ت  ب  ن  ق  یًبا  -م  ر 

اًبا ق  ذ  ت   -ع  ل  ت  ن ٍب ق  ی   ذ 
ا  یٍب  -ب  ر 

یٌع ق   َسم 
ر   «:ك»

ک  ن  م  ل 
 
یًرا  -ن  َکان  م  -ٱ ا َکب  و ً ل  ٍة  -ع  ب  ٍة َکاذ  ی  اص  یٌم  -ن  اٌن َکر  ء  ر  ق     ل 

ت اخفاء  عل 
کن»مخرج  ۀفاصل ، نه بسیار دور است )مانند «حروف مابقی»، نسبت به «نون سا

حروف حلقی تا باعث اظهار شود( و نه بسیار نزدیک )مانند حروف یرملون تا باعث 
که همان  اقی میرو حالتی ب اینادغام شود(، از  « اخفاء»ماند بین اظهار و ادغام 

 باشد.
ه به این دوری و نزدیکی حروف مابقی، نسبت به حرف  مراتب »، «نون»و با توج 

 نیز متفاوت است:« اخفاء
 باشد؛ می« طاء، دال، تاء»ترین مرتبه، نزد حروف  نزدیک -5
کاف»دورترین مرتبه، نزد دو حرف  -0  است؛« قاف و 
 باشند. می« حروف ۀبقی»ط آنها، حد   وس -2
 

 ها گذاری موارد اخفاء در بعضی از قرآن علمت ۀنحو
ها، برای راهنمایی قاری قرآن، در موارد اخفاء، همانند ادغام  در بعضی از قرآن

کرده کن در واو و یاء( عمل  که عالمت   ناقص )ادغام نون سا اند، بدین ترتیب 
کن را ننوشته ݠـ ـ»عالمت تنوین را به طور نامساوی  و« ن»اند  سکون نون سا ݧ ݧ ݧ ݧ ݠ ـــݧ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݠ ــــݭݭݭݭݫ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ قرار  «ــــــــݧ

کن و تنوین نماید و حروف مابقی را نیز بدون  داده اند تا داللت بر عدم اظهار نون سا
کند، در نتیجه حالتی باقی  عالمت تشدید نوشته اند تا داللت بر عدم ادغام 

که همان ماند بین ع می   باشد، مانند:« اخفاء»دم اظهار و عدم ادغام 
م    وه  ع  د  يل     -إن  ت  ن  َسب  م      -ع  اث  ر ݠ ف  ص  ل   َشیءݠ َسب  -م 

ن ک  اݦݦݦݦ  م  ً  بݧ
یٌد   سݠ  َشد 

 
أ ق     -ب  َصد   ن  ت  م  ل َك  -ف  ا  َکذ  ولݠ س  ون ی -ر  ین  ع 

 
أ یرݠ ف   خ 

 
ل   امً إ  ا َسل  امݠ ا َسل  یلݠ ل    -ا ا ق  م  ح  م    -إن  ت  ک  ون  ر  نذ  ی  ون    -و  ر  نظ  ا ت  ل   ف 
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 وجوه اشتراک و افتراق اخفاء و ادغام ناقص
 وجوه اشتراک:

 شود. در هر دو مورد، حرف نون از مخرج اصلی تلفظ نمی -5
ه»در هر دو مورد، با  -0  باشد. همراه می« ُغن 

 وجه افتراق:
د می -5 د نمیش در ادغام ناقص،حرف بعدی مشد   شود. ود ولی در اخفاء، مشد 
نون و  ۀکنیم، همراه با ُغن   در ادغام ناقص، نخست حرف بعدی را شروع می -0

کن  ۀولی در اخفاء، نخست دو حرکت ُغن  خوانیم،  سپس حرف بعدی را می نون سا
    5کنیم. آوریم و سپس حرف بعدی را شروع می را می

کن  مثال جزء خیشومی جزء لسانی نون سا
یًما موجود )طبیعی( موجود ظهارا ݫ  ݫ کݫ ا حݨ  یمݨً ݫ  ݫ لݫ ر  ـ ع  حݨ  ان   و 

ݫ یًرا ()غیرطبیعی موجود معدوم اخفاء ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ بݫ ا کݨ  و ݨݠ ل  م  ـ ع  نکݨ   م 

 ادغام
ق 0معدوم معدوم تام َصد   ن  ـ م  د 

ن ل ݨ  ام  م  ا ل ݭ   ݠ
صݫ  )غیرطبیعی( موجود معدوم ناقص ٰلا ن  ݠ وݨ  ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ  یݫ

ل  ن وݨ  یرٍ م  ݫ  ݫ ݫ ݫ ݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ  ݫ
کن قلبم به میم ن   مانند حالت اخفایی میم سا آءݨݠݠ  م  ز  د  ـ ج  ع  ا بݨ  م   بݭ 

  
کناز م یادسپاری: که  جموع مباحث احکام میم و نون سا گردید  میم و  ۀُغن  »روشن 

 . «اصلی و فرعی»بر دو قسم است:  «نون
ه»: «اصلی ۀُغن  » که در ذات دو حرف میم ُغن  کن و  ای است معمولی  و نون )سا

 ؛«متحرک( وجود دارد
                                                

 ه، سه مرحله داریم:. در ادغام با ُغن  5
کن به اندازة دو حرکت از مجرای بینی  ه نون سا کن به حرف بعدی؛ دوم: همزمان، غن  ل: تبدیل نون سا او 

 شود؛ سوم: تلفظ دوبارة حرف بعدی. خارج می
ه، دو مرحله داریم:  ولی در اخفای با غن 

ه نون به ا ندازه دو حرکت از مجرای بینی اول: همزمان با نزدیک شدن زبان به طرف مخرج بعدی تنها غن 
 شود؛ دوم: تلفظ حرف بعدی. خارج می

 . اصل در ادغام، ادغام تام است.0
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ی )ادغام و اخفاء( به انداز غنه»: «فرعی ۀُغن  » که در حاالت خاص  دو  ۀای است 
 باشد: و شامل موارد ذیل می «شود حرکت عارض می

د؛ -5  میم و نون مشد 
کن در میم؛ -0  ادغام میم سا
کن و تنوین در دو حرف  -2  ؛«میم و نون»ادغام نون سا
کن و تنوین در دو حرف ادغام ن -2  ؛«واو و یاء»ون سا
کن نزد حرف  -1  ؛«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
 

 



 

 

 

 «مّد و قصر»
 

ـــــب ٌ َاب   -69 ٌم َو واج    لار  
ݩݩ  َو الَمـــــد ُ ݧ ݧ ݧ ݧ ـــــا  یݧ ، َو هَو ج  ز ٌ اـیݘ  ی  ب َ َ صـــٌز ی   ــــَو َو ف َ

ّد )اقسام آن(: الزم و واجب آمده است؛ و جائز و قصر اضافه بر مّد(  ،مّد جائزآن )، و و م 
  است.قرار داده شده هم 

عَد َجزف   َمد   -70 اَء ی َ ن  خ  ٌم: ا  لار  
َمد    ف َ ول  ی ُ

الط ُ ، َو ی   ن   ن ٌ خاَلی   ساک 
وقف و ) تحالدو حرف ساکنی در  پس )مّد( الزم است، اگر بعد از حرف مّد بیاید؛

  شود. وصل، در این صورت( به طول )شش حرکت( مّد داده می
ه   َو واج    -71 َل َهمز َ ب  اَء ف َ ن  خ  ص    ب ٌ ا  لُمب  َ ک  عا ی   ــــم  ُ ن  ج   ـــــَمه   ـــــلًا ا 

و )مّد( واجب است، اگر )حروف مّد( قبل  از همزه بیاید ؛ پشت سِر هم اگر جمع شده 
  و همزه( در یک کلمه. باشند )حرف مّد 

ا َاب   -72 ذ  : ا  ــــــز ٌ ایݘ  ݩݩ  َو خ  ݧ ݧ ݧ ݧ ــــــلًاݧ ص  ق َ لًا  ی ُمب  ا ُمشخ َ ق   کون ُ َوف   َاو َعَزض َ الش ُ
و )مّد( جائز است، هنگامی که جدای از هم )در دو کلمۀ جداگانه( بیایند؛ یا سکون بر 

  شمام(.اثر وقف عارض باشد مطلقا )چه سکون محض باشد یا وقف اِ 
که به برررسی تفصیلی  بندی انواع مد  می الجزری در این ابیات به تقسیم بنا پردازد 

یم. آنها می  پرداز
 ؛«یکی از مباحث بسیار مهم در علم قرائت و تجوید است»: «مد  و قصر»

کمتر از حرکات و سایر عالمت ت آن  ی  بن که خلیل  ای گونهبه  نیستها  و اهم 
های قرآن،  زمان با اصالح و تکمیل عالمت هـ( هم572احمد فراهیدی )متوفای سال 

ی» یان قرآن برای « مد  »نیز برای « عالمت خاص  مد  و »وضع نمود تا راهنمای قار
ی  باشد.« کشش بیشتر حروف مد 

کریم، نخست به بررسی جایگاه آن در  ت مد  در قرآن  ی  برای بهتر روشن شدن  اهم 
یم. یعه میروایات اسالمی و فتاوای فقهای بزرگوار ش  پرداز



 
 

 

 
یس تجوید  َمة به ضمیمۀ راهنمای تدر  520 شرح َمنظوَمُة الُمَقد  

 

 جایگاه مّد در روایات اسالمی
؟س؟ نقل بن جعفر و او از پدرش امام جعفر صادقکلینی از محمد ،االسالم ثقة
که می که کردندپرستو  و چلچله نیک سفارش  ۀدربار ؟لص؟پیامبر خدا کند  ، چرا 

: در ادامه، پیامبر؟لص؟ فرمود هستند؛ترین پرندگان نسبت به مردم  آنها مأنوس
که می می م  الل  >گوید:  گوید؟ می خواند، چه می گذرد و آواز می دانید وقتی  س  ب 

... ين  م  ال  ع  ب   ال  ه  ر  د  ل ل   م  ح  * ال  یم  ح  ن  الر   م  ح  تا ُام  الکتاب )یعنی سوره حمد( را  <الر  
که آخر آوازش می ين >گوید  رسد، می خواند و هنگامی  ݩ   ݧ آلݧ ا الض َ  ، )سپس امام<و  ل 

ه »ه، فرمودند: در ادام ؟س؟صادق سول  الل  َصوت  ها ر  د   ب  ين>م  ݩ   ݧ آلݧ ا الض َ پیامبر  ؛«<و  ل 
ين >صدایش را در  ؟لص؟خدا آل   ا الض َ ی آن  5داده است. مد  می <و  ل  )یعنی الف مد 

کشش بیشتر می  خواندند(. را با مد  و 
ت قرائت خ مردی نزد ابن مسعود قرآن می: »نویسد میابن الجزری  واند )تا از صح 

ين  > خود مطمئن شود( هنگام قرائت َساک  م  آء  و  ال  ر  ق  ف  ل  ات  ل  ق  د  ا الص َ م  ن   آن را بدون  8<إ 
گفت: پیامبر خداخو« مد  » برای من این چنین نخوانده است. ؟لص؟اند، ابن مسعود 

 آن مرد پرسید: آن حضرت برای شما چگونه خوانده است، ای ابا عبدالرحمان؟
گونه خوانده است گفتند: آن حضرت برای من، این  ا > ابن مسعود در جوابش  م  ن   إ 

ين   َساک  م  آء  و  ال  ر  ق  ف  ل  ات  ل  ق  د  کلمه  و آن <الص َ را( مد  داد، پس شما هم  «ُفَقَرآء  »را )یعنی 
 2آن را مد  بدهید.

که قرائت رس کند از انس ُسَنن نسائی از قتاده نقل می ول بن مالک پرسیدم 
گفتند:  ݧ  ک»خدا؟لص؟ چگونه بود؟ در جواب  ݧ اݧ  2«.اَن َیُمد ُ َصوَتُه َمد ً

که قرائت رسول  ُبخاری از قتاده نقل می که: از أنس بن مالک پرسیده شد  کند 
 

َ
ا ُثم َ َقَرأ کاَن َمد ً گفت:  م  >خدا؟لص؟ چگونه بود؟ در جواب  س  ن   الل   ب  م  ح  یم   الر   ح   <الر  

                                                
کلینی، محمد5 اف بن .  ُخط َ د، َباُب ال  ی  َتاُب الص َ ک   .002، ص1 ، ج0، حدیث یعقوب،الکافي، 
 .12ه: آیۀ. توب0
 .251، ص 5الجزری، النشر فی قراءات العشر، ج . ابن2
کتاب االفتتاح، باب مد  الصوت بالقراءة، ج. سنن نسائ2 بن حسن،  ؛  طبرسی، فضل 571، ص0ی، 

ل(. 2)ذیل آیه 111، ص52 مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج م   سورۀ مز 
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 ب  
م  ـ َیُمد ُ س  < >ب  <>ـ ب   َیُمد ُ و  الل  ن  م  ح  یم  ـ ب   َیُمد ُ و  الر   ح  « مد  »ئت آن حضرت با ؛ قرا<>الر  

م  بود، سپس  س  ن   الل   ب  م  ح  یم   الر   ح  کرد )و توضیح داد( مد  می الر   و « اهلل»داد به  را قرائت 
ن  »داد به  مد  می م  ح  یم  »داد به  و مد می« الر َ ح   5«.الر َ

که دو روایت اخیر )که انس بن مالک از پیامبر  مذکوره در می با بررسی روایات یابیم 
که دارای مد  طبیعی  ی است  کردند( در رابط با حروف مد  گرامی اسالم؟لص؟ نقل 

خاطر عجله و سرعت در  )به اندازۀ دو حرکت( هستند و متأسفانه بیشتر مردم به
گفتا اندازه دو حرکت نمی گفتار، به که در  ۀ مردم متداول و آورند، امری  ر روزمر 

کید بیشتری  از این رومعمول است؛  گرامی اسالم؟لص؟ روی آن تأ پیامبر 
گفتار روزانه، با عجله و شتاب نخوانند بلکه آن می را  فرمودند تا مردم، قرآن را مانند 

ی از نظر زمانی  کنند و بین حرکات و حروف مد  به صورت ترتیل و شمرده قرائت 
 فرق بگذارند.

کلمات  اما که تنها روی مد    ين >در دو روایت اول و دوم  آل   ا الض َ آء  >و  <و  ل  ر  ق  ف  ل  < ل 
ی  موجود در آیه نداشتند، نشانگر این  کاری به دیگر حروف  مد  کید داشتند و  تأ

که مراد از  کلمه، « مد  »است  باشد یعنی اضافه بر  می« مد  غیر طبیعی»در این دو 
که در دیگر حروف م ی  ی بهمد  گرامی اسالم؟لص؟  د  طور طبیعی وجود دارد، پیامبر 

کشش می  داده است. آنها را بیشتر از حالت طبیعی )که دو حرکت است(، مد  و 

 جایگاه مّد در فتاوای فقهای بزرگوار شیعه

فتوا  ،بعضی؛ مختلف است «مد  غیر طبیعی»فتاوای فقهای بزرگوار شیعه در رابطه با 
صل و»به  مد  متصل را احتیاط »گروهی رعایت ؛ 0اند داده «الزم وجوب مد  مت 

 اند: اند و بعضی دیگر فرموده دانسته «واجب»را  «الزم»و مد  2«مستحب  
که با مد  خوانده شود» گروهی دیگر فتوا داده 2.«بهتر آن است  که باید مد  واجب  و  اند 

                                                
 .022، ص2، ج0و5. صحیح بخاری، فضائل القرآن، باب مد  القراءة، حدیث5
ت آیت اهلل سیستانی، تنها در مد  الزم )و ؛ حضر 001. رسالۀ عملیۀ حضرت آیت اهلل بهجت؟حر؟، مسئلۀ 0

ین( فتوا به وجوب داده ال   .101اند، مسئلۀ  ال الض 
 .5250. رسالۀ عملیۀ حضرت آیت اهلل وحید خراسانی، مسئلۀ 2
 .5222. رسالۀ عملیۀ حضرت امام خمینی؟حر؟، مسئلۀ 2
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گفته شد، رفتار ن که  کنند و چنانچه به دستوری  کنند، احتیاط آن و الزم را رعایت 
کند و دوباره بخواند. که نماز را تمام   5است 

ی باقی نمی  باتوجه به مطالب ذکر شده، که مسئلۀ  شک  از صدر « مد  فرعی»ماند 
کریم مطرح بود و هست؛ ازاین کنون در قرائت قرآن  رو عقل سلیم حکم  اسالم تا

که مد   آن، نزد علمای ادبیات و تجوید می باید از  و جماعی استا ،کند در مواردی 
گر واقعیتی به کشش داده شود تا ا وجود « مد  فرعی»نام  مقدار طبیعی  آن، بیشتر مد و 

کرده به ا  >ویژه در رابطه با مد  الزم در  داشت، انسان به وظیفۀ شرعی خود عمل  و  ل 
ين آل   گردیده است و بعضی از < الض َ که روایت از امام صادق؟س؟ در باۀ آن نقل 

 اند. ء و مراجع تقلید نیز به وجوب شرعی و یا احتیاط واجب، حکم دادهعلما

 معنای مّد و قصر

کشش»در لغت به معنای  0«مد  » باشد و در اصطالح قرائت،  می «زیادت، افزونی و 
ی بیش از مقدار طبیعی»عبارت است از:   .«کشش صوت در حروف مد 

کوتاهی»، در لغت به معنای «قصر» باشد و در اصطالح قرائت،  می «بازداشتن و 
ی به طور طبیعی و بدون کشش اضافی»عبارت است از:   .«ادای حروف مد 

                                                
گل5  پایگانی، صافی و نوری همدانی(. توضیح المسائل با فتوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید )خوئی، 
کاربرد آنها در قرائت قرآن، متفاوت است.« مد  و قصر». معنای اصطالحی 0  با توجه به 

کلمۀ  گر  ی به«مد  »ا ی»کار برده شود، معنای آن:  ، در برابر حروف مد  خواهد بود؛ « کشش اضافی حروف مد 
کلم ولی بعضی وقت ک« مد  »ۀ ها  شود؛ در این صورت  کار برده می ، ضمه( بهرهسدر برابر حرکات )فتحه، 

ها، زیر  که در بعضی از قرآن« باُؤ، داُود»خواهد بود؛ مانند « کشش حرکات به اندازۀ دو حرکت»معنای  به
کلمۀ مد  را نوشته ی تولید  حرف واو مضمومه با خط ریز،  ه را باید مد  داد تا واو مد  اند، یعنی حرکت ضم 

 «.و، داُوودباُؤ »شود؛ به این صورت: 
کلمۀ  گر در برابر مد   به«قصر»همچنین  ی )مد  غیر طبیعی( به ، ا کشش اضافی  حروف مد  کار برده  معنای 

ی به»شود، معنای آن:  کشش اضافی ادای حروف مد  ها،  خواهد بود ولی بعضی وقت« طور طبیعی و بدون 
ی )مد  طبیعی( به« قصر»کلمۀ  کشش »معنای  د؛ در این صورت بهشو کار برده می در برابر حروف مد  عدم 

ی ئَک، َسُاوریُکم  »خواهد بود؛ مانند « حروف مد  ی، با خط  که در بعضی از قرآن« ُاول  ها، زیر حرف واو مد 
کلمۀ قصر را نوشته کشش بخوانید؛ به این صورت:  ریز،  ی را بدون  یکم»اند، یعنی حروف مد  َک، َسُار  ئ   «.ُال 
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ی» کشش حرکات می«حروف مد  به شوند،  ، به طور طبیعی باعث دو برابر مد  و 
کشش بیش از دو  گفته می «مد طبیعی، ذاتی و اصلی»به آنها  همین خاطر شود. 

مد غیرطبیعی، »به آنها  از این رودارد،  «سبب»بوده و نیاز به  «غیرطبیعی»حرکت، 
 شود. گفته می «عارضی و فرعی

کشش مّد و اسامی آنها  مقدار 
کشش مد  » کمتر  «مقدار  ی نهفته است(  از دو حرکت )که در طبیعت حروف مد 

کثر جواز مد  است( بیشتر  5نبوده و از شش حرکت  .نیست)که حدا
که با توجه به نوع قرائت  «استک مراد از حرکت، زمان تلفظ یک حرف متحر»

 باشد. )تحقیق، تدویر و َحدر( متفاوت می
که مشروح آن  نکته: کنین است  ت مد اضافی، سهولت در تلفظ و رفع التقاء سا عل 

حرکت( و حداکثر آن، سه 2خواهد آمد؛ و حداقل مد  اضافی، دوبرابر مد  طبیعی )
را، هم علمای تجوید و هم  آنباشد، و بیشتر از  حرکت( می1برابر مد  طبیعی )

 .اند کرده نهیفقهای بزرگوار تقلید 
علی از که فقیه زمان خودش نیز بوده، مال  هـ( 5252قاری )متوفای جمله علمای تجوید 

که می  گوید: است 
کشش بیشتر از پنج الف)پنج حرکت( و آن» چه بعضی از ائمۀ قرائت و  جایز نیست 

نین انجام می کراهتش شدیدتر است ترین بدعت زشتدهند، از  بیشتر مؤذ   0«.ها و 
 همۀ فقهای شیعه نیز بر این مسئله، اجماع دارند:

گر بیش ازمقدار متعارف، مد  داده شود و باعث » که مد  واجب است، ا در جایی 
کند، نماز باطل است کلمه  کلمه از صدق آن   2«.خروج 

                                                
ُکُتب قدما )علمای 5 پیشین تجوید( مقدار مد  غیرطبیعی و عارضی را دو برابر مد  طبیعی و ذاتی، . در 

کرده رب  األول(، مشخص  ی الض َ ُهن َ ف  عَفی َمد َ  52ابوعمرو دانی، التحدید فی االتقان و التجوید، ص اند )ض 
 هجری(. 222)متوفای 

 .12. المنح الفکریة فی شرح الجزریة، ص0
کاظم طباط2  .112، ص5 ، ج22، العروة الوثقی، في أحکام القراءة، مسئلۀ بایی. یزدى، سید محمد 
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 اسامی مقادیر مّد 
 حرکت؛ = سهفوق قصر  -0   = دو حرکت؛َقصر  -5

ط  -2 ط -2  = چهار حرکت؛َتَوس ُ  = پنج حرکت؛ فوق َتَوس ُ
 = شش حرکت طول -1

 اقسام مّد 
کنند و  تقسیم می« اصلی و فرعی»را به دو قسم « مد  »علمای تجوید، نخست 

  پردازند. سپس به بررسی اقسام آنها می
 مد  اصلی

ی به آن باشد» که قوام حروف مد  ی است  حروف »ن آن، و بدو «مد  اصلی، مد 
ی نیامده باشد؛  «همزه و سکون»سبب مد   آن، بعد از کند و تحقق پیدا نمی«مد 

 مانند:
ا ین  وت  ن  شود:          بدون مد  می       ا  ت   ا 

گفته می «مد  ذاتی و طبیعی»و به آن،   شود. نیز 
 .«مد  عارضی»، چون مد  در ذات این حروف نهفته است؛ در مقابل «مد ذاتی»
مد  »درمقابل  طبیعت این حروف نهفته است؛ ، چون مد  در«بیعیمد ط»

 .«غیرطبیعی
ی  شود.  ملحق می 5به مد  اصلی، مد  بدل و صلۀ ُصغر 

ی در اصل همز»، «مد  َبَدل» کن بوده و بر اساس قاعد ۀحروف مد  اجتماع  ۀسا
ی می   ؛ مانند:«شوند همزتین، تبدیل به حروف مد 

ن  ؛    إ   ام  ن  = ء  م 
 
أ واء  وت 

 
وا = أ ؤ  ت 

 
ان ؛    أ یم  ان = إ  م 

  ئ 
نافع به روایت »؛ تنها در قرائت «باشد مد  طبیعی و اصلی می»، در حکم «مد  بدل»

 خوانده شده است.« حرکت 1، 2، 0»به مقدار « ورش
                                                

َوض». و بعضی 5 که عوض از تنوین »و مراد،  اند کردهرا نیز به مد  اصلی، ملحق « مد  ع  ی است  الف مد 
 «.یَمایًما، َحک  َحک  »؛ مانند: «دشو فتحه در هنگام وقف خوانده می
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که بر اثر اشباع حرکت»: «ُصغری ۀمد  صل» آید  هاِء ضمیر به وجود می واو و یایی است 
  ؛ مانند:«سبب مد  )همزه(، نیامده باشدو بعد از آن، 

ه   ن   ه   و ا  ع  ج  ݩݩݩݩݩݩ ی ر  ݧ لݧ ٌر  ی ع  اد  ق  ه   -ل  ب   اٍت  و ر  م  ل  ك  ه   -ب  م   يه    و   ی و  ا  ب 
  ا 

 .است «مد   طبیعی و اصلی»در حکم  «صغری ۀصل مد  »
 جنس   ء  ضمیر ووصل آن به حرف همها  :امتداد حرکت«هاء ضمیر ۀصل»یادسپاری:

کسره، و یمد   واو باشد؛ ازضمه، رکت میهمان ح ی تولید می یاء از    شود. مد 
 مد  فرعی

ی، از  بعد  که است ی مد   مد  فرعی:» ، «آمده باشد (سکون همزه و)سبب مد   حروف مد 
کشیده می ی بیش از مقدار طبیعی  شود و این مد   در این صورت حروف مد 

مد  »در مقابل مد  طبیعی و  ؛«یرطبیعیمد  غ»باشد و به آن  می اضافی، فرع  بر اصل
گفته می« عارضی  شود. در مقابل مد  ذاتی نیز 

 اسباب مد )موجبات مّد(
گونه است:  «سبب مد  »  .«لفظی»و  «معنوی»بر دو 
که در لفظ، ظاهر و مشهود نیست ولی از نظر معنا، «سبب معنوی» : سببی است 

مد  »است؛ از این رو به آن،  «مبالغۀ در نفی»گردد و هدف از آن،  موجب مد  می
 گویند. می «مبالغه

 .«مد  تبرَئه»و  «مد  تعظیم»: بر دو نوع است: «مبالغه مد  »
ثبات و تعظیم ذات  : به«تعظیم مد  » منظور مبالغه در نفی  خدایان  خیالی و ا 

له   ا  >ل  در عبارات: « ال»تعالی است؛ مانند مد   حق ا إ 
ل   له   ا  >ل   -< الل   إ  ا   إ 

ل   ن ت   إ 
 
 .<أ

« ال»جستن و برائت از چیزی است؛ مانند مد   دوری در مبالغه منظور به: «مد  تبرئه»
ر   ا  >ل  در  ک  <  ف ی اه  إ  ین  ت   ل َك >ذ   -الد   ک  ی ب   ال   اب  ال  <ف   ر   .یه 

اء،  که بعضی از قر  اند ولی  خوانده« قصر»را به « مد  منفصل»الزم به یادسپاری است 
 خوانند. با مد  می« مبالغۀ در نفی»و « تعظیم»اردی از باب در چنین مو

 است. «چهار حرکت»، «میزان مد  معنوی»
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ی است ولی در علم قرائت و تجوید، 5مد  معنوی هر چند در عرف عرب ، سبب قوی 
 آید. حساب می سبب ضعیفی به

که در لفظ، ظاهر و مشهود می«سبب لفظی»  باشد و عبارت است از: : سببی است 
 .«سکون» و« همزه»

که سبب آن  ی  ت مد  کرده «همزه»در رابطه با عل   اند: است، دو دلیل ذکر 
ی دارای صفت  -5 و  «جهر و نبره»هستند و همزه دارای صفت  «خفاء»حروف مد 

ی»بعیدالمخرج بوده و تلفظ آن سنگین است،  از این رو  مد  » را« حروف مد 
گردد؛ به همین دهند تا فرصتی برای تلفظ ص می «بیشتری حیح و آسان همزه ایجاد 

گفته می «مد  تمکین»سبب به آن  ، تحقیق همزه  نیز  که با این مد  شود، چرا
 گردد. پذیر می امکان

ی،  -0  «قوی»هستند و حرف  همزه،  «خفاء»و دارای صفت  «ضعیف»حروف مد 
ی حروف»و تلفظ آن سخت است؛ از این رو  سبب  تا دهند می «بیشتری مد  » را «مد 

گردد و از نابودی آنها نزد حرف قوی جلوگیری  تقویت آنها در مجاورت حرف قوی 
 شود.

که سبب آن  ی  گفته «سکون»در رابطه با علت مد  کنین در  باشد،  اند: التقاء سا
کنین»کلمات عرب جایز نیست؛ از این رو برای  کن اول را «رفع التقاء سا ، سا

کرده و می کن بوده و حرکت خوانند؛ و با توجه ب متحرک  ی ذاًتا سا ه اینکه حروف مد 
کلمه  پذیرند، برای امکان نیز نمی که در یک  کن )در صورتی  پذیرشدن تلفظ دو سا

کشش ب ی را با مد  و  خوانند؛ در حقیقت این مد   شتری مییباشند( حروف مد 
گردد؛ از این رو  به  اضافی به ی  جای حرکت آمده است تا سبب تقویت حروف مد 

گفته می «د  ِعدلم»آن  کنین( جانشین ش نیز  ود چراکه این مد  )برای رفع التقاء سا
دل در لغت به گردیده است، )ع   باشد(. معنای برابر و همتا می حرکت 

                                                
کاربرد د5 کید، صداهای . مد  معنوی در زبان فارسی نیز  بیشتر از حالت معمولی، « آ، ای، او»ارد و برای تأ

 ها. ی آدم ی آی ؟ای به او ندارم؛ اووو آدم خوبی است کشیده می شود مانند: من هیییچ عالقه
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 اقسام مّد فرعی
که به بررسی آنها می«مد  فرعی»  پردازیم: ، تقسیماتی دارد 
ی»   باشد، عبارت است از: «سبب آن همزه»که  «انواع مد 
صل -6  مد  مت 
کلمه باشند» ی است که حرف مد  و همزه در یک  صل: مد    ؛ مانند:«مد  مت 

ت   -ي َشآء   ی ئ  ء   -س  و  ة   -س  ک  آئ  ل  ء   -م  ی  ف  ون   -ت    ت َشآء 
صل»قول مشهور در  کشِش مد  مت  ط»، «مقدار  ط و فوق توس  باشد و بعضی  می «توس 

  اند. نیز خوانده «طول»به 
 مد  منفصل -8
که حرف مد  دمد  م» ی است  کلمنفصل: مد  کلمه و همزه در ابتدای  بعد  ۀر آخر 

  ، مانند:«باشد
َك  ن   آ إ  ن  ب   ن    -ر  ی  إ  ل  س  ر  ا  -و  ن   ا إ  وݖ

ال  اه   -ق  ن  ل  ز  ن 
 
آ أ ن   ل   -إ  ه 

 
م   -ف ی  أ َسک  ف  ن 

 
ا أ و    ق 

ط»، «مقدار کشش مد  منفصل»قول مشهور در  ط و فوق توس  و  باشد می «قصر، توس 
 اند. نیز خوانده «فوق قصر»بعضی به 

 ُکبری= مد  اشباع ۀمد  صل -3
ی، بر اثر اشباع ۀمد  صل» وجود آمده و بعد از آن، همزه  هاِء ضمیر به  کبری: حرف مد 

 ، مانند:«باشد
ال ه   ه  و م  د  ل  ه   -ݖ أخ  اًجایݖ  ب  و  ز 

 
ه   -أ ار  د  ق  ف   وݖ  م  ل 

 
ن  د   -أ ه  وم  ایݖ  ن 

ل    إ 
 یادسپاری:

کلم -5 گردد، حرف مد  به دلیل نداشتن  ۀدر مد  منفصل، چنانچه روی  ل وقف  او 
، به مقدار طبیعی  ، عالمت مد   ادا می« قصر»سبب مد  شود، هر چند روی حروف مد  

که عالمت  باشد. گذاری قرآن بر اساس حالت وصل می قرار داده شده باشد، چرا 
صل می مد  منفصل، ضعیف -0 شد از این رو میزان مد  آن نباید بیشتر با تر از مد  مت 

صل باشد.  از مد  مت 
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صل و منفصل، رعایت توازن، الزم است. بدین  -2 کشش مدهای مت  در میزان 
گر مد  متصل را به  که ا ط»معنا  صل را به « توس  ط»خواندیم باید تمام مدهای مت  « توس 

گر مثاًل مد   مورد سایر مدهای منفصل  خواندیم در« قصر»منفصل را به  بخوانیم و یا ا
صل و یا چند مد   که چند مد  مت  نیز باید به همین روش عمل شود، به ویژه وقتی 

گیرند، مانند:   منفصل نزدیک یکدیگر قرار 
ه  > ا ب  ن  ب ت  ن 

 
أ آًء ف  آء  م  م  ن  الس َ م  م  ک  ل  ل  ز  ن 

 
ٍة  ی و  أ ج  ه  اَت ب  ق  ذ  آئ  د   5<ح 

َك ال  > ی  ل  آ إ  ن 
ل  ز  ن 
 
آ أ ن   ه  إ  اَك الل   ر 

 
آ أ م  اس  ب  ن  الن   ي  م  ب  ک  ح  ت  ق   ل  ح  ال  اَب ب  ت    0<ک 

که  -2 صل»با توجه به این  اء به « مد  مت  اند، آن را  نخوانده« قصر»را هیچ یک از قر 
اند،  هم خوانده« قصر»را چون به « مد  منفصل»گویند.در مقابل، نیز می2«مد  واجب»

گفته« مد  جایز»آن را   د.ان نیز 
آمده باشد، « سبب مد  »که بعد از آن « یحرف مد  »رای راهنمای قاری، روی ب -2

ݡݡـــ(عالمتی به این شکل  ـݦݨݨݨݨݨݨٓ مد  »ها، برای تمیز دادن  قرار داده اند، و در بعضی از قرآن )ــ
علمت مد  جایز را »و  «تر تر و یا ضخیم علمت مد  واجب را بزرگ»، «واجب از مد  جایز

  اند؛ مانند: نوشته «تر و یا نازک تر کوچک
ون  >

َضاݡݡ ل   ء  ل  اݡݡ ل  ؤ  ن   ه   ا إ  و 
ال    2< ق 
وݣݣن  >

َضاݨݦݨݡݡ ل   ء  ل  ݡݡ اݨݨݨݧ ل  ؤ  ݖ ن   ه  وݖ ا إ 
ال    <ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦ ق 

که  ی    باشد، عبارت است از: «سکون»آن  «سبب»انواع مد 
 مد  الزم -6
 باشد. می «ثابت»ای ، به معن«الزم»

                                                
 .12آیۀ . نمل:5
 .521آیۀ . نساء:0
ز نظر شرعی باشد؛ یعنی نزد علمای َفن  تجوید، واجب است اما ا می« وجوب صناعی». مراد از واجب، 2
کند.«وجوب شرعی» کس باید به فتوای مرجع تقلید خود مراجعه   ، هر 
 .20آیۀ . مطففین:2
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که سبب آن سکون ثابت بوده و در حالت وقف و وصل آورده » ی است  مد  الزم: مد 
 .«شود می

ت نام»در رابطه با  گفته«گذاری مد  الزم عل   اند: ، 
که سکون آن  می «مد  سکون الزم»به معنای  «مد  الزم» ی  ذاتی و باشد، یعنی مد 

کلم ثابت است. در این باشد، جهت اختصار حذف  مضاف می که« سکون» ۀجا، 
 شده است.

که نزد هم می 5«مد  واجب»، به معنای «مد  الزم» ی  اء به یک  ۀباشد، یعنی مد  قر 
باشند  ملتزم به رعایت مقدار واحدی می ،اندازه، واجب و الزم است و همه

 اند(. )اکثریت به طول خوانده
کشش مد  الزم» اء  «میزان   اشد.ب می «طول»نزد بیشتر قر 
 .«ُمظَهر و ُمدَغم»، بر دو قسم است: «سکون الزم»
کن اظهار شده خوانده » که به صورت حرف سا سکون ُمظهر: سکونی است 

که در حرف بعدی ادغام شده باشد(، و چون «شود می کنی  ، )در مقابل حرف سا
کن خفیف» ظ حرف سا ف»به آن  ،است «تلف   گویند. نیز می «مد  الزم ُمَخف 
که در حرف بعدی ادغام شده و به صورت حرف سکون ُمدغم» : سکونی است 

د خوانده می د»، و چون «شود مشد  مد  الزم »است، به آن  «ثقیل ،تلفظ حرف مشد 
ل  گویند. نیز می «مثق 

کار رفته است و یا در  ،سکون َمظهر و َمدغماز هر یک  عه به  یا در حروف مقط 
 باشد. می «مد  الزم، چهار نوع»کلمات، از این رو 

ف حرفی؛ -الف  َمد  الزم ُمَخف َ
ل حرفی؛ -ب  مد  الزم ُمَثق 
کلمی؛ -ج ف   مد  الزم ُمَخف َ
کلمی. -د ل   مد الزم ُمَثق 

یم. که به توضیح آنها می  پرداز
                                                

صل»یکی است ولی برای تمایز « الزم»و « واجب». معنای 5 مد  »، به اولی «مد  سکون ذاتی»و « مد  مت 
 شود. گفته می« مد  الزم»و به دومی « واجب
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ف حرفی -الف  َمد  الزم ُمَخف 
که سبب آن، سکون ذاتی اظهار شده بوده و در » ی است  ف حرفی: مد  مد  الزم مخف 

عه ب کار رفته باشدحروف مقط    ، مانند:«ه 
ن   ي  ن  ؛   يس  = یا ،   س  و  آف  ؛   ن  = ن    ق  = ق 

که می همان عه به صورت قطعه قطعه و هر حرفی با اسم  گونه  دانید، حروف مقط 
حروف »بعد از  «ن  ِسی»و  «ُنون  »، «َقاف  »در اسامی حرف  ؛شود عربی آن، خوانده می

ی مد  الزم »آمده است، از این رو به آن  (شده سکون ذاتی اظهار)، سبب مد  «مد 
ف حرفی  شود. گفته می «ُمَخف 

ل حرفی -ب د الزم ُمثق   م 
ی است که سبب آن، سکون ذاتی ادغام شده بوده و در » ل حرفی: مد  مد  الزم ُمثق 

کار رفته باشد عه به    ، مانند:«حروف مقط 
م   یݖ آ م   م  = الف، ل  یݖ آم  م  مݖ = الف ،   ل   الݖ

م  طسݖ  یݖ م   یݖ م  = طا، س  یݖ ن  م  يݖ   مݖ = طا ،  س 
مݖ »در  کن اسم «الݖ م  »در میم متحرک اسم  «لآم  »، میم سا یݖ ، ادغام شده و به صورت «م 

د»  شود. خوانده می« میم مشد 
مݖ »و همچنین در  کن  «طسݖ ن  »اسم  ، نون سا يݖ م  » به حرف میم متحرک اسم   «س  یݖ  «م 

گردد و به  ه و سپس در آن ادغام میرسیده، نخست تبدیل به حرف میم شد
د»صورت  ل حرفی»از این رو به آنها،  ؛شود خوانده می« میم مشد  گفته  «مد  الزم ُمثق 

 شود. می
که در بعضی از قرآن ها، برای راهنمای قاری قرآن، اضافه بر  الزم به یادسپاری است 

، روی حرف  داللت بر ادغام اند تا  ، عالمت تشدید نیز قرار داده«میم»عالمت مد 
کند، مانند:  م ݨݨݖ میم و نون در حرف میم بعدی  م ݨݨݨݖ  -الݖ  .طسݖ

ف -ج  کلمی مد  الزم ُمَخف 
که سبب آن، سکون ذاتی اظهار شده بوده و در » ی است  کلمی: مد  ف  مد  الزم ُمَخف 
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کار رفته باشد ء ان  »، مانند: «کلمات قرآنی به  آ ل   .«ء 
کلمه، بعد از  ی»در این  کن اظهار شده»، «الف مد  به  از این روآمده است، « الم سا

کلمی»آن  ف   شود. گفته می «مد  الزم ُمخف 
ء ان  »کلمة  آ ل  در قرآن « مد  الزم»دیگری از این نوع  ۀآمده است و نمون دو بار در قرآن «ء 

 وجود ندارد.
کلمی -د ل   مد  الزم ُمَثق 
که سبب آن، سکو» ی است  کلمی: مد  ل  ن ذاتی ادغام شده بوده و در مد  الزم ُمَثق 

کار رفته باشد   ، مانند:«کلمات قرآنی به 
هم   َضآر   ن  ی -ب  وݖ آج   ح 

ت  ين   -ا  آل   ا الض َ   و  ل 
ی»های فوق، بعد از  در مثال که «حروف مد  د است  سکون ذاتی »، حرف مشد 

کلمی»به آنها  از این روباشد،  می« ادغام شده ل   گویند. می «مد  الزم مثق 
 نکته: چند

ه  ء  » های در مثال -5 ن  ء  »  5«آلل   ی  َکر  آ ل  » 0« آلذ   ـــــء  ـ  ــ ـ  دارای دو همزه بوده  که در اصل 2«ن  ـ
ن  اݗَ َء  – هلُل ݗَ َءا»است،  َکَری 

ـــــل   اݗَ َء  – لذ َ ـ  ــ ـ  ، همزۀ اول، همزۀ استفهام است و همزۀ دوم، «َن ـ
کالم، حذف شود و در بایست در و باشد، و طبق قاعده می همزه وصل می سط 

ن  َء  – َءهلُل »شوند:  صورت حذف  همزۀ وصل، خوانده می َکَری 
ـــــَن َء  – لذ َ ـ  ــ ـ  ـ ؛ در این «ل 

که همزۀ موجود، همزۀ استفهامیه و جمله،  « سؤالی»صورت معلوم نخواهد بود 
شدن این  باشد؛ برای بر طرف است؛ یا اینکه همزۀ وصل است و جمله، خبری می

ی نمودهابها اند تا هم همزۀ وصل را در تلفظ  م، همزۀ وصل را تبدیل به الف مد 
 نیاورده باشند و هم همزۀ استفهام، نقش خود را از دست نداده باشد.

 ،  گویند. َفرق نیز می« مد  »و « مد  ُمنقلب»به این نوع مد 
                                                

 .11آیۀ . یونس:5
 .522آیۀ نعام:أ. 0
 .15آیۀ . یونس:2
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ی آن  ن ؛ و چوگویند «ُمنقلب مد  »از همزه است، به آن « ُمنقلب»چون الف مد 
ی برای  گذاردن»تبدیل همزۀ وصل به الف مد  و تمیزدادن  همزۀ استفهامیه از « فرق 

 گویند. می« مد  فرق»خبریه است، به آن 
اس در تکبیرةاالحرام، همزۀ وصل  بعضی از عوام -0 کَبر»الن  هلُل َا را درشت و « اݗَ

گر این درشت در زبان فارسی تلفظ می« آ»پرحجم، شبیه صدای  ندن، خوا کنند؛ ا
گفتار خواهد بود و شرًعا باعث  کشش نباشد، تنها اشتباه در لحن  همراه با مد  و 

گر این درشت بطالن نمی خواندن آن( همراه با مد  و  خواندن )حتی نازک شود؛ ولی ا
کشش اضافی باشد، در این صورت جملۀ خبری، تبدیل به جملۀ استفهامیه 

  گردد. می 5خواهد شد و باعث بطالن نماز
 مد  عارض -8
ی است که سبب آن سکون عارضی باشد»  .«مد  عارض: مد 
کلمه، عارض )ایجاد( «سکون عارضی» که بر اثر وقف بر آخر  : سکونی است 

  شود، مانند: می
ان   ب  ذ  

ک  ان    شود در هنگام وقف خوانده می  ت  ب  ذ   ک   ت 
ين   ق  ت   م  ل  ين    شود  در هنگام وقف خوانده می  ل  ق  ت   م  ل   ل 

ون  ت   م  ل  ون    شود در هنگام وقف خوانده می  ع  م  ل  ع    ت 
کشش مد  عارض»در  ط و قصر»سه قول است:  «میزان   ؛«طول، توس 

کنین به وجود می ء  ، همانند مد  الزم به خاطر رفع التقا«طول»  آید؛ سا
ط» که ذاتی نمی ء  ، به خاطر رفع التقا«توس  گرفتن سکون آن،  کنین و در نظر  باشد  سا

 عارضی است؛بلکه 
کنین در حالت وقف. ء  ، به خاطر جواز التقا«قصر»  سا
فاق علمای قرائت «مد  عارض» نیز خوانده شده، به « قصر»و به  نیست، چون مورد ات 

 گویند. نیز می« مد  جایز»آن 
                                                

کتاب الصالة، في تکبیرة اإلحرام5 کاظم یزدى، العروة الوثقی،   .107، ص5 ، ج0، مسئلۀ . سید محمد 
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لین -3  مد 
نه آمده و سبب آن سکون » ی، حروف َلی ِ که به جای حروف مد  ی است  لین: مد  مد 

 .«باشد می
و صفت دو حرف  «نرم ادا شدن حرف»و عبارت است از  «نرمی»، به معنای «نلی»
کن ما قبل مفتوح» ی نیز به لحاظ جوفی بودن به  می «واو و یای سا باشد؛ حروف مد 

 شود. گفته می «حروف مد  و لین»شوند، از این رو به آنها،  نرمی ادا می
نه با حرو ک میان حروف لی  ه به این وجه اشترا که بعد از با توج  ی، در صورتی  ف مد 

گیرد )اعم  از سکون الزم یا عارض(، می کنی قرار  نه، حرف سا توان حروف  حروف لی 
که در این صورت به آن  کشش داد   گویند، مانند: می «لین مد  »لین را مد  و 

ن  »مثال سکون الزم:  يݖ صݖ »در  «ع  هیعݖ قݖ »و  «کݖ سݖ  .«حمݖ عݖ
ٍف مثال سکون عارض:  و  ف  »خ  و  ٌر  -«خ  ی  ر  »خ  ی   .«خ 

ط و قصر» کشش مد  لین، طول، توس  ن  »باشد، اما در مورد مثال  می 5«میزان  ي  چون  «ع 
که همانند استخواندن آن بهتر « طول»، به بودهسکون آن، الزم  « َمد   الزم»، چرا 

 باشد. می
کار رفته است  یادسپاری: عه به  که در حروف مقط  ِصراُط »از مجموع چهارده حرفی 

، هفت حرف «مد  طبیعی»دارای  «َحی ٌ َطُهر»، پنج حرف «ِلٍی  َحق ٌ ُنمِسُکُه َع 
 «الف»و حرف  ؛«مد  لین»دارای  «عین» یک حرف ،«مد  الزم»دارای  «َسَنُقص ُ َلُکم  »

 باشد. فاقد حرف مد  می
ت و ضعف،  ، انواع مد  را از حیث قو  ۀ مبحث مد  بعضی از علمای تجوید، در تتم 

که به اختصار ذکر می ی قرار دادهمورد بررس  کنیم. اند 
 ، ،  «شرط مد  »به حرف مد   گویند. می «موجب مد  »و به سبب مد 

ت و ضعف  درجه ت و ضعف، بستگی به قو  شرط و »بندی مراتب مد  از نظر قو 
گر شرط و موجب، هر دو قوی باشند، «موجب مد   مد   آن، اجماعی و الزم  دارد؛ ا

گر یکی از آن یا هردو ضعیف باشند،مد   آن اختالفی وجائز خواهد بود. است،و ا  دو و
                                                

کشش میمقصود از قصر در . 5 کشش و به صورت معمولی رو  باشد، از این این جا، عدم  نه بدون  حرف لی 
 شوند. خوانده می
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ی از حروف لین، قوی : حروف مد   تر هستند. از نظر شرط مد 
: سبب لفظی از معنوی، قوی تر؛  و در سبب لفظی، سکون الزم از  از نظر موجب مد 

صل از منفصل قوی  شد.با تر  می عارض و همزۀ مت 
 عبارت است از: ضعیف،بنابراین مراتب مد  از قوی به 

کشش آن؛ ،«مد  الزم» -5  همه اجماع دارند بر مد  و مقدار 
کشش آن، اختالف است؛ ، اجماع بر مد  می«مد  متصل» -0  باشد ولی در مقدار 
 ؛شود می، حمل بر مد  الزم «مد  عارض» -2
 شود. حمل بر مد  متصل می« مد  منفصل» -2

 ثمرۀ شناخت مراتب مّد 
کلمه جا ظاهر می از آن« اتب مد  شناخت مر ثمرۀ» گر در  که ا ای دو نوع مد  وجود  شود 

آن ٌ »مقدم بر مرتبۀ ضعیف خواهد بود؛ مانند  داشته باشد، مرتبۀ قوی،  که مد  الزم  «ج 
کلمی است؛ و در صورت وقف بر آخر  آن، مد  سکون عارضی نیز پیش می آید؛  مثقل 

م بر حکم م در این باشد. یا در مثال  د  سکون عارضی میجا حکم مد  الزم، ُمقد 
آء» ݧ  ݧ ݧ که مد  متصل است؛ و در صورت وقف بر آخر آن، مد  سکون عارضی پیش  «ي شݧ

صل، مقدم بر حکم مد  سکون عارضی خواهد بود. آید؛ در این می  جا نیز حکم مد  مت 

 نمودار اقسام مّد 
 



 

 

 

 «وقف و ابتدا»
د   -73 ــــوی  ج 

ـــعَد ی َ َ وف     ـُحزوف   ل لـــــ َك َو ی  ه   الُوف  ف َ ـــــــن  َمعـــــــز   م 
ــــــد َ ُ  لای 

  ها. و بعد از نیکو اداکردن تو برای حروف؛ ناچاری از شناختن وقف 
ـــــــداَو ال ا -74 ی   ق  ی  ن  َش ء  َو هَی ی ُ ذ َ ٍّ َو َجَشـــن    ــــــُم ا  اٌم َو کـــــــاف  : ی  ه ٌ َ لای  َ  ی 

ن. و ابتدا را، و وقف تقسیم می شود در این س    هنگام؛ به سه قسم: تام و کافی و ح 
ذ   -75 وخ َ ن  َلم ی ُ ا 

َ : ف  ـــم َ ما ی َ ــــــَی ل  ، َاو کان َ َمعث    یَو ه  ق ٌ
َعل ُ ً ی َ ݩݧ ݧ ݧ ݧ دیݧ ی َ ای  َ  ی، ف 

که معنای آن تمام باشد، اگر یافت نشود، تعلق و  مواردی استها، برای  واین وقف
  .)در هر دو قسم(باشد، پس ابتدا کن یا وابستگی معنوی  معنوی( و لفظی از )اعموابستگی

ــــــط   -76 الکـــــــاف ی، َو َلق  َ اُم، ف  الب   َ ݧ  ف  ݧ ݨݨݨݧ ݧ امب َ  اݧ َ ل ا ُروݘ   َعن  ف  ی  ا 
ر  وَس الا  و   َ َشن  ج  الجَ َ  ف 

پس )اولی( تام است، پس از آن )که دومی باشد( کافی است و اگر وابستگی لفظی 
منعی ندارد و( جایز است باشد پس منع کن )از ابتدای بعد از آن( مگر ابتدای آیات )که 

ن است س    .و )نام آن وقف( ح 
ــــــٌح  -77 ی  ب  ــــــم َ ف َ ـــــــُز ما ی َ ب  َطز    َو َلُه  َو ع َ ف ُ ُمص  لَوف  َد ݨݨݨݨݨً اݗَ ی  ُ ــَلُه  اݘ ا، َو ی  ب   ف َ

کند در  و غیر از آنچه تمام باشد )معنای آن، وقف( قبیح است، و قاری می تواند وقف 
کند قبل   از آن را. حالت اضطرار و آغاز 

ب   -78 ٍّ َوج َ ف  ن  َوف  ن   م 
زا  ی الق ُ َس ف   ب    َو َلب  ـــــُز ما َلُه َسب َ ب   َو لا َجــــــــزاٌم ع َ

 موردیشرًعا(واجب )باشد(؛ و نه )وقف( حرام به استثنای  ونیست در قرآن از وقفی)که
  .که علت داشته باشد )که معنا را کفرآمیز کند و قاری عمًدا و از روی قصد وقف کند(

که هر انسانی برای  یکی از مهم «وقف و ابتداء» ترین مباحث هر زبانی است؛ چرا 
کند، از  ۀادام رو  اینحیات  خود، به طور طبیعی در هر چند لحظه باید َنَفسی تازه 

کردن و یا خواندن نوشته س، َف ای، ناچار است برای تازه نمودن نَ  هنگام صحبت 
کردن   َنَفس به صحبت و یا خواندن  خود ادامه دهد.کالم خود را قطع و پس از تازه 
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که خوانده می ه به اینکه مطالب و یا نوشتهبا توج   شود با هم ارتباط دارند؛ الزم  ای 
گویند که  کند جای مناسبی را برای  ۀمطلب و یا خوانند ۀاست  ت  قطع »نوشته، دق 

گوینده و  «سَف َصوت و تازه نمودن نَ  کند تا خللی به مقصود  یا نویسنده انتخاب 
 وارد نشود.

که یک قاضی، حکم ذیل را صادر و در اختیار مأمور   کنید  اجرا  برای نمونه فرض 
کنید»قرار دهد.   .«فلنی را عفو الزم نیست اعدامش 

گر مأمور اجر کلما کند و بخواند: « عفو» ۀا، در هنگام خواندن حکم، روی  وقف 
کنید» س بگوید:َف پس از تازه نمودن نَ « فالنی را عفو» ؛ داللت «الزم نیست اعدامش 

کلم یاد شده می بر عفو فرد   گر روی  وقف نماید و بخواند « الزم نیست» ۀکند؛ ولی ا
کردن َنَفس بگوید: « فالنی را عفو الزم نیست» کنید»و پس از تازه  ؛ داللت «اعدامش 

کرد.  بر اعدام فرد یاد شده خواهد 

کریم  اهّمّیت وقف و ابتداء در قرآن 
گرامیش حضرت «قرآن» که از طرف خداوند متعال بر پیامبر  کتابی است آسمانی   ،

گردیده است و هم ؟لص؟محمد بن عبداهلل ت نازل  ها  مسلمان ۀبرای هدایت بشری 
کرده و به دستورها و فرامین آن عمل نمایند ه به  ؛وظیفه دارند آن را تالوت  با توج 

کند، نمی اینکه هر انسانی ناچار است در هر چند لحظه یک تواند یک  بار َنَفس تازه 
بایست برای تازه نمودن  سوره یا یک داستان و یا حکمی را با یک َنَفس بخواند و می

َنَفس، صدای خود را قطع )وقف( و سپس ادامه دهد )ابتدا( و برای اینکه خلل و 
انتخاب و از « وقف نمودن»فسادی در معنا وارد نشود، باید جای مناسبی را برای 

 جای مناسبی نیز شروع نماید.
کریم»در  ت بحث وقف و ابتدا در تالوت قرآن  ی  که حضرت علی «اهم  ، همین بس 

يـًلا>  ۀدر معنای آی ؟س؟طالب بن ابی ت  ر  ان  ت  ء  ر  ق  ل  ال  ت   حفظ وقوف را نیمی از  ،5<و  ر 
وف  »اند:  ترتیل قرآن دانسته ر يان  الح  قوف  و  ب  فظ  الو  رتيل  ح  لت  

 
و علمای قرائت بر  0«ٱ

                                                
مل/ 5 ت بخوان»؛ 2. مز   «.و قرآن را شمرده و با دق 
کاشانی0 ها و  ترتیل: حفظ )و مواظبت بر محل مناسب برای( وقف» ؛111، ص 0 ، جی، الواف . فیض 

کردن حروف می  «.باشد آشکار )و صحیح( ادا 
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ل  مناسب وقف را نشناسد، قرآن خواندن را  که مح  کسی  این عقیده هستند: 
 5.«َمن َلم َیعِرِف الَوقَف َلم َیعَلِم الُقرآن»داند،  نمی

که  کریم»حال  ت وقف و ابتدا در قرائت قرآن  ی  گردید، به بررسی مباحث « اهم  روشن 
که آشنایی و مراعات آنها در  کریمقرائت ق»آن،  یم.  الزم است، می« رآن   پرداز

که علمای قرائت، برای تحق   ق فرمایش حضرت امام علی؟س؟ پیشتر متذکر شدیم 
کردند و به« وقف و ابتدا»و « تجوید»در رابطه با معنای ترتیل، دو علم  طور  را وضع 

گانه به بررسی مباحث آنها پرداخته  اند. جدا
ست به تعریف این علم، موضوع، فایدۀ قبل از ورود به مباحث وقف و ابتدا، نخ

یم. فراگیری آن و حکم شرعی رعایت مباحث وقف و ابتدا می  پرداز

 تعریف علم وقف و ابتدا
ِة الَوقِف َو ااِلبِتداِء ِفی الُقرآِن  ُهَو ِعلٌم » َکیِفی َ ِبَقواِعَد ُیعَرُف ِبها َمحال ُ الَوقِف َو ااِلبِتداِء َو 

 0.«الَکریم
که به»، «داعلم وقف و ابت» های مناسب برای  وسیلۀ آن محل علم به قواعدی است 

کریم شناخته می  «.شود وقف و ابتدا و نحوۀ وقف و ابتدا در قرآن 

 موضوع وقف و ابتدا
کریم است از نظر وقف »، «ع وقف و ابتداوموض» قرائت صحیح جملت و آیات قرآن 

 .«و ابتدا

 فایدۀ وقف و ابتدا
گیرند و  کلمات در جایگاه واقعی خود در آیات قرار می»ابتدا، با رعایت قواعد وقف و 

 .«وجود نخواهد آمد تغییری در معنای واقعی آنها در قرآن، به

                                                
 .00. محمود خلیل الحصری، ترجمه خسروشاهی، معالم االهتدا إلی معرفة الوقف و االبتداء، ص 5
کتاب0 کمتر به تعریف این علم پرداختههای وقف و ابتدا، به تعریف وقف  . همۀ  اند،  و ابتدا پرداخته و 

که در مسئلۀ تجوید پرداخته شده است؛ این تعریف نیز، برداشت مؤلف می آن باشد از مجموعه  گونه 
گردیده است تعریف که در رابطه با معنای وقف و ابتدا ارائه   هایی 
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 حکم شرعی رعایت مباحث وقف و ابتدا
که شرًع  کریم وقفی  گر قاری قرآن، در قرآن  که ا ا حرام یا واجب باشد نداریم به طوری 

کند، مرتکب حرامی شده آن گر آن را ترک  جا آورد، مستحق   ثوابی  را به باشد و یا ا
د، جمله ی و تعم  ای را بر زبان جاری  گردد، مگر اینکه قاری قرآن از روی قصد  جد 

کفر  یا نفی احکام ا   که بر خالف مقصود خداوند باشد و از آن، معنای  هی ل  کند 
 فهمیده شود.

فُظ الُوقوف»لی؟س؟ از شهید ثانی؟حر؟ دربارۀ منظور از فرمایش حضرت امام ع « ح 
که معنا را دگرگون و ساختار را تباه نسازد و لفظ  رعایت آن»فرماید:  می چیزی است 

که به خاطر شیوۀ غریب و بالغت ساختارش  را از اسلوب قرآن، خارج نکند، قرآنی 
 .5«معجزه است

 فرماید: صاحب جواهر به نقل از پدر عالمۀ مجلسی؟حر؟ می
که علمای تجوید برای وقف و ابتدا  بندی ز تقسیمیک ا استحباب هیچ» هایی 

ها، از  بندی اند، نزد من ثابت نشده است، زیرا این عناوین و تقسیم انجام داده
که متأخرین انجام داده اند و در زمان امیر مؤمنان؟س؟ وجود  اصطالحاتی است 

که مقصود امام؟س؟ رعایت وقف بر ج گفته شود  ایی نداشته است، مگر اینکه 
که معنا را نیکو می  0«.سازد است 

که ابتدای  اما در رابطه با نحوۀ وقف کلماتی  کلمات و ابتدانمودن از  کردن بر آخر 
کن است، فتاوا مختلف است.  آنها سا

اثبات همزۀ قطع و حذف همزۀ » فرماید:  صاحب عروه هم دربارۀ وقف و ابتدا می
کالم واجب است؛ همچنین احتیاط اس ت در اینکه وقف به حرکت وصل در وسط 

 2«و وصل به سکون صورت نگیرد

                                                
 .500. شهید ثانی، الفوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة، ص5
 .217، ص1 نجفی، جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج  . محمد حسن0
کتاب الصالة، في أحکام القراءة، مسئلۀ2 کاظم یزدى، العروة الوثقی،  ، 5 ، ج21و20. سید محمد 
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 معنای وقف، قطع و سکت
نیز  «َقطع و َسکت»علمای علم قرائت، در مبحث وقف به توضیح دو اصطالح 

که هر سه )وقف، قطع و سکت می که 5پردازند، چرا  « قطع صوت»( در یک جهت 
 باشد. می« قطع صوت»است با هم مشترکند و تفاوت آنها در اهداف 

باشد و در اصطالح قرائت،  می «بازداشتن و ایستادن» ، در لغت به معنای0«وقف»
کلمه )به انداز»عبارت است از  کشیدن عادی( به قصد َف نَ  ۀقطع صوت بر آخر  س 

 .3«قرائت ۀادام
کلمات صورت می که وقف، بر آخر  کلمه جایز  بدیهی است   نیستگیرد و در میان 

کرده از آن علمای قرائت، ۀو هم  .اند نهی 
کردن»در لغت به معنای  «قطع» و در اصطالح قرائت، باشد  می «بریدن و جدا 

 .«قطع صوت برای پایان دادن به قرائت» عبارت است از
                                                

کتاب5 های قدیمی  علوم قرآن، این سه اصطالح )وقف، قطع و سکت( به جای همدیگر به  . در بعضی از 
گردیده است، برای نمونه به کار بر ی بیان  ده شده است، ولی امروزه برای هر یک از آنها، معنای خاص 

)النوع الثامن و العشرون فی معرفة الوقف و االبتداء،  01، ص 5کتاب االتقان فی علوم القرآن )سیوطی( ج
 تنبیه هشتم( مراجعه فرمایید.

کتاب0 کلمه بهقطع صوت »را «وقف»های تجوید، . در بعضی از   «منظور تجدید نفس و ادامۀ قرائت بر آخر 
کرده نیست؛ بلکه برای تفهیم بهتر معنای آیه، « تجدید َنَفس»اند؛ حال آنکه هدف از وقف، تنها  معنا 

کند و نیازی هم  چه که دارای معنای تامی است، توقف  کوتاهی  بسا الزم باشد قاری  قرآن، بر آخر جملۀ 
کوتاه)بهتجدید َنفس نداشته ب برای کردن طبیعی(به قرائت خود ادامه دهد. اندازۀ َنَفس اشد وبا مکثی   تازه 

که در « منظور تجدید َنَفس به»پس قید  برای وقف، عمومیت ندارد و تعریف صحیح همان تعریفی است 
متن آمده است و همۀ علمای قرائت و ادبیات عرب بر آن، اتفاق نظر دارند؛ و تفاوت وقف با سکت در 

، مبحث وقف ؛ سیوطی، 212، ص0باشد. )ابن حاجب، شرح شافیة، ج زمان قطع صوت می مدت
 .(022، ص5الجزری، النشر، ج ؛ ابن 01، ص5االتقان، ج

ا َبعدها». در شرح شافیه ابن حاجب )مبحث وقف( آمده: 2 و در هیچ یک از  «الوقف: َقطع الکلمِة َعم 
گذشته قید  به اندازۀ نفس »نیامده است، تنها بعضی از آنها قید « برای تجدید َنَفس»تعاریف علمای 

باشد ولی تجدید َنَفس جزئی از تعریف  وقف برای تجدید َنَفس می ااند، بله غالًب  آورده« شیدن عادیک
کافی  ۀنیست؛ قطع صوت به اندازوقف  ، هرچند استزمانی برای تجدید َنَفس عادی، در تحقق وقف، 

 باشد. اوت آن با سکت در مدت زمان قطع صوت میتجدید َنَفسی صورت نگیرد و تف
کلمه»در تعریف وقف به حرکت، وقف را  5222امام خمینی؟حر؟ در مسئلۀ  معنی « فاصله انداختن بین دو 

 اند. کرده
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که قطع، بر آخر آیات صورت می  نیستگیرد و در میان آیات شایسته  بدیهی است 
که بعد از  تمام مطلب»و بهتر آن است   باشد.« ا 

که قاری قرآن، بعد از الزم به یا که در روایات اسالمی، سفارش شده است  دسپاری 
گفتن جملة  َعظیُم »پایان قرائت، با  ی ُ ال  َعل  بر راست و درست بودن،  «َصَدَق اهلُل ال 

گواهی دهد. کریم   آیات قرآن 
گرامی اسالمی که از او پرسیده بود:  ؟لص؟پیامبر  شروع »در جواب دانشمند یهودی 

: »فرمودند: « با چیست؟و ختم قرآن  ه  داؤ  بت  یم  >ا  ح  ن  الر   م  ح  م  الل  الر   س  ق   <ب  : َصد  ه  تم  و  خ 
یم  >الل   ظ  ع  ی   ال  ل   5.«<الع 

باشد و در اصطالح  می «سکوت و خاموش شدن»، در لغت به معنای «سکت»
 مانِی ز ۀتاه )کمتر از زمان وقف، به اندازکو قطع صوت زمانِی »قرائت، عبارت است از 

 .«قرائت ۀبدون تجدید َنَفس و ادامدو حرکت( 

 موارد سکت در قرآن
 ، عبارت است از:0موارد سکت در روایت َحفص از عاصم

کلم -5 ًجا> ۀسکت بر  و  کهف، آیه  <ع    .5در سورۀ 
م  > ح  ل 
 
ل  ٱ ل  ع  ز  ن 

 
ي أ ذ 

ه  ال   ی   د  ل ل   ا*ق  ج  و  ل  ل ه  ع  ع  ج  م  ی  ل  اَب و  ت  ک  ه  ال  د  ب  یًدای ع  ًسا َشد 
 
أ ر  ب  ذ  ن  ی    <ًما ل 

کلم ًما> ۀدر این عبارت،  ی   کتاب و معنای آیه چنین است:<ق   ، حال است برای 
کتاب )قرآن( را بر بندحمد و ستایش، مخصوص خداون» که   ۀدی است 

کامل  کتاب، دو ویژگی دارد، نخست اینکه  )برگزیده(اش، فرو فرستاد، )و این 
کژی و ا گونه  ل و ثابت و است( و هیچ  نحراف در آن راه ندارد، )و دیگر اینکه ُمکم  

                                                
که لفظ ؛ ال022، ص12 . بحار األنوار، ج5 در عبارت مذکور، برگرفته شده از « ی  َعل  »زم به یادآوری است 

که خداوندباش آیات قرآن می و  لا  >را با هم، برای توصیف خود آورده است، « الَعلي ُ  الَعظیم»صفت  ،د 
یم   ظ  ع  ي   ال  ل  ع 

و  ال  ا و  ه  م  ه  ظ  ف  ه  ح  ود  ئ  ا ف ی >، (011 بقره،آیۀ سورۀ) ،< ی  ات  و  م  و  م  ا ف ی الس َ ه  م 
ی   ل  ل  ع 

ل  و  ا  ض  و  ه  ر  ا  ال 
یم  ا ظ  ع  ت در این رابطه وارد می(4 آیۀ شوری، سورۀ، )<ل  که بعضی از برادران اهل سن  سازند، بی مورد  . ایرادی 

کریم»کتاب  باشد.)برای توضیح بیشتر به و خطا می ،نوشته مؤلف مراجعه «آداب واحکام تالوت قرآن 
 فرمائید(.

 .015و  012. محمود خلیل الحصری، احکام قراءة القرآن الکریم، ص 0



 
 

 

 
 512  موارد سکت در قرآن

 

کتاب  «.باشد... های )آسمانی( دیگر می مستقیم( و نگهبان 
کلمة  َوًجا»روی  که آخر   ، می«ع  کرد، چرا  توان  می است؛ همچنینآیه  توان وقف 

کرد و هر دو عبارت را با هم خواند،  ًما» ۀکلم زیراوصل  کت«َقی    ؛اب، حال است برای 
ًجا »را انجام داد تا به صورت « سکت»ولی در صورت وصل، حتًما باید عمل  عو 

ًما که « َقی   ًما»خوانده نشود و چنین به ذهن برسد  َوًجا»صفت برای « َقی   باشد و  می« ع 
که چگونه  م»این سؤال پیش بیاید  که به معنای استواری و مستقیم بودن است، « َقی  

َو »صفت واقع شده برای  کژی و انحراف است؟« ًجاع   که به معنای 
که در سکت،  یادسپاری: عمل سکت، همانند  عمل  وقف است با این تفاوت 

کلم اینگردد، از  دو حرکت قطع می ۀشود، فقط صوت به انداز َنَفس تازه نمی  ۀرو 
َوًجا» َوَجا»، در حال وقف و وصل به صورت «ع   .شود خوانده می «ع 
کلم -0 ن  > ۀسکت بر  ام  ن  د  ق  ر  س، آیه  <م    .10در سورۀ ی 

ون  > َسل  ر  م  ق  ال  ن  و  َصد  م  ح  د  الر   ع  ا و  ا م  ذ  ا ه  ن  د  ق  ر  ن  م  ا م  ن  ث  ع  ن  ب  ا م  ن  ل  ی  او  وا ی  ال    < ق 
کلم ار از خود پرسیده بودند و «ذاه  » ۀدر این عبارت،  کف  که  ، جواب سؤالی است 

شدن در روز قیامت، وحشت زده از خود معنای آیه چنین است: )کفار پس از زنده 
کسی ما را از خوابگاهمان می»پرسند و(  می )قبرمان(  گویند: ای وای بر ما، چه 

که پیامبران از سوی خدا در دنیا وعد برانگیخت؟ )سپس به یادشان می چنین  ۀآید 
ی هل  دهند و یا فرشتگان ا   روزی به آنها داده بودند در این وقت به خودشان پاسخ می

خداوند رحمان است و فرستادگان )او(  ۀدهند( این همان وعد به آنها پاسخ می
گفتند  «.راست 

کلم نا> ۀروی  د  ق  ر  ن  م  ه است و  می <م  که جمله استفهامی  کرد، چرا  توان وقف 
کرد و هر دو عبارت را  می ؛ همچنینباشد ، جواب استفهام می«ذا...ه  » توان وصل 

را انجام داد تا به « سکت»وصل، حتمًا باید عمل با هم خواند، ولی در صورت 
ن»صورت  َقد  ن  َمر  َذا ݦݦݦݩݩ  ام  که  «ه  اشاره به  «ذاه  »خوانده نشود و چنین به ذهن برسد 

ن» َقد  کسی ما را از این خوابگاهمان برانگیخت»است، یعنی  «ݦݦ ݩݩݦݦݦ  اَمر  ، در این «چه 
ُن...»عبارت،  ۀصورت بقی م  ح  کذب »به معنای  «َما َوَعَد الر َ نفی وعده الهی و 

عای پیامبران  خواهد بود.« مد 
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کلم -2 ن  > ۀسکت بر    .07در سورۀ قیامه، آیه  <م 
اک  > ر  ت  الت   غ  ل  ا ب  ذ  ا إ 
اٍق  ق ی  ل   ن  ر  یل  م    < * و  ق 

در این عبارت، وقف جایز نیست و حتمًا باید به وصل خوانده شود و در هنگام 
گیرد تا حرف «کتس»بایست، عمل  وصل، می ادغام نشود « راء»، در «نون»، انجام 

اق  »و به صورت  کل  «َمر َ که در این صورت، معنای آیه به  ی تغییر ، خوانده نشود، چرا 
اق»یابد؛  می ال، صیغ «َمر َ بسیار خروج »و به معنای  «َمَرَق »مبالغه از  ۀبر وزن َفع 

 باشد. می« ست نجات دهندهکی»به معنای  «َمن  راق»است، و حال آنکه « کننده
آورد( تا  پندارد! او ایمان نمی چنین نیست )که انسان می»آیه چنین است:  ۀترجم

که )این بیمار را از  کسی هست  گفته شود آیا  گلوگاهش برسد* و  که جان به  موقعی 
، معنای آیه چنین خواهد شد: و «عدم سکت»و در صورت  «مرگ( نجات دهد؟

کننده ا   ز دین...گفته شود خروج 
کلم -2 ل  > ۀسکت بر    .52در سورۀ مطففین، آیه  <ب 

ون  > ب  س  ک  وا ی  ا َکان  م  م  وِبه 
ل  ی ق  ل  ان  ع  ل  ر  ا ب 

ل     <ک 
در این عبارت نیز وقف جایز نیست و حتمًا باید به وصل خوانده شود و در هنگام 

گیرد تا حرف « سکت»بایست عمل  وصل، می نشود و  ادغام« راء» ، در«الم»انجام 
کلم اَن »، ۀواحد ۀبه صورت  که در این صورت، معنای آیه به  «َبر  خوانده نشود، چرا 
ی تغییر می ان»یابد؛  کل  است. و حال « دو شخص نیکوکار»و به معنای  «َبر  » ۀتثنی «َبر 

ان  »آنکه  ل  ر  کلمه جدا از هم و به معنای  «ب   باشد. می« بلکه زنگاری»دو 
پندارند( بلکه اعمالشان چون  چنین نیست )که آنها می»ترجمه آیه چنین است: 

 «.هایشان نشسته است زنگاری بر دل
معنای آیه چنین خواهد شد: چنین نیست دو شخص « عدم سکت»و در صورت 

 هایشان نشسته است. نیکوکار بر دل
 



 
 

 

 
 511  موارد سکت در قرآن

 

 یادسپاری:
 های دیگری نیز ذکر شده است؛ از قبیل: نام« سکت»برای  -5

 .َیسیرة َسکتٌة َیسیرة، َسکتٌة َلطیفة،  َوقَفٌة فیفة، وقیفة، َوقَفٌة خ
انجام داد و در « سکت»اند: هفت جا باید عمل  گفته« حمد»بعضی در سورۀ  -0

کلمۀ  بعضی از قرآن نوشته شده « سکت»های قدیم، روی این موارد با خط ریز، 
که صحیح نمی کتاب است؛  ذکر  های علم قرائت نیز نیامده است؛ شاید باشد و در 

کریم، به»اس از الن   آن برای برحذرداشتن عواُم  ویژه در  َخلط و َمزج در قرائت قرآن 
کار دارند.  زیرا مردم در نماز« قرائت سورۀ حمد است   های روزانه با آن سر و 

 توضیح بیشتر
کلمات بهدر قرائت قرآن باید دق   که  شده و جدای از هم تلفظ  صورت تقطیع ت شود 

ک نشود، به کلمۀ بعد وصل شود و به ه جزء  طوری  کلمۀ قبل به  کلمۀ  آخر  صورت یک 
گردد؛ برای نمونه:  مستقل تلفظ 

کلمۀ مستقل است؛ در آیۀ « ُهَو »ضمیر  ل  یک  و   >ق  ه   ه  د< الل   ح 
 
که اباید مو أ ظبت شود 

؛ و  »صورت  فاصله ایجاد نشود و به« واو»و « هاء»بین دو حرف  ه  ل  ه   ق  د الل   ح 
 
خوانده  «أ

که معنا را به سازد؛ این امر درستی است و اختصاص به عربی  ی دگرگون میکل   شود 
 ندارد در فارسی نیز چنین است؛ برای نمونه:

کلمۀ مستقل است و در شعر حافظ « توبه» گفتم استخاره »یک  به عزم توبه سحر  
گر بین آن، مکثی شود و به صورت « کنم به  به عزم تو،»باید با هم خوانده شود و ا

کنم گفتم استخاره   شود. ی دگرگون میکل   خوانده شود، معنای شعر به« سحر 
کلمۀ زیبای  کلمۀ مستقل است و در عبارت « مادر»و یا  همه از خانۀ مادر »یک 

گر بین آن، مکثی صورت بگیرد و به«رفتند « همه از خانۀ ما، َدر رفتند»صورت  ، ا
 باشد. گردد و صحیح نمی ی دگرگون میکل   خوانده شود، معنای جمله به

اهلل سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی؟ق؟ نیز  به این  فقیه بزرگوار، حضرت آیت
 فرماید: مطلب اشاره نموده است و می

کلمات، جدا از هم و تمیز داده شوند و به که  نحوی  )در قرائت قرآن( سزاوار است 
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کلمه کلمه،  که از میان دو  معنا( تولید شود؛  بیای ُمهَمل )نامفهوم و  قرائت نشود 
د  مثاًل در  م  ح  ل 

<ل ل    >اݗ  ل  »لفظ  ه  <>ل ل   و در « ُدل  ب   َرب   »لفظ  ه  ر  ام>و در « ه  ݧ  ݧ م  ݧ و   <ین  الد    ل ك  ی 
َیو  »لفظ  ی  >و در « ک  د  ݧ  إ  ب  ع  ی  >ودر « َکَنع  »لفظ  <اَك ن  عݧ  إ  ت  و در « َکَنس  »لفظ  <ين  ݫ  اَك ن س 

م  > ه  ی 
ل  ت  ع  م  ع  ن 

 
م  >و در « َتَع »لفظ  <أ ه  ی 

ل  وب  ع  ض  غ  م  ر  ال  ی 
 تولید شود ...؛« َع ݬݬݪ  ب»لفظ  <غ 

که می سپس در ادامه می در سورۀ حمد، »گویند:  فرماید: این همان چیزی است 
کلمۀ ُمهَمل وجود دارد  5«.هفت 

جز تولید  ذکر این مسئله به»اند:  بعضی  از مراجع تقلید در حاشیۀ این مسئله فرموده
 «.ای دیگر در بر ندارد سوسه، ثمرهو

یان قرآن، توج  زنمازگ کریم براساساران و قار که قرائت قرآن  ل   >و   آیۀ ه دارند  ت   ر   ر  ق  اال   ن  ء 
يًلا ت  ر  کلمات،   صورت منظم و شمرده باشد، باید به 0<ت  که حروف و  به طوری 

ر در معانی آیات و از سرعت در قر ائت و همچنین صحیح ادا شوند، همراه با تدب 
کلمات، پرهیز شود تا نماز و قرائت قرآن  ایشان، مورد قبول و باعث  مکث میان  

ب به درگاه ا   گردد.ل  تقر   هی 
که مکث و فاصله انداختن بین اجزای یک  در پایان، تذکر این نکته الزم است 

یاد باشد به گر ز کند، اختیاًرا یا  کلمه ا کلمه خارج  که آن را از صدق یک  طوری 
 2شود. اضطراًرا، باعث بطالن نماز می

به بررسی مباحث وقف و « سکت و قطع»شدن معنای وقف و تفاوت آن با  با روشن
یم. ابتدا می  پرداز

کن و وقف بر متحرک جایز نیست»در زبان عرب،  رو علمای  ؛ از این2«ابتدا به سا
                                                

کاظم یزدى، 5 کتاب الصالة، في أحکام القراءة، مسئلۀ. سید محمد   .111، ص5 ، ج11العروة الوثقی، 
ل: آیۀ0 م   .2. مز 
کتاب الصالة، في أحکام القراءة، مسئلۀ2 کاظم یزدى، العروة الوثقی،   .112، ص5 ، ج11. سید محمد 
َنَفس  ها جاری است، زیرا هدف از وقف، استراحت و تجدید در همۀ زبان« عدم جواز وقف بر متحرک. »2

کلمه آورده شود، شنونده  می گر حرکت آخر  ت بیشتری دارد و اضافه بر آن ا باشد و این با سکون، سنخی 
گفتار و  کالم قطع شده و ادامه ندارد، و این باعث دوگانگی بین  کالم است؛ حال آنکه  منتظر شنیدن ادامۀ 

گوینده می  شود. رفتار 
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ی را به  قرائت، کلمات و آغازنم نحوۀ وقف»فصل مستقل  ودن از ابتدای کردن بر آخر 
گویند علم وقف و ابتدا شامل دو  همین سبب می اند؛ به اختصاص داده« کلمات

کل    است: 5یمبحث 
5-   

 مناسب برای وقف و ابتدا؛ انتخاب محل 
کلمات. نحوۀ وقف -0 کلمات و آغاز نمودن از ابتدای   کردن بر آخر 

کتاب کریم، نخست قرآن در   آخر بر کردن وقف نحوۀ»آموزان را با  های آموزش قرآن 
 و وقف برای مناسب محل انتخاب»سازند و سپس به معرفی  آشنا می« کلمات

کردهاز این روپردازند؛ ما نیز در این نوشته  می« ابتدا  ایم. ش پیروی 

کلمات نحوۀ وقف   کردن بر آخر 
َزَکه -104 ُکل   الجَ  ی  

ف َ ر  الَوف  َزکه  َو خاذ   عص ُ الجَ ب َ ا ُرمب َ ف َ ذ  ل ا ا   ا 
ک انجام دهی(؛ مگر اینکه حذر باشد وقف بر هر حرکتی )از اینکه وقف بر متحرّ  و بر

وم که آوردن یک   (.است سوِم حرکت اشاره کنی به بعضی از حرکت )یعنی وقف ر 
ل   -105 ما  س   صب ٍّ َو اݘ ی َ حٍّ َاو ی   ب 

ق َ م  ا    ا ی   عٍّ َو ص َ م   ف ی َرف 
الص  َ  ی  

اره ٌ  س 
وم شمام کن )وقف اشمام گیرد( و اِ  انجام نمی مگر به فتحه و تنوین فتحه )که وقف ر 

وسیلۀ  انجام بده که این وقف(؛ اشاره کردن است به حرکت ضّمه)ی محذوفه به
  ه.ه و ضّم ها، بدون اینکه صدای آن شنیده شود( در تنوین ضّم  کردن لب جمع

سکان، َروم و  ابن که در آخر منظومه آمده ، تنها به وقف ا  الجزری در این ابیات 
شم شر فی القراءات العشر، ُنه وجه را متذکر شده 0ام پرداختها  کتاب الن َ ؛ ولی در 

که برای تکمیل بحث، به بررسی آنها می یم. است   پرداز
لحاق»سه وجه آن،  بدال و ا  سکان، ا  عمومیت دارد و شش وجه دیگر، مربوط به « ا 

کابرد چندانی برای عموم ندارد.  اختالفات قراءات است و 
کتابالزم به ی که در  را نیز « وقف بدون تغییر»های آموزشی جدید،  ادسپاری است 

                                                
 .002، ص5الجزری، النشر، ج . ابن 5
 منظومه آورده است. 522تا  12بدال را در ابیات ا  . وقف 0
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که در واقع، وجه جدیدی نمی اضافه نموده که وقف بر متحرک جایز  اند  باشد، چرا 
کن هستند(  ی )که ذاًتا سا کن و یا حروف مد  که حرف آخرشان سا کلماتی  نیست و 

  شود؛ مانند: باشند، تغییری در آنها داده نمی می
ر   م  ق   ذ  ن 

 
أ ل   - ف  ط  ان  ی و   - اݦݦݦݩ ق  ف  ل  خ  ی  اد  ݭ  ݫ تݭݫ

ن   وا لا و    - ج  ف  ر   ت س 

سکان -1  وقف ا 
کن نمودن»، یعنی «ِاسکان» کلمه، «سا گر آخر  ـــ »متحرک  . ا ـ  ـــــ ـ  ـــــ ـ  و یا دارای تنوین  «ــــ

ــ»کسره یا ضمه  ـٌ ــــــــ ـٍ کن»باشد، هنگام وقف،  « ــــ   مانند:گردد؛  می« سا
ًدى قݫ   ه  ت   م  ل  ًدى   ين  ل  قݫ   ه  ت   م  ل   ين  ل 

ة  ع   ب  ور   اق  م 
أ  ة  ع     ال  ب  ور   اق  م  أ   ال 

ی   ع   اَك ݧ  إ  ت  ی ݧ      ين  ن س  ع   اَك إ  ت   ين  ن س 
 ٍ ظ  ݭ   ح  ظݫ ٍ    یٍم ع  ظ  ݭ   ح  ظݫ  یم  ع 

وٌر  و   وٌر  و     يٌن عݫ   ح    ين  عݫ   ح 
 :چند نکته

کلمه، مشد   -5 گر حرف آخر  کن میا شود ولی تشدید  آن  د باشد، در هنگام وقف، سا
د تلفظ شود؛ مانند: باقی می   ماند و باید به صورت مش 

ٍذ  ئ  م  و  ر    ی  ق  ت  س  م  ٍذ    ال  ئ  م  و  ر    ی  ق  ت  س  م   ال 
ن   ن    م  ه  ن     زین ت  ن    م  ه    زین ت 

کلمه، واو متحرک و قبل از آن، مضموم باشد، در هن -0 گر حرف آخر  گام وقف، ا
کن می کن ماقبل مضموم( خوانده  سا ی )واو سا گردد، در نتیجه به صورت واو مد 

و      شود؛ مانند: می و   ه   ه 
کلمه، یاء  متحرک و حرف قبل از آن، مکسور باشد، در  گر حرف آخر  و همچنین ا

کن می کن ماقبل  گردد، در نتیجه به هنگام وقف، سا ی )یاء سا صورت یاء  مد 
ی    شود؛ مانند: انده میمکسور( خو ی     ه   ه 
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د ماقبل مضموم و  یادسپاری: که حرف آخرشان واو مشد  کلماتی  در هنگام وقف بر 
د ماقبل مکسور باشد  ی ٍ »یاء  مشد  ب 

، ن  ٍ و  د  که تشدید حرف آخر حتًما  «ع  دقت شود 
و   »آورده شود  د  ی    ،ع  ب 

کن  و به «ن  و  »صورت واو و یاء  سا د  ی   ،ع  ب 
 خوانده نشود. «ن 

بدال -2   وقف ا 
کردن» یعنی «ِابدال» کلمه«تبدیل  گر حرف آخر  گرد  ؛ ا باشد، در  «ـة، ة»ای تاء 

کن    شود؛ مانند: می «، ه  ـه  »هنگام وقف، تبدیل به هاء سا
ق  
 
واأ ل یم  ݩݩݩݩݩݩݩݩݩ  الص َ ݧ ݧ ݧ ق     ة  وݧ

 
واأ ل یم  ݩݩݩݩݩݩ  الص َ ݧ ݧ ݧ  ه  وݧ

م   ر   ه  ی  ة   خ  ی   ر  ب 
ر   م  ه     ال  ی  ه   خ  ی   ر  ب 

 ال 
ت   ع  ق  و   و  ة  ال  ع  ت     اق  ع  ق  و   و  ه  ال  ع   اق 

ٍش  و   ر  ٍة  ف  وع  ف  ر  ٍش  و     م  ر  ه   ف  وع  ف  ر   م 
ٌة  خ  ف  ٌة و   ن  د  ٌة    اح  خ  ف  ه  و   ن  د    اح 

کلمه دارای تنوین فتحه باشد، در هنگام وقف، تنوین،  گر حرف  آخر  و همچنین ا
ی   شود؛ مانند:  می حذف و تبدیل به الف مد 

ن ع 
 
ݧ  أ ى، ݧ ݧً ݧ ݧ دݧ ا، ه  ً ݧ ݧ ابݧ ݧ ݧ ݧ َشݧ ݧ    آًء ع  نݧ ع 

 
ݧ  ابأ ى، ا،ݧ ݧ  ݧ ݧ دݧ َش  ه  ݧ ع  ݧ ݧ ݧ ݧ آء  ݧ   اݧ

کلماتی برمی نکته: که حرف  در قرآن به  گرد دو آنها به« تاء  آخر»خوریم  « ـة، ة»صورت  
کشیده  ح  »نوشته شده است؛ مانند: « ت»و  ح  ر  ، ر  ة  ع  »، «م ت  م  ع  ن  ، ن  ة  ت  م   و ... . «م 

ک، نوشتۀ قرآن می گر 5باشد در هنگام وقف، مال ؛ از این رو در هنگام وقف، ا
کن  «ة ـة،» گردصورت تاء   به گر «، ه  ـه  »نوشته شده باشد، وقف  آن به هاء  سا ؛ و ا
کن شده نوشته «ت» کشیدهصورت تاء   به کشیدۀ سا  «ت  »، وقف  آن به تاء 

  باشد؛ مانند: می
، ن   ة  م  ح  ة  ر  م  ه     ع  م  ح  ه   ،ر  م  ع   ن 

ت   م  ع  ، ن  ت  م  ح  ت     ر  م  ح  ت   ،ر  م  ع   ن 
                                                

تا  12، توضیح بیشتر: در شرح اشعار )باب الوقف علی مرسوم الخط( 500، ص5الجزری، النشر، ج . ابن5
کتاب آمده است.511تا  512)صفحه  522  ( همین 
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لحاق -3  وقف ا 
اء، عبارت  باشد می «نمودن و پیونددادن اضافه»معنای  در لغت به «ِالحاق» و نزد قر 

کلمه در هنگام وقف اضافه»است از:  برای حفظ حرکت  حرف « نمودن حرفی به آخر 
کلمه و یا حفظ توازن  در آخر آیات. آخر 

کتابت قرآن رعایت شده و شامل موارد ذیل می« وقف الحاق»  باشد: در 
کلمه و آنها عبارتند از: «هاء سکت»الف: الحاق    در هفت 

ه   د  ت  ق  م  5اݗ  ه   ـــ ل  ت َسن   ت   0ی  ه  ــــــ ک  ي  َس  اب  ه  ـــ م  ح  ي  ه  اب  ی  ط   ال  ل  ه  ـــ م  ـــ س  ي  ه  ان  ی    اه 
که الزم به ذکر اس  شود. در حالت وقف و وصل خوانده می« هاء سکت»ت 

کلمات:« الف»ب: الحاق    در 
ا ـــ ن   ک  ا ـــ  ل  ـݨݦݨ  نـ ا ا  ول  س  لر  

ا ـــ اݗ  ون  ن  لظ  
ب   اݗ  لس َ

اـــ اݗ  ا ـــ  يل  ل  و   ـــ َسلاس  اار  ق    یر 
« هفتح»و با الف بدون وصل، صورت در است؛ شده نوشته «الف»قرآن،با در فوق کلمات

 گردند؛ بدین صورت: قرائت می« الف»خوانده می شوند اما در هنگام وقف، با 
                                                

کلمۀ 5 ه  ».  َتد  ق  ی»فعل امر است؛ مضارع آن، « اݗ  َتد  فعل امر، حرف تاء مضارع از  باشد. برای ساختن می« َتق 
کن ابتدای آن، حذف )و به کلمه  خاطر ابتدا به سا شدن، همزه به ابتدای آن اضافه شد( و حرف یاء آخر  

گردیده است  خاطر مجزوم به َتد  »شدن حذف  ق  کسرۀ «اݗ  ، داللت بر یاء محذوفه دارد، در هنگام «دال»؛ 
کن شود و ح« دال»وقف، باید طبق قاعده، حرف  کسرۀسا داللت بر یاء محذوفه دارد و باید « دال»  ال آنکه 

ک جایز نیست؛ کسره خوانده شود، وقف بر متحر  گر با  کنی»در اینجا   ثابت باشد؛ از طرفی ا « هاء سکت سا
کسرۀ  ک صورت نگیرد.« دال»اضافه شده تا هم   محفوظ باشد و هم وقف بر متحر 

کلمۀ0 ه  ».  ُو »و فعل مضارعش « َسَنوات»مع آن، ، ج«َسَنَو »، از «َلم  َیَتَسن َ ک ماقبل « َیَتَسن َ است؛ واو متحر 
ا» شود  مفتوح قلب به الف می خاطر مجذوم شدن،  جازمه قبلش آمده، الف منقلب از واو به« لم»، «َیَتَسن َ

گردیده،  ید داللت بر  الف محذوفه دارد، در هنگام وقف طبق قاعده با« نون»؛ فتحۀ «َلم  َیَتَسن َ »حذف 
گر با « نون»حرف  کن شود و حال آنکه فتحۀ آن داللت بر الف محذوفه دارد و باید ثابت باشد؛ از طرفی ا سا

ک جایز نیست؛ در اینجا نیز  کنی»فتحه خوانده شود، وقف بر متحر  اضافه شده تا هم « هاء سکت سا
ک صورت نگیرد. )الزم به ذکر است « نون»فتحۀ  کلمه را محفوظ باشد و هم وقف بر متحر  که بعضی، ریشۀ 

 .صورت حرف هاء، اصلی خواهد بود( در این است؛« َسنهاء»اند و جمع  آن،  گرفته« َسَنه»
کلمات، اضافه  باشد. برای حفظ توازن در آخر آیات می« هاء سکت»شدن  در بقیۀ 



 
 

 

 
کلمات کردن بر آخر   515  نحوۀ وقف 

 

 در حالت وقفی با الف در حالت وصلی بدون الف)با فتحه(
ن   -1  5اݨݨ ݩݩݧ  نݨݨݨݦ  ا     ا 
ن    -2 ک  نݧ ݧ       ل  ک   0ال 
ون   -3 ن  لظ  

ݧ      اݗ  ونݧ ن  لظ  
 2ااݗ 

ول   -4 س  لر  
و    اݗ  س  لر  

 2 اݦݩݦݩ ل  اݗ 
ݧ  -5 ݩݩݩݧ ݧ يل ݧ ب  لس َ

ب      اݗ  لس َ
اݩݩݦݦ اݗ   1 يل 

ل   -6 اݦݦݩ     َسلاس  ل   1 َسلاس 
و   -7 و       یر  ار  ق  ا ار  ق    7یر 

الخط عربی، برای راهنمایی قاری، روی الف  این  های با رسم در قرآن :یادسپاری
کلمه، دایرۀ بیضی ـ  شکل  هفت   اند. قرار داده ـــــ()ـــــ

 ْم وقف َرْو  -4
اء عب«کردن نمودن و اراده طلب»یعنی ، «َروم» تلفظ »: است از ارت؛ و در نزد قر 

که قسمت مهم ِ صدای آن از بین برود و  مقداری از حرکت )یک سوم( به طوری 

                                                
 و ... . 512؛ أنعام:  05؛ آل عمران: 512. مکرر در قرآن آمده است؛ از جمله: بقره: آیۀ5
کهف: آیۀ0 کلمۀ 20.  ا».  ن   ک  ن  ا»در اصل  «ل  ک  ݩݩ  نݨݨ  ل  که همزۀ  «اݧ ن»بوده  ݩݩ  ا  ݧ حذف و دو حرف نون در یکدیگر  «اݧ

اء در حالت وصلی، بدون الف  گردیده است؛ تمامی قر  ن   »ادغام  ک  الخط  و در هنگام وقف، برابر رسم «ل 
ا»قرآن، با الف  نݧ ݧ  ک  ن َ »اند تا با  خوانده «ل  ک  هة بالفعل است مشتبه نگردد. )شرح« ل  الرضی،  که از حروف مشب 

کلم۴۹۵، ص۷ج ا» ۀ، مبحث وقف(. الزم به ذکر است  ن   ک  قصص، در  ۀسور ۵۴یۀطه و آ ۀسور۷۲یۀدر آ «ل 
ن  ن  »اصل  ک  کلمه م یرالغ م معصل متکل  مت   یرضم «ان  »بوده و  «ال  رو  یناز ا باشد؛ یاست و الف  آن جزء اصل 

 .شود یوصل و وقف خوانده م در حالت
 .52. أحزاب:2
 .11. أحزاب:2
 .17. أحزاب:1
 .2. دهر)انسان(: آیۀ1
که 51. دهر)انسان(: آیۀ7 نا ااضافه بوده و همیشه ناخو ،51در آیۀ« یَراار  َقَو »در « الف». الزم به ذکر است 

 است، هم در حالت وقف و هم در حالت وصل.



 
 

 

 
یس تجوید  َمة به ضمیمۀ راهنمای تدر  510 شرح َمنظوَمُة الُمَقد  

 

ک به «صدای ضعیفی از حرکت باقی بماند کامل انجام  تا هم وقف بر متحر  صورت 
کلمه، شده باشد؛  در حقیقت، قاری قرآن با نگرفته باشد و هم  اشاره به حرکت آخر 

کار  کلمه را اراده و طلب می»این  گوش خود  «کند حرکت آخر  تا شنوندۀ نزدیک با 
کند. کلمه را درک   بتواند حرکت آخر 

کلماتی صورت می« وقف َروم» یادسپاری: کلمه، مکسور یا  بر  که حرف آخر  گیرد 
ه باشد و با توجه به اینک کسره و ضم  ، «َروم وقف»ه  در مضموم و یا دارای تنوین 

کن نمیکل   حرف به  آید. وجود نمی به« مد  سکون عارضی»شود؛ از این رو  ی سا

 شماموقف ا   -5
اء عبارت است از:«بویاندن»، یعنی «ِاشمام» کردن به حرکت  اشاره» ؛ و در نزد قر 

ۀ محذوفه به ه شنیده شود نمودن لب وسیلۀ جمع ضم   «ها، بدون اینکه صدای ضم 
ک به گر شنوندهطوری  ه را تشخیص دهد. ای به لب ه ا کند، حرکت ضم   های او نگاه 

 یادسپاری
کلماتی صورت میوقف ا    -5 کلمه، مضموم و یا دارای  شمام، بر  که حرف آخر  گیرد 

ه باشد.  تنوین ضم 
کلمه هم صورت می« شماما  »عمل  -0 گیرد و مورد آن در روایت َحفص از  در وسط 

کلمۀ  م  >عاصم، 
 
أ ا ت  که در اصل،  می 5<ان   ل  اݦ »باشد  م   ل 

 
أ ݧ  ت  نݧ کلمه،  «ال  »بوده و  «ان  در این 

کن و  نافیه است نه ناهیه؛ در این گرفته؛ نخست نون اول سا کبیر صورت  جا ادغام 
سپس در نون دوم ادغام شده است؛ از این رو برای اینکه با فعل نهی اشتباه نشود، 

ۀ محذوفه به شما اشاره به ضم  م الزم است؛ برا ی این منظور، هنگام تلفظ صورت ا 
د، یک لحظه لب ه جمع می ها را به نون مشد   0کنیم. صورت ادای ضم 

                                                
 .55. یوسف؟س؟: آیۀ5
ش0 که بین میم و نون آمده  شکل لوزی و یا دایرۀ توپر مشکی می ها، مام در بعضی از قرآن. نشانۀ ا  باشد 

م  >است 
 
أ ݧ   نــــــلا ت  ݧ م  > ؛<اݧ

 
أ اـــــــلا ت  کلمه، به <ن   سوم   هم روایت شده، یعنی نون اول را با یک« َروم»؛ قرائت این 

ه خوانده می  .052، ص 2البیان، ج  ، تفسیر مجمع(222و222،ص 5الجزری، النشر، ج شود. )ابن ضم 
• 



 
 

 

 
کلمات کردن بر آخر   512  نحوۀ وقف 

 

کمی از آنها بدان  -2 اء نیست و تنها عدۀ  شمام، مورد قبول همۀ قر  وقف َروم و ا 
کرده که شنونده اند، آن عمل  ای حاضر و در حال شنیدن قرائت قرآن  هم در جایی 
کریم باشد، کریم باشد گر قاری به تنهایی مشغول تالوت قرآن  وقف َروم »؛ از این رو ا

شمام  5کاربردی ندارد.« و ا 

ثبات -6  وقف ا 
اء، عبارت است از: «برقرارکردن و پابرجا نمودن»، یعنی: «ِاثبات» ؛ و در نزد قر 
کسرۀ آخر « یایی»نمودن حرف  اضافه» کتابت قرآن نوشته نشده ولی حرکت  که در 

 ؛ مانند:«مه، داللت بر ثبوت تقدیری آن داردکل
< >و  کلمۀ  ن  َشو  ل  نوشته شده « یاء»سورۀ بقره، با حرف 512که در آیۀ اخ  م   ا>ف  ه  َشو  خ   و   ت 
ن   َشو  ل  آمده است « یاء»سورۀ مائده، بدون حرف  2ولی در آیۀ < یاخ  م   ا>ف  ه  َشو  خ   و   ت 
ن   َشو  اء هنگا< اخ  قرائت « اثبات حرف یاء محذوفه»م وقف، به ؛ از این رو بعضی از قر 

 اند. کرده
کلمات  اٍد<و یا مانند  اٍق<و  >ه  ݧ  ݧ  ه»که در اصل  >وݧ ݧ و  »و  «ٌی اد  ݧ ٌ یاق  ݧ ݧ بوده و حرف یاء  «ݨݨݨݨݨݨݧ

کثیر در هنگام وقف،  به  ݧ  ه»سبب اعالل حذف شده و بنا به قرائت ابن  ݭ اد  ݧ ݫ و  «یݫ
ݧ و  »  شود. خوانده می «یݭ اق  ݧ

 ذفوقف َح  -7
اء عبارت است از: «انداختن و جداکردن»، یعنی: «حذف» انداختن »؛ و در نزد قر 

کلمه که بر آن، وقف انجام می حرف آخر   ، مانند:«گیرد ای 
ی  ء، َشی  َسو  » ر  و  ء، ب  ر  صورت  که در هنگام وقف، حرف همزه حذف شده و به« ءء، ق 
«، ، َسو  ر   َشی  ،ب  و   ی  ر   شود. خوانده می «ق 

کلمۀ و یا م اانند  م  ات   >ف  یٮء  کتابت قرآن بدون حرف یاء نوشته شده  0< ن  ا»که در  م   ف 
ات   م  شود  در حالت وصلی خوانده می« یاء»، ولی این «ن  ٮء  ات   آ>ف  ؛ بعضی از <الل   ی   ن  ٮء 

                                                
 .021. محمود خلیل الحصری، احکام قراءةالقرآن، ص5
 .21. نمل: آیۀ0



 
 

 

 
یس تجوید  َمة به ضمیمۀ راهنمای تدر  512 شرح َمنظوَمُة الُمَقد  

 

که بدون حرف  کتابت قرآن  اء بر اساس  « یاء ملفوظ»است، در هنگام وقف، « یاء»قر 
ات  » صورت و به« حذف»را  ݨݨ ٮء  ݧ ݧ  اند. خوانده «ن  ݧ

 وقف ِادغام -8
کلمۀ «ِادغام» اء عبارت است «داخل نمودن»یعنی:  «ِادخال»، مترادف  ؛ و در نزد قر 

که قبل از حرف « واو و یاِء »ادغام حرف »از:  کنی  کلمه قرار می« همزۀ»سا   .«گیرد آخر 
 توضیح بیشتر

کلمه اء، در هنگام وقف بر  که به  بعضی از قر  ختم شده و قبل از « همزه»حرف ای 
کن»همزه، حرف  ء،»باشد، مانند « واو و یاء سا ء، َسو  ء، َشی  ی  ر  ء ب  و  ر  ، نخست حرف «ق 

کنند و  نموده، سپس آنها را در یکدیگر ادغام می« واو و یاء»را تبدیل به « همزه»
د می به ی    ،َشی    ،َسو   »خوانند؛  صورت حرف مشد  ر  و    ،ب  ر   .«ق 

 َنقلوقف  -9
اء «از جایی به جاِی دیگر بردن»و  «جا نمودن جابه»، یعنی: «َنقل» ؛ و در نزد قر 

کن پیش از خود»عبارت است از:  ؛ «منتقل نمودن حرکت حرف همزه به حرف سا
، اݗ  و  » مانند: ض  ر  أ   ال 

ݦݦ 
ݩݩ  ل ݧ ر  ݧ م  را حذف و  که در هنگام وقف، جهت تخفیف همزه، آن «أ 

ض   و  »خوانند:  دهند و می می حرکتش را به حرف قبل نقل ر  ل ،ال 
ر  ݩ  اݗ   .«م 

که  نقل حرکت حرِف »عبارت است از:  «نحویین» نزد« وقف نقل»الزم به ذکر است 
کلمۀ موقوٌف علیه به ماقبل آن ا >و  ؛ مانند: «آخر  واَصو  < ت  ر  ب  الص َ کسرۀ  ب  ، نقل «راء»که 

ا و  »به قبل شده و  واَصو  ر   ت  ب  الص َ  شود. خوانده می «ب 
(  ، وقتی جاری می«وقف نقل» که حرف ماقبل آخر، حرف صحیح )غیر ُمعتل  شود 

ه می کسره و ضم  کن باشد و مختص    باشد و در رابطه با فتحه جریان ندارد. و سا
 دو نکته مهم

اء،  «روش َحفص از عاصم» -5 کثر قر  الخط قرآن  وقف نمودن بر اساس رسم»و ا
که  می «وقف ِاسکان و ِابدال»، «ن وجوه وقفتری مهم»است، از این رو « کریم باشد 

 طور طبیعی رایج است. در زبان امروزی عرب نیز به



 
 

 

 
کلمات کردن بر آخر   511  نحوۀ وقف 

 

مین محترم با  یان و معل  بررسی سایر وجوه وقف، تنها جهت آشنایی قار
کتاب که در  مین  اصطالحاتی است  های علم قرائت و تجوید آمده؛ از این رو معل 

لحاق )در ت ارجمند در هنگام آموزش قرآن،  بدال و ا  سکان، ا  نها به توضیح وقف ا 
کتفا نمایند و یادآوری  کتابت قرآن رعایت شده( ا که در  ی  « وقف بدون تغییر»حد 

مۀ ورود بحث وقف، به قرآن به کمک می عنوان مقد  سکان و »کند تا  آموزان  وقف ا 
بدال   را بهتر فرا بگیرند.« ا 

 وقف صحیح بر دو رکن استوار است: -0
که برای تازهال  گیرد. نمودن َنَفس و ادامۀ قرائت صورت می ف: قطع صوت 

کلمه که بر آن، وقف انجام می ب: وقف صحیح بر حرف آخر   پذیرد. ای 
کن  کلمه، سا گر قطع صوت )برای تجدید َنَفس( صورت بگیرد ولی حرف آخر   ا

 باشد. خواهد بود و صحیح نمی «وقف به حرکت»نشود، 
گر  حرف آخ کن شود ولی قطهمچنین ا کلمه، سا صوت و تجدید َنَفسی صورت  عر 

 5باشد. خواهد بود و این نیز صحیح نمی« وصل به سکون»نگیرد، 
رعایت این دو اصل در هنگام قرائت نماز نیز الزم است و فقهای بزرگوار ما در 

کرده رساله ۀ خود، بدان اشاره   اند. های عملی 
ه میرسالۀ عم 5222حضرت امام؟ق؟ در مسئلۀ   فرماید: لی 

که در نماز،  ننماید و  «وقف به حرکت و وصل به سکون»احتیاط مستحب آن است 
ه( آخر  «وقف به حرکت»معنی  که زیر یا زبر یا پیش )کسره، فتحه، ضم  آن است 

کلمۀ بعدش فاصله دهد، مثاًل بگوید  کلمه کلمه و  م  ای را بگوید و بین آن  ح  ن  >الر  
ح   <الر   <ح  >الر   و میم  یم  را زیر )کسره( بدهد و بعد قدری فاصله دهد و بگوید  یم 

م   >مال ك   و  < ی  ین  کلمه «وصل به سکون»؛ و معنی الد   که زیر یا زبر یا پیش  ای  آن است 
کلمۀ بعد بچسباند، مثل آنکه بگوید  کلمه را به  م  >را نگوید و آن  ح  ح   ن  الر   و  <یمالر  

ح  >میم  م   مال ك  >و فوًرا  هددن( کسره) زیر را <یمالر   و  ین   ی   را بگوید. <الد  
                                                

گفته5 جایز  دادن آخر آیه، بر آخر آیات )قطع صوت بدون تجدید َنَفس( برای نشان« سکت»اند:  . بعضی 
که پیامبر اسالم؟لص؟:  است و حتی بعضی، حدیث ام   لمه؟اهضر؟  ًة کان  ی  »الس  ًة آی  ه  آی  ت  راء  ع  ق  ط   را بر همین « ق 

کرده  (.052اند. )نهایةالقول المفید فی علم التجوید، ص معنا حمل 



 
 

 

 
یس تجوید  َمة به ضمیمۀ راهنمای تدر  511 شرح َمنظوَمُة الُمَقد  

 

کید   فقها، از بعضی اند، چراکه بر خالف  نموده «وقف به حرکت» ندادن انجام بر بیشتر تأ
ت است؛ از جمله حضرت آیت  5252اهلل وحید خراسانی در مسئلۀ  اصول عربی 

 «.کت ننمایددر نماز، وقف به حر که است آن واجب احتیاط»فرماید: می عملیه رسالۀ

که ابتدای آنها ساکن است کلماتی    نحوۀ ابتدا نمودن از 
م   -101 ص َ علٍّ ی    

َهمز   الَوصل  َمن  ف   ی  
َداݘ م   َو ای  ص َ عل  ی ُ ن َ الق    م 

ٌ ب  ال  ن  کان َ ی   ا 
  و آغاز کن به همزۀ وصل از فعل به ضّمه، اگر سّومین حرف از فعل، مضموم باشد.

یزُه خاَل الَکشز  َو الق َ َو اکش   -102 ح  َو ف   ی  الَ  ب  َز الل ام  َکشُزها َوف   ب 
 سماء  ع َ

و کسره بده حالت کسره و فتحه )سّومین حرف از فعل( و در اسماء، غیر از الم 
  را وفا کن. )تعریف که همزۀ آن همیشه مفتوح است( کسرۀ آن

بن   -103 ،ابن  َمــــــــَع اݗ  ٍئ  ت  ـــــــــــين  َو امر  ٍة َو  اثن 
 
أ ين  َمــَع اســـــــم  َو  امـــــــر  ت 

 اثن 
بن)آن اسامی عبارتند از:(  ة با اݗ  ن  أ ،اب  ين  و   امر  ة و  اثن 

 
أ سم و   امر  ين با اݗ    .اثن ت 

ابیات را نیز در آخر منظومه آورده است ولی ما به پیروی از این الجزری  ابن
 یم.ده های آموزش تجوید، در ادامۀ همین بحث مورد بررسی قرار می کتاب

کن باشـد، مشـکل و یـا غیـر ممکـن اسـت، ماننـد:  کـه ابتـدای آنهـا سـا کلمـاتی  ظ  تلف 
ــر  ) ص  ط   -ن  ـــب  کلمـــاتی، از الـــف ( بـــرای ســـهولت و امکـــانه  ـــظ  چنـــین  پـــذیر شـــدن  تلف 

کمک می کی به نام همزۀ وصل   گیرند.متحر 
کلم خوانده مـی»: «همزۀ وصل» که در ابتدای  کی است  ط شـود ولـی در وسـالف متحر 

کلمه خوانده نمی وا   ؛ مانند:«شوددو  ل  خ  د  وای   -ا  ل  خ  م  اد  و   .ا ق 
کـالم  در مقابل   که در ابتدا و وسـط  همزۀ وصل، همزۀ دیگری است به نام همزۀ قطع 

ن    شود؛ مانند:خوانده می َسل  ر  ن   -ا ا  َسل  ر  د  ا  ق   .ال 
کــه همــزۀ قطــع هــا، بــرای راهنمــایی قــاری، روی ادر بعضــی از قــرآن یادســپاری: لفــی 

که همزۀ وصل است، صاد غیر آخـری (أ)است، همزه  انـد،  قـرار داده (اݗ ) و روی الفی 
لل   >مانند:  ر  اݗ م 

 
ت ی أ

 
 .<ه  أ

کـه در بعضی دیگر از قرآن که همزه قطع اسـت را بـا عالمـت مربوطـه و الفـی  ها، الفی 
ر  < اند، مانند:را بدون عالمت نوشته استهمزۀ وصل  م  ت ی ا   .>الل   ا 



 
 

 

 
کالم  517  نحوۀ خواندن همزۀ وصل در ابتدای 

 

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

 ؛ مانند:است «مفتوح»تعریف همیشه  «ال»، همزۀ «حرف»در 
ت   ک  ر  ال  م  ق  ، ال  ت   شوند خوانده می          اب  ک  ل  ر  ا  م  ق  ل  ، ا   اب 

 ؛ مانند:است «مکسور»، همیشه «سماءأ»در 
ن، ا ماب  م  شوند خوانده می  س  س  ن، ا  ب   ا 

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

ر   ص  ، ان  ب  ر  ، اض  ح  ت  ر   شود   خوانده می        اف  ص  ن  ، ا  ب  ر  ض  ، ا  ح  ت  ف   ا 
ت  قرائت همـزۀ وصـل، در صـورت ابتـدای در بعضی از قرآن یادسپاری: ها برای صح 

  اند، مانند:به آن، اضافه بر عالمت همزه وصل، حرکت آن را نیز آورده
د   م  ح  ل 

ه   -اݗ  ا اݗ  ن  ر   -د  ظ  ن 
ر   -اݗ  ع  ا   ل 

 اب  اݗ 
 چند نکته:

وا». در پنج فعل 5 ت  ئ  وا، ٱ  ض  م  وا، ٱ  ش  م  وا، ٱ  ن  ب  وا، ٱ  ض  ق  ، همزۀ وصل آنها درحالـت ابتـدا، بـه «ٱ 
ـوا»افعال شود چون در اصل، این کسره خوانده می ي  ت  ئ  وا، ا  ی  ض  م  وا، ا  ی  ش  م  وا، ا  ي  ن  ب  وا، ا  ی  ض  ق   «ا 

 اند.بوده
کلمات 0 کنه در  ون  ا». همزۀ سا ت 

ئ  وا، اݗ  ت  ئ  يݗ  ت  ئ  ݧ  ی، اݗ  ݧ ن  ݧ ذ  ئ  ، اݗ  ئ ت  در صورت وصل به ما  «ا، اݗ 
کلمه، با «همزه»رت قبل، به صو ی ِء یا»، و در صورت ابتدا به  شوند،  خوانده می «مد 

وا، ا  ا  »بدین ترتیب:  ون  یت  يی، ا  یت  ݨݨ  یت  ݧ ، ا  ا، ا  ݧ ن  یت   .«یذ 
کلمۀ 2 کنه در  ن  ». همزۀ سا م  ؤت 

 
، «همزه»نیز در صورت وصل به ماقبل، به صورت  «ٱ

کلمه، با  ی»و در صورت ابتدا به  ن   «واو مد  م  وت   شود.خوانده می ()ا 

 مناسب برای وقف انتخاب محّل  
ر  که: با همئلمس این قبل از ورود به این مبحث تذک  عنایت  ۀ بذله، ضروری است 

ه کیدهای  های مناسب برای وقف در شناخت محلعلمای قرائت  و توج  کردن، و تأ
که در یادگیری و آموزش آن داشته که بعضی از آن بزرگواران  فراوانی  اند، به طوری 



 
 

 

 
یس تجوید  َمة به ضمیمۀ راهنمای تدر  510 شرح َمنظوَمُة الُمَقد  

 

که محل»اند:  گفته ، با این «داند های وقف را نشناسد، قرآن خواندن را نمی کسی 
گرامی اسالم گذاری و  و نه از صحابه و فقهای  اسالم، نام ؟لص؟حال نه از رسول 

ص و تمیز بندی و تعر تقسیم که از دیگر اقسامش، مشخ  یف هر یک از آنها به نحوی 
 داده شوند، چیزی نقل نشده است.

که تمامی این تقسیم ی نیست  ها، بعد از صدر اسالم  گذاری ها و نام بندی شک 
گرفته است؛  که هریک از علمای قرائت،بنابر تشخیص  می از این روصورت  بینیم 

ی را برای خوگذاری خ بندی و نام خود، تقسیم  5انتخاب نموده است. یشاص 
کرده «پنج قسم»وقف را به ، شیخ ابوجعفر سجاوندی( هگروهی )از جمل اند:  تقسیم 

ص ضرورة» وز لوجه و مرخ   .«الزم، مطلق، جایز، مج 
کتاب البرهان فی علوم القرآن و ابن الجرزی در هاز جملو بعضی دیگر ) ، زرکشی در 

شر فی القراءات   تاِم »اند:  تقسیم نموده «چهار قسم»وقف را به العشر(، کتاب الن َ
کافی جایز، َحَسِن   .«متروک مفهوم و قبیِح  مختار، 

گروهی دیگر ) کرده «سه قسم»به وقف را ، ابن انباری( هاز جملو  تام، »اند:  تقسیم 
که عالقه بندی ؛ و تقسیم«َحَسن، قبیح توانند برای آشنایی به  مندان می های دیگری 

کتاب آنها  های وقف و ابتدا مراجعه فرمایند. به 
ه به نکات که هیچ ذکر شده، نتیجه می با توج  یک از آنها، برای قاری قرآن، گیریم 

ت شرعی و الزم االجرا باشد، نمی تواند راهنمای خوبی برای  ولی می 0تواند حج 
  مناسب، برای وقف نمودن باشد. از این رو ما ن

خست قاری در شناخت بهتر  محل 
مه ابن الجزری می کتاب به بررسی  تقسیم بندی  عال  که بیشتر  های  پردازیم چرا 

مه  اند و سپس به توضیح  تقسیم تجویدی، آن را مورد بحث قرار داده بندی  عال 
های موجود در جهان اسالم، با رسم  بیشتر قرآن زیراپردازیم،  سجاوندی می

ی قدیم( بر اساس آن، رمزگذاری های مختلف )فارسی، ترکی، اردو و عرب الخط
 شده است.

                                                
 .25و  20. محمود خلیل الحصری، معالم االهتداء الی معرفة الوقف و االبتداء، ص  5
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 بندی ابن الجزری اقسام وقف بر اساس تقسیم
که:  ر این نکته، الزم است   بین دو عبارِت قبل ۀرابط»قبل از بررسی اقسام وقف، تذک 

کنند بر دو قسم است:  «رابطه»و این  «باشد نوع وقف می ۀو بعد از محِل  وقف، تعیین 
 .«لفظی و معنوی»
ۀ کلم؛ مانند «استبین دو عبارت از نظر ِاعراب و دستور زبان  ۀرابط»: «لفظی ۀرابط»
اط  > ر  یم  >در عبارت  <ص  ق  ت  س  م  اط  ال  ر  ا الص   ن  د  ه  ا>که مفعول دوم  <ٱ  ن  د  ه  است و یا  <ٱ 

اَك >کلمة  ی   د  >در عبارت  <ا  ب  ع  اَك ن  ی   د  >که مفعول  <ا  ب  ع  باشد و هر یک از دو  می <ن 
عراب و دستور زبان( نیاز به دیگری دارند، پس عبارت ، برای تکمیل خود )از نظر ا 

 برقرار است. «ارتباط لفظی»میان آنها 
، «استرابطه بین دو عبارت، تنها از نظر معنا و موضوع مورد بحث »: «معنوی ۀرابط»

قین  ۀسور 1الی  0مانند آیات  که شرح حال مت  که  7و  1آیات و بقره  شرح بعد از آن، 
ار  کف  هر یک از آیات یاد شده، برای تکمیل معنا و مفهوم خود، نیاز به  است؛حال 

 برقرار است. «ارتباط معنوی»دیگری دارند، پس میان آنها 
که »خود را بر اساس  «بندی معیار تقسیم»الجزری،  ابن تمام یا ناقص بودن عبارتی 

 :گوید میقرار داده و  «شود روی آن، وقف می
گر»  5«اختیاری»، وقف بر آن «معنای مفیدی باشد ۀرت یاد شده تمام و دربرگیرندعبا ا

 .کند «وقف»تواند از روی اختیار، بر آن محل،  خواهد بود و قاری قرآن می
گر عبارت یاد شده تمام و در برگیرند»و  ، وقف بر آن «معنای مفیدی نباشد ۀا

اختیار، در چنین جایی وقف تواند از روی  خواهد بود و قاری قرآن نمی «اضطراری»
که عبارت یاد شده، ناقص بوده و وقف بر آن قبیح  که از استنماید، چرا  ، مگر این 

 روی اضطرار و ناچاری مجبور به آن شود.
کافی، حسن»را به سه قسم  «وقف اختیاری»سپس  که به  0کند تقسیم می «تام، 

  پردازیم: توضیح آنها می
                                                

کرده5 ختباری»اند و آن وقف  . یک نوع دیگر برای وقف ذکر  که معلم به قرآن« ا  دهد در  آموز دستور می است 
م آموزش دهد. کلمه ت وقف صحیح را به متعل  کیفی  کند تا   ای مشخص، وقف 

 .001و 001، ص 5الجزری، النشر، ج . ابن0
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 وقف تام -6
که رابطوقف »: «وقف تام» لفظی و معنوی میان آنها وجود  ۀبین دو عبارتی است 

 .«نداشته باشد
ت نام کامل میاین وقف، به تام گذاری عل  کالم، تمام و  که   باشد و  ، این است 

کلمة  ؛مخاطب انتظاری نیستبرای  ین>مانند وقف بر    :سورۀ حمد 1و2آیۀدر  <الد  
ین  > م  الد   و  ال ك  ی  ع    م  اَك ن  ی   ين  * إ  ع  ت  اَك ن س  ی   د  و  إ    < ب 

 است؛عبارت اول، ادامه توصیف خداوند و عبارت دوم، وصف حال بندگان 
که( مالک روز جزاست * )پروردگارا( تنها تو را »)معنای آیه چنین است:  خداوندی 

 «.جوییم پرستیم و تنها از تو یاری می می
کلمة  ݪݪݬݬ ی>و یا وقف بر  ن آء    :رقانسورۀ ف 01آیۀ  در <ج 

وًلا> ذ  ن َسان  خ  إ 
ل  ان  ل  ط  ی  ݪݬݬݪ ی و  َکان  الش َ ن آء   ج 

ذ  د  إ  ع  ر  ب  ک  ن  الذ   ي ع  ن 
َضل  

 
د  أ ق    <ل 

گفتار خداوند  ۀعبارت اول، ادام معنای  است؛گفتار شخص ظالم و عبارت دوم، 
که )یاد حق( به »آیه چنین است:  گمراه ساخت بعد از آن  او مرا از یادآوری )حق( 
کنند»، و «سراغ من آمده بود  «.انسان بوده است ۀشیطان همیشه خوار 

کو پسندیده است، و وقف در وقف تام، وقف بر عبارت اول و ابتدا از عبارت دوم نی»
کامل  زیرا؛ 5«باشد لی از وصل میوبر آن، اَ  هر دو عبارت از نظر لفظ و معنا تمام و 

عاده و بدر هن از این رو هستند؛ قبلی، الزم نیست و  ۀازگشت از جملگام وقف، ا 
، وصل  دو عبارت نیز با این حال ؛بازگشت، از عبارت دوم ابتدا نمودباید بدون 

که وصل دو عبارت، موجب تغییر و فساد معنا و مفهوم  جایز است به جز مواردی 
که در این صورت، وقف بر آن  گردد  وقف بیان »است و به آن  «الزم و حتمی»آیات 

کلم گفته میز نی «تام م  > ۀشود، مانند وقف بر  ه  ل  و    :سورۀ یونس 11در آیۀ <ق 
یًعا> م  ه  ج  ة  ل ل   ز   ع  ن   ال  م  إ  ه  ل  و  َك ق  ن  ز  ح    <و  لا  ی 

                                                
 .011ص   لقرآن الکریم،. محمود خلیل الحصری، احکام قراءت ا5
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ی  در این آیه، هر دو عبارت، فرمایش خداوند است، خداوند برای دلداری و تسل 
آنها )مخالفان و  (ۀسخنان )یاو» فرماید:  خاطر پیامبرش خطاب به آن حضرت می

ت )و قدرت( از آن  مشرکان غافل و بی خبر( تو را غمگین نسازد، همانا تمامی عز 
 «خداوند است...

گفت مخالفان و  ۀدر صورت عدم وقف، فرمایش خداوند در عبارت دوم، جزء 
که صحیح  م، الزم است  نیست؛مشرکان به حساب خواهد آمد  برای دفع این توه 

گردد.روی عبارت اول، وقف   شود و سپس از عبارت دوم، ابتدا 
که مفسرین از معنای  ذکرالزم به  ه به برداشتی  دارند،  برخی آیاتاست، با توج 

باشد ولی بر اساس « تام»امکان دارد، بر اساس یک تفسیر، وقف بین دو عبارت، 
کلمة  5نباشد. صحیح عبارت، تفسیر دیگر، وقف بر آن لل  >مانند وقف بر 

 
 7 آیۀدر  0<ٱ

م  > :عمران سورۀ آل
ل  ع  ون  ف ی ال  خ  اس  ا الل  و  الر  

ل   ه  إ 
یل  و 

 
أ م  ت  ل  ع  ا ی   .<و  م 

که  ۀعقید ون  >مفسرین شیعه و بعضی از علمای قرائت بر این است  خ  اس  و  الر  
لم   فی   ع 
تأویل قرآن را جز »باشد و معنای آیه چنین است:  می <الل>عطف به  <ال 

گرامی اسالمخداوند و راسخو  ؟مهس؟و ائمة معصومین ؟لص؟ن فی العلم )که پیامبر 
ا ؛ از این رو حتمًا باید دو عبا«دانند باشند( نمی می رت با هم خوانده شوند. ام 

که تأویل قرآن را  ۀعقید بعضی از مفسرین اهل ُسنت و علمای قرائت این است 
 <الل>د، از این رو وقف بر داند و واو بعد از آن، استیناف خواهد بو تنها خداوند می

  دانند. را الزم می
کافی -8  وقف 
کافی» که رابط»: «وقف  لفظی میان آنها، وجود ندارد )هر ۀ وقف بین دو عبارتی است 

)هر دو  «معنوی میان آنها برقرار است ۀباشند( ولی رابط مستقلی می ۀجمل کدام
 باشند(. یک موضوع واحد می ۀعبارت، ادام

                                                
 .01، ص 5. جالل الدین سیوطی، االتقان فی علوم القرآن، ج5
کلینی، 0 خیَن ف   052، ص5 ج.  اس  ن َ الر 

َ
ة، باُب أ تاُب الُحج َ ل یک  ُة؟مهس؟، سه حدیث در این الع  م َ ئ 

َ م  ُهُم األ 
، وقف بر آن را 211، ص 1 باب آورده است ؛  محمدحسن نجفی ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج

 .007، ص 5قلمداد نموده  است.  ابن الجزری، النشر فی القراءات العشر، ج« معلوم البطالن»
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ت نام کافیی گذار عل  کالم با داشتن رابطاین نوع وقف به  که  معنوی،  ۀ، این است 
کلم ؛کند کفایت میمخاطب بوده و برای  رسا  ون  > ۀمانند وقف بر  ن  م  و  ا ی  در آیۀ  <ل 

  :سورۀ بقره 7و1
و> ن  م  ؤ  م  لا  ی  ه  ر  ذ  ن  م  ت  م  ل 

 
م  أ ه  ت  ر  ذ  ن 

 
 أ
 
م  أ ه  ی 

ل  آٌء ع  وا َسو  ر  ین  َکف  ذ 
ن   ال   ی   ن  إ  ل  ه  ع  م  الل   ت  * خ 

یٌم  ظ  اٌب ع  ذ  م  ع  ه  ٌة و  ل  َشاو  م  غ  ه  َصار  ب 
 
ݖی أ ݧ  ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ لݧ م  و  ع  ه  ع  ی َسم 

ل  م  و  ع  وِبه 
ل  <ق    

عراب و دستور زبانی، ارتباط لفظی با  ۀهر دو عبارت، جمل مستقلی بوده و از نظر ا 
ا از نظر معنایی هر دو عبارت در رابط ار میهم ندارند، ام  کف  باشند و با  ه با اوصاف 

کافر شدند، برای آنان »معنای آیه چنین است:  ؛هم ارتباط معنوی دارند که  کسانی 
که آنان تفاوت نمی لهی( بترسانی؛ ایمان نخواهند آورد * خداوند  کند  را )از عذاب ا 

گوش بر دل  ؛ وای افکنده شده هایشان پرده های آنان ُمهر نهاده؛ و بر چشم ها و 
  .«عذاب بزرگی در انتظار آنهاست

کلمة  ًضا>و یا وقف بر  ر    :سورۀ بقره 52 در آیۀ  <م 
ون  > ب  ذ  ک  وا ی  ا َکان  م  یٌم ب  ل 

 
اٌب أ ذ  م  ع  ه  ًضا و  ل  ر  م  الل  م  ه  اد  ز  ٌض ف  ر  م  م  وِبه 

ل    <ف ی ق 
عراب و دستور زبانی، ارتباط لف ۀهر دو عبارت، جمل ظی با مستقلی بوده و از نظر ا 

ا از نظر معنایی هر دو عبارت در رابطه با اوصاف منافقین می باشند و  هم ندارند، ام 
 معنای آیه چنین است: ؛با هم ارتباط معنوی دارند

های آنان )منافقان( یک نوع بیماری است؛ خداوند نیز بر بیماری آنان  در دل»
که به خاطر دروغ و افزوده* کی د می هایی   «.باشد ر انتظار آنان میگفتند،عذاب دردنا

که هر دو  ل و ابتدا از عبارت دوم جایز است، چرا  کافی، وقف بر عبارت او  در وقف 
توان به عبارت اول  می از این رو هستند؛نیاز از یکدیگر  مفهوم و رسا و بی ،عبارت

کرد توان بدون بازگشت به عبارت قبل، از عبارت دوم  و در صورت وقف، می 5اکتفا 
کرد،  در صورت توانایی می ؛ همچنینمودابتدا ن توان دو عبارت را به یکدیگر وصل 

                                                
کافی را نیز 5 کرده است. « الوقف علیه اولی من الوصل». آقای محمود خلیل الحصری، وقف در موارد  بیان 

 (.017است. )احکام قراءت القرآن الکریم، ص 
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گردد  که وصل دو عبارت، موجب تغییر و فساد معنا و مفهوم آیات  به جز مواردی 
کافی»است و به آن  «الزم و حتمی»که در این صورت، وقف بر آن  ز نی «وقف بیان 

کلم گفته می ٌة > ۀشود، مانند وقف بر  اث  ل    :سورۀ مائده 72آیۀدر  <ث 
ٌد > اح  ل ٌه و  آ إ 

ل   ٍه إ 
ل  ن  إ  ا م  ٍة و  م  اث  ل  ث  ث  ال  ن   الل  ث  وا إ 

ال  ین  ق  ذ 
ر  ال   د  َکف  ق    <ل 

در عبارت اول، انحراف  است؛مسیحیان  ۀف شدآیه در رابطه با اعتقادات تحری
طل آنها را کند و در عبارت دوم، اعتقاد با توحید را بیان می ۀمسیحیت در مسأل

 نماید. معنای آیه چنین است: یگانه معرفی می ،کند و خداوند را قاطعانه رد می
گفتند خداوند یکی از سه خداست؛ و هیچ » که  کسانی  کافر شدند  به یقین 

م ایجاد «. معبودی جز معبود یگانه وجود ندارد در صورت عدم وقف، این توه 
که عبارت دوم نیز ادام می که  قادات مسیحیان میگفته و اعت ۀشود  باشد، در حالی 

  اعتقاد غلط آنهاست. پاسخ  
 وقف حسن -3
که معنای آن تم»: «وقف حسن» ام و مفید باشد با این حال، وقف بر عبارتی است 

لفظی و معنوی با عبارت بعدی داشته باشد، و عبارت بعدی نیز از نظر لفظ و  ۀرابط
 .«معنا وابستگی به عبارت قبلی دارد

ت  که چون معنای آن مفهوم و رسا  این است ،این وقف، به حسنگذاری  نامعل 
کلمبر آن ح وقف باشد، می ين  > ۀسن و نیکو است، مانند وقف بر  م  ال  ع  ل 

 
 2و0در آیۀ  <ٱ

یم  > :سورۀ حمد ح  ن  الر   م  ح  ين  * الر   م  ال  ع  ل  ب   ا  ه  ر  د  ل ل   م  ح  ل 
 
 .<ٱ

ستایش » :باشد مفهوم میدارای ید و مف یعبارت اول به تنهایی دارای معنا
که پروردگار جهانیان است بخشنده »ولی عبارت دوم « مخصوص خداوندی است 

عراب  ؛دباش در عبارت قبل می <الل>دو صفت برای « و بخشایگر هم از نظر لفظ )ا 
و دستور زبان( و هم از نظر معنا )صفت و موصوف باید با هم آورده شوند( وابستگی 

  عبارت قبلی دارند. <هل ل   >به 
کلمو  ين  > ۀدر آی <هل ل   > ۀیا وقف بر  م  ال  ع  ب   ال  د  ل له  ر  م  ح  ل   .<ا 

ستایش » است یمفهومدارای عبارت اول به تنهایی دارای معنای مفید و 



 
 

 

 
یس تجوید  َمة به ضمیمۀ راهنمای تدر  572 شرح َمنظوَمُة الُمَقد  

 

 <هل ل   >صفت برای « پروردگار جهانیان»ولی عبارت دوم « مخصوص خداوند است
عبارت  <هل ل   >از نظر معنا وابستگی به ظر لفظ و همهم از ن باشد، در عبارت قبل می

 قبلی دارد.
ل، حسن و نیکو  کمبود َنَفس( وقف بر عبارت او  در وقف حسن، )در صورت 

که  باشد ولی نمی می کرد، چرا  بعدی از نظر لفظ و  ۀجملتوان از عبارت دوم شروع 
که وصل دو معنا وابستگی به قبلش دارد و باید با هم خوانده شوند به جز م واردی 

که در این صورت، وقف بر آن  گردد  عبارت موجب تغییر و فساد معنا و مفهوم آیات 
گفته مینی «وقف بیان حسن»است و به آن  «الزم و حتمی» شود، مانند وقف بر  ز 

وا> ۀکلم ال    :سورۀ مائده 12آیۀ   در <ق 
ی  >

 
ت  أ

ل   ول ٌة غ  ل  غ  د  الل  م  ود  ی  ه  ی  ت  ال  ال  ان  و  ق  ت  وط  ب س  اه  م  د  ل  ی  وا ب  ال  ا ق  م  وا ب  ن  ع 
م  و  ل  یه    <د 

باطل آنها را  ۀنخست عقید ؛باشد ناروای یهود و ابطال آن می ۀآیه در رابطه با عقید
گفتند: دست خدا )با زنجیر( بسته است»کند،  نقل می ، خداوند در پاسخ «و یهود 

ت ازاین عقیآنها،نخست به  هایشان  دست»د: فرمای ناروا می ۀدعنوان نکوهش ومذم 
سپس برای ابطال  ؛«ین سخن از رحمت )الهی( دور شوندبسته باد و به خاطر ا

گونه »فرماید:  ناروای آنها می ۀعقید گشاده است، هر  بلکه هر دو دست )قدرت( او، 
 «.بخشد بخواهد می

گر روی عبارت اول وقف نشود و دو عبارت با هم خوانده شود، چنین توه   شود  م میا
گفت م نیز  گفت یهود می ۀکه عبارت دو  که   خداوند است. ۀباشد، حال آن 

 یادسپاری
که نمی -5 گر در وسط آیه باشد، مشهور این است  توان از عبارت  در وقف حسن، ا

کرد بعدی ابتدا نمود و باید از ه  >مانند:  ؛جای مناسب  عبارت قبلی شروع  د  ل ل   م  ح  ل 
 
ٱ

م   ال  ع  ب   ال  گر آخر آیه باشد، می <ين  * ر  توان از عبارت بعدی ابتدا نمود، مانند:  ولی ا
<( ين  م  ال  ع  ب   ال  ه  ر  د  ل ل   م  ح  ل 
 
)1ٱ یم  ح  ن  الر   م  ح  لر  

 
َلَمه ؛<(2( ٱ که ُام ُ الس َ  ؟اهضر؟به دلیل روایتی 

گرامی اسالم ۀ)زوج که آن حضرت بر آخر آیاان کردهنقل  ؟لص؟پیامبر( از پیامبر  ت د 
ة» ؛فرمودند می« وقف» م  م   َسل  ن ا  ول  الل   ؟اهضر؟ع  س  ٍة ر  راء  ن  ق  ت  ع  ل  ئ  ها س  ن   :  ؟لص؟ا  ت  قال  ف 
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ًة  ًة آی  ه  آی  اء  ت  ر  ع  ق  ط   ق  ان  ی   5.«ک 
که معنای آن برخالف مقصود خداوند « َحَسن»وقف بر عبارت اول، وقتی  -0 است 

مانند  باشد؛ میبلکه قبیح و ممنوع  یستننباشد، در غیر این صورت نه تنها َحَسن 
کلمة  وة  >وقف بر  ل  لص َ

 
  :سورۀ نساء 22در آیۀ  <ٱ

ی> ر  ک  م  س  ت  ن 
 
وة  و  أ ل  وا الص َ ب  ر  ق  وا لا  ت  ن  ام  ین  ء  ذ 

ا ال   ه  ی  
 
آ أ   <ی 

کسانی »باشد  در صورت وقف بر عبارت اول، هر چند دارای معنا و مفهوم می ای 
خالف مقصود و مفهوم، ولی این معنا  ،«نماز نزدیک نشویدکه ایمان آوردید به 

که ایمان آورده: »استمقصود خداوند چنین  ؛استخداوند  کسانی  اید در حال  ای 
  «مستی به نماز نزدیک نشوید...

 وقف قبیح
که معنای آن، تمام نباشد و یا دارای مفهومی »: «وقف قبیح» وقف بر عبارتی است 

که مورد قصد و ار  .«اده خداوند نیستباشد 
ت نام که وقف بر آن در حال اختیاراین وقف، به قبیح گذاری  و عل   ،این است 

که از روی ناچاری و  می« قبیح»ناپسند و   باشد.« اضطرار»باشد مگر این 
 :استدارای مراتب ذیل « وقف قبیح»
که دارای معنای مفیدی نباشد -5  مانند: ؛وقف بر عبارتی 

ین  > ذ 
ل   ن   ا  واا  ر   <َکف 

که دارای مفهوم نسبی است -0  مانند: ؛وقف بر عبارتی 
وا> ن  ام  ین  ء  ذ 

ل   ا ا  ه  ی    <یآ ا 
که موجب تغییر و فساد معنا شود -2  :مانند ؛وقف بر عبارتی 

وة  > ل  وا الص َ ب  ر  ق  وا لا  ت  ن  ام  ین  ء  ذ 
ا ال   ه  ی  

 
ا أ  <ی 

                                                
 .001، ص 5؛  النشر، ج 207، ص 5؛  البرهان، ج  01، ص 5؛  االتقان، ج 07550 . ُمسند احمد، حدیث5
گرامی اسالمن  مراجع بزرگوار شیعه، وقف بر آخر آیات را بهتر و آن را ُس »  .«اند دانسته ؟لص؟ت پیامبر 

، اآلیات فواصل علی الوقف: الخامس القراءة، مستحبات فی فصل سیدمحمدکاظم یزدی، العروة الوثقی،
 .115، ص 5 ج
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که م -2 کفرآموقف بر عبارتی  کالم شده و   مانند: ؛یز شودوجب فساد 
ی> ی  ح  ت  ا ي س  ن   الل  ل   <ا 

که  وقف »را « مورد سوم»و « وقف ناقص»را « مورد اول و دوم»الزم به یادسپاری است 
ُک »یا « وقف َاقبح»را « چهارم»و « قبیح  اند. نامیده« فرانوقف 

گردد به ،، وقف«وقف قبیح»در  گر موجب فساد  جایز نیست و باید از آن پرهیز  ویژه ا
که خارج ا ز اختیار اوست، و یا تغییر در معنا شود، مگر اینکه قاری به خاطر عواملی 

گفته « توقف ضرور»و یا « وقف اضطراری»از این رو به آن،  ؛ناچار به وقف شود
کالم ناقص است، وقف  می که هیچ عاقلی بدون جهت در جایی  شود، چرا 

 کند. نمی

 5«دیسجاون»بندی  بر اساس تقسیم« اقسام وقف»
یم. می آنها بیان به که است قسم پنج بر سجاوندی عالمه بندی تقسیم اساس بر وقف   پرداز

 وقف الزم -6

گر به وقف برعبارتی است»:0«وقف الزم» موجب خلل و  ما بعدش وصل شود،  که ا
 .«سازد گردد و یا معنای خلف مقصود را به ذهن متبادر می فساد در معنا می

 باشد. ن محل، الزم و حتمی میوقف بر آ ،از این رو
که  ذکرالزم به  نیست بلکه در برخی از  «وقف بیان تام»مترادف با  «وقف الزم»است 

کافی و حسن نیز دیده می موارد   که به آنها،  وقف  کاف»شود  وقف »و « یوقف بیان 
 بندی ابن الجزری آشنا شدید. با موارد آنها در تقسیم ؛شود گفته می« بیان حسن

 طلقُم  وقف -2
که قبل و بعد از آن، ارتباطی با هم ندارند و »: «طلقوقف ُم » وقف بر عبارتی است 

                                                
وسی فاضل عبدالحسین. 5 البیان فی علوم  ر ُ س   ،بیگلری نحس ؛ 255 -252ص تجوید استداللی، ،گر 

 .212 -215ص  القرآن،
« وقف واجب»گوید: بعضی به این نوع وقف،  می 020، ص 5الجزری، النشر فی قراءات العشر، ج . ابن0

ی است، یعنی نزد علمای قرائت، واجب گویند؛ مراد واجب شرعی نیست بلکه واجب صناع نیز می
 باشد. می



 
 

 

 
 577  بندی سجاوندی اقسام وقف بر اساس تقسیم

 

کلم تغییر  وقف بر آن محل، پسندیده و به جا باشد، و چنانچه به وصل خوانده شوند، 
 .«نکرده و موجب خلل و فساد در معنا نگردد

کمبود َنَف  از این رو اجه شود یا س مووقف بر آن، مطلقا خوب است چه قاری با 
کلمات  ؛نشود یه  >مانند وقف بر  اد>و  <ف  یع  م  ل 

 
  :عمران سورۀ آل 52و1در آیات < ٱ

اد  )> یع  م  ف  ال  ل  خ  ا ی  ن   الل  ل  یه  إ  ی ب  ف  ا ر  ٍم ل  و  ی  اس  ل  ع  الن   ام  َك ج  ن   آ إ  ن  ب   ین  9ر  ذ 
ن   ال    ( إ 

م   ه  ال  و  م 
 
م  أ ه  ن  ی  ع  ن  غ  ن  ت 

وا ل  ر  ف  ار   ک 
ود  الن   ق  م  و  َك ه  ئ 

ݖ ݧ  ولݩݩݩݧ
 
ن  الل  َشی ًئا و  أ م  م  ه  د  لا  و 

 
آ أ   <و  ل 

گر  یادسپاری: کنیم، دست «الزم و غیرالزم» ۀرا به دو دست «وقف تام»ا دوم از  ۀتقسیم 
خواهد بود، البته مصادیق وقف مطلق، منحصر به وقف  «وقف مطلق»مصادیق 

کافی را نیز شامل میاز مو باشد و بعضی تام غیر الزم نمی مانند وقف  ؛شود ارد وقف 
وم> ۀکلمبر  ی   ق  ل 

 
  :عمران سورۀ آل 2در آیۀ < ٱ

 ا>
وم  ݗ  ی   ق  ی   ال  ح  و  ال  لا   ه  ه  إ 

ل  آ إ 
ق     لل  ل  ح  ال  اَب ب  ت  ک  َك ال  ی  ل  ل  ع  ز      <ن 

 وقف جایز -3
آن وجود داشته باشد وقف بر عبارتی است که جهِت وقف و وصل در »: «وقف جایز»

أن> ۀکلم بر قفمانند و ؛5«جهت وقف آن، بهتر است ولی ط  خ  ݩݩ  ا  ݧ   :سورۀ بقره 001آیۀ در <اݧ
ن>

 
أ ط  خ 

 
و  أ
 
آ أ ین  ن  ن س  آ إ  ن 

ذ  اخ  ؤ  ا ت  ا ل  ن  ب   اݩݩݧ  ر  ن  ی  ل  ل  ع  م  ح  ا ت  ا و  ل  ن  ب     <ا ر 
 شود. می کافی( بیان وقف موارد از غیر )به کافی وقف موارد تمامی شامل تقریبا جایز، وقف

عراب و دستور زبان است. کامل بودن عبارت از نظر ا   جواز وقف: به جهت 
   باشد. جواز وصل: به جهت ارتباط معنوی موجود بین دو عبارت می

ز ِلَوجٍه  -4  وقف ُمَجو َ
ز ِلَوج» که جهت وقف و وصل در آن وجود داشته »: «ٍه وقف ُمَجو َ وقف بر عبارتی است 

                                                
البیان فی علوم القرآن، ص   255و  252. تجوید استداللی ص 5 ؛ تهذیب القراءة )ابراهیم   212و  215؛  سر 

که  520پور فرزیب( ص  معنای  های با رسم الخط عربی جدید، به در قرآن« وقف جایز»؛ الزم به ذکر است 
 باشد یعنی: جهت وقف و وصل آن، یکسان است. یم« جواز مستوی الطرفین»



 
 

 

 
یس تجوید  َمة به ضمیمۀ راهنمای تدر  570 شرح َمنظوَمُة الُمَقد  

 

کلمة  ؛«اشد ولی جهت وصل آن، بهتر استب ة  >مانند وقف بر  ر  خ 
اݦݦ   ال   01در آیۀ <ب 

   :سورۀ بقره
ا> ل  اب  و  ذ  ع  م  ال  ه  ن  ف  ع  ف   خ  لا  ی  ة  ف  ر  اخ 

ء  ال  ا ب  ي  ن  وة  الد   ی  ح 
ا ال  و  ر  ت  ین  اش  ذ 

وِئٰٓلَك ال  
 
ون  أ َصر  ن  م  ی    <ه 

وز نیز مانند وقف جایز، متراد کافی میوقف مج  که  ف با وقف  باشد، با این تفاوت 
وز، استتر  در وقف جایز، وقف آن بهتر است )جهت وقف قوی ( و در وقف مج 

  باشد(. تر می قوی  )جهت وصل باشد میوصل آن بهتر 
رورةلُمرَ وقف اَ  -5 ُص ِللض َ  خ َ
رورة» ُص ِللض َ که کلم بعدی از حیث مع»: «وقف َالُمَرخ َ نا وقف بر عبارتی است 

توان آن را به یک َنَفس  مربوط به قبل باشد ولی چون آیه یا داستان طوالنی است و نمی
کرد خواند، از باب ضرورت می ، و بعد از وقف، اعاده هم الزم نیست، «توان وقف 

که جمل کلم است؛مفهوم دارای بعد با وجود ارتباط به قبل،  ۀچرا   ۀمانند وقف بر 
آًء > ن    :رهسورۀ بق 00در آیۀ  <ب 

آًء > آء  م  م  ن  الس َ ل  م  ز  ن 
 
آًء و  أ ن  آء  ب  م  اًشا و  الس َ ر  َض ف  ر  أ  م  ال  ک  ل  ل  ع  ي ج  ذ 

ل  
 
  <ٱ

آًء > ۀجمل آء  م  م  ن  الس َ ل  م  ز  ن  ل  >ارتباط به قبل دارد، چون فاعل  <و  ا  ز  ن  ضمیر است  <ا 
 و دیگر استم مفهودارای گردد ولی با این حال، جمله،  که به عبارت قبل باز می

که عبارت قبل را اعاده نمود.  نیازی نیست 
ص» کافی و حسن»شامل بعضی از موارد  «وقف ُمَرخ   شود. می «وقف 

 وقف ممنوع
موارد آن را جایی  ،بعضی ؛مختلف است« وقف ممنوع»مبنای علمای قرائت در 

ی ناقص و نامفهوم باشد و بعضی دیگر از جمله می کل  که عبارت اول به   دانند 
مه سجاوندی، موارد آن را جایی می که در صورت وقف عال   بعدی عبارت از ،دانند 

که ابن این نکته ابتدا نمود و نشود کید دارد و  بر   5الجزری ای است  : گوید میآن تا

                                                
 .022، ص5. النشر، ج5



 
 

 

 
 571  بندی سجاوندی اقسام وقف بر اساس تقسیم

 

یان به خاطر عدم آشنایی با این مبنا )وقف ممنوع نزد سجاوندی(،  بعضی از قار
کمبود َنَفس، برای اینکه وقف ممنوع را انجام  رسند، به خاطر می« ال»وقتی به رمز 

کلم  ؛شوند نمایند و مرتکب وقف قبیح و ممنوع می بعدی توقف می ۀندهند، روی 
کلمة  م  >مانند وقف بر  ه  ی 

ل    :سورۀ حمد 7در آیۀ  <ع 
ر  > ی 

م  غ  ه  ی 
ل  ت  ع  م  ع  ین  أن  ذ 

اط  ال   ر  وب   ص  ض  غ  م  ݩ     ال  ݧ آلݧ ا الض َ م  و  ل  ه  لی    7<ين  ع 
که عبارت« وقف حسن»که  ر  >از  ابتداولی  استمفهوم  ، دارایو جایز است چرا  ی 

غ 
م   ه  ی 

ل  وب  ع  ض  غ  م  که صفت برای  جایز نمی <ال  ین  >باشد، چرا  ذ 
است، و حال آنکه  <ال  

کلم که قبیح و ممنوع است. توقف می «ر  ی  غ  » ۀروی    کنند 
 چند نکته:

کردهبرای وقف، انواع دیگری ذک -5  اند از قبیل: ر 
کس بر آنها، وقف نماید موجب مغفرت و آمرزش می« وقف ُغفران»  شود. که هر 
ی  » گرامی اسالم« وقف َنب   بر آنها، وقف نموده است. ؟لص؟که پیامبر 
در هنگام تلقین آیات به پیامبر  ؟س؟که جبرئیل« وقف جبرئیل»یا « وقف ُمنَزل»

 بر آنها، وقف نموده است. ؟لص؟اسالم
که هیچ و وقف کدام، دلیل محکمی ندارند و بیشتر آنها، استنباط و  های دیگری 

 باشد. های شخصی می برداشت
ق علوم قرآن   نویسد: در این زمینه می استاد محمود خلیل الحصری، قاری و ُمَحق  

ت» ُکُتب حدیث، ُسن  هات  های اهل تجوید،  مایلش و تفسیر ،با بررسی فراوان در ُام 
ی ضعیفی بر نخ حیحبه اثر ص که داللت بر لزوم وقف در همیا حت  این موارد،  ۀوردم 

ت عملی یا قولی بنماید، شاید هم از این به بعد،  ه به سن  یا بعضی از آنها با توج 
که اضطراب را از بین ببرد و اطمینان دل را به همراه آورد  .0«مدارکی به دست آوریم 

ک یاستجاب هیچ: »نویسد  می ؟حر؟مجلسی به نقل از پدر عالمهنیز  صاحب جواهر
                                                

 .7. حمد: آیۀ5
 .27الی 21. محمود خلیل الحصری، معالم االهتداء إلی معرفة الوقف و االبتداء، ص0



 
 

 

 
یس تجوید  َمة به ضمیمۀ راهنمای تدر  502 شرح َمنظوَمُة الُمَقد  

 

نزد من ثابت اند(  )که علمای قرائت برای وقف و ابتدا انجام دادهها  بندی از تقسیم
که این عناوین و تقسیم که متأخرین  بندی نشده، چرا  ها، از اصطالحاتی است 

گفته شودوجود نداشته است؟س؟اند و در زمان امیرمؤمنان انجام داده  ، مگر اینکه 
که معنا را نیکو می  5«.سازد که مقصود امام؟ع؟ رعایت وقف بر جایی است 

گر  -0 که ا یم به طوری  که شرعًاحرام و یا واجب باشد، ندار کریم، وقفی  در قرآن 
گر آن را به جا آورد،  کند، مرتکب حرامی شده باشد و یا ا قاری قرآن، آن را ترک 

گردد، مگر اینکه قاری قرآن از د جمله روی  قصد   مستحق   ثوابی  ی و تعم  ای را بر  جد 
کفر و یا نفی  که برخالف مقصود خداوند باشد و از آن معنای  کند  زبان جاری 

ل    هی فهمیده شود.احکام ا 
های مختلف، تضاد   فراوانی در آنها دیده  در قرآن« رموز وقف» ۀبا مقایس -2

که قرآن را می بر اساس نظر آنان،  شود، و این بازگشت به برداشت افرادی دارد 
ت شرعی  از این رو ؛اند گذاری نموده عالمت کدام از آنها برای قاری قرآن، حج  هیچ 
  مناسب برای وقف نمودن، آشنایی با معنا  نیست

و بهترین راه برای شناخت محل 
کریم است.  و تفسیر قرآن 

 در رابطه با وقف بر آخر آیات، دو نظر وجود دارد. -2
جایز است )هر چند ارتباطی لفظی و معنوی بین آنها برقرار باشد( وقف بر آن  الف: 

َلمه که از جناب ُام  الس َ گروه روایتی است  نقل  ؟لص؟پیامبر ۀزوج ؟اهضر؟و دلیل این 
قرائتش  ،ها خواند در پایان هر یک از آیه وقتی قرآن می ؟لص؟رسول خدا» است: شده

م  الل  الر   >فرمود:  کرد، می را قطع می س  ن  ب  م  یم ح  ح  فرمود:  کرد و بعد می وقف می <الر  
ين> م  ال  ع  ب  ال  ه  ر  مد  ل ل   لح 
 
یم>فرمود:  کرد و بعد می وقف می <ٱ ح  ن  الر   م  ح  لر  

 
وقف  <ٱ

 0«.کرد تا پایان حدیث می
گر رابط؛ فرقی ندارد« حکم آن با وسط آیه» ب: لفظی و معنوی در میان باشد جایز  ۀا

 است. نیست و اال  جایز

                                                
 .217، ص 1 . محمدحسن نجفی ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج5
 .07550. ُمسند احمد، حدیث 0



 
 

 

 
 505  رموز وقف

 

کرده لمه خدشه وارد  گروه به سند روایت ُام  الس  گفته این  این  د:ان اند و بر فرض قبول 
که سایر  ۀشاید سور ؛حمد دارد ۀروایت اختصاص به سور حمد، ویژگی خاصی دارد 

گفته باشند.ها، فاقد آن  سوره که بر آخر آیات وقف  یا  اند: روش پیامبر چنین بوده 
 ه را بفهماند.فرمود تا پایان آی می

کریم، وقف بر آخر  ه به سیره و روش مؤمنین و فقهای اسالم در قرائت قرآن  ولی با توج 
کید بر برتری و استحباب آن نیز شده  آیات، نه تنها متداول و جایز است بلکه تأ

که معنایی خالف مقصود خداوند از آن فهمیده شود.5؛است  مگر این 

 وقفرموز 
، آشنایی با ادبیات و معانی کردن ناسب برای وقفهای م شناختن محل ۀالزم
ها، عرب زبان نیستند،  که بیشتر مسلمانه به اینباشد و با توج   ات عرب میکلم

مه سجاوندی برای هر یک از انواع وقف هایی قرار داد تا راهنمای  ، نشانه عال 
مشهور  «دیرموز سجاون»ها به  از این رو آن نشانه ؛مناسب برای افراد غیر عرب باشد

 گردیده است.
، آنها را در قالب شعر در «رموز سجاوندی»بعضی از شعراء، جهت یادگیر بهتر  

یان قرآن، یکی از آنها را انتخاب نموده آورده که برای آشنایی قار  ایم. اند 
یا این نظـ کنـــم  را بشنـــــقـار  ونـــــف باشد رهنــمـــــتا تو را در وقـ ونــــــو 

کفـــــگ ــذر از اوـــالزم است مگ وقف« م» گذشتی بیم   ر اســت اندروـر 
کــــــــذری زو هـــــــنگ ر تو راــد َمـــــلـق آمـــــوقـف مط« ط»  جا یـابی وراـــر 
 لیک ایستادن در او بهتر تو راست ـتـجایز بگذری زو هم رواس« ج»
ز ایستی هم در خوراسـت « ز»  ی َتر استول  و اَ لیک بگذاشتن از ا ُمَجو َ
ص خوانده« ص» ـس مـاندهـــلـه ُقــــــجم انـد را وقف ُمَرخ َ اء در َتَنف ُ  دـان ر 

که آیت بن کن آن جـا  گـ« ال» گریـــوقـف  ب بنگـــــــر بینـی، ُمـــــا  ریــَرک 
مه سجاوندی، علمای قرائت، نشانه های  های دیگری را برای محل بعد از عال 
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یس تجوید  َمة به ضمیمۀ راهنمای تدر  500 شرح َمنظوَمُة الُمَقد  

 

که به چند تای آن به طور اختصار اشاره میوقف، اضافه نمودن  کنیم. د 
 ، یعنی: بنابر قول بعضی، وقف جایز است.«قیل فیِه الوقف»رمز  «قف»
 ، یعنی: بنابر قول بعضی، وقف جایز نیست.«قیل ال َتِقف»رمز  «قل»
کن. «ِصل»  فعل امر است، یعنی: وصل 
ا به شرط  «ِصق» یعنی: در صورتی وقف ، «وصل به ما قبل»عالمت وقف است ام 

که عبارت موقوٌف  کرده باشی. )مترادف با  جایز است  علیه را با عبارت قبلی وصل 
 .وقف معانقه(

ا به شرط  «صب» یعنی: در صورتی وقف « وصل به ما بعد»عالمت وقف است ام 
 .)مترادف با وقف حسن( کنی وصل بعدی با عبارت را علیه موقوٌف  عبارت که است جایز

خص»ت وقف عالم «جه»  .«ص»مانند  «مر 
 باشد. است، یعنی: حکم این مورد همانند سابق می «کذلک»رمز  «ک»

اند  ها و رموز وقف را قرار داده ها، بر یک محل، چندین نوع از نشانه در بعضی از قرآن
ص »، «ج صلی»تا اقوال مختلف در جواز و عدم جواز وقف را آورده باشند، مانند: 

ک«ط صلی»، «ال یان قرآن می...  علمای  از این رو ؛شود ه این امر باعث سردرگمی قار
فاق   5220مصر در سال  حاد و ات  های  در قرآن« رموز وقف» هجری قمری به منظور ات 

 های ذیل را انتخاب و جایگزین رموز سجاوندی نمودند. کشور خود، عالمت
 .«وقف الزم» نشانۀ «م»
 .«وقف ممنوع» نشانۀ «ال»
 .«الوقف اولی» نۀنشا «یلٰ قَ »
 .«الوصل اولی» نشانۀ «یلٰ َص »
 .«جواز وقف» نشانۀ «ج»

که  ت وقف»سجاوندی، « ج»الزم به یادسپاری است  « جواز وقف و وصل با اولوی 
ت»رسم الخط عربی جدید، « ج»بود ولی  باشد  می« جواز وقف و وصل بدون اولوی 

ید، داللت بر در رسم الخط عربی جد« ال»؛ و همچنین «مستوی الطرفین»
کار برده « ال»ممنوعیت وقف دارد ولی در رموز سجاوندی،  برای دو منظور به 

که در این  می شود، یکی ممنوعیت وقف، و دیگری ممنوعیت ابتدای از بعد آن، 



 
 

 

 
 502  ابتداء

 

 باشد. صورت، وقف جایز است ولی ابتدای از بعد آن، ممنوع می
باشد و بر  می «بر یکی از دو موضعجواز وقف »، یعنی «عانقهوقف ُم » نشانۀ «ݒ    ݒ   »

که دو وقف نزدیک یکدیگر باشند، و  هر دو نمی کرد، و آن وقتی است  توان وقف 
 وقف هر یک، مانع از وقف بر دیگری باشد.

کلمه «عانقهوقف ُم » که در یک  یا عبارتی، دو احتمال باشد، هم  ، در جایی است 
کدام  باشد عبارت بعد از خودتواند وابسته به عبارت قبل از خود و هم به  می ؛ و هر 

کلمه ؛ دو احتمال طرفدارانی داشته باشد از یه  >مانند    :سورۀ بقره 0در آیۀ  5<ف 
ی> ݒ ف  ݧ ݧ ݧ ی ب ݧ ا ر  اب  ل  ت  ک  ل َك ال  ݨݨݨݨݨݨݨݒ ذ  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ين  ݨݨݨݨݧ ق  ت   م  ل  ًدى ل   < ه  ه 

وقف  ،ن موضعقرآن، مختار است یکی از دو نظر را انتخاب و بر آ یݬ  جا قار در این
کدام، مانع از جواز وقف  بر دیگری خواهد بود.کند  ، ولی انتخاب هر 

 گویند. نیز می« وقف مراقبه»به این وقف، اضافه بر وقف معانقه، 
گرفتن» معنای ،به«عانقهُم » عبارت مورد نظر حتمًا یعنی:  جا،  این در و است «در آغوش 

گیرد  تا خللی در معنای آن ایجاد نشود. ،باید در آغوش یکی از دو طرف خود قرار 
کردن» ، به معنای«راقبهُم » قرآن باید  قاری  یعنی جا،  است و در این «مواظبت 

کدام، مانع از وقف بر موضع دیگری می  0باشد. مواظب باشد، وقف بر هر 

بتداء  ا 
کردن و آغاز نمودن»، )ضد  وقف(، در لغت به معنای «ِابتداء» باشد و در  می «شروع 

 الح قرائت به دو معنا آمده است:اصط
کریم» -5 کردن قرائت قرآن   «.آغاز و شروع 
د قرائت قرآن بعد از وقف»  -0  «.شروع مجد 

کدام از آنها نیز بر دو قسم است:   )غیر جایز(.« بیحقَ »)جایز( و « نَس َح »و هر 

                                                
 .021سرالبیان فی علوم القرآن، ص  ؛  01، ص 5. االتقان فی علوم القرآن، ج5
کلمه عبارت است از یک نقطه نون و « ݒ   »گویند این سه نقطه  . می0 و یا دو نقطه « معانقه»دو نقطه قاف 

کلمه   باشد. می« مراقبه»قاف و یک نقطه باء  
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که از نظر لفظ و  آغاز و شروع نمودن از آیه»)جایز(:  «نَس ابتدای َح » معنا ای است 
کریم باشد  کامل، مستقل و موافق منظورِ   .«اصلی قرآن 

که از نظر لفظ و معنا  آغاز و شروع نمودن از آیه»)غیر جایز(:  «بیحابتدای قَ » ای است 
کریم  گردد و یا موافِق منظوِر اصلی قرآن  ناقص و موجب تغییر و فساد معنای آیه 

 .«نباشد
بندی  هایی همانند تقسیم بندی سیم، تق«ابتداء»بعضی از علمای قرائت، برای 

  وقف، انجام داده
« ابتدای  بعد از وقف»ها در رابطه با  بندی که این تقسیم 5اند محل 

ه به اینکه در  می ر ابتدای آنها را نیز متذ ۀذیل اقسام وقف، نحوباشد. با توج  ک 
بتداء و شروع اِ »از این رو به بررسی   ؛بینیم آنها نمی ۀایم، نیازی به طرح دوبار شده

کریم  پردازیم. می «نمودن قرائت قرآن 
کریم،  «ابتدا» سم بیشتر نیست و و یک ق   «اختیاری بوده»و شروع نمودن قرائت قرآن 

که از نظر لفظ و معنا مستقل بوده و هیچگونه ارتباطی با  می «ابتدای تام»آن  باشد 
 .نداردآیات قبل 

کریم، بر اساس دستور  کریم، باید با ابتدا و شروع قرآن   «استعاذه»خداوند در قرآن 
 :باشد

یم  > ج  ان  الر   ط  ی 
ن  الش َ الل  م   ب 

ذ  ع  ت  اس  ان  ف  ء  ر  ق  َت ال 
 
أ ر  ا ق  ذ  إ 

  0<ف 
که  از این رو کریم است ِاستعاذه، »گفته شده  است با  ، و بهتر «شعار قرائت قرآن 

کت شده  ،تا شنوندگان شود هبلند خواندصدای و « َجهر» لهی، توجه سا و به آیات ا 
کنند.  2پیدا 
یم  »تنها ذکر جملۀ  ستعاذه،از ا   البته منظور ج  یَطان  الر َ َن الش َ ، نیست «َاُعوُذ ب اهلل  م 

ق به آن شرط است ق حالتی در نفس و تحق   ۀیعنی ذکر این جمله، مقدم ؛بلکه تخل 
گردد ه به خداوند، حالت  جدایی از هوی و ؛جان انسان  های  هوس حالت  توج 

                                                
 .022، ص 5. النشر، ج5
که قرآن را می10. نحل: آیۀ0  خوانی، به خداوند پناه ببر از شر  شیطان رانده شده(. . )پس هنگامی 
 .010. سرالبیان فی علوم القرآن، ص 2



 
 

 

 
 501  ابتداء

 

که مانع فهم و درک صحیح انسان هاست؛ و تا چنین حالتی در روح و جان  سرکش 
 انسان پیدا نشود، درک  حقایق قرآن برای او ممکن نیست.

ر بزرگ شیعه می فاق دارند ۀی  کل  : »فرماید شیخ طوسی، فقیه و ُمفس   ت  اء ا  گفتن « ُقر  بر 
ی» ج  یَطان  الر َ َن الش َ گفتن  «م  َاُعوُذ ب اهلل  م  یم>قبل از  ح  ن  الر   م  ح  م  الل  الر   س   5.<ب 

ل  ۀ)پیش از قرائت سور «گفتن ِاستعاذه»فقهای شیعه،  همۀو  حمد در رکعت او 
ستعاذه»گفتن  ۀو در رابطه با نحو «دانند مستحب می»نماز( را  وذ  »، جمالت «ا  ع  ا 
الل  م   یم ن  ب  ج  ان  الر   ط  ی 

الل  » و «الش َ وذ  ب  ع 
یما  ج  ان  الر   ط  ی 

ن  الش َ یم  م  ل  ع 
یع  ال  م  را نقل  « الس َ

 0اند. نموده
م  الل> گفتن ،بعد از استعاذه» س  گر ابتدا و شروع «نیز الزم است <ب  ، به خصوص ا

 قرائت از اول سوره باشد.
که بر پیامبرش دهد  وحی فرمودند، دستور می ؟لص؟خداوند بزرگ در نخستین آیاتی 

ر  ء   >خطیر را با نام خداوند شروع نماید  ۀشروع تبلیغ اسالم، این وظیفکه در آغاز  ق  ٱ 
َك... ِب  م  ر  اس   2<ب 

کلم ء  >را بعد از « قرآن» ۀبعضی از مفسرین،  ر  ق  ء  »دانند، یعنی  در تقدیر می <ٱ  ر  ق  ا 
َك  ِب  م  ر  اس  ان  ب  ء  ر  ق 

 2، قرآن را با نام پروردگارت بخوان.«ال 
که قرآن را با از این رو بر مس م  الل>لمانان نیز الزم است  س   شروع نمایند. <ب 

م  الل> گفتن س  کار، به معنای <ب  به نام  «کردن شروع» و« استعانت ُجستن»در آغاز هر 
کش ذات از هم و کنم می شروع خداوند نام با هم یعنی ؛خداونداست  طلبم. می استمداد پا

م  الل>فقهای شیعه،  همۀ س  دانند و خواندن آن،  می« ئی از هر سورهجز»را  <ب 
م  الل>است به استثنای سوره برائت )که « واجب» س   1ندارد(. <ب 

                                                
اُء َعلَ . »5 َفَق الُقر  ت َ َیة  ا  سم  جیم، َقبَل الت َ یطان  الر َ َن الش َ أُعوُذ ب اهلل  م  ظ ب  َلف ُ ، شیخ طوسی، التبیان فی «ی الت َ

 .00، ص 5تفسیر القرآن، ج
ات فی . سیدمحمدکاظم یزدی، عروة الوثقی،0  .115، ص 5ج ،القراءة مستحب 
 .5. علق: آیۀ 2
 .51، ص5وج511،ص07نمونه،ج ،تفسیر5051،ص0 العزیز،ج الکتاب تفسیر فی الوجیز نیشابورى، .واحدى2
 (.0)فی احکام القراءة، مسئلۀ  121، ص 5. سیدمحمدکاظم یزدی، عروة الوثقی، ج1
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گر قاری قرآن بخواهد از ابتدای سوره، شروع  ه به مطالب فوق، ا گفتن کندبا توج    ،
م  الل> س  گفتن  <ب  کند،  گر بخواهد از وسط سوره شروع  م  >حتمًا الزم است و ا س  ب 

گرامی اسالم <الل   :ستا فرموده ؟لص؟بهتر است، چراکه پیامبر 
ٌر » ت  ب  و  ا  ه  یه  ف  م  الل  ف  س  َکر  ب 

ذ  ا ی  اٍل ل  ی ب  ٍر ذ  م  ل   ا    .5«ک 
که نام خداوند در آن برده نشود، بی» ی  کار مهم   .«نتیجه خواهد بود هر 

گفتن م  الل> وقتی  س  کاری، نیکو است، قطعًا در  <ب  ابتدای قرائت در ابتدای هر 
 تر خواهد بود. قرآن، نیکوتر و پسندیده

گفته که  که در  در این باره، قول دیگری است  گر شروع قرائت با آیاتی باشد  اند: ا
ار است، به قرین کف  سوره برائت، ترک  ۀرابطه با شیطان و دوزخ و اوصاف منافقان و 

م  الل> س  گفتن  <ب  گر شروع قرائت با و ؛کند کفایت می «استعاذه»بهتر است و  لی ا
که در رابطه با خداوند و بهشت و مؤمنین است به قرین ها  سایر سوره ۀآیاتی باشد 

م  الل> گفتن س  ستعاذه»بعد از  <ب   0بهتر است.« ا 
 

                                                
 (.2،حدیث57)کتاب الصالة، ابواب الذکر، باب 572، ص7 . شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج5
البیان فی علوم القرآن، ص0  .017.  سر 



 

 

 

 وقف بر َمرسوم َخط
ُطوعٍّ َو َموصَو اعز ف   -79 َمق  ال  ی الُمصَحف   الا    ولٍّ َو ی  ماف   ب  ݧ  َاب   د()ف َ  مام  ف  ݧ ݧ ݧ  یݧ

ناس )مواضع( مقطوع و موصول و تاِء )تأنیث( را، در مصحف ِامام )مصاحفی که و بش
  )رسم و کتابت آن(.است آمده  (کتابت)که در در زمان عثمان نوشته شده( در آنچه 

باشد و مراد از  می« وقف بر مرسوم خط»یکی از مطالب علم وقف و ابتدا، مبحث 
که در صد کتابت مصاحفی است  ر اسالم در زمان خلیفۀ سوم مرسوم خط، شیوۀ 

سازی مصاحف، بر اساس آن، مصاحف اصلی را نوشتند و  )عثمان( برای یکسان
کز اسالمی فرستادند ت کنند و از  ابه مرا همۀ مسلمانان بر اساس آنها، قرآن را قرائت 

گردد. عمال سلیقه در قرائت قرآن، جلوگیری   ا 
کلمات قرآن را  علمای رسم کتابت  « قیاسی و اصطالحی»بر دو قسم القرآن، شیوۀ 
کرده  5اند. تقسیم 

کتابتی است مطابق با آن«کتابت قیاسی» که تلفظ می :   گردد. چه 
کتابتی است بر خالف «کتابت اصطلحی»  .گردد می تلفظ که چه آن: 
کتابت به چند شکل است:   این مخالفت در 

 )حرفی(؛ به زیادت -الف
 ؛)حرفی( به حذف -ب
 )از آن حرف، حرف دیگری نوشته شده است(؛ آوردن به َبدل -ج
که باید به صورت منفصل و جدای از هم نوشته شوند، ولی به  به وصل -د )کلماتی 

 صورت متصل و با هم نوشته شده است(؛
که باید به) فصل به -هـ صورت  بهولی صورت متصل و باهم نوشته شوند،  کلماتی 

 منفصل و جدای از هم نوشته شده است(.
کتا ل به بررسی آنها پرداخته شده است؛ ص َ َف صورت ُم  به« القرآن رسم»های  بدر 

ک در وقف،  که مال آیا علت مطرح شدن در مبحث وقف و ابتدا برای این است 
                                                

کتاب 5 کریمرسم و ضبط و راهن». در  علمای نوشتۀ مؤلف، به بررسی اقوال « مای تدریس روخوانی قرآن 
 المصحف پرداخته شده است. متابعت(رسم لزوم بودن)عدم متابعت(و عدم توقیفی اسالم در توقیفی)لزوم
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که تلفظ  کلمه است )هرچند بر خالف قاعده و بر خالف آنچه  ظاهر مکتوب 
کتابت قیاسی را در نظر بگیری است(و شده گردد نوشته می م و بر اساس آن، یا باید 

   در )چه وقف را انجام دهیم ملع
 رنمودن ب چه در نحوۀ وقف وقف و انتخاب محل 

کلمات(.  آخر 
کتابت قرآن است )کتابت اصطالحی( و بر  ک مشهور بین علمای قرائت، شیوۀ  مال
اساس آن، علم وقف را باید انجام داد، هرچند بعضی دیگر از علمای قرائت، 

کتابت قیاسی ک را   اند. دانسته مال
الجزری در این منظومه، بر اساس قول مشهور، به بررسی موارد وصل و فصل و تاء  ابن

که به کشیده نوشته شده، می تأنیثی   پردازد. صورت تاء 
که با توج   ک در وقف»ه به قاعدۀ مشهور بین علمای قرائت  ظاهر مکتوب »، «مل

کریم است آنها نیست؛ از این رو در بیشتر ؛ نیازی به برشمردن موراد «کلمه در قرآن 
که شرح و توضیح  کتاب های آموزش تجوید نیامده است ولی با توجه به هدف ما 

ایم تا مورد استفادۀ  الجزری است، به توضیح مختصر آن ابیات پرداخته مقدمۀ ابن
گیرد. عالقه  مندان قرار 

که طب گفتۀ قبل از برشمردن موارد قطع و وصل، تذکر این نکته الزم است  ق 
کلمات بر این است:  ابن کتابت  کلمۀ دو حرفی به باال »الجزری، قاعدۀ اصلی در  هر 
کلمات بعدی نوشته شود می خواه حرف باشد، یا اسم و یا فعل،  «بایست جدای از 

کلمۀ بعدی ضمیر متصل باشد.  5مگر اینکه 
کلمۀ دو حرفی را بر می که بر خالف قاعده در بعض سپس ایشان هجده  ی از شمارد 

صورت متصل نوشته شده است و با توجه به اینکه موارد اتصال آنها بیشتر  موارد به
 عبارتند از: ترتیب منظومه، نموده است؛آن موارد به اکتفا انفصال موارد ذکر به باشد، می

َط  -80 اف  َ َعش   عـــــف  م ز  ــــــی    ج  ــــل  ــم  > َع ــــــــــــــــــَم  «ݦ الَ  َان  » اب ٍّ ـــــــَکل 
 
اݦ > َو  <أ ݧ ه   ل  لݧ   ا 

ل    <اا 
ن  »پس قطع )و جدا( کن در ده کلمۀ  اݦ »، )با همزۀ مفتوحه و نون ساکن( از «ا   ؛ با«ل 

ل  >  م 
 
أ آ> و 0<ج  ݧ ه   ل  لݧ   ا 

ل     2.<اا 
                                                

 .527، ص0العشر، ج  الجزری، النشر فی قراءات . ابن5
ن  ل  >، 550. توبه: آیۀ0

 
ن  الل   أ  م 

 
أ ج  ل   ا م 

ل   ه   اه  إ  ی  ل   .<إ 
ن  ل  >، 52. هود: آیۀ2

 
ل   آو  أ  إ 

ل   و   اه  إ   .<ه 



 
 

 

 
 501  بر مرسوم خطقف و

 

ع  َو >-81 وات  د  ی هوَذ، >ب  اب  ، ی  ن َ اسی  ك   ݦ ال  < ی  ر 
، ت ش  ن  ک  ر 

، ي ش  ن  ل  خ  د  وا ، ی  ل  ع  ݩ ی ت  ݧ ݧ لݧ  < ع 
ع  > و وات  د  اݦ  ؛2هود )سورۀ( دومی و)سورۀ( یاسین  1<ب  < >ل  ن  ک  ر 

< ؛3ي ش  ك  ر 
 ؛4>ت ش 

> ن  ل  خ  د  وا ؛5>ی  ل  ع  ݩ ی< >ت  ݧ ݧ لݧ   6ع 
ن  > -82

 
وا، ل   ال   أ ول  ق  ول   ݦݩ ای  ق  ن  >و <ا  ل َو  <اݦݩݦݦݩ م   ا  وَج ص  ب  َعذ  َو الَمق  الز َ ن  >ی   <ݦݦݦݩ ام   ع 

ن  
 
وا< ال   >أ ول  ق  < آ>ل  ، 7ی  ول  ق  صورت متصل نوشته  )در بقیۀ موارد، بر خالف قاعده بهو  8ا 

ن  صورت مقطوع و جدا آمده است(،  شده است، و همچنین به به )سورۀ(  ،<ݦݩݦݦݩ ام   >ا 
عد باشد(؛ و مفتوح  صورت منفصل و جدا از هم آمده و در بقیۀ موارد متصل می  به 9ر 
ن  آن  ن  صل کن و را متّ < ݦݩݦݦݩ ام   >ا    .<ݦݦݦݩ ام   >ع 

وا> -83 ه  َط  <ن  ن  >عوا اف  زومٍّ َو  <ݦݦݦݩ ام   م  شاا ی   ،      لب    ن َ ی  ق  اف   لف ُ الُمب  م  >خ ُ ن   ا  َسا م  س َ  <ا 
وا> ه  کنید )وبقیۀ موارد به  به صورت 10<ن  ن  >صل آمده است(،صورت متّ  جدا  به  <ݦݦݦݩ ام   م 

، )همچنین جدا 13، و )در سورۀ( منافقین اختالف است12)سورۀ( نساءو  11سورۀ روم
م  >کنید(  ن   ا  م  > )در چهار مورد( <م  ن   ا  َس  م  س َ  .52<ا 

                                                
ن  ل  >، 12. یس: آیۀ5

 
ط  أ ی  وا الش َ د  ب  ع   .<انا ت 

ن  ل  > ،01. آیۀ0
 
 ا ت  أ

ل   وا إ  د  ب   >صورت متصل نوشته شده است  که به 0خالف اولی  آن، آیۀ ، به<ه  ا الل   ع 
 
     أ
ا ل  

 
ل   وا إ  د  ب  ع   .<ه  ا الل   ت 

ن  ل  >، 50تحنه: آیۀ. مم2
 
الل   أ ن  ب 

ک  ر 
 .<اه  َشی ئً ا ي ش 

ن  ل  >، 01. حج: آیۀ2
 
 ب  أ

ك  ر 
 .<اَشی ئً  یا ت ش 

ن  ل  >، 02. قلم: آیۀ1
 
م  أ و  ی  ا ال  ه  ن   ل  خ  د   .<ا ی 

ن  ل  >، 51. دخان: آیۀ1
 
ی الل   و  أ ل  وا ع  ل  ع   .<ه  ا ت 

ن  ل  >، 511. أعراف: آیۀ7
 
ی الل   أ ل  وا ع  ول  ق   ا ی 

ل   ق    اه  إ  ح   .<ال 
ن  ل  >، 511. أعراف: آیۀ0

 
ی الل    آأ ل  ول  ع  ق 

 
 أ

ل   ق    اه  إ  ح   .<ال 
ن   ،22. رعد: آیۀ1 اݦݦݩݦݩ  >إ  َك< م  ن   ی  ر   .ن 

ن  م  >، 511. أعراف: آیۀ52 هع  ن  وا ع  ه   .< ا ن 
ن  م  >، 00. روم: آیۀ55 م  م  ی 

 
ت  أ ک  ل  م  ا م  ک   .<ان 

ن  م  >، 01. آیۀ50 م  ت  ف  ک  ل  م   ا م  ی 
 
مأ ک   .< ان 

ن  م  >، 52. آیۀ52 ن  م  ق  ز  م  ا ر  کرده<اک   اند. ؛ بعضی اتصال و بعضی دیگر انفصال را نقل 
ن ي  >، 521. توبه: آیۀ52 َس ب  س َ

 
ن  أ م  م 

 
لیأ ه  ع  ٍف ه  َشف    ان  ر   .<ارٍ ا ج 
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، ذ    شا َو الب     ب   لَ ص   ف ُ  -84 حٍّ ی  >ی  اݦݦݩݩ ح  ن  > َو  <ث  م  م   ا  وَج. َکشُز  <ل  ب  اݦݦݩݩ >الَمق  ن   م   <ا 
، و در بقیۀ 3سورۀ( ذبح 11 ، و )آیۀ2سورۀ( نساء 109و )آیۀ1لتسورۀ( ُفّصِ  40)و آیۀ

م   »موارد،  ی  آید(،  صورت جدا می ؛ و )همچنین بهباشد صل میمتّ  «اݦݦݦݩݩ م  اݦݦݩݩݦ >ح  ن  ، و <ث  م   >ا 
م    صورت صورت منفصل و جدا هستند و همچنین به جا به مفتوح )الهمزه، در همه <ل 

ن   م  >آید( مکسورۀ  می جدا   .<اݦݦݩݩݦ ا 
عاَم َو َلا -85 وَج  ی  ب  د  >الَمق  ون  ی  جـــلـــَو ج ُ  َمعا <ع 

ال  َو ی َ ق   الَای 
عا لٍّ ــــــــف ُ  َوف َ

د  < و مفتوح )الهمزه،4سورۀ( انعام 134)آیۀ ( ی  ن   ماݦݦݩݩݦ  ون  ا  صل و با صورت متّ   باهم )به 5>ع 
  واقع گردیده است.7و نحل 6باشند، اّما( اختالف در انفال هم می
ل   >و  -86

وه   ام   ک  م  ت  ل 
 
ف   <َسأ ل  ب ُ وا>         َو اج  د   اَک  <ر  اݦݦݦݩݩ > د  ئ َسم  ل  ب   ف  ص   َوالَوصُل  <ق 

ل   و )جدا کنید( 
< ا>م  از  <>ک  وه  م  ت  ل 

 
وا<و اختالف است؛  8َسأ د   ؛ همچنین )اختالف 9>ر 

ل  است در (  اݦݦݦݩݩ  >ق  ئ َسم    صل، وصف کن.؛ و به صورت وصلی و متّ 10<ب 
ݭ > -87 ون ݭݭݫ

م  ت  ف  ل  ت>، <یخ  اݩݩ  رݨݨ  اش  ا یف  >، <و  طعا <م  وح>    اف  ،اش  ض  ݩݩݩݧ  فݨݨ  ، ایا  م  ت  ت  ه  ب  ت  وا، ی    َمعا <ل 
ت   ف  ل  ݭ  >خ  ݭݭݫ ون تو 11ی<م  ا<ݩݩ  رݨݨ  >اش  صورت مقطوع و جدا  ه به)و سوای این سه مورد، بقیّ  12و 

                                                
م  >. 5

 
ت أ

 
أ ن  ی  ا ی  م  نً ء   .<ام 

م  >. 0
 
ک   أ م  و  ه  ی 

ل  ون  ع  ک  ن  ی   .<ایلً م 
ن  >. 2 ق  ل  ن  خ  م  م 

 
ن  >این سوره  527ات است، به اعتبار آیۀ؛ ذبح نام دیگر سورۀ صاف  <اأ ی  د  ظ  و  ف  ٍح ع  ب  ذ   .<یٍم اه  ب 

ن   م  >. 2 ون  ل  إ  د  وع   .<ٮݩݑٍ ا   ا ت 
ن   م  >. 1

 
ون  أ ع  د   .10؛ حج: آیۀ 22، لقمان: آیۀ< ا ی 

م  >، 25 . آیۀ1 ن  
 
م  أ ت  م  ن   <ا غ 

م  >، 11 . آیۀ7 ن   د  الل  إ  ن  م  ا ع  ک  ٌر ل  ی  و  خ   .<  ه 
ل   م  >، 22. ابراهیم: آیۀ0

وه  ک  م  ت  ل 
 
 .<ا َسأ

م  >، 15. نساء: آیۀ1
ل   ةک  ن  ت  ف  ل ی ال  وا إ 

د   َم »، هم به وصل<ا ر   روایت شده است.« اُکل َ َم »و هم به فصل« اُکل َ
کتاب  که عبارتند از: آ« 521،ص0النشر، ج»سه مورد دیگر نیز اختالفی است و ناظم در  ل   م  >ورده است  ا ک 

م  >؛  22، مؤمنون: آیۀ<ء  آج  
ل   ةک  م  

 
ت  أ ل  خ  م  >؛  20، أعراف، آیۀ<ا د 

ل   ي آک  ق 
ل 
 
 .0، ملک، آیۀ< أ

 .12. بقره: آیۀ52
ئ َسم  >، 512. أعراف: آیۀ55 ݭ  اب  ݭݭݫ ون م  ت 

ف  ل   .<یݦݦݩݦݩݦݩ خ 
ا>، 12. بقره: آیۀ50 و  ر  ت  ا اش  ئ َسم   .<ب 



 
 

 

 
 515  بر مرسوم خطقف و

 

  ف ی»باشند(،  می
اݦݦݦݩݩݩ ی  ، )در یازده مورد(؛ کنیدجدا از هم  «م  وح 

 
م  ، 1<>أ ت  ض  ف 

 
، 2 <>أ

ت  >اش   ه  ب  » 3<ت  وای     .()در دو مورد، سورۀ مائده و انعام 4با هم «ل 
ی  -88 ݭٖ

اب  ل  >ی  ع  ت  ف  ع  ق  ، و  لاُروٌم  <ن  زُ   ، ک  ب  َعزا َو ع َ ُ ُل س  ی  ز  ی  ی ی َ  لاص   ذ 
ل   دومی ع  <>ف    8، و هر دوی7سورۀ( روم 28)و آیۀ 6)واقعه( سورۀ( وقعت 61و )آیۀ  5ن 
غیر از   و است( دانسته اختالفی  را  اخیر  مورد )شاطبی 10شعرا سورۀ( 146 )و آیۀ 9تنزیل

   به صورت متصل بیاور. موارد مذکور، 
ای    -89 َ َم ف  ݨ ݧ ی َ ݧ ݧ خ  ݧ ف   ل  ا َکالب  َ ل  ب َ ل َو ُمح  َعزف    ص  شا ُو ی الش  ُ اب   َو الب    ف  ا الَاجز   ص 

ی  پس  ݨ >ا  ݧ ݧ ݧ م ݧ ، 13صورت متصل بیاور، و اختالف در شعرا به 12مانند سورۀ نحل 11ا<ن 
 .دهش، بیان 15و نساء14احزاب

                                                
ݧ ی م  ف  >، 521 آیۀ . أنعام:5 ݧ ی  ݧ وح 

 
 .<ا أ

ݧ ی م  ف  >، 52 . نور: آیۀ0 ݧ م   آݧ ت  ض  ف 
 
 .< أ

ت  ف  >، 520 .  أنبیاء: آیۀ2 ه  ت  ا اش   .< ی م 
م  ف  >: 511 و أنعام: آیۀ 20 آیۀ  . مائده:2

ک  و  ل  ب  ی  ݧ  ل  ݧ ا آی مݧ م  ت  ء   .< اک 
ݧ ی م  ف  >، 022 . بقره: آیۀ1 ن  ݧ ل  ع  ا ف  ن    ف یݧ ن   م  ه  س  ف  ن 

 
وٍف  أ ر  ع  که شبیه همین آیه  می 022؛ اولی آن در آیۀ <م  باشد 

ݧ  یمف  »است ولی   ݧ ݧ  ف  >باشد  صورت متصل می به« اݧ ݧ ن  ف  یمݧ
ل  ع  وف    یا ف  ر  ع  م  ال  ن   ب  ه  س  ف  ن 

 
. واقعًا جای سؤال است، < أ

ایم  ف  »آیه مثل هم،در یکی دو ݧ ݧ ا ف ی»متصل ودر دیگری «ݧ ݧ  ݧ که رسمتوان اد منفصل! آیا می«مݧ کرد  توقیفی   الخط، عا 
که به دو صورت نوشته شده در قرآن، فراوان است. است؟  آیات مشابه 

ݧ  ی مف  >. 1 ݧ ون  ا ل  ݧ م  ل  ع   .<ا ت 
ݧ  ی مف  >. 7 ݧ ن  ݧ ق  ز  م  ا ر   .< اک 
ا ،2. زمر: آیۀ0 ݧ ݧ م   >ف ی م ݧ یه   ه  ون   ف  ف  ل  ت  خ  وا ،21و أیۀ  < ی  ا َکان  ݧ ݧ یه   >ف ی م ݧ ون   ف  ف  ل  ت  خ   <. ی 
 .. ناظم به اعتبار آغاز سورۀ زمر، واژۀ تنزیل آورده است1

ݧ  ف  >. 52 ݧ ݧ  ی مݧ ن  ا هݧ اا اه  ن  ء   . شاطبی این مورد را اختالفی دانسته است.<ين  م 
ݨ  >، 551. بقره: آیۀ55 ݧ ݧ مݧ ن  ی 

 
أ واف 

ل   و   .<ا ت 
ݨ  >، 71. آیۀ50 ݧ ݧ مݧ ن  ی 

 
ه  أ ه  ج   و   .<ا ی 

ن  م  >، 10. آیۀ 52 ی 
 
ݨ أ ݧ ݧ م  ݧ ت  ن   .<ا ک 

م  >، 15. آیۀ52 ن  ی 
 
ݨ أ ݧ ݧ واݧ ف  ق   .<ا ث 

م  >، 70. آیۀ51 ن  ی 
 
ݨ أ ݧ ݧ واݧ ون  ک   .<ا ت 
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ل  -90 م  <َو ص 
ل   إ 
ن  <هوَذ،  >ف 

ل  
 
ع   أ ج  ان  ع  < >ل  م  ج  لاݦݦ  ، ن  ی  وا ک  ن  ز  ح  ا، ت  َسو 

 
أ لی ت   .>ع 

<و متصل کن  م 
ل   إ 
باشند؛ و  )سورۀ( هود )را و بقیۀ موارد، منفصل و جدا از هم می 1>ف 

ن  صل کن( متّ 
ل  
 
ل   >أ ع  ج  ع   )و( 2< ن  م  ج  صل باشند؛ و متّ  را و بقیۀ موارد، منفصل می 3< >ن 

ی  »کن  اݦݦ ک  اݦݦ > ع(را در چهار موض «ل  ل  ی  ک  وا< ل  ن  ز  ح  ا، 4ت  َسو 
 
أ ل >ت  ݩݩݩݩݩݩݩݩݩ  ع  ݧ ݧ ݧ ݧ   . 5ی<ݧ

َك َجـح  َ  -91 ی  ل  ٌج< >ع  ر  طــُعــــــــُهم ح  ن   و ف َ ن   >ع  َش  م  ن  ، اء  ي  ی م 
ل ݧ  و  م   ، ت  و  < ی  م   ه 

َك  ، و 6سورۀ( حّج  5 )آیۀ ی  ل  ٌج< >ع  ر  باشد(؛ و جدا از هم  )و مابقِی آن، منفصل می 7ح 
ن   <آي َش  ن  م   >ع  ن  ، 8ء  ی >م 

ل ݧ  و  باشد، و جدا است از  صل میصورت متّ  ، )و بقیۀ موارد به9< ت 
م  هم(  و  < >ی  م    .10ه 
اݦݦݦݩ >َو  -92 ذ  ݧ  ل  هݧ

اݦݦݩݩݦ ذ  > َو  <م 
،ال   ل  ه   ین  ݭݫ <  <اؤ  ݫ حݫ لاــــــــی الامام  ص  ـــف    >ين  ت   ل َو ُوه  

اݦݦݦݩݩ ا>م  ) در چهار جا که عبارتند از صورت جدا بنویس الم جاّره از مجرورش و )به ذ  ݧ  ل  هݧ
 11< ݦݦݦ ݦݦݩݩݦ

اݦݦݦݩݩ >)و  ام  ذ  < ل  هݧ  ول  س  ذ  و  ( 12الر  
<>ال   ل  >ه  )و( 13ین  <آؤ  ح<؛ 1ء  ݭݫ  ت  ݫ در مصحف امام،  2>ين  ݫ

 را متصل( بیاور و اشتباه نکن. )است، پس تو هم آن متصل
                                                

ج  >، 52. هود: آیۀ5 ت  م  ي س 
ل   إ 
م  ف  ک  وا ل   .<یب 

کهف: آیۀ0 ل  < 20.  ع  ج  ن  ن 
ًدا أل   ع  و  م  م  ک   .>ل 

ع  >، 2. قیامت: آیۀ2 م  ج  ن  ن 
ل  
 
ه   أ ام  ظ   .< ع 

ل  >، 512. آل عمران: آیۀ2 ی  ک  ݩݩݩݩݩ یت   اݦݦ ل  ݩݧ ݧ ݧ لݧ وا ع  ن  ز  ݧ    ح  ݧ ݩ ا ف  مݧ ݧ م  ݧ ک   .< ات 
ل  >، 02. حدید: آیۀ1 ی  ک  ݩݩݩݩݩ ی ݦݦ ال  ݩݧ ݧ ݧ لݧ ا ع  َسو 

 
أ ݧ  م  ت  ݧ ݩ ا ف  ݧ ݧ م  ݧ ک   .<ات 

ل  >. 1 ی  ک  م اݦݩ ل  ل  ع  ٍم َشی ًئا  ی  ل  د  ع  ع  ن  ب   .<م 
ل  >، 12. أحزاب: آیۀ7 ی  ک  ٌج ل  ر  َك ح  ی  ل  ون  ع  ک   .<ا ی 
ن  < 22. نور: آیۀ0 ن  ي َشآء  و  ن  م  ه  ع  ف  ر   .>ص 
ی>، 01. نجم: آیۀ1

ل ݧ  و  ن  ت  ن  م  ض  ع  ر  ع 
 
أ  < ف 

ون  < 51. غافر: آیۀ52 ز  ار  م  ب  م  ه  و  ون  < 52؛ ذاریات: آیۀ>ی  ن  ت  ف  ار  ی 
ی الن   ل  م  ع  م  ه  و  « ُهم»، ضمیر یات؛ در این آ>ی 

که ضمیرع و مبتدا بوده و حکم مبتدا، انفصال است و در بقیۀ موارومرف م»د  الیه  مکسور و مضاف« ه 
 باشد، حکم آن اتصال است. می

کهف: آیۀ55 ت  اݦݦݩݩݦ م  >، 21.  ک  ال  ا ݦݦݦݩ ذ  ݧ   .< ابل  هݧ
 .7. فرقان: آیۀ50
م  >، 21. معارج: آیۀ52 ذ   اݦݦݩݩ ف 

وال  ال   ر   .<ین  َکف 
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وه   -93 ن  ز  <>و  <َو  م  م  وه  ــــل   >کال  ا م    ص  ل»ن  َکد  ا» َو « ها» َو « اݗَ ل  « ی  ص  ق   لای َ
<و  م  وه  ن  ز  <>ک  و   >و  م  وه  صل( بیاور؛ همچنین)مدخول الم صورت متّ  را با هم )و به 3ال 

ل»تعریف( از  صل و با هم )ندا(، جدا نکن )بلکه باید متّ « یا»)تنبیه( و « هاء»و « اݗ 
  نوشته شوند(.

که بر خالف ق ابن صل یا منفصل صورت مت   اعده بهالجزری بعد از شمردن مواردی 
کلماتی می که بر خالف قاعده، تاء تأنیث آنها  آمده است، به بررسی   )ــة،ة(پردازد 

کشیده  به  .2نوشته شده است )ت(صورت تاء 
که  کلماتی  کرده است؛  کتاب النشر نخست، آنها را به دو قسم تقسیم  ناظم در 

که در مفرد و جم کلماتی   1ع بودنشان اختالف است.مفردبودنشان اتفاقی، و 
                                                                                                              

م  >، 70. نساء: آیۀ5 ل   اݦݦݦݩݩ ف  ؤ  م  ل  ه  و  ق   .<اء  ال 
ݭ  َت حاݦݦݩ ل  و  >سورۀ ص،  2. در آیۀ0 ن  ݫ ن  »از  «َت اݦݦݩ ل  »، طبق قاعده، ٍص<اݦݦݦݦݩݩ ين  م  باشند و در  جدای از هم می «ٍص اݦݦݦݦݩݩ م 

کرده ها نیز به قرآن که در  صورت منفصل و جدای از هم آمده است، ولی بعضی از علمای رسم، ادعا  اند 
که حرف تاء  مصحف عثمان دیده ݭ  ح»، متصل به «َت اݦݦݩ ل  »اند  ݭ   اݦݦݩ ل  »شده   هنوشت «ين  ݫ حݫ الجزری نیز بر  ؛ ابن«ين  ت 

 زند.  اساس این قول، این حرف را می
ذ  ، 2. مطففین: آیۀ2 <اݦݦݦݩݩ اݦݦݦݩݩ َک >و  إ  ون  ر  س  خ  م  ی  وه  ن  ز  و  و 

 
م  أ وه  م  »؛ بعد از واو جمع، الفی نیامده و ل  ضمیر  «ه 

 ق قاعده، الف جمع نیامده است.متصل است؛ طبق قاعده باید با هم خوانده شود، از همین رو طب
کلی در 2 که در آخر افعال به« تاء تأنیث». قاعدۀ  کشیده»صورت  بر این است  یا یاء  )تاء المبسوطه« تاء 

گرد»صورت  ( نوشته شده؛ مانند: قاَمت؛ و در آخر اسامی  مفرد، بهالمفتوحه )تاء المربوطه( نوشته « تاء 
ةشود؛ مانند:  می م  گر اسم، جمقائ  گر جمع سالم باشد، به؛ ا صورت تاء  ع بسته شود به دو صورت است: ا

ماتکشیده مانند:  گر جمع مکسر باشد، بهقائ  گرد نوشته می ؛ و ا ضاةشود مانند:  صورت تاء  .) ق 
 (.511، ص 2 رشیدشرتونی، مبادي العربیة في الصرف و النحو، ج

گرد، هاء تأنیث نیز می گفتهگون را این گویند و علت آن به تاء  که »اند:  ه  اصل در نگارش عرب این است 
که حالت وقفی و وصلی آن به«کنند حالت وصلی و وقفی را رعایت می کلماتی  صورت  ؛ از همین رو، 

که در حالت وقفی،  باشند، به« تاء» کلماتی  کشیده و  خوانده « تاء»و در حالت وصلی، « هاء»صورت تاء 
گرد»صورت  شود به می  داشته باشند.« ــة، ة»و وصلی « ــه، ه»قابلیت وقفی  نویسند تا می« تاء 

کلماتی ب کریم به  که بر خالف قاعده،  رمیدر قرآن  کشیده»صورت  به« گرد ءتا»خوریم  که « تاء  نوشته شده 
 الجزری به بررسی آنها پرداخته است. ابن

 .501، ص5الجزری، النشر، ج . ر.ک: ابن1



 
 

 

 
یس تجوید  َمة به ضمیمۀ راهنمای تدر  512 شرح َمنظوَمُة الُمَقد  

 

که مفردبودنشان، ات   اختالف است؛  فاقی است، در شیوۀ وقف بر  آخر آنها،کلماتی 
کلمه و به قرینۀ موارد  یشۀ  کسائی و یعقوب، طبق اساس و ر کثیر، ابوعمرو،  ابن 

که با تاء تأنیث )ــة، ة( نوشته شده، وقف به  اند ولی بقیه، بر  کرده« هاء»مشابه 
که با تاء تأنیث )ــة، ة( نوشته، وقف به ا اساس رسم و مواردی « هاء»لخط، آنجایی 

کشیده )ت( نوشته شده است، وقف به تاء نموده  اند. که بر خالف قاعده با تاء 
که مفردبودنش قطعی است، شش مورد آن، چند بار تکرار شده و بقیه، یک  مواردی 

  باشد. به ترتیب ذیل می بار بیشتر نیامده است. موارد آنها بر اساس منظومه،
ح  <َو  -94 َزه >م ت  ر  َ ی  ا ر َ الب   ُزف   ی   ج 

َزه کاف    عزاف   ُرومٍّ ُهوَذ َلا  الز  ُ ق َ  الب َ
ح   و با تاء نوشته شده، و )نیز با تاء نوشته شده در  6)در سورۀ( زخرف م ت<>ر 

، )و غیر از این هفت مورد، 1بقره )کهیعص(، 5، کاف4، هود3، روم8های( اعراف سوره
ْح »قیۀ موارد با تاء تأنیث ب ةر    نوشته شده است(.« م 

َزَهم -95 ی  جلٍّ ا 
ُ ی َ لاب  َ ها ی  عَمب ُ ان     ی  

وُذ الب   زاب ٌ ُعق ُ ب  ا َاج َ  «َهم  »َمع 
ت< عم  با هم )نحل و ابراهیم( آخرین  9)و( ابراهیم 8تای سورۀ نحل )و( سه 7بقره >ن 

دومی )که  10، )و سورۀ( عقودآنها، )که موارد اولی آنها با تاء تأنیث نوشته شده است(
ّم  »دنبالۀ آن(   11است.« ه 

                                                
ح  ، 20. آیۀ5 ون  ر  م  س  ق  م  ی   ه 

 
ون>أ ع  م  ج  ا ی  م   ٌر م  ی  َك خ  ب ِ ت  ر  م  ح  َك ... و  ر  ب ِ ت  ر   .< م 

ت  الل  ، 11. آیۀ0 م  ح  ن   ر  ر  >إ 
ن   ق  س  ح  م  ن  ال   .< ينیٌب م 

ل  ، 12. آیۀ2 ر  إ 
ظ  ان  ا  ی>ف  ت  الل  ث  ء  م  ح   .<ار  ر 

ت  الل  ، 72. آیۀ2 م  ح  ک  >ر  ر  < و  ب  ه   .ات 
ا<( ذ  1>کهیعص )، 0. مریم؟اهس؟: آیۀ1 ی   َکر  ه  ز  د  ب  َك ع  ب ِ ت  ر  م  ح  ر  ر   .ک 
وِئٰٓل، 050. آیۀ1

 
ت  الل  >أ م  ح  ون  ر  ج  ر   .<َك ی 

ت  الل  ،025. آیۀ7 م  ع  وا ن  ر  ک  <>و  اذ  م  ک  ی  ل  متها»در « هاء».ضمیر ع  ع   گردد. به بقره در آخر بیت قبلی باز می« ن 
ت  الل  ، 70. آیۀ0 م  ع  ن  <>و  ب  ون  ر  ف  ک  م  ی  ت  الل  ، 02آیۀ ؛ ه  م  ع  ون  ن  ف  ر  ع  ت  الل  ، 552ۀ ؛ آی<>ی  م  ع  وا ن  ر  ک   .<>و  اش 
ذ  ، 00. آیۀ1

ًر >ال   ف  ت  الل  ک  م  ع  وا ن  ل  د   ت  الل  >، 22؛ آیۀ<این  ب  م  ع  وا ن  د   ع  ن  ت  وه   ل  و  إ  ص  ح   .ا<ا ت 
 . عقود نام دیگر سورۀ مائده است.52
ک  ، 55. در سورۀ مائده: آیۀ55 ت  الل  >اذ  م  ع  وا ن  ٌم ر  و  م   ق  ذ  ه  م  إ 

ک  ی  ل  ، شبیه همین آیه است 7؛ اولی آن در آیۀ<  ع 
ذ  یث  >و  م  ولی دنبالۀ آن 

ه  ال    باشد. می <یاق 



 
 

 

 
 511  بر مرسوم خطقف و

 

ور   -96
ٌز َکالط ُ اط  م َ ف  ُ مان ُ ی  مزان َ   ُلق  ع  < ،ع  تل  ور   >ن 

ها َو الب  ُ  ی  
)در این موارد با  4و عمران 3گونه که در )سورۀ( طور ، همان2سپس فاطر1)سورۀ( لقمان

ع  <با تاء گرد  تاء کشیده آمده و غیر از این یازده مورد، در بقیۀ موارد، ةن  نوشته شده  >م 
ع  با تاء کشیده آمده، کلمۀ(  است وهمچنین ت  >ل   5در)دو مورد(به )سورۀ( آل عمران <ن 

ع  <؛ در بقیۀ موارد کلمۀ 6و )سورۀ( نور تل  ع  <با تاء گرد  >ن  ةل    نوشته شده است. >ن 
ٌت <َو  -97

 
أ َصص >امر  مزان َ الق َ وُسف َ ع  ُم،  ی ُ جزی 

ی ت  <ی َ عص  د َسَم ی    >م  ص  ق َ ج َ ُ  ع ی 
م  و  أت<>اݗ  ، 8، آل عمران7)در هفت مورد با تاء کشیده آمده است، سورۀ( یوسف ر 

م  <؛ و در بقیۀ موارد با تاء گرد 10، تحریم9قصص ةاݗ 
 
أ آمده است(؛ )و کلمۀ(  >ر 

ع  < ی تم  د  اختصاص دارد به )سورۀ مجادله که با(  >ص  <>ق  ع  ع می َسم    11شود( )شرو
ر  < -98 ،  >َت َشج  ان   خ 

ن  ت<الذ ُ ز   >س  اط 
ی ع  اَ الُکل ًا َو   ف  ز  ال  َو ُاج  ق  ݩݩ ی  ݧ ݧ ݧ  ز  اف   ݧ

ر  >)و با تاء کشیده نوشته شده، کلمۀ(  ، )و همچنین کلمۀ( 12)در سورۀ( دخان <َت َشج 
ن  ت< همگی )این سه مورد( و )سورۀ(  13در سورۀ( فاطر آن مورد سه که مورد، ، )درپنج>س 

ة<؛ )و بقیۀ موارد با تاء گرد 15و دیگری، )سورۀ( غافر14انفال ن    نوشته شده است(. >س 
                                                

ت  الل، 25. آیۀ5 م  ع  ن   .<  >ب 
ت  الل  ، 2. آیۀ0 م  ع  وا ن  ر  ک  م>اذ  ک  ی  ل   .<   ع 
م  ، 01. آیۀ2 َك  آ>ف  ب ِ ت  ر  م  ع  ن  ن ت  ب 

 
 .<أ

ت  الل  ، 522. آیۀ2 م  ع  وا ن  ر  ک  م>و  اذ  ک  ی  ل   .<  ع 
ت  الل  ، 15. آیۀ1 ن  ع  ل  ل  ع  ج  ن  ك  >ف  ی ال  ل  ب   ع   .< يناذ 
ت  الل  ، 7. آیۀ1 ن  ع  ن   ل 

 
ه>أ ی  ل   .<   ع 

ز  ، 15و22. آیۀ7 ع 
ت  ال 

 
أ ر   .یز  <>ام 

ر  آل عمران، 21. آیۀ0 م  ت  ع 
 
أ ر   .< ان  >ام 

ت  ، 1. آیۀ1
 
أ ر  < >ام  ن  و  ع  ر   .ف 

وٍط<، 52. آیۀ52 َت ل 
 
أ ر  وٍح و  ام  َت ن 

 
أ ر  <، 55و آیۀ >ام  ن  و  ع  ر  َت ف 

 
أ ر   .>ام 

<، 1و0. سورۀ مجادله: آیۀ55 ول  س  ی ت  الر   ص  ع   .>م 
وم، 22. آیۀ50 ق   َت الز   ر  ن   َشج   .< >إ 
 ، 22. آیۀ52

ل   ون  إ  ر  ظ  ن  ل  ی  ه  ل   ا>ف  و  
أ  ن  ت  ال  د  يس  ج  ن  ت  ل  ن  ت  الل   ن  ف  س  د  ل  ب  ن  ت  الل  یلً  ت  س  د  ل  ج  ن  ت  و  ا و  ل  ح   .<ایلً  ت 

ل  ، 20. آیۀ52 و  
أ  ن  ت  ال  َضت  س  د  م  ق  <>ف   .ين 

ت  ، 01. آیۀ51
ن  ت  الل  ال   ت  ف  ی>س  ل  د  خ  ب   یق  هع   .<  اد 
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کلمۀ  آورده و حال آن« تُسن َ »م بر را مقد  « َت َشَجَر »الجزری برای نظم شعری،  ابن که 
که در ابیات بعد می« َت َشَجَر » کلماتی  که تنها یک و  بار با تاء  آید از مواردی است 

گرد    آمده است.« ــة، ة»کشیده نوشته شده و در بقیۀ موارد با تاء 
ي  > -99 ت  ع  ر   ٌت >، <ٍن ق  ن   َعب   <ج  ط  > ف ی َوف َ ت  ف  تر  ی   ق  ت>َو  <ن ٌت اب  >َو  <، ب  م  ل   <ک 

ي  )و با تاء کشیده نوشته شده کلمۀ(  ت  ع  ر   ٌت<، 1ٍن<>ق  ن   ط  ، 2در واقعه >ج  ت  >ف   3<ر 
ت< ی   ق  ت<و   5ن ت<>اب  ، و 4>ب  م  ل    .>ک 
،اَ َسَط الَاو -100 ف   عزاف   ل  ب ُ م َو ُکل ٌ َما اج  َ زًذا ج  ا َو ف َ اء  ُعز ف  ف ݫ ع 

الب   ه  ی    ب 
کلّ 6وسط )سورۀ( اعراف کند که  ی در رابطه با کلماتی بیان می؛ )در پایان، یک قاعدۀ 

در مفرد و جمع آنها اختالف است( و هر آنچه اختالف است در مفرد و جمع آن، با تاء 
  ها خودداری ورزیده است(.شود )و از ذکر موارد آن )کشیده( شناخته می

کشیده نوشته شده است و با توج   که با تاء  کلمه در قرآن است  ه به اینکه، هشت 
که برخی،  گردیده  کلمات نیامده است، این امر باعث  ی در بسیاری از  الف مد 

کلمات را به  صورت مفرد بخوانند؛ مانند صورت جمع و برخی دیگر به این 
ب ِ » ت  ر  م  ل  ا         َك ک  م  ب ِ َکل  کلمات را به«َك ت  ر  گر این  صورت جمع بخوانیم،  ؛ ا

گر به می« تاء»صورت  وقف آن به صورت مفرد خوانده شوند در شیوۀ وقف  باشد ولی ا
کسائی و یعقوب، وقف  کثیر، أبوعمرو،  کسانی مانند ابن  بر آخر آنها، اختالف است؛ 

 اند. نموده« تاء»بر الخط، وقف  اند و بقیه بر اساس رسم کرده« هاء»به 

                                                
ل َك <، 1آیۀ . قصص:5 ٍن ل ی و  ي  ت  ع  ر    .>ق 
ع  ، 01. آیۀ0 ت  ن  ن    .< یم>و  ج 
ت، 22. روم: آیۀ2

َت الل  ال   ر  ط  ه   ی>ف  ی  ل  اَس ع  ر  الن   ط   .ا<ف 
ت  الل  ، 01. هود: آیۀ2 ی   ق  <>ب  م  ک  ٌر ل  ی   . خ 
ر  ، 50. تحریم: آیۀ1 م  ن ت  ع  م  اب  ی  ر  <>و  م   .ان 
ن  ، 527. آیۀ1 س  ح  َك ال  ب ِ ت  ر  م  ت  َکل  م    .< ی>و  ت 
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کلماتی می ابن که ابتدای آنها  الجزری در پایان، به بررسی نحوۀ ابتدانمودن از  پردازد 
کن است و نیاز به همزۀ وصل دارند )ابیات  که آنها در پایان مبحث 525-522سا  )

یان قرآن را از  نحوۀ وقف کلمات آورده شد؛ و پس از آن، قار وقف به »نمودن بر آخر 
که آنها نیز به522-521دارد )ابیات بر حذر می« حرکت عنوان مقدمۀ ورود به مبحث  ( 

کلمات نحوۀ وقف»  تذکر داده شد.« نمودن بر آخر 
پردازد و بر محمد و آل محمد؟لص؟ و  می هیل  ا   ثنای و حمد به پایان در ایشان

ک   فرستد. طینت آن حضرت درود و سالم می اصحاب پا
د  -106 یَو ف َ ݧ ݧ  ص ݧ ق َ َمه ی َ د َ َی الُمق َ م  ط 

اݦݦݦݩݩݩ   ی َ ق  ث  ی ل  َمهم  د  ق  ن   ی َ
زا  یݘ  الق ُ  ر 

مه را، از طرف خودم برای قاری قرآن، هدیه ّد ق  تحقیق پایان یافت نظِم من ُم  و به
  باشد. می

مُد ل ل   -107 اُم  ه  َو الجَ ب  لاݦ   َلها ج   م َ الص َ ُ لاُم ی  عُد َو الش َ  ه ُ ی َ
  آن است، سپس درود و سالم، بعد از آن.عنوان(ختم  وحمد وسپاس ویژۀ خداوند،)به

کرم را خداوند  به الجزری ابن مقدمۀ بر شرحی داد توفیق کوچک بندۀ این به که شا
 در که توضیحاتی معتبر، تجویدی   های کتاب از استفاده با و بنویسم فارسی زبان
 لیالی برکت به متعال ندوادخ امیدوارم. بیافزایم آن بر بود تأثیرگذار قواعد بهتر فهم
 را آن و بپذیرد را ناچیز اثر این است، مقدمه شرح نگارش پایان با مصادف که قدر

 .دهد قرار آخرتم ذخیرۀ
  .گردد می یادآور خاتمه عنوان به را نکاتی پایان در

 خاتمه
که آشنایی با آنها، برای  خاتمۀ بحث اختصاص به توضیح و بررسی مطالبی دارد 

یان و معل   کریم الزم و ضروری است تا در هنگام رو بروشدن با آنها، با قار مین قرآن 
 مشکلی مواجه نشوند.
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 رکوع -1
که  خداوند متعال در قرآن ر  و »کریم از همۀ مسلمانان خواسته  هر قدر برای آنها ُمَیس 

گرامی اسالم؟لص؟ و ائمۀ 5«پذیر است به قرائت قرآن بپردازند امکان ؛ پیامبر 
کریم سفارش  معصومین؟مهس؟ نیز همیشه مسلمانان را به قرائت و حفظ قرآن 

نان نسبت به معارف تا مسلما 0«افضل عبادات قرار داده بودند»را  فرمودند و آن می
کنند؛  بینیم  می از این روقرآن و اصول و فروع دین مبین اسالم، آشنایی الزم را پیدا 

عنوان یک درس روزانه، جزء  برنامۀ زندگی خود  بیشتر مسلمانان، قرائت قرآن را به
کس به اندازۀ توانش به قرائت قرآن می قرار می  پرداخت. دادند و هر 

که از  ی تسهیل امر، به تقسیمعلمای صدر اسالم برا کریم پرداختند  بندی قرآن 
ربع و ... و  2و هر حزب به  2حزب 2جزء و هر جزء به  22جملۀ آنها، تقسیم قرآن به 

ی قرار دادند. دادن هر یک از این تقسیمات، نشانه برای نشان  های خاص 
که در مجموع،  «رکوعات»ها،  بندی از جملۀ این تقسیم رکوع  110قرآن است 

کلمۀ  «ع»را  باشد؛ نشانۀ آن می که حرف آخر  را روی  است و آن «رکوع»قرار دادند 
که پایان رکوع است، اضافه نمودند؛  شمارۀ آیه   .عای 

که دارای معنای مستقلی می حلقه»«: رکوع»  .«باشد ای از زنجیرۀ مقاصد سوره است 
 آن، دو نظر وجود دارد:و معیار  « رکوع»ها به  بندی  سوره در رابطه با تقسیم

در دو رکعت اول نمازهای روزانه، باید اضافه بر سورۀ حمد، مقدار دیگری از  قرآن  -5
گردد باید بین آن  خوانده شود، و برای اینکه نمازخوان، از آیات تالوت شده بهرمند 

کمک می آیات، پیوستگی  معنوی برقرار باشد؛ رکوعات سوره کند تا  ها به نمازخوان 
که  را قرائت نماید، به هر رکعت، مقدار مشخصی از آندر  ویژه در ماه مبارک رمضان 

ی داشته  بسیاری از مسلمانان، عالقه مندند تا یک ختم قرآن در نمازهای مستحب 

                                                
ا م  . 5 ؤ  ر  اق  ن  ال  >ف  ر  م  ی س َ ر  ا ت  اق  ل: آیۀ< نء  م   .02، مز 
آن». 0 ر  ق  ة  ال  اء  ر  ة  ق  اد  ب  ع  َضل  ال  ف 

 
کتاب الصالة، « أ ب؛ وسائل الشیعة، 

َ
راَءة  الُقرآن  َو َلو فأ اَلةَغی یواُب ق  ، ر  الص َ

 .510، ص1 ، ج52، حدیث55باب
 اند. بندی نموده حزب تقسیم 0. بعضی هر جزء را به 2
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کل قرآن را در ماه با شبی ده نماز دو رکعتی می رو این از؛ 5باشند رمضان،  مبارک توانند 
کنند.  ختم 

که کار در نمازهای  الزم به ذکر است  بر اساس فتوای مراجع تقلید شیعه، این 
ی جایز است ولی در نمازهای واجب، اضافه بر سورۀ حمد، باید یک سورۀ  مستحب 

 هر چند آن سوره، طوالنی باشد. 0کامل خوانده شود
که در سال -0 مراجع المصاحف »هجری قمری توسط  5212در آخر قرآنی 

 :تأیید شده، آمده است« المصریه
فی  رآِن الُق  فُظ ِح  ریُد ن یُ َم لِ  ِة ی َ وِم الیَ  ِة ص َ الِح  ِن َع  ٌة بارَ ِع  َو ُه  َو » ،«ع»هکذا  «رمز الرکوع»

 که کسی برای روزانه سهم: از است عبارت آن و «ع» است چنین رکوع رمز  ؛ «ینعاِم 
 .نماید حفظ سال دو در را قرآن خواهد می

 در را بقره مثل طوالنی سورۀ یک توانند نمی کنند، حفظ را قرآن خواهند می که افرادی
 که این به توجه با و نمایند تقسیم تر کوتاه قطعات به را آن باید لذا کنند حفظ روز یک

گر  و تر آسان آن، حفظ باشد، برقرار معنوی پیوستگی شده، حفظ آیات بین ا
 سوره، ره معنای و مقاصد به هتوج   با از این رو بود؛ خواهد بیشتر نیز آن ماندگاری

 حفظ به مشخص برنامۀ طی قرآن، حافظین تا اند نموده تقسیم قسمت چند به را آن
 .بپردازند آنها

 َفتح و اماله -2
باشد و در اصطالح قرائت،  می «گشودن و بازنمودن»معنای:  در لغت به« َفتح»

که بعدش »عبارت است از:  گشودن و بازنمودن دهان، برای ادای حرف مفتوحی 
 .«باشد الف آمده

که  ی»و آن، هنگامی است  صورت خالص و بدون تمایل به حرفی  به« الف مد 
 دیگر، تلفظ شود.

                                                
ک  الَ ل   إشارٌة « ع»تالوة: حرف . حسین شیخ عثمان، حق ال5   ن  ما

 رآَن الُق  َم خت  ن یَ اَ  راَد ن اَ َم کوع ل  وا الر ُ دبَ تی نَ ال َ
 مضان.ن رَ راویح م  الت َ  الة  فی َص 

 .122، ص 5. سید محمدکاظم یزدی، عروة الوثقی، فصل فی القراءة، ج 0
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ط»و  «شدید»را به دو قسم  «َفتح»  اند. تقسیم نموده «متوس 
گشودن در تلفظ حرف مفتوح می«َفتح شدید» که لهجۀ غیرعرب : نهایت  ها و  باشد 

که در هنگام تلفظ صدا به را درشت و پرحجم  ، همیشه آن«آ»ی ویژه ایرانیان است 
 کنند و در لهجۀ اصیل عرب و قرائت قرآن وجود ندارد. ادا می

ط» کم : تلفظ فتحه است به«َفتح متوس  حجم؛ از این رو به آن،  صورت نازک و 
گفتهه «ترقیق»  5گویند. هم می «تفخیم»ماله، به آن اند، و بعضی در تقابل با ا   م 
باشد و در اصطالح قرائت، عبارت  می «نمودن متمایل»ای: معن در لغت به  ،«إماله»

کسره و الف به یاء متمایل»است از:   ؛«شدن صدای فتحه به 
که الف، منقلب از یاء، و یا اینکه بعد از حرف الف، حرف  و آن، هنگامی است 

 0مکسوری آمده باشد.
 اند. تقسیم نموده «کبری»و  «صغری»را به دو قسم  «اماله»
کسره می : متمایل«غریامالۀ ص» کمی از صدای فتحه به  باشد و به آن،  شدن مقدار 
گفته می« تقلیل، تلطیف و بینابین»  شود. نیز 
کسره می : متمایل2«کبری امالۀ» یادی از صدای فتحه به  باشد و به  شدن مقدار ز

ه»آن،  گفته می« امالۀ تام   شود. نیز 
کسائ «صغری امالۀ» کوفی است و به روایت از اختصاصات قرائت حمزه و  ی  

کلمۀ  ا<حفص از عاصم، تنها در  ه  یݧ  ر  ج  که صدای فتحۀ راء به  2>م  نقل شده است 
کسره متمایل شده و الف بعد از آن به سمت یاء میل پیدا می کند و در این  سمت 

کاماًل تبدیل به  صورت، حرف راء ترقیق می که فتحه و الف،  گردد و باید دقت نمود 
ی نشود.کسره و یاء م  د 

                                                
 .01، ص0الجزری، النشر، ج . ابن5
 .7ص ،2؛ استرآبادی، شرح رضی، ج22. همان، ص0
ن  الیاء  و  »؛ 27. محمود خلیل الحصری، احکام قراءة القرآن الکریم، ص2 ٌة م  ریب  بری، ق  لألف ف ی الامالة الک  ا 

ة ی  ف  الأصل  ن الأل  ٌة م  ریب  غری، ق   .«ف ی الص  
 .25. هود: آیۀ2
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 مالههدف و فایدۀ ا  
که  : مشخص«مالهاِ  فایدۀ و هدف» کلمه در مواردی است  یشۀ  الف، »ساختن ر

لت در تلفظ است؛ این سهولت با وو همچنین سه« منقلب از یاء باشد
کسره انجام می نزدیک که به فتح )فتحۀ  ساختن صدای فتحه به  کسانی  پذیرد؛ اما 

  5باشد. ت فتحۀ موجود در متن میخاطر رعای اند به خالص( خوانده
 یادسپاری

جای عالمت فتحۀ راء در  ها برای راهنمایی قاری قرآن، به در بعضی از قرآن -5
ا< ه  یݧ  ر  ج  ج  اند  دایرۀ سیاه تو ُپر و یا شکل لوزی زیر حرف راء قرار داده >م  ا، ر>م  ه  یݧ 

ج   ا<رم  ه   .یݧ 
گویش مشهور عرب است؛  -0 ماله، دو  گویش اهل حجاز )قسمت َفتح و ا  َفتح را 

گویش اهل َنجد )قسمت شرقی جزیرة العرب( بیان  ماله را  غربی جزیرة العرب( و ا 
 اند. کرده

کرده -2 ماله، در رابطه با حرکت فتحۀ قبل از هاء  تأنیث نیز بیان  اند؛ ادای  َفتح و ا 
َمه  گویند؛ مانند صورت خالص را نیز َفتح می تأنیث به ی  حرکت قبل از ها ، : فاط 

کسره، )شبیه صدای َصی   فارسی(، مانند: « ا  »َحَه؛ و تمایل صدای فتحۀ آن به 
ه.  ه، َصیح  م   فاط 

 تحقیق و تخفیف همزه -3
 شود. تلفظ می «تخفیف» و« تحقیق»صورت  در زبان عرب به «حرف همزه»
که به آن، «تحقیق همزه» قه»،  گویند، تلفظ همزه است از  نیز می «همزۀ محق َ
م سنگین است، م ة، و این برای دستگاه تکل  خرجش همراه با صفات َنبرة و شد 

کن باشد؛ از این رو بعضی از اقوام عرب )مثل قریش( برای  به گر همزه سا ویژه ا
که به این حالت،  تر تلفظ می را سبک کاستن از این سنگینی، آن تخفیف »کردند 

 گویند. می« همزه

                                                
 .21، ص0الجزری، النشر، ج . ابن5
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ف همزه و یا حرف قبل  و بعد از آن، تلفظ به رحتوجه به حرکت  با «تخفیف همزه»
که در  امکان« ذفَح  قل وذف و نَ سهیل، َح بدال، تَ اِ »یکی از چهار صورت  پذیر است 

 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

 
أ ، إ  ن   م  م 

 
أ
 
ن  ان، أ م  شوند:  که خوانده می «ت 

یم  » ، ا  ن  ام  ن  ء  م  وت   .«ان، ا 
َله»که به آن « تسهیل همزه» گویند، تلفظ همزه است بین دو همزه  نیز می «همزۀ ُمَسه َ

ی هم که در مثال  و حرف مد  ع  >جنس با حرکت آن، به این صورت 
 
أ
 
ی ٌ أ م  ، همزۀ 5<ج 

ن  >ل دوم را بین همزه و الف، و در مثا
 
أ
 
ل  أ ، همزۀ دوم را بین همزه و واو، و در مثال <ز 

ذا< إ 
 
 شود. ، همزۀ دوم را بین همزه و یاء خوانده می>أ
گویند، حذف یکی از همزه است در  نیز می «همزۀ محذوفه»که به آن  «حذف همزه»

 >َش عبارت 
ݦ
< ء  آ ه  ن َشر 

 
 .أ

، نقل حرکت همزه است گویند نیز می «همزۀ منقوله»که به آن  «نقل و حذف همزه»
کن قبل از خود و حذف همزه در قرائت می باشد؛ مانند:  د  به حرف سا ف   >ق 

 
<أ ح  که  ل 

د  شود:  خوانده می <ف   >ق  ح   .ل 

 کلمات دووجهی در قرآن -4
کلماتی برمی کریم به  که به دو وجه قرائت می در قرآن  شود؛ برخی مربوط به  خوریم 

که به ذکر آنحروف و برخی مربوط به حرکات اس  پردازیم: ها می ت 
کلمۀ -2-5 ط  چهار  ص  ب  ًة 0>ی  ط  ص  ون  2، ب  ر  ط  َصی  م  ل  رٍ  2، اݗ ط  َصی  م   و هم  «صاد»را هم با  <1، ب 

                                                
کلمۀ5 ج  > . در قرائت حفص از عاصم، همزۀ دوم در  ع 

 
أ
 
ی ٌ أ ها،  ، تسهیل شده  و نشانۀ آن در بعضی قرآن<م 

ی ٌ >باشد؛ به این شکل:  دایرۀ مشکی تو ُپر می م  ج  اع   .22، فصلت: آیۀ<ء 
 .021. بقره: آیۀ0
 .11. أعراف: آیۀ2
 .27. طور: آیۀ2
 .00. غاشیه: آیۀ1
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کرد؛ از این رو در نگارش بعضی از قرآن می «سین»با   «سین»ها، یک  توان قرائت 
  اند. قرار داده «صاد»صورت ریز، باال یا پایین حرف  به

کلمۀ اولالزم  که خواندن دو  ًة به ذکر است  ط  ص  ، ب  ط  ص  ب  کلمۀ آخر   «سین»با  <>ی  و دو 
ٍر< ط  َصی  م  ، ب  ون  ر  ط  َصی  م  ل  ها، از  مشهورتر است؛ از این رو در بعضی از قرآن «صاد»با  >اݗ

کلمۀ آخر، حرف سین را زیر  کلمۀ اول، حرف سین را باالی حرف صاد و در دو  دو 
 ند.ا حرف صاد قرار داده

ًفا>کلمات  -2-0 ٍف، َضع  نیز نقل شده  «ضمۀ ضاد» با« فتحۀ ضاد»اضافه بر   5<َضع 
 ارحجیت دارد. 0است، اما با فتحه

کلمات باید به یک حالت خوانده شود؛  یا با فتحه و یا با  الزم به ذکر است، این 
ه؛ پس نمی ه « َضعف»توان یکی را با فتحه  ضم  د؛ خوان «ُضعف»و دیگری را با ضم 

ۀ ضاد قرائت نمود. توان یک اما می  بار همه را با فتحۀ ضاد و بارد دیگر با ضم 
گر رعایت  - 1 کریم است، بنابراین ا ت قرائت قرآن  علم قرائت و تجوید برای صح 

ی  کل  گردد، بر اساس قاعدۀ  َما »بعضی از قواعد منجر به عدم فهم صحیح از آیات 
ن عام  ا    َوَقد ُخص َ م 
ان، آن قاعده را تخصیص بزنیم و بر خالف قاعده عمل تو می« ال  

که قابل تخصیص هستند را با ذکر دلیل  2کنیم. کلی  برای نمونه: دو مورد از قواعد 
 شویم. متذکر می

ل  <سورۀ یوسف  11آیۀ  - 5 - 1 ی م  ... ف  ل  ال  الل  ع  م  ق  ه  ق  ث  و  ه  م  و  ات  ا ء  یٌل م   ک  ول  و  ق   .>ا ن 
گذاردند  یوسف( حضرت )برادران آنها که وهنگامی» پیمان استوار خود را در اختیار او 

گفت: خداوند نسبت به آنچه می  «.گوییم، ناظر و نگهبان است )حضرت یعقوب( 
ر تضمیر مست« قاَل »باشد و فاعل  مبتدا و مقول قول حضرت یعقوب می« لل  ݗ ا»کلمۀ 

که به حضرت یعقوب برمی می  و  )یعقوب( اال  ه  ق  <گردد، یعنی:  باشد 
ی م  ݗ  ل   ول  ق  ا ن  لل  ع 

کیٌل   .>و 
                                                

 .12. روم: آیۀ5
کلمات 0 ف  ».  ًفا»و  « َضع  ف  »و روایت حفص است؛ اما ائت عاصم ر، )با فتحۀ ضاد( به ق«َضع  و  « ُضع 
ًفا»  ، )با ضمۀ ضاد( را حفص از نزد خود قرائت نموده و قرائت عاصم نیست.«ُضع 

توانند این مطلب را با اساتید قرائت و تجوید در میان بگذارند  باشد، عزیزان می . این برداشت مؤلف می2
 و نظر آنها را نیز بخواهند.
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ال  الل  »وقتی عبارت  را پشت سر هم خوانده شود، طبق قاعده همزۀ وصل در  «ق 
کالم، ساقط می که  شود و چنین به نظر می وسط  باشد، در « قال»فاعل  «الل  »رسد 

که  گر بر خ مبتدا و مقول قول حضرت یعقوب می« الل»حالی  الف باشد. ولی ا
ال  ا»قاعده، همزۀ وصل را بخوانیم و بگوییم   ق 

ی...ݗ  ل  این توهم پیش نخواهد آمد « لل  ع 
کلمۀ  گر بین  ال  »به ویژه ا  ا»و  «ق 

کلمۀ  «لل  ݗ  کوتاهی نیز صورت بپذیرد؛ و یا بر  مکث 
کوتاه، ادامه می «الق  » کن و با مکثی   دهیم عمل سکت را انجام دهیم، الم قال را سا
ال  » کوتاه(  ،«ق   ا» )مکثی 

یل  ݗ  ک  ول  و  ق  ا ن  ی م  ل   .«لل  ع 
د  ل  < 51سورۀ نمل، آیه  - 0 - 1 م  ح  ا ال  ال  ًما و  ق  ل  ان  ع  م  ی  ل  ود  و  س  او  ا د  ی ن  ات  د  ء  ق  ل  ی ل   و  ذ 

ه  ال  
ين   ن  م  ؤ  م  ه  ال  اد  ب  ن  ع  یٍر م  ی َکث  ل  ا ع  ن  ل  ض َ  .>ف 

گفتند: ستایش خدایی و البته به داوود و سلیمان دانشی » )ویژه( دادیم و آن دو 
که   «.ما را بر بسیاری از بندگان مؤمنش فضیلت بخشیدراست 

د  ل  »عبارت  م  ح  ل 
ی...ل   اݗ  ذ 

باشد، از این رو  مقول قول حضرت داوود و سلیمان می« ه  ال  
ا»کلمۀ  ال  گر عبارت  «ق  د  ل  »با لفظ تثنیه آمده، ا م  ح  ا ال  ال  ...ل   ق  پشت سر هم خوانده  را« ه 

بر اثر التقاء « اال  ق  »شود و الف مدی  شود، طبق قاعده، همزۀ وصل خوانده نمی
کنین نیز خوانده نمی گونه  سا د  »شود، در این صورت، عبارت آیه، این  م  ح  ال  ال  « ق 

شود، برای اینکه این  خوانده خواهد شد، و فعل تثنیه، به صورت مفرد، خوانده می
د  ا»ن حل  شود، بر خالف قاعده، همزه وصل مشکل در خواند م  ح  ل 

خوانیم تا  می «ݗ 
کنین پیش نیاید و لفظ  ا»التقاء سا ال  به صورت تثنیه خوانده شود، به این  «ق 

د  ل  »صورت:  م  ح  ل 
ا اݗ  ال  ...ل   ق  کوتاهی روی  «ه  گر این نحوۀ خواندن با مکث  و به ویژه ا

ا»کلمۀ  ال  ا»د  الف مدی انجام بپذیرد و یا با م «ق  ال  همراه باشد، بهتر خواهد بود،  «ق 
 چون اضافه بر مد منفصل، مد  معنوی نیز خواهد بود.



 

 

 
 
 
 

 

 

 بخش دّوم
 

 

 های آموزش و کلاسداری مهارت
 

 همراه با
وش تدريس تجوید قرآن کریم  ر

 



 

 

 
 
 
 

 پیشگفتار
می» که به دانش نظری و تجربۀ عملی نیاز دارد و معل  «معل  مین ، حرف ایست 

کامل داشته باشند تا آموزش ارجمند باید با آخرین فنون  کالسداری آشنایی  و 
کالس، بتوانند مطالب خود را به آسانی به متعل   کنترل  مین منتقل نمایند، از ضمن 

که برای  پرداختههایی  مهارتسی راین رو نخست به بر کالسداری ایم  الزم آموزش و 
یس مباحث ت کریم جوید است و در ادامه روش تدر گروهقرآن  های مختلف  را برای 

 ایم. به صورت فشرده توضیح داده
 



 

 

 
 
 
 

کالسداری مهارت  های آموزش و 
 

و  ال ذ  <  ف   یه 
ث  ع  ولً  یب  س  ين  ر  ی   م  

لأ  م   اا  ه  ی 
ل  وا ع  ل  ت  م  ی  ه  ن  ام  م  ء  ه  م  ل   ع  م  و  ی  یه  ک   ز  ه  و  ی  یات 

ت   ک  ن  ال   و  إ 
ة  م  ک  ح  ف  َک اَب و  ال 

ل  ل  ب  ن  ق  وا م  ب  ي َضل  ان   >يٍن اٍل م 
که» کسی است  شان برانگیخت دها رسولی از خو نخوانده درمیان درس او)خداوند( 

کفر و انتا آیاتش را بر آنها بخو ند و )در پرتو تالوت این آیات( آنها را ) از هرگونه شرک و 
کتاب و حکمت  به آنها ب کند و  کیزه  ک و پا یاموزد، هر چند انحراف و فساد( پا

گمراهی آشکار بودند  «.پیش از آن، در 
ی بشر معرفی شده است. م و مرب  کریم، پیامبر اعظم؟لص؟ به عنوان معل   در قرآن 

م یکی از ارکان مهم آموزش می که در تعلیم و تربیت  در دنیای امروز نیز، معل  باشد 
که:ری دارد؛ بارها صاحب نظران اظهار داشته انسل جوان، نقش مؤث    ند 

م خوب داشته باشیم و سایر جهاِت نظام آموزش و پرورش هم ناقص باشد، » گر معل  ا
ت تعلیم و تربیت خواهیم داشت کیفی   .«باز امید فراوان برای ِاصلح 

مین  ل اساسی در فرهنگ جامعه باید نخست از معل  که هرگونه تحو  تردیدی نیست 
که بدون دسترسی به م گردد، چرا  مین شایسته و وارسته  نمی توان و مربیان آغاز  عل 

کید فراوان  به توفیق در امر تعلیم و تربیت امید بست، از این رو در تعالیم اسالمی،تأ
م شده است. ی و معل  صالح خود مرب   بر ا 

که دارای خصوصیات اخالقی و علم و  با عنایت به ویژگی م شایسته  های یک معل 
های الزم از جهت فنون  ک ها و مهارتباشد، باید تکنی معرفت در رشته خود می

کالسآموزش   داری نیز آشنا باشد. و 
مین ارجمند با پاره و های الزم، جهت آموزش  ای از فنون و مهارت در اینجا معل 

 آشنا خواهند شد.کالسداری 
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کیست؟  معّلم و مرّبی 
که بداند: کسی است  ی  م و مرب   معل 

 )مشخص بودن محتوای درس(؛ آموزد؟ . چه می6
که می8  آموزان(؛ )شناخت دانش آموزد؟ . به 
 )داشتن روش مناسب برای آموزش(؛ آموزد؟ . چگونه می3
  )داشتن هدف عالی برای آموزش(. . برای چه می آموزد؟4
 آموزد؟)مشخص بودن محتوای درس( . چه می6

کالس، بداند چه چیزی را می که قبل از برگزاری  کسی است  ق  م موف  خواهد  یک معل 
ر می انشبه د کالس و  آموزانش بیاموزد؟ و این وقتی ُمیس  که هدف او از برگزاری  شود 

ص باشد.  زمان آن، مشخ 
ت های مستمر در طول زمان آموزش»، عبارت است از: «هدف» الی   .«نتیجۀ نهایی فع 

کجاست، هرگز گزینش بهترین راه رسیدن به آن  نمی تا فرد نداند مقصدش  تواند به 
 بپردازد.

الی   که هدف تفع  گرفت  ها و  های آموزشی زمانی صحیح و درست انجام خواهد 
ت الی  ن شده باشند و پرسش منظور فع  که برای سنجش   ها به روشنی معی  هایی 

شوند هنگامی صحیح و معتبر  آموزشی طرح می یابی به نتایج مهم    میزان دست
گردیده ب ن شدۀ صریح، طراحی  که براساس نتایج معی   اشند.خواهند بود 

گر هدف های آموزشی، دقیق و روشن بیان نشده باشند هیچ مبنای معتبری برای  ا
 های آموزشی، وجود نخواهند داشت. احی وانتخاب مواد ووسایل، محتوا و روشطر  

گر هدف ت اضافه بر آنها ا الی  ، موزشی به وضوح بیان شده باشندآهای  های فع 
ها، سازمان  برای دست یافتن به آن هدفخود  های   کوشش توانند به آموزان می دانش

 و جهت دهند.
کل   ق اهداف   ای( تبدیل نمود. های جزئی )مرحله ی، باید آنها را به هدفبرای تحق 

کل   باید آنها را به اهداف جزئی و رو آیند، از این  ی در دراز مدت به دست میاهداف 
ق اهداف جزئی و مرحله مرحله کرد و برای تحق  باید آنها را به ای،  ای تبدیل 
 های رفتاری تبدیل نمود تا قابل وصول و دسترسی باشند. هدف
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که نوع رفتار و  هایی اطالق می به آن دسته از هدف «:اهداف رفتاری» شوند 
ت که انتظار داریم، دانش قابلی  کسب  هایی را  ت آموزشی  الی  آموزان پس از فع 

کند. ص   نمایند، مشخ 
کمک  م  که از دانش میاهداف رفتاری، به معل  آموزان  کند تا نحوۀ ظهور رفتارهایی را 

ت بیشتری مشخص نمایند، مواد آموزشی و رو یس مناسب  شانتظار دارد، با دق  تدر
های تعیین شده انتخاب و به آسانی نتیجۀ یک دورۀ  را برای رسیدن به هدف

کند. رآموزشی را به صورتی مؤث    ارزشیابی 
که هدف ایی، این سؤال مطرح میهای اجر هدف بعد از مشخص شدن   ها به  شود 

ق یابند تا نتیجۀ بهتری به َدست آید؟  چه ترتیبی باید تحق 
گونه های   فده که یادگیری از ساده به مشکل  اجرایی را باید به  کنیم  ب  ای مرت 

ای نیز باید بر  اجرایی و مرحله های ختم شود و اضافه بر آن، سلسله مراتب  هدف
  ا با یکدیگر تعیین شود.اساس ارتباط آنه

 ارتباط اهداف، معمواًل به سه شکل است:
های  های پایین تر، پیش نیاز هدف هدفارتباط تسلسلی و یا ارتباط متوالی:  .5

گرفته نشده، نباید  باالتر می که مطالب مربوط به هدف قبلی فرا  باشند و تا زمانی 
 موزش داد.آمطلب مربوط به هدف بعدی را 

آموزش مطالب مربوط به هدف، پیش یا پس از و یا ارتباط موازی:  ارتباط همتراز .0
 های دیگر، امکان پذیر است. هدف

 باشند. بعضی تسلسلی و بعضی همتراز می ارتباط ترکیبی: .3
کریم می ه به این مقدمه، به سراغ آموزش قرآن   رویم. با توج 

کالس قرآن  م قرآن باید از همان روز نخست، هدفش از برگزاری  ص باشد مشخ  معل 
یس چه  ۀخواهد چه چیزی را در رابطه با قرآن آموزش دهد؟ و در پایان دور که می تدر

 هایی باید از خود بروز دهند؟ آموزان دارد؟ و آنها چه توانایی انتظاراتی از قرآن
، تجوید، صوت و یدر رابطه با قرآن مسائل فراوانی مطرح است: روخوانی و روانخوان

 حفظ و ... . ،هیمحن، ترجمه و مفالَ 
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هر یک از روخوانی، و روانخوانی، تجوید، صوت و لحن، ترجمه و مفاهیم، حفظ و 
که معل   یس می م  ... اهدافی هستند  نظرش باشد؛ با این  تواند مد    قرآن قبل از تدر

کل   کدام از اینها اهداف  که برای تحق  حال، هر  های  قشان باید به هدفی هستند 
 .ای تبدیل شوند مرحله

کل   کلس اهداف  کریمتجوید روخوانی و »ی از   چیست؟« قرآن 
که قرآن خوانی  آموزان با اصول و قواعد صحیح هدف از آموزش روخوانی این است 

کتابت و عالمت )روخوانی( آشنا شوند و بتوانند تمامی قرآن را به  گذاری قرآن از نظر 
که صورت روان و بدون غلط بخوانند، و هدف از آموزش تجوید  این است 

صفات  ن با اصول و قواعد صحیح خوانی قرآن از نظر مخارج حروف واآموز قرآن
که این حروف را از یکدیگر تمییز می زه  دهند و صفات عارضی و  ذاتی و ُمَمی  

که قرائت قرآن را فصیح و روان می سازد آشنا شوند. نه   مَحس  
ال م   تی  پس تمامی فع  خوانی  همین چارچوب )صحیح قرآن باید در های آموزشی معل 

کتابت احیو تلفظ صحیح حروف گذاری عالمت ،از نظر  های آموزشی  ( باشد، طر 
یس  ه انجام میکهایی  یابگیرد،ارزشی که صورت می که در پایان تدر دهد،انتظاراتی 

 رود و همه و همه باید در همین چهارچوب باشد. آموزان می از قرآن
کل   کرد. )مرحله داف جزئیی را باید به اهاین اهداف   ای( تبدیل 

کلمات از  که  برای آشناشدن با روخوانی، نخست باید با حروف قرآن آشنا شد، چرا 
که صحت  بایست با عالمت شوند و سپس می حروف تشکیل می هایی آشنا شویم 

کلمات  مال و انشاء   کشیده است و بعد از آن باید با قواعد ا  قرائت قرآن را به تصویر 
گر یاد دارند، و برای آشنا شدن با تجوید ، نخست باید آشنا  کم و یا ز که حرفی  با دید 

ی از حروف دارای مخرج مشترکی ضه به اینکه بعمخارج حروف آشنا شد و با توج  
که این حروف را از یکدیگر  صفات و ویژگی باشند باید با می زه  های ذاتی و ُمَمی  

گردید و بعد از آن  متمایز می که در هنگام  با صفات و ویژگیسازد آشنا  هایی 
کلمات و آیات عارض می شود تا آیات  گردد و باعث می ترکیب حروف در قالب 

ل   گردد.ا   هی به صورت فصیح و روان قرائت 
م و تأخ  قدم بعدی، مشخ   باشد؛ ارتباط بین آنها  ر این مطالب میص شدن تقد 
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ک نیاز مرحله  دام مرحله پیشچگونه است؟ تسلسلی و متوالی، یا همتراز و موازی؟ 
کامال مشخ     ص شود.بعدی است؟ باید 

که می8  آموزان( آموزد؟)شناخت دانش . به 
گاهی یافتن معل  یک معل   یس باید مخاطب خود را بشناسد. آ م از م، پیش از تدر

آموزان از مهمترین  های دانش های جسمی، شناختی و عاطفی و توانایی ویژگی
 د.رو وظایف وی به شمار می

گر یک معل   کافی از دانشا کسب نکند، به هیچ م، شناخت  وجه نخواهد  آموزان 
کالس   توانست شیوه های مناسبی را برای اجرای فرایند یاد دهی )یادگیری( در 

 درس انتخاب نماید.
ت می مطالب آموزشی را بدون توجه به توانایی و قابلی  گر معل  آموزان،  های دانش ا

کند و مطالب آم وزشی برای آنان مشکل باشد، نه تنها یادگیری مطلوب ُرخ انتخاب 
ت نخواهد داد، بلکه دانش الی  های آموزشی دلسرد و دلزاده  آموزان نسبت به فع 

گر مطالب جدید، پیش دانسته کند، نه تنها  خواهند شد و ا های آنان را منعکس 
ت دانش الی  ه نخواهند داشت، بلکه زم آموزان به فع  که باید های آموزشی توج  انی را 

 هایی جدید صرف شود به هدر خواهد رفت. برای پرورش توانایی
ت آموزان دانش کالس،درموقعی  هایی  دیگر، مهارت آموزشی های قاعدتًا قبل از ورود به 

کسب نموده م باید شناختی از اطالعات و معلومات قبلی آنان داشته  را  اند، معل 
گام آموزشی ین  کند.  باشد تا بتواند از اول  یس خود را مشخص  یعنی نقطۀ شروع تدر

کار به مدد    پذیر است. امکان 5«ارزشیابی تشخیصی»این 
یابی میزان آمادگی  دازهنبه منظور اارزشیابی تشخیصی:  گیری رفتارهای ورودی و ارز

کار می دانش  رود. آموزان به منظور ورود و شروع  به آموزش  مطالب جدید به 
که دانش اناییوا و ته مهارت رفتار ورودی: آموزان باید قبل از شروع  یک  هایی است 

ت آموزشی از خ الی  ت، درس جدید را فراود نشان دهند تا بتوانند با موف  فع   گیرند. قی 
                                                

ها، نحوه و جایگاه هر یک از آنها در صفحات آینده، مشروحًا توضیح خواهیم  یابی. در رابطه با انواع ارزش 5
 داد.



 
 

 

 
یس تجوید  َمة به ضمیمۀ راهنمای تدر  050 شرح َمنظوَمُة الُمَقد  

 

یابی از میزان آمادگی دانش گونه نحوۀ ارز که رفتار ورودی و  آموزان باید به  ای باشد 
کند دانشگیرد، ت های اجرایی درس  جدید را دربر هدف ص  آموزان، پیش  ا مشخ 

جدید چقدر  اند یا نه؛ و یا از مفاهیم درس نیاز درس  جدید را به طور مطلوب آموخته
گاهی دارند؟  آ

یس، شناخت الزم را نسبت به  م باید قبل از تدر کالس قرآن نیز، معل  در رابطه با 
کالسش داشته باشد. آیا قرآن ک  تَ  کتَ  کالس آموزان شرایط الزم بر افراد  ای شرکت در 

که میو یا تجوید روخوانی  خواهیم به آنها آموزش  را دارند؟ آیا نسبت به مطالبی 
دهیم آشنایی قبلی دارند؟ میزان آشنایی ایشان چقدر است؟ مطالب را در چند 

 توان به آنها آموزش داد؟ و ... جلسه می
. برای این است« ارزشیابی تشخیصی»برای به دست آوردن پاسخ صحیح، نیاز به 

که می داوطلبین خواست هر یک تک   منظور باید از تک دانند(،   )به هر مقداری 
چند سطر از وسط قرآن را بخوانند تا میزان آشنایی آنها نسبت به روخوانی و یا 

مین محترم می ص شود و در پایان، معل  کریم مشخ  توانند بر اساس آن،  تجوید قرآن 
الزم برای آموزش هر سطح را از قبل مشخص و به  بندی و زمان داوطلبین را سطح

یس آنها بپردازند )توضیح بیشتر آنها در انواع ارزشیابی   ها خواهد آمد(. تدر
 آموزد؟)داشتن روش مناسب برای آموزش( چگونه می. 3

گام کار، به  گفته می روش در هر  کار را آسان هایی  که پیمودن آنها،  تر  تر و سریع شود 
 کند. می

تروش ت الی  یس، همان مجموعه فع  م و دانش در رسیدن  آموزان برای زودتر های معل 
 به هدف  مطلوب است.

کسب مهارت گرفتن انواع روش تردیدی نیست فرا های الزم  های آموزشی و تربیتی و 
کار یک معل   شود. از این رو بر  م در امر آموزش محسوب میدر این زمینه، بسان ابزار 

کالسآموزش ا آخرین فنون مین الزم است بمعل   کامل داشته باشند  و  داری آشنایی 
مین منتقل نمایند. کالس، مطالب خود را به آسانی به متعل  کنترل    تا بتوانند ضمن 
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 . برای چه می آموزد؟) داشتن هدف عالی برای آموزش(4
کار سخت و می،  م  طاقت معل  گر معل  انگیزۀ قوی و معنوی از فرسایی است، ا

کج فهمی نباشد،برخوردار  ل  آموزان  ها و... دانش نظمی ها،بی فهمی ها،دیر تاب تحم 
ت نخواهد برد. کارش لذ  کاه از   را نخواهد داشت و هیچ 

می، شغل انبیاست» کار انبیا می «معل  م در راستای  کار معل  باشد با مطالعۀ شرح  و 
ل   حال انبیای   که آن بزرگواران برای بیان رسالت هی در میا  ها  خود، چه سختی یابیم 

که نکشیده اند، ما نیز باید روش آنها را در تبلیغ و آموزش معارف و  و زجرهایی 
ل   کنیم تا سختی ها و مشکالت َاحکام ا  ل  هی الگوی خود قرار دهیم و بر خداوند توک 

 مادی و روحی، دلسردمان نسازد و ما را از هدف عالمیان باز ندارد.
د  َک < ق  م  ف  ل 

ک  ور   یان  ل  ن  َک ل  الل  س  م  ٌة ل  َسن  ٌة ح  و  س 
 
وا الل   أ ج  ر  لان  ی  م  ا  و  ی  َکر  ء ا و  ال  ر  و  ذ  خ 

 5 >یًرا َکث  الل  
که » برای شما در )زندگی و رفتار( رسول خدا سرمشق نیکویی است برای آنهایی 

 «.کنند امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می
که جامعه از دانش او بهرهدر اسالم  شود از هفتاد هزار  مند می ارزش دانشمندی 

 عابد، برتر و باالتر است.
ن َسبعين  ا  »قال: ؟ع؟ عفرَعن َابی َج  فَضل  م  ه  ا  لم  ع  ع  ب  ف  نت  م  ی  دلعال   0.«ف عاب 

م نباید هدفش از  ازاین موزش، تنها بهرۀ دنیوی باشد و خود را از بهره آرو یک معل 
 ی محروم سازد.ُاخرو

راد  الح  »قال: ؟ع؟ اهللبد  َعن َابی َع  ن ا  صیٌب م  ة  ن  ر  ه  ف ی الآخ 
ن ل  ک  م ی  نيا ل  ة  الد   ع  منف  دیث  ل 

یر  الد    عطاه  الل  خ  ة  ا  ر  یر  الآخ  ه  خ  راد  ب 
ن ا  ة  و  م  ر   2«نيا و  الآخ 

گسترش و آموزش دادن آن  که زکات علم،   است.و در پایان فراموش نکنیم 
باد  الل»قال:  ؟ع؟اهللبد  َعن َابی َع  ه  ع  م  ل   ع  ن ت  لم  ا  کاة  الع   2.«ز 

                                                
 .05. احزاب/  5
کافی، جلد 0  (0، ) باب صفه العلم و فضله، حدیث22، صفحه5. اصول 
کل بعلمه، حدیث22. همان، ص 2  (0، ) باب المستأ
 .2، باب بذل العلم، حدیث25. همان، صفحه 2
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 اهّمّیت و ضرورت ارزشیابی
م در برنامه یس و تصمیم معل  ت ریزی تدر های آموزشی، به  گیری در جریان فعالی 

آموزان نیازمند  داشتن اطالعات معتبر در زمینۀ آمادگی و پیشرفت تحصیلی دانش
 توانند جهت  اطالعاتی را در اختیار او قرار دهد. می «گیری و ارزشیابی دازهان»است؛ 

ها و اطلعات  به دست آوردن اندازه» ، عبارت است از:«گیری در آموزش اندازه»
ت ی  کم   .«مربوط به یک رفتار یا ویژگی خاص به صورت 

می پس از اندازه گر معل  کیفیت اطالع ا ات به گیری و به دست آوردن اطالعات، 
گفته میدست آمده را مورد توج   شود او  ه قرار دهد و به تجزیه و تحلیل آن بپردازد، 

 عمل ارزشیابی انجام داده است. 
م برای تعیین و تشخیص میزان آمادگی و پیشرفت  6فرایندی»«: ارزشیابی» است منظ 

 .«های آموزشی آموزان در رسید به هدف دانش
می پس از اندازه گر معل  ت  نتایج گیری  ا کیفی  ا یو به دست آوردن اطالعات، 

گفته  ه قرار دهد و به تجزیه و تحلیل آن بپردازد،اطالعات بدست آمده را مورد توج  
که او عمل ارزشیابی انجام داده است. می  شود 

کنیم، توانایی  مثال هرگاه به توانایی شخصی، نمره دهیم و این نمره را یادداشت 
کرده وی را اندازه ایم؛ ولی هرگاه این نمرات را تفسیر و با معیار و ضوابط  گیری 

کنیم، دیگر عالوه بر عمل اندازهمعی   گیری، توانایی پیشرفت او را  نی مقایسه 
کرده  ایم. ارزشیابی 

  نوعی داوری در مورد فرد است براساس اطالعات معتبر. «ارزشیابی»پس 
 فواید ارزشیابی

 ارد:ارزشیابی آموزشی دو فایده اساسی د
ت اجرای یک برنامۀ آموزشی» یکم: قی  م از میزان موف  گاه شدن معل  م با بررسی و «آ ؛ معل 

های آموزشی  تواند از نقاط ضعف و قوت برنامه تفسیر اطالعات به دست آمده می
گاه شود و برای اصالح و تجدیدنظر آنها، اشتیاق بیشتری از خود نشان  خود، آ

                                                
گیرد.. منظور از فراین 5 م انجام  که ارزشیابی باید بر طبق یک برنامۀ منظ  م، این است   د منظ 
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ت م را در زمینه ، توانایی حرفهها خواهد داد؛ این نوع فعالی  های مختلف  ای معل 
یج افزایش می احی آموزشی به تدر  دهد. آموزشی و طر 

م: گاه شدن دانش» دو  وقتی  «آموزان از میزان موفقیت و پیشرفت تحصیلی خود آ
که منظور از  آموزان با هدف دانش کنند  های ارزشیابی به درستی آشنا شوند و قبول 

کمک به ف کمبود آموزشی و تقویت  نقاط  رد فرد  دانشارزشیابی،  آموزان و جبران 
 بینی است: باشد، نتایج زیر، قابل پیش ضعف آنها می

کند و  گاهی و به طور شخصی دربارۀ پیشرفت خود قضاوت میآآموز با  دانش .5
ت بیشتر، احساس و انگیزۀ واقعی می قی  کسب موف   یابد. برای یادگیری و 

پذیرد و  د به نتایج ارزشیابی، نقاط ضعف خود را میآموز به سبب اعتقا دانش .0
 دهد. برای جبران آنها، تالش بیشتری انجام می

گر ارزشیابی با ُح  .2 ت وا گیرد، اعتماد به نفس  دانش به سن نی  آموزان  درستی انجام 
 شود. بیشتر تثبیت و تقویت می

  د.شو ارزشیابی چنانکه مستمر و دائمی باشد سبب تکرار مطالب درسی می .2
 انواع ارزشیابی

که با توج   یم  کالسسه نوع ارزشیابی دار های قرآن به ترتیب با تشریح و فایدۀ آن  ه به 
یم. می  پرداز

 )ورودی( تشخیصی .5
 ای( )مرحله تکوینی .0
  )پایانی( تراکمی .2
 تشخیصی)ورودی(. 6
م با استفاده از آن مطمئن می«ارزشیابی تشخیصی» که معل  که  : ابزاری است  شود 

ت جدید را دارند، این  موزان مهارتآ دانش الی  های الزم را جهت ورود به فع 
یس انجام می وری اطالعات دربارۀ آ گیرد و هدف از آن، جمع ارزشیابی پیش از تدر

کمآآموزان به منظور  های دانش میزان توانایی و پیش دانسته  ودهایبگاهی از 
 باشد. نها میآآموزشی و جبران 
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 توضیح بیشتر:
کسب مهارت و دانش در هر  این، جریانی است متوالی و بهم پیوسته، از یادگیری رو 

که پایه و اساس یادگیری بعدی را  تشکیل زمینه، مستلزم یادگیری اموری است 
کالس، نسبت به بعضی  می از دهند؛ اضافه بر آن، ممکن است بعضی از افراد 

که می داشته باشند، به موزش دهیم، از قبل آشنایی آخواهیم  مطالب  موضوعی 
یس   م قبل از  تدر که معل  که آ هر مطلب   همین دلیل الزم است  کند  موزشی، معلوم 

که الزمۀ فراگیری مطالب جدید است،  ها و مهارت آموزان، توانایی آیا دانش هایی را 
 وردن چنین اطالعاتی مستلزم ارزشیابی است.آاند یا نه؟ به دست  موختهآ

 نامند. می« ورودی» یا « ارزشیابی تشخیصی»الحًا گونه ارزشیابی را اصط این
آموزان را  دانش 5های پایه و یا رفتار ورودی ، آموخته«ارزشیابی تشخیصی»بنابراین 

 سنجد. که الزمۀ یادگیری مطالب جدید است می
می مطالب  گر معل  ه به توانمندیآا ت موزشی را بدون توج  آموزان  های دانش ها و قابلی 

کند و  مطالب آموزشی، برای آنان مشکل باشد، نه تنها یادگیری مطلوب انتخاب 
ت ُرخ نخواهد داد، بلکه دانش الی  های آموزشی، دلسرد و دلزده  آموزان نسبت به فع 

گر مطالب جدید، پیش دانسته کند، نه تنها خواهند شد و ا  های آنان را منعکس 
ت آموزشی، توجه نخواهند داشت، بل دانش الی  که باید برای آموزان به فع  که زمانی را 

های جدید صرف شود، به هدر خواهد رفت؛ در صورت  وجود  پرورش توانایی
یس جدید، به ترمیم مفاهیم پیش م باید قبل از شروع تدر نیاز  حالت  اول، معل 

یس را به صورت جهشی  بپردازد؛ و در صورت وجود  حالت  دوم، باید عمل تدر
که دانش فانجام دهد، یعنی آن دسته از هد دانند، در  آموزان می های اجرایی را 

یس را از نقطه یس نادیده بگیرد و تدر که آنان نمی تدر کند   داند. ای آغاز 
کلی می کرد:« ارزشیابی تشخیصی» توان به طور   را به دو قسمت تقسیم 

کل   .5 کل   یارزشیابی نسبت به اهداف  کالس، نسبت به هدف   ی(؛)قبل از شروع 

                                                
که دانش  5 ت آموزشی از آ. رفتار ورودی: مهارت ها و توانایی هایی است  الی  موزان باید قبل از شروع یک فع 

ت به هدف های اجرایی دست یابند. قی   خود نشان دهند تا بتوانند با موف 
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یس از )قبل اهداف جزئی ارزشیابی نسبت به .0   همان درس(. به نسبت درس، هر تدر
 اهداف و فواید ارزشیابی تشخیصی

 اهداف و فواید ارزشیابی تشخیصی عبارت است از: 
 آموزان؛  شناخت استعداد دانش .5
 آموزان؛  تعیین رفتار ورودی دانش .0
  .تی مناسب، جهت درک مطالب جدید درسآموزان در موقعی   قراردادن دانش .2
کلسار  های آموزش قرآن  زشیابی تشخیصی 

کالس که هدف، آموزش روخوانی و  در رابطه با  ص باشد  های قرآن باید هدف مشخ 
کریم می  باشد؟ روانخوانی است و یا تجوید قرآن 

که هدف، تجوید مقدماتی است یا در رابطه با تجوید نیز باید مشخ   گردد  ص 
 تکمیلی؟ و...

کدام از آنها، که قرآن توانایی و پیش دانسته برای آموزش هر  آموزان  هایی الزم است 
باید از قبل به دست آورده باشند، اضافه بر آنها ممکن است بعضی از داوطلبین، 
که  گذراند باشند و نسبت به بعضی از مطالبی  قباًل دوره را به صورت ناقص 

ت قبل از رو الزم اس اینخواهیم آموزش دهیم، آشنایی قبلی داشته باشند، از  می
یم تا توانایی یس، ارزشیابی تشخیصی از تک تک  افرا  به عمل بیاور ها و میزان  تدر

که باید بیاموزند، مشخ   گاهی قران آموزان به آنچه  گردد.آ  ص 
کالس آموزش  روخوانی و روانخوانی  نخست به بررسی شرایط الزم برای شرکت در 

کریم می کل  پردازیم،برای آموزش روخوانی، دو ط قران  ی موجود است: یکی برای رح 
که سواد خواندن و  که سواد خواندن و نوشتن را ندارند و دیگری برای افرادی  افرادی 
ط آنها بیشتر باشد، زودتر با  گروه هر قدر آشنایی و تسل  نوشتن را دارند، و این 

کریم آشنا خواهند شد، از ا مین قر نیروخوانی و روانخوانی قرآن  با ن آرو آشنایی معل 
موزش قرآن آبندی مطالب و  ری در سطحآموزان، نقش مؤث   سطح معلومات  قرآن

کالس  خواهند داشت، اضافه بر آن، امکان دارد بعضی از قرآن آموزان، قباًل در 
کرده باشند و نسبت به بعضی از مطالب آن آشنایی داشته  آموزش روخوانی شرکت 
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مین  محترم  ن نسبت به یاز تک تک  داوطلبباشند، در اینجا الزم است تا معل 
که می اساس آن  خواهند آموزش دهند نیز ارزشیابی به عمل آورند وسپس بر مطالبی 

یس آنها بپردازند. به درس شناخت،  بندی مطالب و تدر
کل   یک چند سطر از وسط قرآن  ین باید خواست تا هربداوطل ۀیبرای این منظور، از 

ک از مطالب روخوانی را در لیست مخصوص ی بخوانند و درصد آشنایی آنها با هر
که آیا این افراد، شرایط الزم را برای  ثبت نمود و در پایان به جمع بندی آنها پرداخت 

گانه تفکیک  کالس جدا کالس مشترک دارند؟ یا اینکه باید در دو  شرکت در یک 
گفته یشوند؟ برای آموزش آنها چند جلسه الزم است؟ در هر جلسه چه مطالب  باید 

شود؟ نحوۀ تمرین باید چگونه باشد؟ و .... تمامی این مطالب بر اساس ارزشیابی 
 ورودی قابل تشخیص است.

که آیا در رابطه با آموزش تجوید نیز نخست باید سطح آموزش مشخ   ص باشد 
هدف، آموزش تجوید مقدماتی )سطح یک( است و یا تجوید تکمیلی )سطح دو( 

که باید داوطلبین از قبل دارا کدام از آنها نیز  باشد؟ هر می پیش نیازهایی دارند 
کامل بر  ط    معلومات پیش نیاز برای یادگیری تجوید مقدماتی، تسل 

باشند؛ حداقل 
کریم می باشد و برای یادگیری تجوید تکمیلی، اضافه بر روانخوانی،  روانخوانی قرآن 

که داوطلبین ما ط بر تجوید مقدماتی نیز شرط است مگر این  از نظر علمی در  تسل 
کفایت  ط بر روانخوانی،  که در این صورت همان تسل  سطح دبیرستان و باالتر باشند 

کلی   کند از این می شود تا هریک چند سطر از وسط قرآن  ۀ داوطلبین خواسته میرو از 
کالس را دارند؟ و یا  که آیا شرایط الزم، جهت شرکت  در  ص شود  را بخوانند تا مشخ 

که چند جل ط بر روانخوانی الزم دارند. این این  سه به عنوان پیش نیاز جهت تسل 
کل   م ارزشیابی نسبت به هدف  ی است، اما ارزشیابی نسبت به اهداف جزئی، معل 

که میآقبل از  خواهد در آن جلسه  موزش هر درسی نخست در رابطه با مطالبی 
گاه آموزان می آموزش دهد، سؤاالتی را از قرآن کالس نسبت پرسد تا میزان آ ی افراد 

یس نماید. گاه شود و بر اساس آن اقدام به تدر   به آن مطالب  جدید آ
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 ای( )مرحله ارزشیابی تکوینی. 8
یس(: «ای ارزشیابی تکوینی و یا ارزشیابی مرحله»  ) ارزشیابی در طول تدر

ت زمانی به اجرا در می الی  که فع  و یادگیری  های آموزشی، هنوز جریان دارد آید 
ع یافتن از میزان  آموزان در حال تکوین یا شکل دانش گیری است و هدف از آن اطال 

یس و  آموزان در قسمت پیشرفت تدریجی دانش ی از درس، در طول تدر های خاص 
های جدید، بر اساس هر یک از  ختهونها برای تقویت و تکمیل آمآکمک به 

  باشد. های آموزشی از پیش تعیین شده می هدف
 : توضیح بیشتر
ق هدف یج و به مرور  های آموزشی و پرورشی یا تغییر رفتار دانش تحق  آموزان به تدر
ق  هدف پذیر می زمان امکان گزیری است تحق  م نا های  گردد. به این دلیل، معل 

نی متناسب با توانایی و امکانات آ موزشی هر بخش را در فاصلۀ زمانی معی 
ق هدف آموزان، انتظار داشته باشد، او برای دانش های  آنکه از چگونگی تحق 

یس شده  گردد، الزم است در پایان هر بخش، آموزشی هر بخش از مطالب تدر گاه  آ
که به طور  های دانش آموخته آموزان را مورد ارزشیابی قرار دهد؛ این نوع ارزشیابی 

یس شده  در طول سال تحصیلی انجام مستمر در پایان هر بخش از مطالب تدر
 شود. نامیده می« ای ابی تکوینی یا ارزشیابی مرحلهارزشی» گیرد می

آموزان نیست، بلکه این  در ارزشیابی تکوینی، هدف امتیاز دادن یا توبیخ دانش
کاستی ارزشیابی به منظور شناسایی نقص که هنوز  هایی انجام می ها و  گیرد 

م  فرصت اصالح آنها وجود دارد و هدف از آن، جبران این نقص ط معل  با ها توس 
  موزان است.آ دانش

 اهداف و فواید این ارزشیابی: 
 آموزان در طول مراحل مختلف تدریس؛ گیری پیشرفت دانش اندازه. 6

کمک به پیشرفت   های تکوینی یا مرحله ترین موارد استفادۀ آزمون یکی از مهم ای 
که آموختن مطالب یک موضوع درسی، به  گام  یادگیری است به این معنی  گام به 

یادگیری واحد میانجام ای  مرحله رتصو های  های قبلی،برای یادگیری واحد گیرد و
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که به  وزان نشان میآم باشد؛ ارزشیابی تکوینی به دانش بعدی ضروری می دهد 
گفته پرسش  شکالشان چیست؟اند. ا   ها چگونه پاسخ 

گرفته جنبه کدام است؟ و چه چیزی را فرا   اند؟ و برای های ضعف  یادگیری آنها 
کنند، چه چیزی را مجدد باید یاد بگیرند.  اینکه بتوانند مراحل بعدی را شروع 

 اصلح روش تدریس. 8
ت و تنظیم محتوا و زمان مناسب برای  کیفی  در ارزشیابی تکوینی، مواد درسی، 

م می یادگیری،مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار می های  به یافته هتواند باتوج   گیرد،معل 
کند واین نوع  ارز یس مناسب شیابی، روش تدریس خود را اصالح  تری  یا روش تدر

   انتخاب نماید.
کلس ارزشیابی مرحله  های قرآن ای 

کالس اند، قبل از شروع درس  ها زنجیروار به هم متصل های قرآن، چون درس در 
آموزان با عالمت یا قاعده  ط دانشجدید، برای ارزشیابی از میزان یادگیری و تسل  

ی کار اضافه بر  ستدر کنیم؛ با این  شده، نخست باید از درس قبل، سؤال و تمرین 
که در  آموزان خود را از درس قبل، آزموده اینکه میزان یادگیری قرآن ایم برای افرادی 

اند، خیلی مفید و موجب  و یا غایب بوده  جلسه قبل، درس را خوب یاد نگرفته
 هد بود.آمادگی بیشتر برای یادگیری درس بعدی خوا

کلی   در این مرحله، قرآن که دارای عالمت ۀآموزان باید بتوانند  و  ها کلمات قرآنی را 
یس قواعد   کلمات ساده  شده است به طور صحیح بخوانند؛ از این تدر رو دیگر روی 

کلمات  مشکل و یا آیاتی  و یا به صورت تفکیک، تمرین نمی کنیم بلکه با انتخاب 
خواهیم تا آنها را بخوانند و پس از آنکه  افراد می تک   تککه دارای آن نکاتند، از 
گرفته مطمئن شدیم همه قرآن کنیم. آموزان، درس را یاد   اند، درس بعدی را شروع 

که تا قرآن آموزان مطالب درس  در ارزشیابی مرحله ای باید به این نکته توجه داشت 
کاربردی، یاد نگرفته گذشته را به صورت عملی ید به آموزش درس جدید اند، نبا و 

که هدف، تنها آموزش اصطالحات و قواعد نیست، بلکه هدف  پرداخت، چرا 
کاربرد عملی قواعد می  باشد. آشنایی با 
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 :چند نکته
کنند؛ مثال از  : برخی معلمین روش درستی برای این نوع ارزشیابی استفاده نمی5

که آموزن می قرآن کلماتی را بگویند  گذشته  خواهند تا از حفظ،  دارای عالمت درس  
کلمات مورد نظر معلم را روی تابلو بنویسند؛ و یا معلم،  باشد و یا پای تابلو بیایند و 

خواهد تا با هم  آموزان می کند و از قرآن کلمات تکراری و ساده را انتخاب می
کلمات مورد نظر را خود می کالس   بخوانند؛ و یا نخست،  خواند و سپس از افراد 

کنند.خوا می  هد تا با هم تکرار 
کتابت و یا حفظ و تکرار  هیچ که هدف ما  کدام از موارد فوق صحیح نیست چرا 

یس عالمت آموزان بر  ط قرآن، تسل  و قواعد ها کلمات نبوده بلکه هدف ما از تدر
کریم بود؛ از این صحیح کلمات و آیات قرآن  رو برای این نوع ارزشیابی، معلم  خوانی 

کلمات و آ که دارای آن عالمتباید  ها و قواعد باشد و  یات جدید را انتخاب نماید 
کلمات و آیات را  آموزان از چند نفر از قرآن )با انتخاب خودش( بخواهد تا آن 

که می که قرآن بخوانند. در این صورت است  آموزان، درس  توان قضاوت نمود 
 اند یا خیر. گرفته گذشته را یاد

گر قرآن0 کلمهآموزی در خوان : ا ای مشکل داشت، معلم نباید بالفاصله تلفظ  دن  
کالس بخواهد تا را آن صحیح یا از افراد  کندو کنند، بلکه  را تلفظ صحیح آن خود بیان 

کند. آموز را در صحیح ر آن عالمت، قرآنبا راهنمایی و تذک   کمک  کلمه،   خواندن آن 
 ۀها از بقی   بلکه بعضی وقت آموز، بالفاصله تأیید یا رد نکینم : بعد از خواندن قرآن2

که بگویند آیا  کالس نیست، بخواهیم  که حواسشان به  کالس به ویژه افرادی  افراد 
کالس در هنگام  کلیه افراد  کار حواس  خواندن  این شخص صحیح بود؟ با این 
که هر لحظه  پرسش، به تمرین و ارزشیابی از درس قبل، جلب خواهد شد چرا 

که نفر ب احتمال می   عدی آنها خواهند بود.دهند 
 ارزشیابی پایانی)تراکمی(. 3
یس( )ارزشیابی در پایان مراحل «میلیارزشیابی پایانی و ارزشیابی تک»  تدر

های  در پایان هر دوره آموزشی، الزم است ارزشیابی جامعی از میزان آموخته
 آموزان به عمل آید.  دانش
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یی آموزشی است؛ بنابراین از های نها ارزشیابی پایانی، ناظر به ارزشیابی هدف
یس معلم یا رفع اشکاالت یادگیری دانشنتایج آن برای ا   آموزان،  صالح روش تدر
کرد. ای نمی چندان استفاده  توان 

های  تعیین مقدار آموخته»عبارت است از:  «اهداف و فواید ارزشیابی پایانی»
گواهینامهدادن و ی آموزان در طول یک دوره آموزشی به منظور نمره دانش و  «ا صدور 

کار معلم و برنامه درسی با مقایسه برنامه» های مختلف با  قضاوت درباره اثربخشی 
  .5«های آموزشی بعدی یکدیگر و استفاده از نتایج آن در طراحی و اجرای فعالیت

کلس  های قرآن ارزشیابی پایانی 
کالس قرآن باید با توج   کل  نحوۀ ارزشیابی پایانی  آموزان بر  ط قرآنتسل  ) یه به هدف 

کریم( باشد؛ و آموزش عالمت صحیح رسیدن به این  ۀ، مقدمو قواعد ها خوانی قرآن 
کل   رو ارزشیابی باید به صورت شفاهی و قرائت صحیح  قرآن  ی بود. از اینهدف 

 آموزان باشد. قرآن تک   توسط تک

ح سؤال  نکاتی در رابطه با پرسش و طر
کلید در  دانش و شکوفا  ساختن استعدادهای نهفته است. پرسش، 

کرم م  الل »فرمایند:  می ؟لص؟پیامبر ا ک  م  ح  اسألوا ر  ؤال، ف  ه  الس   فاتيح  زائٌن و م  لم  خ  لع  ا 
ٌة: ا ع  رب  ر  ا  ؤج  ه  ی 

ن   ا   ف 
ب   ݗ  ح  ع  و  الم  م  ست  الم  م  و  ل   ك  ت  ل  و  الم  م لسائ  ه   .0«ل 

است پس بپرسید خداوند  پرسیدن و سؤال آن کلیدهای هاست، گنجینه ودانش، علم»
کس مورد  اجر  شما را مشمول رحمت خود قرار دهد، همانا در سؤال و پرسش چهار 

کننده، جواب و پاداش قرار می  .«داران آنها دهنده، شنونده و دوست گیرند سؤال 
م می تواند با  کند. اشتیاق به فراگیری را در جان« طرح سؤال»معل   ها زنده 

م با که پرسش از دانشیک معل  ای است برای تکرار مطالب  آموزان وسیله ید بداند 
گذشته می که دانش درسی و یادگیری و توضیح مباحث  آموز تنبلی  باشد نه برای آن 

                                                
 .225تا211پرورشی، حسن شعبانی، صفحات . مهارت های آموزشی و 5
کتاب الروضه، حدیث522، ص77. بحار االنوار، ج 0  (21.) 
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م خوب به جای تفتیش  کسی داده شود؛ معل  به تله بیفتد و یا نمرۀ خوب و بدی به 
کا کار  دانش که  کمال انجام ندادهآموزان و ایراد و تغییر با آنهایی  اند،  ر خود را تمام و 

کالس را صرف  بیان  موضوع های  های جدید یا توضیح نکات مبهم و قسمت وقت 
گذشته می مشکل درس کمک به دانش های  کردن را وسیلۀ  آموزان و  نماید و سؤال 

 دهد. تشویق آنها به فهم مواد  درسی قرار می
م با های درس باید دربارۀ ارزشیابی از م پرسش فهوم و محتوای درس باشد و معل 

که  طرح آنها می یابد  یا به آتواند به میزان درک  مفاهیم خوانده شده پی ببرد و در
کار  خود و دانش هدف آموزان ارزشیابی  های درس رسیده است یا خیر؟ ودر واقع  از 

کشف و درصدد رفع و اصالح آنها برمی به عمل می آورد، نارسایی  آید. ها را 
گردد و فردی به آنها پاسخ داده شود تا همه راجع به آن  ؤالس ها باید جمعی مطرح 

 فکر نمایند.
م از درس   کتبی و چه شفاهی(، بازگشت به هدف معل  کردن سؤال )چه  نحوۀ مطرح 

م می آموزان خود را به چه مرحله از مراحل آن  خواهد دانش مورد  نظر او دارد، معل 
های الزم را مطرح و برای هر سؤال نمرۀ الزم  هدف، سؤالبرساند؟ و بر اساس همان 

کند. را تعیین و سپس جمع  بندی 
ی، بازگ م شنحوۀ امتیاز دهی و همچنین امتیاز الزم برای قبولی یا رد  ت به نظر معل 

نی را مقرر نمود. دارد و نمی  توان از پیش برای آن، مقدار معی 
کردن را م پس از پرسش، باید فرصت فکر  که بعضی از  به دانش معل  آموزان بدهد چرا 

کم است و نیاز به  کردن دارند.لآنها سرعت انتقالشان   حظه ای فکر 
گر دانش گردد تا خود  او جواب سؤال  ا آموزی به سؤالی ناقص پاسخ داد، راهنمایی 

گر هیچ بالفاصله از دانش و را تکمیل نماید کس نتوانست  آموز بعدی سؤال نشود و ا
گفتن پاسخ صحیح نماید و در  اسخ دهد، آنپ به آن پرسش م اقدام به  گاه معل 

که ا   ت را جویا شود  کجاست؟ضمن، عل  کار از   شکال 
کالس در طول یک دورۀ  مقایسۀ نمره م این امکان آهای دانش آموزان  موزشی، به معل 

گاه شده و در جهت تقویت  را می یس خود، آ کارایی روش تدر که از میزان  دهد 
کند. مثبت و رفع نارسایی های جنبه یس خود اقدام   های روش تدر
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آموزان را باید متناسب با توانایی و محیط زندگانی  های تحصیلی دانش پیشرفت
 آنها مورد سنجش و قضاوت قرار داد.

که از لحاظ زندگی خانوادگی خود، دانش برد و توانایی تهیۀ  در فقر به سر می آموزی 
های  ای پر جمعیت و نامساعد از لحاظ نیازمندی خانهوسایل  تحصیل را ندارد، در 

کار ندارند،  کند و افراد خانواده تحصیلی زندگی می کتاب و مطالعه سر و  اش با 
مسلمًا از لحاظ شرایط تحصیل و میزان اطالعات و ُرشد و قوای ذهنی و بدنی، با 

کمبودی ندارد متفاوت است. که در محیط  زندگانی خود،   کودکی 
کودک با استفاده از یک معیار  ک مقایسۀ پیشرفتبدون ش های تحصیلی این دو 

 باشد. تربیت می واحد، خالف اصول  تعلیم و
که دانش یادسپاری: که اطمینان پیدا نشده  گذشته را به  تا زمانی  آموزان، درس 

گرفته یس درس جدید پرداخت. خوبی فرا    اند، نباید به تدر
 ته الزم است:ه به چند نکدر تهیه پرسش، توج  

 . پرسش در ارتباط با متن درس باشد؛5
 آموزان باشد؛ . در حد فهم و درک دانش0
کلمه آ. جواب 2  نباشد؛« خیر»یا « بلی»ن یک 
کنجکاوی وا دارد؛ . دانش2  آموزان را به 
 . معلم، خود، جواب آن را بداند؛1
کتاب باشد؛. مکم  1  ل پرسش 
  آنها به فهم مواد درسی باشد. آموزان و تشویق کمک به دانش ۀ. وسیل7

 فواید پرسش و پاسخ
گاهی یافتن از میزان پیشرفت دانش5 کمک به آنها برای تقویت و تکمیل  . آ آموزان و 

 های جدید. آموخته
یس مطالب . تکرار0  اند. بوده و یا غائب  نگرفته یاد خوب را درس که افرادی برای شده تدر
کاهش2  آنها. جرأت باالبردن و آموزان دانش کالمی قدرت تقویت نفعالی،ا   های حالت . 
 آموزان. ر و شکوفایی استعدادهای دانش. تقویت انگیزه و تفک  2
یس و سعی بر جبران و اصالح آن در آینده.1  . شناخت موارد ضعف تدر
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 نکاتی در مورد تعیین و اجرای تکلیف
 تکلیف چیست؟

ت«: »تکلیف» الی  م باست هایی  فع  شود و  آموزان تعیین می رای دانشکه از طرف معل 
ف به پذیرش و انجام آن می باشند دانش  .«آموزان موظ 

البته این پذیرش باید از روی فهم و تشخیص و آمادگی صورت بگیرد و نتیجۀ آن 
کند. کتبی و یا حتی عملی بروز   کار به صورت حفظی، شفاهی، 

ی رترین راه یادگیری برای دانشمؤث   س، همانا تکرار و تمرین آموزان، بعد از تدر
کالس  می م به وسیله تمرین در  آموزان را در راه  و تعیین تکلیف، دانشباشد؛ معل 

کوشش مثبت و مستمر برای یادگیری سوق می دهد. تکرار و تمرین در  تالش و 
 باشد. برای فهمیدن و یادگیری و در منزل برای تثبیت و دوام میکالس 

که برای فهمیدن و یاد گیرد، از ساده شروع و به مشکل ختم  گیری انجام میتمرینی 
 ه به نکات ذیل باشد:شود باید با توج   می

 ن باشد؛هدف از تکلیف باید معی   .5
گردد و دانش .0 آموزان تکلیف را به  حدود انجام تکلیف باید از طرف معلم روشن 

 درستی بفهمند؛
د، )تکلیف آموزان پیش نیای پیچیدگی و ابهام در انجام تکلیف برای دانش .2

 واضح و صریح باشد(؛
م، دانش .2 که در پیشرفت یادگیری  معل  آموزان را به ارزش و فایدۀ تکلیف و تأثیری 

که دانش گرداند تا بدین طریق،  گاه  آموزان نسبت به انجام تکلیف در خود  او دارد، آ
کار معتقد شدند، هیچ ت  ی  که به اهم  گاه احساس  احساس نیاز نمایند و وقتی 

کرد؛خستگی ن  خواهند 
 ه شود؛آموزان توج   در تعیین تکلیف باید به اختالفات فردی دانش .1
 در ایجاد تکلیف الزم است؛ تنوع باشد، یکنواخت سال مدت تمام در نباید تکلیف .1
م باشد،  انجام تکلیف، وسیلۀ دانش .7 آموزان نباید به خاطر نمره و یا ترس از معل 

 .مندی خاص انجام دهند آموزان، آن را با ذوق و عالقه بلکه دانش
گونه .0 ر و بررسی وا دارد، )جالب و آموزان را به تفک   ای باشد تا دانش تکلیف باید به 

 آموزان باشد(؛ ک قوای ذهنی دانشمحر  
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ا فرصت و وقت بآموزان ارتباط داشته باشد و  تکلیف باید به تجارب قبلی دانش .1
گرفت ه، در خانه مورد عمل و تجربه آنها تناسب داشته باشد. )آنچه را در مدرسه فرا 

کند(؛ کسب  که خوانده است، تجارب عملی   قرار دهد و از دروسی 
که برای  نوع تکلیف در درس .52 های مختلف باید متفاوت باشد، مثاًل تکلیفی 

 یک درس جالب و مفید است، ممکن است برای درس دیگر مفید نباشد؛
کتبی دانش  .55 م مورد تکالیف  گیرد تا هم  آموزان باید از طرف معل  بررسی قرار 

کنند و هم با تصحیح  آن، ا   گردان به انجام دادن وظایف عادت  های آنها  شکالشا
که خط زده شود، زیر آن امضا شود؛ گردد و بهتر است بدون آن   برطرف 

کسالت و خستگی دانش .50  آموزان شود؛ مقدار تکلیف نباید باعث 
که ای برای تمرین و تکر تکالیف مدرسه باید وسیله  .52 ار، برای دوام آنچه را 

که به او آموخته  م و یادگیری آنچه را  کار معل  آموخته است، باشد نه جبران نقایص 
 نشده است؛ 

که دارند، نباید موجب باز داشتن دانش .52 تی  موزان آ تکالیف مدرسه با همۀ اهمی 
کودک الی  از بازی و تفریح و فع   در ت شود و فرصت الزم برای ُجنب و جوش را از یک 

 حال رشد بگیرد و آن را تحت الشعاع قرار دهد؛
که برای دانش .51 شود، باید با امکانات  آموزان تعیین می نوع وظایف و تکالیفی 

گزیرند پس از پایان درس،  آموزانی زندگی آنها متناسب باشد؛مسلمًا برای دانش که نا
تمعاش وفع   ۀدر امر تهی   های  تکلیف های خانواده خود،مشارکت داشته باشند، الی 

کالس، صرف تمرین و تکرار  م باید وقت بیشتری را در  یاد نباید داد؛ معل  درسی ز
کند.   مطالب 

 یادسپاری:
کار داریم:  در آموزش روخوانی و تجوید با سه نوع تمرین 

 تمرین برای تفهیم و یادگیری .6
ش و خوانی قرآن از نظر نگار هدف از آموزش روخوانی، آشنایی قرآن آموزان با صحیح

خوانی قرآن از نظر  گذاری است؛ وهدف از آموزش تجوید، آشنایی با صحیح عالمت
نه است؛ از این زه محس  ها نرو بعد از آموزش هر یک از آ مخارج حروف و صفات ممی 
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که دارای عالمت یا قاعدۀ آموزش داده  کلمات و آیاتی انتخاب شود  الزم است 
کاربرد آموزان خواسته شود  شده باشند و از قرآن کلمات و آیات را بخوانند تا با  آن 

 عملی آن عالمت یا قاعده آشنا شوند.
کلمات ساده و مأنوس شروع می این تمرین کلمات  سخت و مشکل  ها از  شود و به 
م برای حصول اطمینان از یادگیری قرآن خاتمه می آموزان )بعد از معرفی و  یابد. معل 

کلمات تمرین را بخواند؛ بلکه بیان نحوۀ تلفظ صحیح آن عالمت یا قا عده( نباید 
کلمات را بخوانند؛ در  باید به آنها فرصت دهد تا بر اساس توضیحات ارائه شده، 

که می  اند. آموزان، درس را فهمیده توان تشخیص داد قرآن این صورت است 
 تمرین برای رسوخ در ذهن. 0

که تازه با آن آشنا می گر مرور و تکر مطالبی را  تی فراموش شویم، ا ار نشوند، بعد از مد 
کالس، برای تثبیت و دوام مطالب آموزش  خواهند شد؛ لذا الزم است بعد از پایان 
داده شده، تمرینی به عنوان تکلیف منزل تعیین شود تا با انجام آن توسط 

کاماًل در ذهن آنها به صورت ملکه درآید. قرآن  آموزان، آن مطالب 
 درس قبل. تمرین جهت ارزشیابی از 2

گاهی کمک به آنها برای  یابی از میزان پیشرفت قرآن هدف از این تمرین، آ آموزان و 
آموزان باید بتوانند  های جدید است. در این مرحله، قرآن تقویت و تکمیل آموخته

کلمات و آیات دارای مطالب و قاعدهی  کل   های آموزش داده شده را به صورت  ۀ 
کلمات ساده تمرین نمی رو دیگر صحیح بخوانند؛ از این کنیم؛ بلکه با  روی 

کلمات مشکل یا آیات دارای آن نکات، از تک خواهیم آنها را  افراد می تک   انتخاب 
آموزان، درس جدید را آغاز  بخوانند. پس از حصول اطمینان از یادگیری همۀ قرآن

 کنیم. می
 چند نکته:

که قرآن در تمرین روان .5 وزان، درباره آن سابقۀ آم خوانی، صفحاتی انتخاب شود 
کار ببندند و  ت فراوان به  ذهنی نداشته باشند تا مطالب آموزش داده شده را با دق 

 کاماًل این قواعد برایشان ملکه شود.
کلمه  .0 ط الزم،  در روزهای اول، تمرین باید به صورت  خوانی باشد و پس از تسل 

 کنیم. خوانی را تمرین می جمله
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کلمه  .2 کردن بر  کنیم و نحوۀ وقف ، روی آخر آیات توقف میخوانی هنگام تمرین 
خوانی، رموز وقف را  دهیم و هنگام تمرین جمله آخر آیات را به آنها آموزش می

 دهیم تا تمام شدن جمله را تشخیص دهند. توضیح می
کلمه معلمان ارجمند می .2 خوانی به آموزش  خوانی وجمله توانند همزمان با تمرین 

کالس تکراری و مخارج حروف نیز بپرد که در عربی با فارسی تفاوت دارند، تا  ازند 
 کننده نباشد. خسته

باشد،  ط یکدیگر میشکال،توس  بهتر،مباحثه،تکرار ورفع ا   یادگیری های از راه یکی .1
کالس را از قبل شناسی و از این مین ارجمند باید افراد  قوی   افراد ضعیف را  رو معل 

که توسط خود آنها توافق میدر اختیار آنها قرار دهند تا د ص  شود، به  ر ساعت مشخ 
شکال یکدیگر بپردازند؛  تمرین و مباحثه و رفع ا 

آموزان، باید از آنها خواست، قواعد درس را در آیات تالوت  در هنگام قرائت قرآن .1
کلیۀ قواعد روخوانی و تجوید برای آنها ملکه شود.  شده، پیاده نمایند تا 

آموزشی، برای تمرین و یادگیری بهتر  قواعد تجوید، حتمًا  استفاده از نوار تحقیق .7
مین ارجمند، ضمن تهیۀ نوار تحقیق آموزشی به تعداد افراد  الزم است، از این رو معل 

 آموزان توضیح دهند؛  کالس، نحوۀ تمرین و استفاده از نوار را برای قرآن
صحیح، پنج مرحله  مندی بهتر از نوارهای قرآن، جهت حفظ و یا قرائت برای بهره

کرده  اند: به شرح ذیل، بیان 
کردن به خط قرآن؛ در این  .5 گوش دادن همزمان با نگاه  پخش آیات منتخب و 

کات، وقف و ابتدا، نظم و آهنگ قرائت، رمرحله باید به نحوۀ تلفظ حروف و ح
 ه شود؛کاماًل توج  

تر از نوار؛ در  پخش دوباره همان آیات و خواندن همزمان با نوار، با صدای آهسته .0
تر از  آموزان با صدای آهسته این مرحله، اضافه بر مراعات نکات مرحله قبل، قرآن

 کند. نوار، همخوانی می
 پخش دوباره همان آیات وخواندن همزمان با همان آهنگ به صورت همخوانی؛ .2
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گوش فرا می .2 دهیم و در هنگام وقف،  همانند مرحله اول، به آیات منتخب 
دهیم تا  خوانیم و سپس به همین نحو ادامه می نیم و مانند نوار میز ایست نوار می

 پایان آیات منتخب؛
خوانیم و در هنگام  بدون پخش آیات، نخست خود، آیات را همانند نوار می .1

گوش فرا می دهیم و دو قرائت را با هم مقایسه  وقف، به قرائت همان قسمت از نوار، 
یم.ص و به ا  نماییم، تا نکات ضعف خود را تشخی می   صالح آنها بپرداز

 نکاتی در رابطه با محیط و مکان آموزش
کالس باید متناسب با تعداد دانش .5 آموزان باشد، نه آنقدر  مساحت فضای 

که کنند ونه آنقدر بزرگ  هرکدام به صورت پراکنده  کوچک باشد تا احساس ناراحتی 
گوشه بنشینند، و  کالایک   س برگزار نمایید.گر ناچار هستید در یک جای بزرگ، 

کرد تا از حواس حتمًا می گوشه، روبروی تابلو جمع  پرتی آنها  بایست آنها را در یک 
 جلوگیری شود.

که عدم سالمت  .0 کالس باید از بهداشت الزم برخوردار باشد، چرا  محیط 
آموزان خواهد شد و این خود  محیط، باعث به خطر افتادن سالمت جسم دانش

م باشد؛تواند مانع بزرگی  می  برای تعلیم و تعل 
کافی برخوردار باشد، به .2 م به راحتی تمام افراد  کالس باید از نور  که معل  طوری 

م، نوشته کالس را ببیند و دانش های روی تابلو، و همچنین  آموزان نیز بتوانند معل 
 کتاب و قرآن را به راحتی مشاهده و بخوانند؛

م و تابلو، مستقیم نباشد. نشچهرۀ دا به قوی المپ نور یا خورشید تابش .2  آموزان، معل 
کالس باید از دمای مناسبی برخوردار باشد تا دانش .1 آموزان با آرامش و  محیط 

کسالت و خواب آلودگی  که باعث  گرم باشد  یاد  کار خود بپردازند؛ نه ز آسودگی به 
که باعث اذی   یاد سرد  گردد؛شود و نه ز  ت و آزار آنها 

کالس در مکان .1 که ه از تشکیل  ای پر سر و صدا و شلوغ، خودداری شود، چرا 
م می ه دانشباعث عدم تمرکز و توج    گردد؛ آموزان به درس و معل 
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م با دانش .7 کم باشد؛آ فاصلۀ جایگاه معل  یاد یا   موزان، نباید خیلی ز
م، نباید شلوغ و نامنظم باشد؛ .0  روی میز معل 
کالس باید از هوای مطبوع و سالم برخوردار باشد، .1 که هوای آلوده و  فضای  چرا 

گرد و غبار، بوی غذا و امثال اینها، مانع تمرکز حواس دانش آموزان  کثیف از قبیل 
 شود؛ می

کالس و دانش ضعیف چشمشان یا گوش که آموزانی دانش .52 آموزانی  است،در جلوی 
کالس بنشینند؛  که قدشان بلند است، در انتهای 

که باعث حواسآموزان، تصاویر و یا وسا در قسمت جلوی دانش .55 پرتی آنها  یلی 
 شود، نباید باشد؛ می
رو همه باید روبروی  ر است، از اینط معلم مؤث  آموزان بر تسل   نحوۀ نشستن دانش  .50

کالس، میز و صندلی  که  م و تابلو بنشینند و از تکیه دادن به دیوار، در صورتی  معل 
 نداشته باشد، خودداری شود؛

کالس را در ج .52 که مورد استفاده در صورت امکان، محل  کنید  ایی انتخاب 
آموزان نیز بسیار دور نباشد تا  کسانی دیگر قرار نگیرد و از محل سکونت دانش

 ؛د نیایدآموزان به ویژه خواهران به وجو مشکلی برای رفت و آمد دانش
کوتاه اخالقی و متناسب با  .52 در صورت امکان، فضای آموزشی، با آیات و روایات 

ن شود؛ موضوع درس، در قالب  های هنری مزی 
کم شدن دانش آموزان  .51 که باعث  کالس را تغییر ندهید، چرا  حداالمکان، مکان 

  خواهد شد.
 زمان آموزش

بینی شده وتعداد جلسات  ه به زمان پیشریزی آموزشی درس خود را با توج   برنامه .5
یس و روزهای تعطیل، زمان کنید تا از نظر زمان در پایان دوره با مشک تدر لی بندی 

 روبرو نشوید؛ 
م باید رأس ساعت، درس را شروع و در پایان وقت نیز، به اتمام برساند؛ چرا  .0 معل 

م، دانش که بی  آورد؛ نظم بار می آموز را نیز بی نظمی معل 
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یس را تغییر ندهید و درس را بدون عل   .2 ت ضروری تعطیل حداالمکان، زمان تدر
که تغییر ز که به تجربه ثابت شده  کوتاه نکنید، چرا  کردن  کالس و یا تعطیل  مان 

کم شدن تعداد دانش  شود؛ آموزان می مدت آن، باعث 
کالس در زمان  .2 گرما و سرما نباشد، ) برگزاری  کالس در اوج  که زمان  سعی شود 

 مناسب(؛
که دانش .1 گذاشته  برنامه مورد عالقۀ آموزان به در زمانی  کالس  خودشان مشغولند، 

که تلویزیون   کند و ... برنامه مورد عالقۀ آنها را پخش مینشود، مثل زمانی 
ید، حتمًا می .1 یس دار گر چند جلسه پشت سر هم تدر بایست میان جلسات  ا

یس  که این استراحت تأثیر فراوانی در تدر حداقل ده دقیقه استراحت نمایید، چرا 
  بعدی شما خواهد داشت.

کلس  نکاتی در رابطه با استفاده تابلو در 
م باید تا ج که امکان دارد از وسیلامعل  کمک آموزشی برای فهم بهتر درس،  ۀیی 

 و ... نقاشی پوستر، فیلم، تصاویر، نوارهای آموزشی، استفاده نماید، مانند: تابلو،
کمک آموزشی، تابلو )تخته سیاه و وایت برد(  ترین و رایج یکی از ساده ترین وسیلۀ 

م باید با شیوۀ ا ستفاده از وسی می کمک آموزشی آشنا باشد.باشد. یک معل    لۀ 
 فوائد استفاده از تابلو

م برای تنظیم بهتر مطالب؛ .5  کمک به معل 
 آموزان برای یادداشت برداری و فهم بهتر درس؛ کمک به دانش .0
گیرند؛ جریان در تا کنندگان تأخیر به کمک .2 م قرار   موضوع درس و مقدار تدریس معل 
گردیده باعث تمرکز حواس دانش .2 و از حواس پرتی آنها جلوگیری  آموزان به درس 

  کند. می
که مورد استفاده قرار می ویژگی کنی  ک  گچ و تخته پا  گیرد: های تابلو، 

 بار شسته شود؛ ای یک گچی باید صاف و همیشه تمییز باشد و هفته یتابلو .5
 آموزان باشد؛ دانش د  محل نصب آن باید متناسب با قَ  .0
گردد؛محل نصب آن باید ثابت باشد و از قرار دا .2  دن آن بر روی پنجره اجتناب 
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گچ .2 یاد سخت استفاده شود؛ برای نوشتن بر روی تابلو، از  یاد نرم و نه ز  های نه ز
گچ .1 ه به مطالب مهم و اساسی درس و های رنگی برای جلب توج   استفاده از 

 مفاهیم جدید؛
ک .1 گچی از تخته پا کردن تابلوهای  ک   های نمدی استفاده شود؛ کن برای پا
ک .7 ک برای پا کن را از باال به پایین و به صورت آرام استفاده  کردن تابلو، تخته پا

کالس پخش نشود. گچ در    گردد تا ذرات 
که رعایت آنها در استفاده از تابلو، الزم است:  نکاتی 

 در جای مناسب تابلو؛« نام خدا»نوشتن  .5
 سمت راست و قسمت باالی تابلو؛« موضوع درس»نوشتن  .0
یس) نه ریز و نه درشت(زیبا وخوانا بودن نو .2 یکسان بودن خط تا پایان تدر  ؛شته و
 نویسی پرهیز شود؛ نوشته شود واز پراکنده منظم و مرتب باید مطالب درنوشتن؛ نظم .2
مطالب نوشته شود و باعث شلوغی  ۀنوشتن مطالب اصلی؛ الزم نیست هم .1

گردد؛  تابلو 
گفتن و توضیح دادن نوشته؛ .1  همزمان با نوشتن، سخن 
آموزان قرار نگیریم، بلکه  شتن، جلوی نوشته و همچنین پشت به دانشهنگام نو .7

کاماًل قابل مشاهده  کنیم تا نوشته همراه با نوشتن به سمت چپ تابلو حرکت می ها 
 برای همه باشد؛

کشیده شود و در صورت مشکل بودن تصویر، ها باید به دق   تصاویر و شکل .0 ت 
 باید قباًل آن را آماده نمود؛

یس، باید تابلو را از نوشتهقبل از تد .1 ک نمود تا حواس دانش ر آموزان،  های قبلی پا
م می های جدیدی تنها به نوشته که معل    نویسد. باشد 

که باید از آنها پرهیز شود:  نکاتی 
گچ؛ .5 کردن با   بازی 
 تکیه دادن به تابلو؛ .0
کردن تابلو با دست؛ .2 ک   پا



 
 

 

 
کالسداری مهارت  022  های آموزش و 

 

 جلوی نوشته ایستادن؛آموزان، هنگام نوشتن و همچنین  پشت نمودن به دانش .2
گچ از روی زمین. .1 گچ و یا برنداشتن  کردن    پرتاب 

 تشویق و تنبیه
برای تضعیف  «تنبیه»به منظور تقویت عادات و رفتارهای پسندیده و  «تشویق»

کار می  رود. رفتارهای ناپسند به 
آموزان را هدایت  توان رفتار دانش جا می با استفاده از تشویق و تنبیه درست و به

 مود، یعنی: رفتارهای پسندیده را تقویت و رفتارهای ناپسند را تضعیف نمود.ن
ی در یک فرد در مواقع مختلف  تتشویق و تنبیه در موقعی   ها و افراد مختلف و حت 

 تأثیر متفاوت دارد.
که اثر تشویق، بیش از تنبیه است، خصوصاً  مطالعات تربیتی نشان می که  دهد 

 کند. ارد و یادگیری را دچار اخالل میگاهی تنبیه نتیجۀ معکوس د
گرفت و به شخصیت فرد فرد «تنبیه»بنابراین باید در مورد  ، جنبۀ احتیاط را در نظر 

 نها توجه نمود.آهای خود  آموزان و تفاوت دانش
گاه نمودن کسی بر آمری »، در لغت به معنای: «تنبیه» کردن، هوشیار ساختن و آ بیدار 

 .«باشد می
کردن فرد است»، «ههدف از تنبی» گاه نمودن و هشیار  . بهترین راه تنبیه، صحبت «آ

کردن او را دارید، اما  گاه  که خیال آ کسی است  خاطر باید به کردن و قانع نمودن 
یاد از حدوبی داشت یان بخشی در جریان آموزش می که تنبیه ز  باشد. دلیل، عامل ز

که دانش ساده که نموده، آموز را در  ترین نوع تنبیه، آن است  مقابل خطا و قصوری 
ر دهند، این رفتار، عمومًا برای جلوگیری مسئول دانند، و عیب عمل او را به وی تذک  

کارهای زشت و تشویق و راهنمایی و همکاری به دانش کمک رساند. از   آموز، 
م نباید با ضربات دست و چوب، دانش ت یاد نگرفتن درس معل  ها،  آموزان را به عل 

که فراگیری درستنبیه نما م، کها،  ید، چرا  اری دشوار است و ترس از مجازات معل 
کراهت آن می  افزاید. بر دشواری و 

کار وادارد ولی سبب عالق ترس، ممکن است دانش وی به ۀ آموز را مانند ماشین به 
ت را فلج می تحصیل نمی  سازد. تواند باشد، ترس، جنبش و فعالی 
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جا باشد، یعنی انجام آن ضرورت داشته  شود، باید به ر واقعبرای اینکه تنبیه، مؤث  
گردد و دلیل آن، روشن باشد.  باشد و مناسب با خطا و بالفاصله، اعمال 

 پس نتیجه و تأثیر تنبیه، بستگی به عوامل زیر دارد:
 ضرورت تنبیه، تشخیص داده شود؛ .5
 مناسب با خطا باشد؛ .0
گردد؛ .2  بالفاصله اجرا 
گردد؛دلیل آن برای تنبیه شونده  .2  روشن 
کننده؛ ثبات رأی داشته باشد. .1  شخص تنبیه 

گروهی به ویژه تنبیه از تنبیه یادسپاری: کنایه های  وار، باید  آمیز و توهین های بدنی و 
که نتیج کینه ۀجدًا خود داری شود چرا   خواهد بود. جویی توزی و انتقام آن، 

کردن، آر»در لغت به معنای:  ،«تشویق» کسی به شوق آوردن، راغب  کار  زو ساختن، 
 .«باشد را ستودن و او را دلگرم ساختن می

کار می که رفتار   تشویق، در مواردی به  آموز سر بزند و برای تکرار  دلخواه از دانش رود 
 گیرد. آن رفتار، صورت می
ی در یک فرد در مواقع مختلف تأثیر ها و افراد مختلف و حت   تشویق در موقعیت

 متفاوت دارد.
 باشد. ، همیشه بیش از تنبیه میاثر تشویق
جا و مناسب، وسیلۀ خوب و مؤثری برای یادگیری است، اما باید به خاطر  تشویق به

که تشویق وبی داشت  یادازحد  یان بخشی درجریان آموزشی می ز  باشد. دلیل،عامل ز
ت می در سایه تشویق و تحسین، استعدادهای درونی دانش الی  رسد و  آموزان به فع 

 گردد. هایی آنها آشکار میاالت نمک
که رفتار مورد نظر از دانش آموزی  تشویق باید مستقیم و فوری باشد، یعنی بعد از این 

گیرد. گردد و مورد تشویق قرار   سر زد، باید مستقیمًا تقویت 
 گیرد:  تشویق به دو صورت انجام می

گردش علمی بردن، د«تشویق مستقیم» .5 ادن : از قبیل سر صف معرفی نمودن، به 
که جنبه مادی دارد؛  جایزه 
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که به صورت غیر «تشویق غیر مستقیم» .0 کارت صد آفرین  : از قبیل دادن نشانه، 
  شوند. آموزان از امتیاز آنها برخوردار می مستقیم، دانش

 شرایط تشویق
گفت تو استعداد  .5 کم استعداد، نباید  تشویق باید واقعی باشد؛ مثاًل به دانش آموز 

 سرشار داری؛
کارش باید تشویق شود؛ و ارزش به هتوج   با هرکس به اندازه باشد،یعنیباید  .0 ت   اهمی 
که استحقاق تشویق دارد،  .2 کاری، قسمتی  نباید مطلق باشد؛ یعنی در هر 

 تشویق شود نه همۀ آنها؛
یابی؛ تشویق قدردانی، یعنی عمل  .2 تشویق باید به صورت قدردانی باشد و نه ارز

گیرد و ن که  ه خود شخص، به طور مثال: به دانششخص مورد تشویق قرار  آموزی 
گفت: گفته است، نباید  گویی» راست  گفتی»بلکه بگوییم « تو راست   «.تو راست 

 رقابت 
باشد ولیکن  آموزان، ایجاد رقابت بین آنها می ه دانشبهترین راه برای جلب توج  

که از حس    م است  کار رقابت دانش وظیفۀ معل  انداختن  آموزان، فقط به منظور به 
کمال  که در این امر باید  نیروها و استعدادهای باطنی ایشان استفاده نماید و بداند 

کار بندد تا در تشویق یا تنبیه دانش یاده احتیاط و مراقبت را به  روی نشود و  آموزان، ز
که عقب مانده  هیچیک از ایشان نسبت به دیگری، حسود و بدخواه نگردند و آنها 

د، احساس سرخوردگی و محرومیت شدید نکنند و این نکته را ترن استعداد و بی
گر دانش که ا که باید مورد  باید به خاطر داشت  کار خوب، چنان  آموزی در مقابل 

که دانش تمجید و تشویق قرار نگیرد، آن ری، شدیدتر از آ قدرها عیب ندارد  موز مقص 
که باید مورد مؤاخذه و تنبیه واقع شود.   آنچه 

 م از روش تدریس خودارزیابی معل  
م از عملکرد خود، به او این امکان را می ر معل  م و مستم   دهد تا به مرور  ارزشیابی منظ 

کند و در جهت ارتقای سطح دانش زمان، نارسایی و مهارت    های خود را اصالح 
گام بردارد.  خود 
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کار باید رفتارهای مؤثر و الزم در آموزش  خوب را تهیه و سپس  با تهیۀ برای این 
کند؛  ای برای مشاهده و اندازه وسیله گیری، رفتارهای مطرح شده را ارزشیابی 
  مانند:
کار بسته شود نمونه یس باید به  که در تدر  ضعیف متوسط خوب ای از رفتارهایی 

شکال .رسیدگی به تکلیف قرآن5  های آنها؛ آموزان و رفع ا 
یس، ت پیش که درسی طرح از مؤثر .استفادۀ0  هیه شده؛از تدر
 آموزان؛ قرآن پیشین های آموخته با جدید مطالب دادن .ربط2
الیت در آموزان قرآن دادن .شرکت۵  یادگیری؛ و آموزشی های فع 
یس با ۴ .متناسب بودن مواد و مطالب درسی و روش تدر

 آموزان؛ سطح  توانایی قرآن
ه به تفاوت۶ یس؛ های فردی قرآن .توج   آموزان در مراحل تدر
یا7  آموزان در پایان درس؛ های قرآن بی از آموخته. ارز
 . تعیین تکلیف برای جلسۀ بعد.0

   

 
م برای ارزشیابی از عملکرد خود بر اساس مقیاس درجه تواند از  بندی مذکور می معل 

کند. روش   های مختلفی استفاده 
 . روش خودسنجی6

ک مطرح ش ه به مال یس خود را با توج  م روش تدر ده ارزشیابی در این روش، معل 
کار می می عالیت کند. برای این  یس را  تواند جریان ف  های انجام شده در جلسۀ تدر

کند. ،با ضبط صوت گوش دادن به آن، رفتارهای خود را ارزشیابی    5ضبط و با 
مان دیگر8  . ارزشیابی معل 

خواهیم  بندی شده در اختیار یکی از همکاران، از او می با قرار دادن مقیاس درجه
کند. یس ارزشیابی   رفتار ما را در جریان تدر

                                                
ت به ارزشیابی تدریس خود بپردازند، اضافه بر آشنایی با نقاط 5 مین ارجمند، با دق  گر معل  . در این روش ا

کرد. ت تدریس خویش، قدرت داوری آنها نیز تقویت خواهد   ضعف و قو 
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 آموزان . ارزشیابی قرآن3
م یس و آموزان خود می از قرآن معل  کالس او نظر  خواهد دربارۀ روش تدر نحوۀ ادارۀ 

  بدهند.
کالسعوامل مؤثّ   ر در برقراری انضباط در 

 . انتخاب روش مناسب برای تدریس6
یس، هنر است. آشنایی با رمو می و تدر می در شرایط مختلف، عامل مهم  معل  ز معل 

کالس است. ق و برقراری انضباط در  یس موف   در تدر
می ایجاب می م از فنون و مهارت حرفۀ معل  های مختلف قدیم و جدید  کند معل 

کند و هم به صورت مؤث   ها بهره آموزشی، الگوها و روش یس  ر مند شود تا هم بهتر تدر
می  ال ظاهر شود. آشنایی با فنون و روشهای آموزشی فع   بتواند در مهارت های معل 

کالس م باید از مسائل آموزشی،  و  م است. معل  داری، از شرایط ضروری معل 
کار، هنرهای دانش آموزان و الگوی آموزشی  امکانات و تجهیزات موجود در محیط 

کا مان با تحقیق به آنها دست یافتهکه مربیان و معل   گاهی داشته باشد و  ربرد، اند، آ
 مزایا و معایب هریک از آنها را بداند.

الی   ک اصلی هرگونه فع  مان ارجمند، محر  رو  اند؛ از این ت آموزشیبدون شک، معل 
کمک می آشنایی با روش یس  بیشتر به آنها  کند، برای رسیدن به مقاصد  های تدر

یادتری داشته باشند. تآموزشی در موقعی     های مختلف آموزشی، آزادی عمل ز
کلس8 م به همۀ افراد   . توجه معل 

گرامی اسالم امام صادق؟ع؟ یکی از ویژگی ه آن حضرت به ؟لص؟ های پیامبر  را توج 
 هایش به طور مساوی بین آنها بیان فرموده است: همۀ اصحاب و تقسیم نگاه

ن أبی» سول  الل»عبدالل؟ع؟ قال:  ع  اب   ؟لص؟کان  ر  ح  ص 
 
ن  أ ي  ه  ب  ات  ظ  ح  م  ل  س  ق  ا ی  ل ی ذ  ر  إ 

ظ  ن  ی  ه  ف 
ة  ...  ی   و  الس َ ا ب  ی ذ 

ل  ر  إ 
ظ  ن   5.«و  ی 

کنند؛  از این کالس، به همۀ افراد توجه  یس و ادارۀ  مان محترم باید هنگام تدر رو معل 
                                                

َرة -ط . الکافي )5 ش  ع  َتاُب ال  ک  ر ، اإلسالمیة(،  َواد   .175، ص0 ج ، 5، حدیثَباُب الن َ
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ی خود( به  ن  کالس به ویژه در دورۀ دبیرستان )با توجه به اقتضای س  زیرا بیشتر افراد 
 ه شود.و دوست دارند به اظهارنظر آنان نیز توج  بیشتر معلم نیاز دارند  هتوج  

کنند فراموش شده کالس احساس  م نیستند، برای  هرگاه افراد  ه معل  اند یا مورد توج 
کالس را به هم می م و اثبات وجود خود، نظم  ه معل  م باید  جلب توج  زنند؛ لذا معل 

ی کردن هم افراد خاص  ه به همۀ افراد، در سؤال و مشورت  را مد   نظر  ضمن توج 
  نداشته باشد.

 شناسی . وقت3
کالس است؛  م به وقت  کالس  درس، توجه معل  یکی از مسائل مهم در برقراری نظم 

کالس خود لذا معلمان ارجمند باید خود را مقی   د سازند به موقع و بدون تأخیر در 
کنند. آموزان نیز خود را به پیروی از آنها به نظم و ترتیب عا حاضر شوند تا قرآن دت 

کالس حاضر می که دیر سر  مانی  انضباطی بعدی  شوند، خود اسباب بی معل 
 سازند. آموزان را فراهم می قرآن

کالس، قابل انکار نیست و رعایت آن برای نقش مهم نظم و انضباط در موفقی   ت 
گفت هیچ جامعه ای بدون نظم و انضباط به  همگان الزم و ضروری است و باید 

ی نخ  واهد رسید.رشد و ترق 
های مهم حضرت علی؟ع؟ در آخرین وصیت خود به فرزندانش،  یکی از سفارش

لـ هی،   است:« سفارش همه به نظم در امور»بعد از تقوای ا 
«... م  ک  ر  م 

م  ا  ی الل  و  نظ  و  ق  ت  تابی ب  ه  ک  غ  ل  ن  ب  لی و  م  ه  ل دی و  ا  میع  و  ما و  ج  وصیک   5.«ا 
کالس نیز باید سر پایا کالس، از  وقت تی  م  وقت باشد. اهن  شناسی در پایان 

کالس، بر اساس  ت وقتی  م  اه کمتر نیست؛ زیرا بیشتر افراد  کالس  شناسی در شروع 
کالس، برای خود برنامه کرده ساعت پایانی  م درس را به  ریزی  اند و چنانچه معل 

حث پرت شوند و حواسشان از ادامۀ ب موقع به پایان نرساند، خسته و ناراحت می
کالس را به هم  می کالس به پایان برسد، نظم  کالس هرچه زودتر  شود و برای اینکه 

 خواهند زد.
                                                

که این وصیت به آنها می. »5 کسانی  رسد، به تقوای الهی و نظم در  شما را و تمام فرزندان و خاندانم را و 
 (.27وصیت ، نهج البالغه) «کنم امور سفارش می
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 . رعایت عدالت و عدم تبعیض۴
بسیار روشن است. خداوند در آیات متعدد قرآن « عدالت و عدم تبعیض»ت ی  م  اه

کرده است؛ مثاًل می  فرماید: به عدل و قسط سفارش 
ی    آ>ی  

 
یأ ذ 

ا ال   وان  ء  ه  ن  ... ام  ط  س  ق  ال  ين  ب  ام  و   وا ق  ون   5>ک 
خداوند در این آیه، همه مؤمنان را به اقامۀ قسط و عدل و رعایت آن در روابط 

کرده است. ف   اجتماعی موظ 
م، میان آنها تبعیض قائل می کنند معل  کالس احساس  گر افراد  شود، یعنی خطای  ا

کند،  همان خطا مجازات و توبیخ میگیرد و دیگری به خاطر  یکی را نادیده می
کرد. زمینۀ بی کالس را فراهم خواهد   انضباطی در 

تبعیض بین فرزند فقیر و ثروتمند، فرزند مدیر و غیر مدیر، همکار و غیر همکار، 
 عدالتی است. شهری و روستایی و ... همه از مصادیق بی

همه یکسان برخورد  دادن و ... با معلم باید در نگاه، سؤال، احوالپرسی، تکلیف
 کند؛ مگر اینکه اهدافی تربیتی همچون تشویق و توبیخ داشته باشد.

کالس، مصداقی از بی دادن حب  و بغض دخالت یابی افراد  انصافی و  ها در ارز
 فرماید: عدالتی است؛ خداوند متعال می بی

لی< ٍم ع  و  ان  ق  ـئ  م  َشن  ک  ن   م  ر  ا یج 
ل  د   ݦݦݦݦݦݨݨݨ   و  ع  ا ت 

 ل  
 
و  أ ق  لت   ب  ل  ر  ق 

 
و  أ وا ه  ل  د  وا اع   0.ى<ل 

گروهی و غرض ها و دشمنی کینه های شخصی نباید مانع اجرای عدالت و  های 
گردد؛ زیرا اجرای عدالت از همۀ اینها باالتر و  موجب تجاوز به حقوق دیگران 

 هی است.ل  ترین راه برای رسیدن به تقوای ا   نزدیک
کردن آنها از مزایا.عدالت، یعنی رعایت تناسب بین    خطای افراد و محروم 

 . بردباری و حوصله۵
می  مان ارجمند باید در انجام وظیفۀ معل  بردباری، نوعی تقوا و فضیلت است. معل 
ل دیگران را  که تحم  کسی  کافی به خرج دهند؛ زیرا  یس، صبر و حوصلۀ  و تدر

                                                
که ایمان آورده»؛ 52۴نساء: . 5 کسانی   .«کنندگان واقعی به عدالت و دادگری باشید... ید، قیاما ای 
که به تقوا نزدیک»؛ 0: . مائده0 ید  ید، عدالت بورز که عدالت نورز کند  گروهی وادارتان   .«تر است مبادا دشمنی با 
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ل خواهد بود.  نداشته باشد، خود نیز غیر قابل تحم 
م بای کج د با دیرفهمیمعل  کالس  ها، آزار و اذیت و پرسش فهمی ها،  های پیاپی افراد 

کند؛ زیرا این حاالت، ن آنان است. معلم باید برای   مدارا  ناشی از اقتضای س 
کودکی و  تقویت روحیۀ مدارا و بردباری خویش در مقابل این مشکالت، دوران 

ل باشد.نوجوانی خویش را به یاد آورد تا آزار دیگران برای  ش قابل تحم 
که زود واکنش نشان می مانی  شوند، ممکن است در  دهند و عصبانی می معل 

که بعد از آن پشیمان  کارهایی انجام دهند  لحظۀ خشم، چیزهایی بگویند یا 
گرامی اسالم  ؟لص؟شوند. بهترین توصیه برای فرو خوردن خشم، فرمایش پیامبر 

که فرموده  اند: است 
ی» م  غ  ن َکظ  م  جو  عطاه  الل  ا  م  ا  سل  خیه  الم  ن ا  ی ع  ف  ه  و  ع   «ر  َشهیٍد ظ 

که خشم خود را فرو نشاند و از )خطای( برادر مسلمانش درگذرد، خداوند  کسی 
کرد.  5پاداش شهید را به او عطا خواهد 

گاهی احساس می بی مان ارجمند  کودکی با لحنی تند  تردید، معل  کنند باید با 
کا کمکی به حفظ سخن بگویند؛ این  که نه  ماًل با فوران خشم متفاوت است 

م میموقعی   کند و نه به حفظ سالمت جسمی او؛ بلکه این از دست دادن  ت معل 
کالس را به خود جلب می ه افراد  ط بر نفس، توج  م  تسل  کند و باعث نفرت آنها از معل 

  خواهد شد.
م۶ گفتن معل   . سخن 

کالس، توانایی معلمان در اداء مطالب یکی از عوامل مهم در برقراری انضبا ط در 
م ب ستگی دارد و از همه اینها است. اداء مطالب، به صدا، لحن  بیان و حرکات معل 

کلماتش شمرده و ی  م  صدا اه ت خاصی دارد. صدای معلم باید روشن و رسا باشد و 
 مفهوم ادا شود.

که نامفهوم و آهسته یا لکنت مانی  لهجۀ غلیظ و  کنند یا دار صحبت می معل 
گزیر عالقه و توج   کالس پرت و منحرف میناراحتی دارند، نا کار  سازند؛  ه افراد را از 
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ی خسته و آزرده شده، برای مشغول ساختن خود یا به  کل  کالس به  که افراد  تا آنجا 
م، وی را تمسخر و اذی   کنند. همچنین داشتن  ت میقصد انتقام از مزاحمت معل 

گاهی موجب بیمو های بی کالم هتک   کالس می رد نیز  کالس در  نظمی در  شود و افراد 
م  خود را با تک   این یس، تک   او می  کالم هگونه موارد، معل  کالم او  هشناسند یا هنگام تدر

گاهی با هم درباره درست بودن تعداد آنها اختالف و بحث می را می کنند  شمارند و 
کال و این مسأله نیز خود عامل بی کار بردن  س مینظمی در  شود؛ از این رو باید از به 

کرد.هرگونه تک   یس خودداری  کلمات در هنگام تدر کالم یا ادای نادرست    ه 
 . وضع ظاهری معلم7

م به وضع ظاهری خویش است.  یکی از عوامل بی ه معل  کالس، عدم توج  نظمی در 
ی کل  ب و به طور  کثیف و نامرت  که با موهای ژولیده و لباسی  می  با سر و وضع  معل 

کالس می کالس  شود، مسلمًا نمی نامناسب وارد  تواند الگوی مناسبی برای افراد 
تواند تا پایان  گیرد و نمی آموزان خود قرار می باشد و بیشتر مورد استهزای دانش

کند؛ از این کالس  ساعت  درس، از خندۀ آنان جلوگیری  م، قبل از رفتن به  رو معل 
  د را در آیینه ببیند.بار سراپای خو باید یک

م2  . وجود عادات نامطلوب در معل 
گاهی حرکاتی نظیر تکان دادن شانه، م  ها و یا َابرو دارد یا  حرکات ناموزون پلک  معل 

که این  کردن با ُدکمۀ لباس یا موی سر و صورت و امثال اینها  عاداتی نظیر بازی 
ر ا کارهای او نیز در ایجاد بی کالس مؤث    ست.انضباطی در 

مت و محبوبی  . مقبولی  7  ت معل 
م در نظر دانشمقبولی   که نقش  ت معل  ی هر مافوقی در نظر مادون  کل  آموز یا به طور 
که  تکامل م دارد  گروه امتیازهای محسوس و مسل  کامل با دو  بخشی دارد، ارتباط 

 عبارتند از: امتیازهای روحی و امتیازهای عقلی.
م، او را د  نماید. می« مقبول»آموزان،  ر نظر دانشامتیازات عقلی معل 

م توأم با امتیازهای عقلی، سبب  شود.  او می« تمحبوبی  »امتیازات روحی  معل 
صاف به صفات مثبت تا مرز  امتیازهای روحی را می ی از « فضیلت»توان در ات  و تبر 
کرد.« تزکیه»صفات منفی تا سرحد   خالصه 
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قیان، حضرت ع مان متذکر در پایان سفارش موالی مت  لی؟ع؟ را به خود و همۀ معل 
که می می  فرماید: شوم 
ه  » أدیب  ن ت  ک  لی  ه  و  یر 

علیم  غ  بل  ت  ه  ق  فس  علیم  ن  ت   ب 
 
أ د  ب  لی  ماًما ف  اس  ا  فَسه  ل لن  َصب  ن  ن ن  م 

ه   ت  سیر  الإجلال   ب  ق ٌ ب  ح  ها ا  ب  د   ه  و  مؤ  فس  م  ن  ل   ع  ه  و  م  سان  ل  ه  ب  أدیب  بل  ت  اس   ق  م  الن  ل   ع  ن م  م 
م ه  ب  د   ؤ  م   .«و 

که خود را در جایگاه پیشوایی و امام مردم قرار می دهد، باید پیش از تعلیم  کسی 
کردن و آراستن  دیگران، نخست به تعلیم نفس خویش بپردازد و باید پیش از ادب 

کسی ب و آراسته سازد، و  که  دیگری به وسیلۀ زبان، او را با روش و عمل خود مؤد 
م و تربیت ی مردم  معل  م و مرب  که معل  کسی  کنندۀ نفس  خویش است، نسبت به 

  5به احترام و تعظیم سزاوارتر است.  است،
 :نکاتی چند در رابطه با روش تدریس روخوانی و تجوید

که در چند جلسه باید آموزش داده و تجوید بندی مباحث روخوانی تقسیم  .5  ،
یابی و تشخیص معل   مید و در هر جلسه چه مطالبی نشو مان توان آموزش داد، به ارز

کالس از عالقه که قبل از شروع  مندان به یادگیری قرآن انجام  محترم بستگی دارد 
ن، معلومات، استعداد و مقدار آشنایی قبلی آنها با مباحث  می دهند. با توجه به س 

کالس و همچن ، میو تجوید روخوانی ین مطالب هر توان زمان الزم برای آموزش هر 
کنند. یس   جلسۀ آموزشی را مشخص و تدر

یس بندی انجام تقسیم که ارائه خواهد شد، بر اساس  گرفته شده در روش تدر هایی 
کریم، سطح و تجوید های آموزش روخوانی  کتاب که 0و  5قرآن  ، نوشتۀ مؤلف است 

رجمند رو معلمان ا با توجه به حد   متوسط افراد جامعه تعیین شده است؛ از این
کنند یا یک  می توانند بر اساس تشخیص خود، چند درس را در یک جلسه ادغام 

 درس را در دو جلسه آموزش دهند.
مان ارجمند در روز  ۀ آموزش در هر رشته. یکی از اصول اولی  0 که معل  ای، این است 

اول، دربارۀ موضوع درس، ضرورت یادگیری آن، نقش موضوع مورد بحث در زندگی 
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کامل و با  افراد و گاهی  کالس با آ کالس توضیح دهند تا افراد  ثمرات آن را برای افراد 
کریم باید در روز  کالس حاضر شوند. معلمان ارجمند قرآن  احساس تکلیف، در 

یس دربارۀ معر   کتاب مقدس و نقش قرآن اول تدر فی قرآن، ضرورت آشنایی با این 
ه به آموزان )با توج   ا، برای قرآندر زندگی آحاد مسلمانان و سعادت و خوشبختی آنه

ن و استعداد آنها( توضیح دهند تا قرآن کالس حاضر  س  گاهی الزم در  آموزان با آ
کالس و یادگیری قرائت صحیح قرآن را برای خود، یک وظیفه و  شوند و حضور در 

 واجب شرعی بدانند.
که قرآن خواندن را می)شده،  های ارائه . روش2 و به آموزش قرآن  دانند برای عزیزانی 

مهم و اساسی، پیمودن منطقی  ۀ، تنها جنبۀ راهنمایی دارد. نکت(کریم عالقه دارند
یس است؛ از این کسی می مراحل تدر کند  رو هر  تواند از روش دلخواه خود استفاده 

شده، روش جامعی را برای خود برگزیند یا در قالب   های ارائه یا از مجموعۀ روش
 بیه و شعر به آموزش قرآن بپردازد.داستان، َمَثل، تش

گر قرآن2 توان از همان ابتدا  آموزان  خردسال، استعداد باالیی داشته باشند، می . ا
کتاب آموزشی آنها )سطح  ( 5قرآن را با لحن عربی به آنها آموزش داد؛ هرچند در 

ی، نیامده باشد.  لحن عربی حرکات و حروف مد 
کرد  الخط قرآن . پیش از آموزش قرآن، باید رسم1 های موجود در آن منطقه را بررسی 

گر  و سپس بر اساس رسم که رواج بیشتری دارد، قرآن را آموزش داد و ا الخطی 
دی رایج بود، اشاره به آنها برای قرآن الخط رسم تر و بزرگسال،  آموزان قوی های متعد 

 الزم است.
یس، نخست هدف از درس و انتظارات از 1 آموزان در پایان  قرآن. در بیان روش تدر

مان ارجمند  کردیم. معل  یس را بیان  درس را متذکر شدیم و سپس مراحل و روش تدر
یس را در هنگام آموزش در نظر داشته باشند و روش الزم را  باید هدف و مراحل تدر

کنند. برای آموزش قرآن یس اجرا   آموزان را در هنگام تدر
کا7  ط  م باید بر مطالب درس تسل  م آموزش روخوانی، ؛ مل داشته باشد.  معل  معل 

که می اقل در سطحی  خواهد آموزش دهد(  باید خودش از نظر قرائت قرآن )حد 
ی )ایرانی، عربی، ترکی و شبه کامل باشد و بتواند قرآن را با هر رسم قارۀ هند(  الخط 
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صحیح، روان، با لحن عربی و بدون غلط بخواند و عالوه بر آن، باید با همۀ 
های موجود در قرآن )از نظر شکل، اسم و تلفظ صحیح( و جایگاه آنها در  تعالم

کامل داشته باشد و آنها را با  کلمات و اصول نگارش و عالمت گذاری قرآن آشنایی 
 آموزان آموزش دهد. روشی درست و در خور فهم و استعداد قرآن

کامل بر روانخوان یتجوید برای افرادکالس . 0 که تسلط  کریم با مفید است  ی قرآن 
یس تجوید، از همۀ  لحن عربی داشته باشند از این که قبل از تدر رو الزم است 

کریم و لحن عربی  داوطلبین، ارزشیابی تشخیصی )در رابطه با روانخوانی قرآن 
که مشکل روانخوانی دارند،  ی( به عمل آید و برای افرادی  حرکات و حروف مد 

گانه کریم، تشکیل و با یادآوری عالمتای به عنوان روانخوا جلسۀ جدا ها و  نی قرآن 
که در اجرای آن با مشکل مواجه ند، به تمرین عملی و پیاده نمودن آن ا قواعدی 

کالس تجوید  مطالب بر روی آیات بپردازند تا زمینۀ الزم برای شرکت آن عزیزان در 
 فراهم آید؛

ک. با توج  1 کالس تجوید قرآن  ریم، قرآن را با لحن فارسی ه به اینکه بیشتر داوطلبین  
ک می کشیده وخوانند و در هنگام تلفظ، تفاوت زمانی مناسب بین صداهای  تاه و 

یس  تجوید، نخست آنها  قائل نمی که قبل از تدر باشند، بسیار مناسب و الزم است 
بالحن عربی، تفاوت  آشنایی ضمن تا نمود. آشنا مدی حرکات وحروف را با لحن عربی

ی( را بشناسند و در قرائت  کشیده)حرکات و کوتاه صداهای نبی الزم زمانی وحروف مد 
ی با رسم الخط  های مختلف نیز آشنا شوند؛ اجرا نمایند و با َاشکال حروف مد 

گفته52 اند: قواعد تجوید، تنها  . بعضی از علمای قرائت، بعد از تعریف تجوید، 
کند؛ بهترین راه برای  می نحوۀ تلفظ صحیح قرائت  قرآن را به صورت تئوری، بیان

که قرآن را به صورت  کسی است  آشنایی با قرائت صحیح، شنیدن از دهان 
مین ارجمند، بعد از  باشد، از این کند و تمرین و تکرار می صحیح، تلفظ می رو معل 

ت به نحوۀ تلفظ  بیان تئوری قواعد، باید از قرآن آنها نگاه آموزان بخواهند تا با دق 
گوش ف که خوانده میکرده و  کلمات و آیاتی  کاماًل با تلفظ  را دهند و با تکرار   شود، 

 صحیح و اجرای قواعد تجوید، آشنا شوند.
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الیت55 که در این  های مشترکی در آموزش همۀ درس . فع  ها باید رعایت شود 
 شویم: قسمت متذکر می

م در ساعت مقرر و با ظاهری آراسته؛  الف( حضور معل 
کالس با  هی و صلوات بر محم  « ب سم اهلل»ب( آغاز  ل   ؟لص؟؛دمحم   د و آلو حمد ا 

کالس؛  ج( سالم و احوالپرسی و برقراری ارتباط روحی و عاطفی با افراد 
 د( حضور و غیاب و بررسی تکالیف؛

کالس  که دربارۀ اهداف  کوتاه )بهتر این است  کالس با یک آیه یا حدیث  هـ( شروع 
کالس؛باشد( و ترجمۀ واژه به واژه و   5بیان پیام آیه یا روایت با همکاری افراد 

گذشته را می گذشته و ارزشیابی آن، درس  پرسیم )ارزشیابی  و( جهت مرور درس 
نویسیم، یا  ای( و چند مثال به عنوان ارزشیابی از درس قبل روی تابلو می مرحله

گذشته را مشخ   یم خواه کنیم از افراد ُمنتخب می ص میآیات دارای قواعد درس 
 خواهیم با هم بخوانند؛ می کالس افراد بخوانند وبعد از شنیدن جواب صحیح،ازهمۀ

گذشته و ایجاد انگیزه جهت یادگیری  کالس در یادگیری درس  ز( تشویق افراد 
 مباحث درس جدید؛

کتاب بیان شده است؛ که در  یس   ح( ارائۀ درس جدید با رعایت مراحل تدر
شدن و ماندگاری  کلیف منزل برای ملکهبندی مباحث درس و تعیین ت ط( جمع

 مطالب درس در ذهن؛
کالس با دعا و صلوات قرآنی. ی( پایان  دادن 

                                                
در پایان کنند و ، اعالم «حفظ ۀمسابق»توانند حفظ آن آیات و روایات را به عنوان  ن ارجمند میا. معلم5

کنند، جوایزی اهدا  دوره، مسابقه که آیات و روایات را حفظ  و برای تشویق و  کنندای برگزار و به نفراتی 
 کنند.خواهیم چند بار آن را تکرار  آموزان می رآنکمک به حفظ، بعد از ترجمه و بیان پیام آیه و روایت، از ق

ک می . همچنین کنندتکرار از حفظ خواهیم چند بار  میاز آنها کنیم و  سپس آیه و روایت را از تابلو پا
کنند. توان هر روز آیه یا روایت درس قبل را از قرآن می  آموزان پرسید تا از حفظ بخوانند و ترجمه 



 

 

 
 

کریم  روش تدریس تجوید قرآن 
ه  »قال رسول اهلل؟لص؟:  م   ل  ع  رآن  و  م  الق 

ل   ع  ن  ت  م م  ک  یر   .«خ 
گرامی اسالم؟لص؟ فرمودند:  که قرآن را یاد»پیامبر  کسی است  بگیرد و  بهترین شما 

 «.به دیگران آموزش دهد
کالس تجوید، آشنا ساختن قرآن خوانی قرآن  صحیح»آموزان با  هدف ما از برگزاری 

کلمات و آیات که در  باشد. به می« از حیث مخارج حروف و تلفظ صحیح  طوری 
کالس بتوانند قرآن را از حیث مخارج حروف و صفات ذاتی  پایان دوره، همۀ افراد 

زه( و ع نه(، روان و بدون غلط)ممی  بخوانند؛ پس الزم نیست  ارضی )ُمَحس 
آموزان را با همۀ قواعد و مطالب تجوید، آشنا سازیم، بلکه آشنایی با مطالبی  قرآن

کفایت می کلمات را دارند،   کند. که دخالت مستقیم در تلفظ صحیح حروف و 
؛ یعنی افراد باشد هدف اساسی از آموزش قواعد و مطالب تجوید، تجوید عملی می

کلمات قرآن را به صورت عربی و صحیح بخوانند، از این رو  کالس بتوانند، حروف و 
الزم نیست حتمًا اصطالحات و قواعد تجوید را حفظ نمایند، بلکه آشنایی با 

کفایت می که تنها برای  کند به تجوید عملی،  کالس ما مردمانی باشند  گر افراد  ویژه ا
کرده باشند.«ةتجوید الصال»آشنایی با   ، )تجوید مقدماتی( شرکت 

که هدف ما از  کتبی به عمل آید، چرا  و در پایان دوره، لزومی ندارند از آنها امتحان 
کریم میآموزش قواعد تجوید، تلفظ صحیح  کلمات قرآن  باشد، پس باید  حروف و 

که تا چه اندازه با تجوید عملی )تلف گردد  ظ امتحان شفاهی به عمل آید تا روشن 
کلمات( آشنا شده  اند؟ صحیح حروف و 

یس آنها را در دو سطح مقدماتی و تکمیلی  دسته بندی مطالب تجوید و روش تدر
کالس و آشنایی قبلی آنها  توضیح داده ایم، معلمین ارجمند با توجه به سطح افراد 

یس آن  کریم، روش مناسبی را انتخاب و به تدر با قواعد تجوید و قرائت قرآن 
 .بپردازند
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که در پایان این قسمت  با توجه به مطالب فوق، از معلمین ارجمند انتظار می رود 
 بتوانند:

گروه5 های مختلف )از نظر سن،  . مطالب الزم برای آموزش قواعد تجوید برای 
کنند؛  معلومات و استعداد( مشخص 

گروه0 یس مناسبی را ارائه نمایند؛ . برای تمامی   های آموزشی، روش تدر
های مربوط به تجوید عملی، برای سطوح مختلف، آشنایی  نواع تمرین. با ا2

 داشته باشند؛
. اشتباه تلفظ و قرائت افراد را به درستی تشخیص داده و با راهنمایی صحیح، به 2

 د.ناصالح تلفظ آنها بپرداز



 

 

 
 

 روش تدریس لزوم آشنایی با علم تجوید
کالس با مو ضوع آن ای، آشنا س هر رشته هدف اصلی از اولین جلسه در اختن افراد 

رو اهداف این  باشد، از این ت یادگیری و مراحل رسیدن به آن هدف میی  درس، اهم  
که برای اولین بار «( تجوید مقدماتی»جلسه برای افراد مبتدی )سطح یک 

که می می خواهند اطالعات تجویدی خود را  خواهند با تجوید آشنا شوند و افرادی 
کنند )سطح  تفاوت چندانی ندارد، تنها تفاوت در «( تجوید تکمیلی»دو کامل 

که معل   گرفت.نحوۀ بیان مطالب است   مین ارجمند، آن را در نظر خواهند 

 اهداف
 آشنایی قرآن آموزان با:

کریم و .5 کتاب آسمانی  لزوم یادگیری و قرائت صحیح قرآن  عمل به دستورات این 
 هی؛ل  به عنوان یک تکلیف ا  

که در پایان دورۀ آموزشی از تک تک  ا اهداف دوره و .0 رود و  افراد می نتظاراتی 
 سیدن به آن؛رهای  راه
که تک تک   شرایط و .2 کالس، باید از  افراد شرکت معلوماتی  کننده برای استفاده از 

کسب نموده باشند؛  قبل 
کامل  .2 کلیۀ داوطلبین، تا معلم با شناخت  لزوم ارزشیابی ورودی )تشخیص( از 

کننده، آموزش دهد.بتواند مطالب د  رس را بر اساس نیاز و فهم افراد شرکت 
کلس انتظار پایان درس، از و در  رود: می افراد 

هی بر خود ل  قرائت صحیح روزانۀ، قرآن را به عنوان یک تکلیف ا   یادگیری و .5
کالس درس حاضر شوند و واجب بدانند و خود را موظ   ف سازند تا به طور مرتب در 

 لم برای فهم بهتر درس عمل نمایند؛کارهای مع راهبه 
که برای تحقیق قرائت ترتیل باید طی  .0 لزوم قرائت قرآن به صورت ترتیل و مراحلی 

 شود.
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که بر های رسیدن به آن و راه با اهداف دورۀ آموزشی، .2 عهده آنهاست،  وظایفی 
 آشنا شوند؛

کالس و  ارزشیابی تشخیصی را، ابزاری الزم برای شناخت معلم از .2 کمک به افراد 
 آنها برای یادگیری بهتر قرائت صحیح قرآن، بدانند؛

کالس ـ با عشق و .1  عالقه ـ خود را برای ارزشیابی تشخیصی در اختیار همۀ افراد 
 برای تشخیص معلم ارزش قائل شوند. دهند، و معلم قرار

 مراحل تدریس
گرفتن از .5 کمک  کریم بروایات، لزوم یادگیری قرائ آیات و با  ر هر ت  صحیح قرآن 

مسلمان و عمل به دستورات آن را به عنوان یک تکلیف واجب شرعی توضیح 
 دهیم. می

که باید به صورت بیان نحوۀ قرائت، با استفاده از .0  باشد؛« ترتیل» آیات قرآن 
 دهیم؛ توضیح می روایات، معنا نموده و لغت، اصطالح و نظر ترتیل را از .2
م رعایت اصول  ترتیل در تمامی لزو بیان عدم اختصاص قرائت ترتیل به قرآن و .2

 ها؛ زبان
که قرآن اهداف دوره، راه .1 کالس درس و های رسیدن به آن، وظایفی   آموزان در 

 دهیم؛ دهند را توضیح می معهدۀ آنهاست و باید انجا آن بر خارج از
که توانایی شرایط الزم، معلومات و .1 کالس  قرآن) هایی  آموزان برای استفادۀ از 

ر میقبل ب از (تجوید کسب نموده باشند را متذک   شویم؛ اید 
نحوۀ برگزاری آن را توضیح  اهداف آن، و لزوم ارزشیابی ورودی )تشخیصی( و .7

 دهیم؛ می
اساس فرم از قبل تعیین شده ـ از تک  تک  افراد ـ ارزشیابی تشخیصی عمل  بر .0

ها صورت لزوم برای آن در قوت آنها را یادداشت نموده و نکات ضعف و آوریم و می
 دهیم. توضیح می

 روش تدریس
یس مطالب  قبل از که باید در  هراصلی تدر کارهای مقدماتی مشترکی است  درسی، 

)در بند  داشته باشند نظر تمامی دروس، انجام پذیرد، معلمین محترم، آنها را مد   
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یس روخوانی و تجوید متذک  55  ر شدیم(؛، نکاتی چند در رابطه با تدر
کالس با موضوع درس،  رشته هر در جلسه اول هدف اصلی از ای، آشنا ساختن افراد 

ت و ضرورت یادگیری و مراحل رسیدن به آن می ی  اهداف جلسۀ  رو باشد، از این اهم 
نخواهد داشت، تنها تفاوت  آموزان سطح یک و دو اول، تفاوت چندانی برای قرآن

که معلمین ارجمند، آنها را درنظر گرفت.خواه در نحوۀ بیان مطالب است   ند 
آموزان را با لزوم یادگیری و قرائت صحیح  قرآن و  در این جلسه، نخست باید قرآن

توانید از مطالب مطرح شده  عمل به دستورات آن، آشنا سازیم برای این منظور می
کتاب  تجوید  سطح یک و دو، و گفتار  یس، استفاده نمایید تا  در پیش  راهنمای تدر

کننده، یادگیری هی، برخود یک ل  ا   و قرائت قرآن را به عنوان یک تکلیف   افراد شرکت 
کالس درس حاضر شده  واجب بدانند و خود را موظف سازند تا در ساعت مقرر در

گردند، سپس مراحل یادگیری قرائت صحیح قرآن را  و با قرائت صحیح قرآن آشنا 
 دهیم. برای آنها توضیح می

کریم صحیح»   باشد: ررسی میسه جهت قابل ب از «خوانی قرآن 
  یگذار تماز نظر نگارش و عل. 6

ی  گردند و هر ترکیب حروف تشکیل می کلمات، از ت خاص  حرفی دارای مصو 
که در می کل   جایی و صورت جابه باشد  کلمه به  ی یا عدم تلفظ صحیح  آن، معنای 

رم و در عربی، م تغییر پیدا می ک  ُکُرم،  م،  ر  ک  َکَرم،   انند:کند، در فارسی، مانند، 
مت   نع  مت      = تو نعمت دادی. ا  نع   = من نعمت دادم.ا 
مام مام     = جلو و پیش  رو  ا   = پیشوا و رهبرا 

ل     ت  ُکشتق  ل       =   = جنگیدقات 
گذاری  عالمت ، برای آشنایی با اصول نگارش و«خوانی روخوانی و روان»های  کتاب

کریم تهیه شده است.    قرآن 
 حروف از نظر تلفظ صحیح .8

م است، با توج   هر ی در دستگاه تکل   ه به اینکه بعضی   ازحرفی دارای جایگاه خاص 
رو ویژگی دیگری الزم است تا این  این باشند، از حروف، دارای جایگاه مشترک می
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 .«َرزم، َرسم» ،«توت، دود   سازد، در فارسی، مانند: یکدیگر، متمایز می حروف را از
، تنها استم، یکی زاء و سین، در دستگاه تکل   دال، و و حرف تاء جایگاه تلفظ دو

که این دو حرف را از یک دیگر متمایز می عدم ارتعاش  ارتعاش و سازد، ویژگی 
 باشد. هنگام تلفظ می تارهای صوتی در

 چنین است، مانند:نیز در زبان عربی 
کیزه شد.                     طاَب   شت= به راه حق بازگتاَب = خوب و پا
د  د = بی نیازوبلند مرتبه.                    َصم  گرایی ومتحیر شدن.َسم   = پوچ 

م، یکی است، تنها  تاء، صاد و سین در حرف طاء و جایگاه تلفظ دو دستگاه تکل 
که این دو یشه و سازد، باال آمدن و متمایز می حرف را از یکدیگر ویژگی   یا نیامدن ر
که باعث انتهای زبان می کام  می باشد  کام باال و یا  گردد تا صدای حرف به طرف 

کشیده شود.  پایین 
، برای آشنایی با مخارج و تلفظ صحیح حروف، تهیه شده «تجوید»های  کتاب

  است.
 از نظر وقف و ابتدا .3

کلمات تشکیل می گر در جمله، از ترکیب  هنگام خواندن َمتنی، ارتباط  گردد، ا
ی تغییر پیدا میگرفته نشود، معنای ج کلمات در نظر کل  فارسی،  کند، در مله به 

کنید» مانند:  .«فلنی را عفو الزم نیست اعدامش 
گر بگوییم  کنیم و« فلنی را عفو»ا کنید»سپس بگوییم  و توقف  . و یا «اعدامش 

کنیم و سپس بگوییم و توق   «فلنی را عفو الزم نیست»بگوییم  کنید» ف  ؛ «اعدامش 
کلمات  شود؛ در آن فهمیده می  دو معنای متضاد ازکاماًل  قرائت قرآن نیز باید ارتباط 

ی تغییر پیدا می کل  گرفته شود، در غیر این صورت، معنای آیات به   کند. در نظر 
  «وقف و ابتدا»های  کتاب

مناسب برای وقف و نحوۀ وقف  ، برای آشنایی با محل 
کلمات تهیه شده است.  نمودن بر آخر 

کریم بر   ل  ت   ر   و  <یۀ شریف اساس آ قرائت قرآن 
« ترتیل»باید به صورت  >ايلً ت  ر  ت   ان  ء  ر  ق  ال 

یم. و سپس به تعریف ترتیل از نظر لغت و اصطالح و روایات می باشد  پرداز
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 باشد. های رسیدن به آن می مرحلۀ بعد، معرفی اهداف دوره و راه
کلس تجوید» آن آشنایی با مخارج و تلفظ صحیح حروف قر، «هدف از برگزاری 

که در پایان دوره، همه بتوانید قرآن را با رعایت قواعد تجویدی  کریم است، به طوری 
 به صورت صحیح و روان بخوانید.

برای رسیدن به این هدف، نخست باید با جایگاه و تلفظ صحیح حروف آشنا 
کالس، بتوانید همۀ آیات قرآن را به صورت  شوید و با تمرین بیشتر در خارج از 

کالس حاضر  ان بخوانید؛ از اینصحیح و رو ب سر  که به صورت مرت  رو الزم است 
که هر درسی پیش نیاز درس بعدی است در غیر این صورت، نتیجۀ  شوید چرا 

کالس درس نخواهید برد.  مطلوب از 
کلس تجوید  شرایط شرکت و استفاده از 

که افراد باید از قبل مهی   کالسی، شرایطی الزم است  کرده باشند برای شرکت در هر  ا 
کالس برای آنها، فایده ای دربر نخواهد داشت؛ و  در غیر این صورت، شرکت در 

کالس تجوید سطح یک ط بر )دورۀ مقدماتی(، تسل   شرط شرکت و استفادۀ از 
گذاری است تا تمامی تمرکز افراد، به  کریم از نظر نگارش و عالمت روانخوانی قرآن

کالس یادگیری مخارج حروف و نحوۀ تلفظ ص حیح آنها باشد و برای شرکت در 
کریم باید دورۀ )دورۀ تکمیلی(، اضافه بر تسل   تجوید سطح دو ط بر روانخوانی قرآن 

کالس برای  گذرانده باشند در غیر این صورت، شرکت در  مقدماتی تجوید را نیز 
کافی از  می باید شناخت  آنها، فایدۀ چندانی نخواهد داشت، اضافه بر آن، هر معل 

کالسش داشته باشد تا مطالب را بر اساس استعداد و  لومات و تواناییمع های افراد 
حاضرین، ارزشیابی  فهم آنها آموزش دهد؛ برای این منظور باید از تک تک  

 تشخیصی داشته باشیم.
ه و برای ارزشیابی تشخیصی نخست فرم مخصوص جهت ارزشیابی، تهی   نکته:
فه بر نام، نام انماییم، در این فرم اض م مینا صات داوطلبین را در آن ثبتمشخ  

که تالوت می نمایند،  خانوادگی، نام پدر، سال تولد، میزان تحصیالت، مقدار آیاتی 
باید جایی برای ثبت نکات ضعف و قوت قرائت افراد نیز داشته باشد تا در هنگام 

گردد.  ارزشیابی، ثبت 
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تا با در دست داشتن قرآن در خواهیم  نام افراد در فرم مخصوص، می بعد از ثبت
آن را رکنار هم بنشینند و سپس برای هر یک از آنها به طور متوسط، پنج سطر از ق

 کنیم تا برای ارزشیابی خود را آماده سازند. ص میمشخ  
 ه به نکات ذیل الزامی است:در ارزشیابی تشخیصی توج  

که تسل   .5 گبه افرادی  کمتری دارند، اهانت نشود بلکه تشویق  ردند تا در ط 
کریم است(، شرکت نمایند؛ و برای شرکت در  که روخوانی قرآن) جلسات پیش نیاز

کالس  ها؛ راهنمایی و معرفی شوند؛ آن 
نماییم، در غیر این  ص میدر صورت امکان، نتایج را در همان جلسه، مشخ   .0

 کنیم؛ صورت، اعالم نتایج را برای جلسه بعد، واگذار می
که مطالب درس را در ارزشیابی تشخیصی، بهتر .2 ک برای معلم است  ین مال

 چند جلسه و چگونه آموزش دهد؟
 

 روش تدریس مباحث علم تجوید

 اهداف
 آشنایی قرآن آموزان با:

که باید  قرآنقرائت علم تجوید )برای تحقق فرمان خداوند در رابطه با نحوۀ  .5 کریم 
 هی؛ل  باشد( به عنوان یک تکلیف ا  « ترتیل» به صورت 

که برای  آشنایی با آن و راه ۀموضوع علم تجوید و ثمره و فایدمعنا و  .0 کارهایی 
 یادگیری تجوید باید طی شود؛

 حکم شرعی یادگیری تجوید؛ .2
 در( و جایگاه هر یک از آنها.ها )تحقیق، تدویر، َح  انواع قرائت .2

کلس، انتظار می  رود: و در پایان درس از افراد 
واعد آن را در هنگام قرائت قرآن، ضرورت یادگیری تجوید رعایت اصول و ق .5

 توضیح دهند؛
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کنند؛ .0  تعریف تجوید، موضوع و فایدۀ یادگیری آن را بیان 
کدام یک از مباحث آن، شرعًا  .2 که رعایت  حکم شرعی یادگیری تجوید و این 

کدام یک، مستحب می  باشد را توضیح دهند؛ واجب و 
و روزه ـ بر خود الزم بدانند و  هی ـ همانند نمازل  یادگیری تجوید را فریضۀ و واجب ا   .2

کالس که در   ها شرکت و به یادگیری تجوید، بپردازند. خود را شرعًا موظف نمایند 
کنند. انواع قرائت .1  ها را توضیح داده و جایگاه هر یک را بیان 

 مراحل تدریس
  ل  ت   ر  و  <آیۀ   .5

ار  ق  ال   کنیم؛  میرا روی تابلو نوشته و ترجمه  >ايلً ت  ر  ت   ن  ء 
کلمۀ  ؟ع؟ث  منقول از حضرت علیحدی .0 آن  ررا، زی« ترتیل » در رابطه با تفسیر 

 دهیم؛ نویسیم و دربارۀ آن توضیح می می
 «علم تجوید»با ترتیل، رابطه در حضرت آن فرمایش قتحق   برای که دهیم می توضیح .2

گذاری  ، تأسیس و پایه«حفظ الوقوف» برای  «ابتدا و علم وقف»و«بیان الحروف»برای 
 ؛ شد

 کنیم؛ تجوید را از نظر لغت و اصطالح، معنا می .2
گانه با آوردن مثال  .1 که در  هایی از زبان فارسی و سپس از قرآن، مراحل سه  ای 

زه و صفات عارضی و ی   َم تعریف تجوید آمده است )مخارج، صفات ذاتی و ُم 
 دهیم؛ ه( را توضیح مینس َ َح ُم 

کدام یک ا .1 که  کدام حکم شرعی یادگیری مسائل تجویدی  ز آنها شرعًا واجب و 
 شویم؛ ر میباشد را متذک   یک، مستحب می

کدام را  انواع قرائت .7 ها )تحقیق، تدویر و َحدر( را توضیح داده و جایگاه هر 
 نماییم؛  مشخص می

 شویم؛ ر می)با استفاده از آیات و روایات(، متذک   لزوم یادگیری قرآن با لحن عربی .0
اثرات آن را )با استفاده از روایات(، توضیح  لزوم قرائت قرآن با صوت نیکو و .1

 دهیم. می
 روش تدریس

کارهای مقد   یس هر درسی، مراعات بعد از طی  که باید قبل از تدر ماتی مشترکی 
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یم. شود، به آموزش درس جدید می  پرداز
اول، برای سطح یک و دو مشترک است، تنها  ۀمطالب این جلسه نیز مانند جلس

است )برای افراد سطح یک، مطالب ارائه شده باید ساده و  اوت در نحوۀ بیان آنفت
 قابل فهم برای همه باشد(.

که همۀ مسلمانیگوییم: در جلسۀ قبل دانست به آنها می که قرآن را  م  ها وظیفه دارند 
باشد « ترتیل»به دستورات آن، عمل نمایند، و این خواندن باید به صورت  بخوانند و

  ل  ت   ر  و  <ـ در این هنگام آیۀ 
ار  ق  ال  نویسیم ـ و با معنای ترتیل  را روی تابلو می >ايلً ت  ر  ت   ن  ء 

که طبق فرمایش حضرت علی قرائت ترتیل، قرائتی  ؟ع؟در جلسۀ قبل آشنا شدیم 
که دارای دو ویژگی باشد ـ  در این هنگام روایت حضرت علی را در زیر ؟ع؟ است 

 ا» :نویسیم آیه می
رتيل  ح  ݗ  قلت   وف و   وف  فظ   الو  ر يان  الح  و به تشریح روایت  ـ  «ب 

ت و لزوم  هایی از زبان فارسی و سپس از قرآن می پردازیم، و مثال می ی  یم تا اهم  آور
 قرائت با ترتیل برای همه روشن شود.

که برای تحق   آن حضرت، توضیح میبعد از روشن شدن فرمایش  ق فرمایش دهیم 
که « علم تجوید»گذاری شد یکی  علم پایه، دو «ترتیل»در رابطه با  ؟ع؟حضرت علی
ل نحوۀ  ظ صحیح حروف متکف  وقف نمودن بر آخر است و نحوۀ « بیان الحروف»تلف 

   کلمات و انتخاب  
کردن  محل   باشد. می« حفظ الوقوف»مناسب برای وقف 

 پردازیم. و سپس به تعریف تجوید از نظر لغت و اصطالح می
زه ی ِ َم رج آن، همراه با رعایت صفات ذاتی و ُم تلفظ هر حرفی از مخ»تعریف تجوید: 

 «.شود نه در ترکیب با حروف دیگر، ناشی میس َ َح حرف و صفات عارضی و ُم 
ها جاری است؛ هر  ، اختصاص به قرآن ندارد، این تعریف در تمامی زبان«تجوید»

کلمات و ج نی حرف میزبانی دارای تعداد معی   که  الت از ترکیب آن حروف مباشد 
شود  م تولید میصی در دستگاه تکل  گردند و هر حرفی از جایگاه مشخ   ل میتشکی

گویند یعنی محل تولید و تلفظ آن حرف، اما دانستن  می «مخرج حرف»که به آن 
کفایت نمی   خروج حرف به تنهایی 

که بعضی از حروف، دارای  َمحل  کند، چرا 
الزم است تا حروف   رو ویژگی و مشخصۀ دیگری باشند، از این مخارج مشترک می

که از آن به  شود.  ، تعبیر می«صفات حروف»هم مخرج را از همدیگر متمایز سازد 
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دقت بفرمایید،  «َرزم و َرسم»در مثال  «زاء و سین»برای نمونه: به تلفظ  دو حرف 
محل تولید این دو حرف، یکی است، چه چیزی تلفظ این دو حرف را از یکدیگر 

 ش و عدم ارتعاش تارهای صوتی.سازد؟ ارتعا متمایز می
شوند، در نتیجه هوای  ، تارهای صوتی به هم نزدیک می«زاء»در هنگام تلفظ حرف 

و  سازد بازدم نخست با فشار از میان آنها خارج شده و تارهای صوتی را مرتعش می
کرده و حرف تولید می رو  شود، از این سپس از محل تولید حرف )مخرج( عبور 

، تارهای «سین»باشد؛ اما در هنگام حرف  آشکار و بلند می «زاء»صدای حرف 
صوتی از همدیگر دورند، در نتیجه هوای بازدم نخست به راحتی از میان آنها خارج 

کرده و حرف تولید  و بدون ارتعاششده     تولید حرف )مخرج( عبور 
تارهای از محل 

 باشد. میآشکارا نبوده و آهسته « سین»رو صدای حرف  می شود، از این
، در ارتعاش و عدم ارتعاش تارهای صوتی است «زاء و سین»پس تفاوت دو حرف 

 شود. تعبیر می« صفت َجهر و َهمس»که در علم تجوید از آن به 
 بر دو قسم است:« صفات حروف»
گر از حرفی  «:زهی ِ َم صفات ذاتی و ُم » که ا که جزء جدایی ناپذیر حرف است به طوری 

هد شد، مانند ارتعاش و عدم ابدیل به حرف دیگر خوگرفته شود، آن حرف ت
که در دو حرف  ضیح داده شد و بعضی به تو« زاء و سین»ارتعاش تارهای صوتی 

 گویند. می« حرف َحق   »آن، 
که به خاطر همنشینی با بعضی از حرکات و حروف، بر  «نهس َ َح صفات عارضی و ُم »

که این ویژگی شود، مانند درشت و نازک خوانده آن حرف عارض می ها  شدن و... 
در ذات حرف وجود ندارند ولی به خاطر همنشینی با حرف دیگر، استحقاق چنین 

گر این  می« ُمسَتَحق  حرف»رو به آن،  صفاتی را پیدا نموده است از این گویند. ا
سازد بلکه از روانی و زیبایی آن  صفات آورده نشوند، خللی به اصل حرف وارد نمی

کن»؛ برای نمونه: اگر بعد از حرف شود کاسته می بیاید، حرف « حاء»حرف « نون سا
گر « آن حال»شود، مانند:  نون به صورت نون خالص و آشکار خوانده می ولی ا

د خوانده حرف  یاء شده و بصورت یای مشد   تبدیل به بیاید،« یاء»بعدش حرف 
ار آن یار»شود، مانند:  می گر عمل ادغام را انجا«= آی  م ندهیم و حرف  نون را به ؛ حال ا
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کنیم، خللی در معنای جمله ایجاد نمی کند بلکه از  صورت خالص و آشکار تلفظ 
کاسته می  شود. روانی آن 

که مباحث تجوید، شامل سه بخش  با روشن شدن تعریف تجوید، نتیجه می گیریم 
 باشد: می

 آشنایی با مخارج حروف؛ .5
 زه حروف؛ی   َم آشنایی با صفات ذاتی و ُم  .0
 نه حروف )احکام حروف(.س َ َح شنایی با صفات عارضی و ُم آ .2

کفایت  که یادگیری مباحث تجویدی به صورت تئوری تنها  الزم به یادسپاری است 
کلمات  قرآن را از استاد ماهر فرا  کند، بلکه باید روش صحیح  تلفظ نمی و َادای  

لکه در ذهن و تمرین، سعی نمود تا مباحث تجویدی به صورت م ارگرفت و با تکر
گیرد.  ما جای 

 فایدۀ یادگیری علم تجوید
که از تعریف فهمیده می همان حفظ و » :«فایدۀ یادگیری علم تجوید»شود،  گونه 

 کریم از نظر مخارج و صفات حروف نگهداری زبان از اشتباه و خطا در قرائت قرآن
که در هی همانل  کالم ا   . در نتیجه«باشد می و شنیده صدر اسالم خوانده  گونه 
  گردد و تغییری در معانی آیات پدید نخواهد آمد. شد، قرائت می می

 حکم شرعی یادگیری تجوید
به دو دسته تقسیم نموده اند: ترتیل واجب و را فقهای بزرگوار اسالم، مباحث تجوید 

 5مستحب.
گر رعایت  که ا که در تلفظ صحیح حروف، نقش اساسی دارند به طوری  مباحثی 

اند  گردد، رعایت آنها را شرعًا واجب شمرده بدیل به حرف دیگر مینشوند، حرف ت
که در تلفظ  زه حروف میی   َم که شامل مخارج و صفات ذاتی و ُم  شود؛ اما مباحثی 
                                                

که تقسیم بندی مباحث ترتیل و تجوید به واجب  رای قرآن. در اینجا الزم است ب 5 آموزان توضیح داده شود 
باشد؛ و برای  باشد ولی از نظر علمای تجوید، رعایت همۀ آنها الزم می و مستحب، از نظر حکم شرعی می

استفاده و به تشریح آن  بندی واجب، به واجب شرعی و صناعی توانید از تقسیم توضیح بیشتر می
 زید.بپردا
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کلمات  صحیح حروف نقش اساسی ندارند بلکه باعث روان تر و زیباتر تلفظ شدن 
که شامل  گردد، رعایت آنها را شرعًا مستحب شمرده می صفات عارضی و اند 

شود، البته بعضی مراجع بزرگوار تقلید، برخی از احکام  نه )احکام حروف( میس َ َح ُم 
کس باید به فتوای مرجع تقلید خود مراجعه نماید. حروف را،واجب می که هر    دانند 

 انواع قرائت ها
کریم با رعایت قواعد تجوید به سه شیوه امکان پذیر است.  قرائت قرآن 

 شود؛ ه در مقام  آموزش و یادگیری از آن استفاده میک روش تحقیق:
 گردد؛ که در هنگام قرائت  روزانۀ قرآن از این روش استفاده می روش تدویر:

 شود. نمودن محفوظات از آن استفاده می ورهد و حفظ م  مقا در که روش َحدر یا تحدیر:
کالس  یم. میو سپس به تعریف و توضیح هر یک، به فراخور استعداد افراد   پرداز

 لزوم یادگیری قرآن با لحن عربی و صدای زیبا
هر زبانی، آهنگ و لهجۀ مخصوص به خود را دارد، اضافه بر آن، جمالت را هم 

توان به صورت ساده و معمولی تلفظ نمود و هم با صدای زیبا و دلنشین؛ این  می
 امر در قرائت قرآن نیز جاری است.

کریم، آهنگ گر با آهنگ و لهجۀ  یکی از معجزات قرآن  که ا دلنشین آیات آن است 
ت آن دو چندان میعربی و با رعایت قواعد تجویدی خوانده شود، جذ   گردد، از  ابی 

که قرآن را با آهنگ و لهجۀ عربی آن فرا بگیرید: این  رو سفارش شده 
ه  » :؟لص؟اهلل رسول َعن ِبی  ت  ر  ع  رآن  ب  وا الق  م 

ل   ع  رآن  ݗ  ا»؛5«ت  ا الق  ؤ  ب   قر  ر  لحان  الع 
ا  ب 

ها... صوات  ا   0«و 
ینت بخشید:  که قرائت قرآن را با صدای نیکو، ز نوا »و همچنین سفارش شده  س   ح 

صوات   ا  رآن  ب  َسن  ی  الق  وَت الح  ن   الص َ ا  م ف  سنً ک  رآن  ح   2.«ازید  الق 
ت یادگیری قرآن با لحن عربی آشنا شو برای اینکه قرآن ی  ند، چند آموزان، بهتر با اهم 

                                                
 .055، ص10. بحار االنوار، ج 5
کافی، ج 0  .152، ص0. اصول 
 .011، ص2. وسائل الشیعه، ح 2
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بار به صورت ساده و با لحن فارسی و بار دیگر با صدای زیبا و با  آیه از قرآن را، یک
کدام قرائت بهتر و دلنشین لحن عربی می که  کنند  تر  خوانیم تا خودشان قضاوت 

 باشد. می
کالس باقی بود، به آ گر وقت  کسره و ضمه و موو در پایان ا زش لحن عربی  حرکات  

گر وقتی باقی نمانده بود، تکلیف منزل را مشخ  پردا الف مدی می یم، و ا ص و ز
 نماییم. آموزش لحن عربی حرکات را به جلسۀ دیگر موکول می

کتاب رسم و ضبط و راهنمای تدریس  یس حرکات و حروف مدی، در  روش تدر
 مندان به آن مراجعه فرمایند. عالقه است، شده داده توضیح مشروحاً  کریم قرآن روخوانی

 

ج حروفروش   تدریس مخار

 اهداف
 آشنایی قرآن آموزان با:

 معنای حرف و اقسام آن )اصلی و فرعی(؛ .5
 معنای مخرج و اقسام آن )تحقیقی وفرضی(؛ .0
 تعداد مخارج حروف و مواضع دستگاه تکلم؛ .2
که از آن موضع تلفظ میموضع َج  .2  شوند؛ وف و حروفی 
ت نامگذاری آنها.  .1 ی و عل    اسامی دیگر حروف مد 

 یان درس از قرآن آموزان انتظار می رود:و در پا
معنای حرف، نحوۀ تولید و اقسام آن را بشناسند و بتواند بین حروف اصلی و  .5

 فرعی تمیز دهند؛ 
معنای مخرج و اقسام آن را بشناسند و بتوانند بین مخرج تحقیقی و فرضی تمیز  .0

 قائل شوند؛
ت آشنایی با مخارج حروف و فایدۀ آن را در هنگا .2 ی  کریم آهم  م قرائت قرآن 

 توضیح دهند؛
 م را بشناسند؛گانه دستگاه تکل   تعداد مخارج حروف را یاد بگیرند و مواضع پنج .2
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که از این موضع تلفظ می .1  شود را نام ببرند؛ َجوف را معنا نموده و حروفی 
ت نامگذاری آنها را توضیح دهند. .1 ی را نام برده و عل   اسامی دیگر حروف مد 

این جلسه تا مبحث تمایز حروف، اختصاص به افرادی دارد مباحث  یادسپاری:
گذرانده باشند؛ و برای قرآن که سطح یک)تجوید که می مقدماتی( را  خواهند  آموزانی 

که تلفظ  با تجوید مقدماتی آشنا شوند، تنها به بررسی و توضیح حروفی می پردازیم 
که ان شاءاهلل در مبح ث تمایز حروف، روش آنها در فارسی با عربی تفاوت دارند 

یس آنها را توضیح می  دهیم. تدر
 مراحل تدریس

 دهیم؛  لزوم آشنایی با مخارج حروف و فایدۀ آن را با ذکر چند مثال توضیح می .5
الح صطنحوۀ تولید حرف را توضیح داده وسپس به تعریف حرف از نظر لغت و ا .0

ر می می یم و اقسام آن را متذک   شویم؛ پرداز
ت اختالفاصلی را تعری حروف .2  دهیم؛ توضیح می را آنها شمارش در ف نموده وعل 
مخرج را از نظر لغت و اصطالح، تعریف نموده و با بیان نحوۀ تلفظ حداقل دو  .2

که امکان توضیح آن به صورت نمایشی باشد؛ تعریف مخرج را برای آنها  حرف 
ت می  بخشیم؛ عینی 

 م؛نمایی مخرج تحقیقی و فرضی را برای آنها تشریح می .1
که حروف از آنها تولید می گانه تعداد مخارج حروف و مواضع پنج .1 شوند را  ای 

 کنیم؛ معرفی می
که از آنها تولیدموضع َج  .7  کنیم؛ شوند را معرفی می می وف را معرفی نموده وحروفی 
ت نام .0 که برای آنها بیان شده را توضیح  عل  ی و اسامی دیگری  گذاری حروف مد 

 دهیم. می
 

 روش تدریس
یس هر درسی، مراعات  بعد از که باید قبل از تدر کارهای مقدماتی مشترک  طی 

پردازیم، مطالب این جلسه اختصاص به افرادی  شود، به آموزش درس جدید می
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گذرانده باشند. که دورۀ تجوید مقدماتی )سطح یک( را   دارد 
نخست به عنوان ارزشیابی از درس قبل، تعریف تجوید و لزوم آشنایی با آن را از 

کالس می که تلفظ آنها در عربی با فارسی  پرسیم، افراد  و سپس با ذکر چند مثال 
ت یادگیری مخارج حروف عربی را در هنگام تالوت قرآن  ی  تفاوت دارند، لزوم و اهم 

 شویم. ر میکریم متذک  
تبعد از آشنایی با اهم   از تعریف تجوید،  گوییم: تجوید،به آنها می مباحث یادگیری ی 

که مباحث تجوید شامل سه بخش می نتیجه می  باشد: گیریم 
 آشنایی با مخارج حروف؛  .5
 زه حروف؛ی   َم آشنایی با صفات ذاتی و ُم  .0
 نه  )احکام حروف(.س َ َح آشنایی با صفات عارضی و ُم  .2

خواهیم با نحوۀ تولید حرف و مخارج آنها آشنا شویم؛ و سپس با  در این جلسه می
که دراستفاده از تصویر اعضای دستگاه ت م به توضیح مباحثی  یس  کل  مراحل تدر

یم. کالس می درک افراد اساس فهم و بر ذکر شده،  پرداز
 

ج،   «موضع حلق» روش تدریس مخار

 اهداف
 آشنایی قرآن آموزان با:

که از این جایگاه تولید و تلفظ میموضع َح  .5  شوند؛ لق و معرفی حروفی 
 ؛«انتهای حلق ابتدا، وسط و»لق به سه قسمت بندی موضع َح  تقسیم .0
 ؛«همزه و هاء»تلفظ  و نحوۀ تولید و« لقانتهای َح »با محدودۀ  .2
 ؛«عین و حاء»و نحوۀ تولید و تلفظ « لقوسط َح »با محدودۀ  .2
 «.غین و خاء»و نحوۀ تولید و تلفظ « لقابتدای َح »با محدودۀ  .1

 رود: و در پایان درس از قرآن آموزان انتظار می
 ص سازند؛دۀ آن را مشخ  را تعریف نموده و محدو« لقَح » .5
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که از این موضع تلفظ می .0 ت نام حروفی  گذاری آنها را به  شوند را نام برده و عل 
 توضیح دهند؛« لقیحروف َح »

که از آن قسمتگانۀ موضع َح  اقسام سه .2 شوند را  ها تولید و تلفظ می لق و حروفی 
 نام ببرند؛

ه و نحوۀ تولید و ص نمودرا تعریف و روی تصویر مشخ  « لقانتهای َح »محدوۀ  .2
 را با ذکر مثال توضیح دهند؛« عین و حاء»تلفظ 

روی تصویر مشخص نموده و نحوۀ تولید و  را تعریف و« لقوسط َح » محدودۀ .1
 را با ذکر مثال توضیح دهند؛« عین و حاء»تلفظ 

را تعریف و روی تصویر مشخص نموده و نحوۀ تولید و « لقابتدای َح »محدودۀ  .1
 ا با ذکر مثال توضیح دهند.ر« غین و خاء»تلفظ 

هدف از مبحث مخارج حروف، آشنایی با محل تولید )مخرج( حروف  یادسپاری:
که برای تلفظ صحیح حروف، نخست باید با محل  به صورت تئوری می باشد، چرا 

که ی   َم با شناخت صفات ذاتی و ُم  تولید و تلفظ حرف آشنا شد و سپس زه، حروفی 
  شوند را از یکدیگر تمیز داد. هم تولید میاز یک محل و یا نزدیک به 

 مراحل تدریس
 سازیم؛ لق را معنا نموده و موضع آن را با استفاده از تصویر، مشخص میَح  .5
موضع حلق را به سه قسمت )ابتدا، وسط، و انتها( تقسیم نموده و محدودۀ هر  .0

 نماییم؛ کدام را مشخص می
 دهیم؛ وند را با ذکر مثال توضیح میش می تلفظ حلق انتهای از که حروفی تلفظ نحوۀ .2
 سازیم؛  شوند را با ذکر مثال روشن می از وسط حلق تلفظ می که حروفی تلفظ نحوۀ .2
 دهیم؛ شوند را با ذکر مثال توضیح می تلفظ می حلق ابتدای از که حروفی تلفظ نحوۀ .1
که از موضع حلق ادا می جمع .1 ت نامگذاری آنها به  بندی حروفی  شوند و عل 
 شویم. را متذکر می« یقلَح حروف »

که هدف  پاری:سیاد یس مخارج حروف، متفاوت است؛ بعضی معتقدند  نحوۀ تدر
باشد،  حروف،آشنایی با تلفظ صحیح حروف به صورت عملی می جرمخا از آموزش



 
 

 

 
کریم یس تجوید قرآن   012  روش تدر

 

که بیشتر حروف عربی با فارسی یکسان میو با توج   رو تنها  باشند، از این ه به این 
که تلفظ آنها در عربی با فارسی تفاوت دارند.فی حروفی پباید به معر    رداخت 

که این نظریه برای تجوید مقدماتی بعضی دیگر بر این عقیده که ی)سطح  اند  ک( 
خواهند با تجوید آشنا شوند، مفید است ولی برای  برای اولین بار می آموزان قرآن

ه شود، )سطح دو(، باید مخارج همۀ حروف به تفصیل توضیح داد تجوید تکمیلی
که تشابه بعضی حروف یا به خاطر هم مخرج بودن آنهاست و یا به خاطر نزدیک  چرا 

کلی   باشد، از این بودن مخرجشان می کمک میرو شناخت مخارج  نماید  ۀ حروف، 
که در عربی با فارسی تفاوت دارند را بهتر بشناسیم.  تا تلفظ صحیح حروفی 

ایم تا  ت تئوری بیان نمودهدر این نوشته، نخست مخارج حروف را به صور
  تولید حروف آشنا شوند و قرآن

زه، ی   َم سپس با بیان صفات ذاتی و ُم  آموزان با محل 
ایم؛ و در پایان برای  نحوۀ تلفظ صحیح حروف را به صورت عملی نشان داده

که در عربی با فارسی تفاوت دارند را به صورت مقایسه ای  آشنایی بهتر، حروفی 
کلمات، سعی نموده نبا تمری توضیح داده و آموزان عماًل با تلفظ  ایم تا قرآن روی 

 صحیح حروف آشنا شوند.
یس خود مین محترم با توج  رو معل   از این کالس، روش مناسب را برای تدر ه به سطح 

  انتخاب نمایند.
 روش تدریس:

کارهای مقد   یس هر درسی، مراعات بعد از طی  که باید قبل از تدر ماتی مشترکی 
یم. شود، به آموزش درس جدید می  پرداز

یس به ترتیب باید توضیح داده شود، به صورت مشروح در  که در مراحل تدر مطالبی 
که معل   کالس به  نمیقسمت تجوید آمده است  ارجمند بر اساس سطح افراد 

ا توضیح آنها می ر می پردازند، ام   شویم: چند نکته برای تکمیل آنها متذک 
گر معل   .5 گراما کشیدن موضع حلق را روی تابلو ندارند، از تی، مین  وان به تصویر 

که قابل مشاهده برای همقب کالس باشد را تهی   ۀل تصویری  ه و روی تابلو افراد 
بندی آن به سه قسمت  نصب نمایند و سپس به معرفی جایگاه حلق و تقسیم
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 هند.ابتدا، وسط و انتها بپردازند و نحوۀ تولید حروف هر قسمت را توضیح د
که قباًل متذکر شدیم، هدف ما در  همان .0 یان بحث، تنها آشنایی با محل و پاگونه 

باشد؛ آشنایی با نحوۀ تلفظ این  نحوۀ تولید حروف حلقی به صورت تئوری می
کلمات و آیات، بعد از آشنایی با صفات  حروف به صورت عملی و تمرین روی 

 ذاتی حروف خواهد بود.
 

ج،  سان موضع»روش تدریس مخار  «ل 

 اهداف 
 آشنایی قرآن آموزان با:

که در این جایگاه قرار دارند؛موضع  ل   .5  سان و تعداد مخارجی 
 سان، شامل؛های مختلف موضع  ل   بخش .0

 های مختلف آن؛ الف. زبان و بخش
کام باال؛   ب. اجزای مختلف 

 ؛ها و اسامی هر یک از آنها ج. دندان
سان ق گانه . مخارج ده2 که در موضع ل   رار دارند؛ای 
سان، تولید می . توضیح نحوۀ تلفظ تک تک  2 که از موضع ل    .شوند حروفی 

 و در پایان درس از قرآن آموزان انتظار می رود:
که از آن جایگاه تلفظ می .5 سان و تعداد مخارجی   شوند را بشناسند؛ موضع ل 
سان را نام برده و به معرفی آنها بپردازند؛ بخش .0  های مختلف موضع  ل 
 های مختلف زبان را توضیح دهند؛ استفاده از تصویر، بخشبا  .2
کام باال بپردازند؛ .2  با استفاده از تصویر، به معرفی اجزای  
 ها را توضیح دهند؛ دندان با استفاده از تصاویر، اسامی تک تک   .1
سان تلفظ می .1 که از موضع  ل   شوند را با ذکر حروف آن، نام ببرند؛ مخارج حروفی 
  گانه را توضیح دهند. ظ حروف مخارج دهنحوۀ تولید و تلف .7
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 مراحل تدریس
 )با استفاده از تصویر(؛ سانل   تعریف و معرفی موضع .5
که در تلفظ حروف نقش اساسی دارند؛ .0 سان   معرفی اجزای مختلف ل 
کام باال .2 کوچک( ها، لثه، سقف دهان و )دندان معرفی اجزای مختلف   ؛زبان 
 ها؛ معرفی اسامی دندان .2
سان تلفظ میمعرفی مخارج حر .1 که از موضع ل   )به ترتیب(؛ شوند، وفی 
کتاب. می تلفظ لسان موضع مخارج از که حروفی تولید نحوۀ توضیح .1   شوند به ترتیب 

 روش تدریس
یس هر درسی، مراعات شود، به  که باید قبل از تدر کارهای مقدماتی  بعد از طی 

 پردازیم. آموزش درس جدید می
یس به  که در مراحل تدر ترتیب باید توضیح داده شود، به صورت مشروح در مطالبی 

کالس به توضیح قسمت تجوید آمده است، معل   مین ارجمند بر اساس سطح افراد 
یس  درس قبل متذک   آنها می که در روش تدر ر شدیم، درنظر داشته پردازند، و نکاتی را 
 باشند.

 

ج،  «موضع َشَفتان و َخیشوم»روش تدریس مخار

 اهداف
 آموزان با:آشنایی قرآن 

که در این جایگاه قرار دارند؛َف موضع َش  .5  تان و تعداد مخارجی 
که از موضع َش  .0  شوند؛ تان تلفظ میَف توضیح نحوۀ تولید حروفی 
ه میم و نون؛ یشوم وموضع َخ  .2  بیان نحوۀ تولید صدای ُغن 
 یشوم را بشناسند؛موضع َخ  .2
ۀ میم و نون را توضیح دهند. .1   نحوۀ تولید صدای ُغن 

 ریسمراحل تد
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 )با استفاده از تصاویر(؛ تان،َف تعریف و معرفی موضع َش  .5
که از موضع َش  .0  شوند؛ تان تلفظ میَف معرفی مخارج حروفی 
 ؛«ف» تولید حرف معرفی محل   .2
  تولید سه حرف  .2

 ؛«ب، م، و»معرفی محل 
 )با استفاده از تصویر(؛ یشومتعریف و معرفی موضع َخ  .1
ه؛ .1   تولید ُغن 

  معرفی محل 
 روش تدریس

کارهای مقد  بع یس هر درسی، مراعات شود، به د از طی  که باید قبل از تدر ماتی 
 پردازیم. آموزش درس جدید می

یس به ترتیب باید توضیح داده شود، به صورت مشروح در  که در مراحل تدر مطالبی 
کالس به توضیح قسمت تجوید آمده است، معل   مین ارجمند بر اساس سطح افراد 

یس  جلسۀ چهارم متذک  پردازند، و ن آنها می که در روش تدر ر شدیم، درنظر کاتی را 
 داشته باشند.

 

 روش تدریس مبحث صفات

 اهداف
 آشنایی قرآن آموزان با:

 تعریف صفات حروف؛ .5
کاربرد صفات حروف؛ .0  ثمره و 
 ؛نهس َ َح زه و عارضی و ُم ی   َم تقسیم صفات به ذاتی و ُم  .2
  تقسیم صفات ذاتی به متضاد و غیر متضاد. .2

 پایان درس از قرآن آموزان انتظار می رود:و در 
 صفات حروف را تعریف نمایند؛ .5
ت آشنایی با صفات را در تمیز دادن حروف .0 ی  هم مخرج با ذکر مثال توضیح  اهم 
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 ؛دهند
 ؛نه را با ذکر مثال توضیح دهندس َ َح زه وعارضی وُم ی   َم صفات ذاتی وُم  بین تفاوت .2
 صفات ذاتی متضاد را نام ببرید؛ .2
  تی غیر متضاد را نام ببرید؛صفات ذا .1

 مراحل تدریس
 یادآوری معنای تجوید؛ .5
 تعریف صفت در لغت و اصطالح تجوید با ذکر مثال؛ .0
 لزوم آشنایی با صفات  حروف برای تمیز دادن حروف هم مخرج با ذکر مثال؛ .2
 بیان ثمرۀ شناخت و رعایت صفات؛ .2
ت اختالف در تعداد آنها؛ .1  تعداد و اسامی صفات و عل 
نه و بیان تفاوت آنها با ذکر س َ َح زه، و عارضی و ُم ی   َم صفات، به ذاتی و ُم  تقسیم .1

 مثال؛
 ؛متضاد و تفاوت آنها با ذکر مثال تقسیم صفات ذاتی به متضاد و غیر .7
  وار. معرفی صفات متضاد و غیر متضاد به صورت فهرست .0

 روش تدریس
یس هر درسی،  که باید قبل از تدر کارهای مقدماتی  مراعات شود، به بعد از طی 

 پردازیم. آموزش درس جدید می
گفته شد: نخست معنای تجوید را یادآوری می که در تعریف آن   کنیم 

زه و عارضی و ی ِ َم تلفظ هر حرفی از مخرج آن، همراه با رعایت صفات ذاتی و ُم »
 .«نه حرفس َ َح ُم 
که دهیم: تا به حال با مخارج حروف به تفصیل آشنا شدیم و دان توضیح می و ستیم 

رو برای تمیز دادن بین آنها،  بعضی از حروف دارای مخرج واحدی هستند، از این
علم تجوید به  هایی الزم است تا این حروف از یکدیگر تمیز داده شوند، در ویژگی

 شود. گفته می« صفات»ها،  این ویژگی
که شبیه هم هستند استفا برای تقریب به ذهن می ده توانید از افراد و اشیایی 
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کاماًل شبیه هم می که دو قلو هستند و  باشند،  نمایید، مانند: دو برادر یا دو خواهری 
که در رنگ و یا قدشان وجود  در اینجا برای تمیز دادن آنها، از تفاوت مختصری 

که به این ویژگی دارند، استفاده می  شود. گفته می« صفات»ها،  کنند 
که به آنها ویژگی برای تمیز دادن حروف هم مخرج نیز یک سری  هایی هست 

که در  شود. و گفته می« صفات حروف» سپس به تعریف صفات و بقیۀ مطالبی 
یم. قسمت تجوید آمده می  پرداز

 

 روش تدریس صفات متضاد

 اهداف
 آشنایی قرآن آموزان با:

 صفات ذاتی متضاد: .5
ت و های تشخیص و ثمرۀ شناخ هموسه، راهجهوره و َم مس، حروف َم هر و َه ـ َج 5 ـ5

 رعایت آن صفات؛
ه، راهین  خاوه و بَ یده و ر  د  ط، حروف َش س ُ َو ت و تَ خَو ـ شدت، ر  5 ـ0 های تشخیص و  ی 

 ثمره شناخت و رعایت آن صفات؛
های تشخیص و ثمرۀ  ستفله، راهیه و ُم علستستفال، حروف ُم ستعالء و ا  ـ ا  5 ـ2

 شناخت و رعایت آن صفات؛
های تشخیص و ثمرۀ شناخت و  تحه، راهنَف قه و ُم طب  نفتاح، حروف ُم طباق و ا  ـ ا  5 ـ2

 رعایت آن صفات؛
کریم. تلفظ .0   صحیح حروف با رعایت صفات ذاتی متضاد در هنگام تالوت قرآن 

 و در پایان درس از قرآن آموزان انتظار می رود:
های تشخیص و  صفات ذاتی متضاد را نام برده و به تعریف آنها بپردازند، راه .5

 ایت آنها را توضیح دهند.ثمرۀ شناخت و رع
کلی   .0 کریم،  ۀ حروف عربی را به صورت صحیح و با رعایت در هنگام تالوت قرآن 
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  صفات ذاتی متضاد، تلفظ نمایند.
 مراحل تدریس

صفات متضاد را به ترتیب، در لغت و اصطالح تعریف نموده و به معرفی حروف  .5
 پردازیم؛ آن می

 دهیم؛ یثمرۀ شناخت و رعایت آن صفات را توضیح م .0
 شویم؛ های تشخیص رعایت آن صفات را متذکر می راه .2
که دارای صفات مذکوره باشند. .2 کلمات و آیاتی    تمرین روی 

 روش تدریس
کارهای مقد   یس هر درسی، مراعات شود، به بعد از طی  که باید قبل از تدر ماتی 

 پردازیم. آموزش درس جدید می
مین مت تجوید آمده است، معل  اطالعات الزم برای آموزش صفات متضاد در قس 

کتاب( به توضیح تک تک  ارجمند با توج   کالس )به ترتیب  آنها  ه به سطح افراد 
 پردازند. می

 

 روش تدریس صفات غیر متضاد

 اهداف
 آشنایی قرآن آموزان با:

نحراف، تکریر، تَ لَق فیر، قَ صفات ذاتی غیر متضاد )َص  .5 ی، ا  َف له، لین، ا  ستطاله، ش 
ه و...( و  که دارای این صفات باشند؛ُغن   حروفی 

کریم. غیرمتضاد ذاتی صفات رعایت با حروف صحیح تلفظ .0   در هنگام تالوت قرآن 
 رود: آموزان انتظار می و در پایان درس از قرآن

 صفات غیر متضاد را تعریف نموده و حروف دارای آن صفات را بر شمارند؛ .5
کریم، صفات غیرمتضاد حروف  .0 را به صورت صحیح در هنگام تالوت قرآن 
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  رعایت و تلفظ نمایند.
 مراحل تدریس:

فی صفات غیر متضاد را به ترتیب، در لغت و اصطالح تعریف نموده و به معر   .5
 پردازیم؛ حروف آن می

که دارای صفات مذکوره باشند. .0 کلمات و آیات    تمرین روی 
 روش تدریس

کارهای مقد   یس هر درسی،بعد از طی  که باید قبل از تدر مراعات شود، به  ماتی 
 پردازیم. آموزش درس جدید می

مین قسمت تجوید آمده است، معل   برای آموزش صفات غیرمتضاد در الزم اطالعات
کالسارجمند با توج   کتاب( به توضیح آنها می ه به سطح افراد   پردازند. )به ترتیب 

 

 روش تدریس تمایز حروف

 اهداف
 آشنایی قرآن آموزان با:

که تلفظ آن .5  ها در عربی با فارسی تفاوت دارند را بشناسند؛حروفی 
آن حروف را از نظر مخرج و صفات ذاتی  وجوه اشتراک و افتراق تک تک   .0

 )متضاد و غیر متضاد(، توضیح دهند؛
ۀ حروف را از نظر مخرج و صفات ذاتی به صورت کلی   کریم، در هنگام قرائت قرآن .2

  صحیح بخوانند.
 مراحل تدریس

کلی  در مبحث مخارج حرو که آشنایی با مخارج  ۀ حروف، برای ف، توضیح دادیم 
که دورۀ تکمیلی، الزم است ولی برای دورۀ مقد   ماتی، تنها آشنایی با تلفظ حروفی 

کفایت می رو مبحث  تمایز حروف برای  کند، از این در عربی با فارسی تفاوت دارند، 
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گروه دورۀ مقد   باشد ولی برای دورۀ  میماتی از اهداف اصلی آموزش تجوید برای این 
تکمیلی در حکم مروری بر درس مخارج و صفات ذاتی )متضاد و غیر متضاد( 
کریم است. اطالعات الزم  کلمات و آیات قرآن  حروف و تمرین عملی بیشتر روی 

ه به مین ارجمند با توج  برای آموزش تمایز حروف در قسمت تجوید آمده است، معل  
کالس به توضیح گروهی و فردی  تک  تک  سطح افراد  آنها و تمرین عملی به صورتی 

 پردازند. می
ه به اینکه بحثی در رابطه با مخارج و صفات ذاتی اما برای دورۀ مقدماتی با توج  

ر  یس آن را متذک  که مراحل تدر حروف نشده، از ظرافت بیشتری برخوردار است 
 شویم: می

کریم و اذکار نماز؛ .5  ضرورت یادگیری قرائت صحیح قرآن 
 5ودن تلفظ بیشتر حروف در عربی با فارسی به استثنای ده حرف؛بمشترک  .0
که تلفظ آنها در عربی با فارسی تفاوت دارند؛ .2  معرفی ده حرفی 
کتاب، وجوه اشتراک و افتراق تک تک   .2 حروف را  با استفاده از تصاویر موجود در 

 دهیم؛ توضیح می
کلمات قرآن و اذکار نماز به صورت  .1  گروهی و فردی.تمرین عملی روی 
 

 روش تدریس
گفته شد، یادآوری می که در مبحث لزوم آشنایی با علم تجوید  که  مطالبی  کنیم 

کریم، ل  ها وظیفه دارند به عنوان تکلیف  ا   همۀ مسلمان هی با قرائت صحیح قرآن 
گونه   ، )همان«قرائت ترتیل» ، باشد «ترتیل»آشنا شوند و این قرائت باید به صورت 

توضیح داده شد( دارای دو ویژگی بود، یکی تلفظ صحیح حروف و دیگری که قباًل 
 توقف در جای مناسب برای تجدید َنَفس و ادامۀ قرائت.

                                                
کمتر و یا بیشتر می 5 که در  . در بعضی از مناطق، این تعداد  باشد، معلمین ارجمند با توجه به تفاوتی 

 تلفظ حروف آن مناطق با عربی وجود دارند، به توضیح آنها بپردازند.
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که مختصر  تلفظ بیشتر حروف عربی با فارسی یکسان است و تنها ده حرف است 
رو آشنایی با تلفظ صحیح این ده حرف برای قرائت قرآن  تفاوتی با هم دارند، از این

کفایت می  کند. و اذکار نماز 
که در فارسی آن را شبیه  می« حاء» یکی از این حروف، حرف تلفظ « هاء»باشد 

که این دو حرف چه تفاوت می هایی باهم  کنیم، برای تلفظ صحیح آن باید ببینیم 
   دارند؟ و

کتاب، محل  م و  سپس با استفاده از تصاویر  تولید هر حرف در دستگاه تکل 
ض می که باهایی  تفاوت های  شویم و با تلفظ آن حرف با حالت هم دارند را متعر 

کن، مشدد(، از آنها میمختلف )متحر   خواهیم تا همانند ما تلفظ نمایند،  ک،سا
کلمات و آیات را به همین نحو ادامه می کاماًل با تلفظ صحیح  تمرین روی  دهیم تا 

 آن حرف آشنا شوند.
ایی با مخارج و صفات ذاتی )متضاد و غیر برای تمیز دادن حروف، آشن نکته:

که برای  متضاد( الزم است، در این جا تنها به یاد دادن مخرج و صفاتی می پردازیم 
یم؛  کاری به مخارج و صفات دیگر ندار تلفظ صحیح حرف  مورد نظر، الزم است و 
 بعد از آموزش چند حرف، با بیشتر مخارج و صفات ذاتی حروف آشنا خواهند شد؛

که برای تمایز حروف، الزم است در )ت وضیحات الزم برای آموزش مخارج و صفاتی 
 قسمت تجوید آمده است(.

که در اختیار داریم به همین ۀ حروف را با توج  بقی   کالس و زمانی  ه به سطح افراد 
 دهیم. نحو ادامه می

که برای آموزش تمایز حروف الزم است، توج   کالتعداد جلساتی  س و ه به سطح افراد 
که معلم در اختیار دارد، متفاوت می که باید معل   زمانی  مین محترم در باشد. آنچه 

که  ژه اذکار نماز مییکلمات و آیات، به و نظر داشته باشند، تمرین عملی روی باشد 
کامل یاد نگرفته اند، به  بعد از آموزش هر حرفی باید انجام پذیرد، و تا حرفی را به طور 

 اید پرداخت.آموزش حرف بعدی نب
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 روش تدریس تفخیم و ترقیق

 اهداف
 آشنایی قرآن آموزان با:

 نه ومباحث مربوط به آن،به صورت فهرست وار؛س َ َح تعریف صفات عارضی وُم  .5
 نه )احکام حروف(؛س َ َح ثمره و فایدۀ شناخت و رعایت صفات عارضی و ُم  .0
 ؛مباحث احکام حروف .2
 معنای لغوی و اصطالحی تفخیم و ترقیق؛ .2
 د تفخیم و ترقیق حروف؛موار .1
 ؛«اهلل»موارد تفخیم )تغلیظ( و ترقیق الم جاللۀ  .1
 ؛«راء»موارد تفخیم و ترقیق حروف  .7
کریم. .0   رعایت موارد تفخیم و ترقیق حروف در هنگام تالوت قرآن 

 و در پایان درس از قرآن آموزان انتظار می رود:
 ه آن را برشمارند؛نه را تعریف نموده و مباحث مربوط بس َ َح صفات عارضی و ُم  .5
ثمره و فایدۀ شناخت و رعایت صفات عارضی و محسنه )احکام حروف( را  .0

 توضیح دهند؛
 تفخیم و ترقیق را از نظر لغت و اصطالح تعریف نمایند؛ .2
 موارد تفخیم و ترقیق حروف را بشناسند؛ .2
 را با ذکر مثال توضیح دهند؛« اهلل»موارد تفخیم )تغلیظ ( و ترقیق الم جاللۀ  .1
 را با ذکر مثال، مشخص نمایند؛« راء»رد تفخیم و ترقیق حرف موا .1
کلیۀ موارد تفخیم و ترقیق را تشخیص داده و رعایت  .7 در هنگام تالوت قرآن، 

 نمایند.
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 مراحل تدریس
که شامل سه مبحث بود: .5  یادآوری معنای تجوید 

ه نس َ َح زه، سوم ـ صفات عارضی و ُم ی   َم یکم ـ مخارج حروف، دوم ـ صفات ذاتی و ُم 
 )احکام حروف(؛

 تعریف احکام حروف و معرفی مباحث مربوط به آن؛ .0
 بیان ثمره و فایدۀ آشنایی با احکام حروف و رعایت آنها؛ .2
 تعریف تفخیم و ترقیق از نظر لغت و اصطالح؛ .2
 معرفی موارد تفخیم و ترقیق حروف و تفاوت آنها با استعالء واستفال؛ .1
که دارای حروف است .1 کلماتی  باشند با توجه به مراتب  عالء میتمرین روی 

 تفخیم آنها؛
 ؛«اهلل»معرفی موارد تفخیم )تغلیظ( و ترقیق لفظ جاللۀ  .7
که دارای تفخیم و ترقیق لفظ جاللۀ  .0 کلماتی   باشند؛ می« اهلل»تمرین روی 
 معرفی موارد تفخیم و ترقیق مباحث درس می باشند؛ .1

  بندی موارد تفخیم و ترقیق حروف. جمع .52
 روش تدریس

یس هر درسی، مراعات شود، به بع که باید قبل از تدر کارهای مقدماتی  د از طی 
 پردازیم. آموزش درس جدید می

که متذکر شدیم، اختصاص به دورۀ تکمیلی دارد، برای  یس را  اهداف و مراحل تدر
یس را تنظیم می نماییم و با  دورۀ مقدماتی، با توجه به اهداف مورد نظر، مراحل تدر

یس آنها میتوجه به سطح ا کالس، به تدر یم. فراد   پرداز
 اطالعات الزم برای آموزش مباحث تفخیم و ترقیق، در قسمت تجوید، آمده است.
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 روش تدریس مبحث ادغام
 هدافا

 آشنایی قرآن آموزان با:
 تعریف ادغام، شرایط پدید آمدن ادغام و فایدۀ آن؛ .5
کبیر، تام و ناقص؛ .0  انواع ادغام: صغیر و 
 های مختلف؛ الخط های با رسم گذاری موارد ادغام در قرآن نحوۀ عالمت .2
کریم. .2   رعایت موارد ادغام در هنگام تالوت قرآن 

 و در پایان درس از قرآن آموزان، انتظار می رود:
کنند؛ .5  معنای ادغام و شرایط پدید آمدن ادغام را بیان 
 فایدۀ ادغام را با ذکر مثال، توضیح دهند؛ .0
کبیر، تام و ناقص( آشنا شوند؛ها ) صغ با انواع ادغام .2  یر و 
 بشناسند؛ الخط مختلف های با رسم ها را در قرآن ادغام انواع گذاری عالمت نحوۀ .2
کلیۀ ادغام در هنگام تالوت قرآن .1 ها را تشخیص داده و به صورت صحیح  کریم، 

  بخوانند.
 مراحل تدریس:

 تعریف ادغام از نظر لغت و اصطالح علم تجوید؛ .5
 ید آمدن ادغام و فایدۀ آن؛بیان شرایط پد .0
 هر مورد؛ ها با ذکر مثال برای معرفی انواع ادغام .2
 تعریف ادغام متماثلین، متجانسین و متقاربین با ذکر مثال؛ .2
 ها در هنگام تالوت ومعرفی نوع آن؛ تمرین عملی روی قرآن و رعایت انواع ادغام .1
 های مختلف. الخط مهای با رس در قرآن ها ادغام انواع گذاری عالمت نحوۀ معرفی .1

 روش تدریس
کارهای  نمیاین بحث اختصاص به دورۀ تکمیلی دارد، معل   ارجمند بعد از طی 

یس هر درسی، مراعات شود، ماتی مقد   سطح افراد به ه توج   باکه باید قبل از تدر
یس، بپردازند.  کالس، به توضیح مطالب به ترتیب مراحل تدر



 

 

 
 

کن  روش تدریس احکام میم سا

 اهداف
 آشنایی قرآن آموزان با: 

کن )ادغام، اخفاء و اظهار(؛ .5  احکام میم سا
کن با توجه به احکام آن، در قرآن های با رسم نحوۀ عالمت .0 الخط  گذاری میم سا

 مختلف؛
کریم. .2 کن در هنگام تالوت قرآن    رعایت احکام میم سا

 و در پایان درس از قرآن آموزان انتظار می رود:
کن، نزد ب  .5 کنند؛احکام میم سا  یست و هشت حرف را بیان 
کن  .0  ؛ذکر مثال توضیح دهندبا را نحوۀ ادغام ، اخفاء و اظهار میم سا
کن  نحوۀ عالمت .2 کنند؛را گذاری میم سا  با توجه به احکام آن بیان 
کن را تشخیص داده ورعایت  .2 کلیۀ احکام میم سا کریم،  در هنگام تالوت قرآن 

  کنند.
 مراحل تدریس

کن .5  در مجاورت بیست و هشت حرف زبان عرب؛ بیان احکام میم سا
کن در میم را با ذکر مثال توضیح می .0  دهیم؛ نحوۀ ادغام میم سا
کن نزد حرف باء، با ذکر مثال بیان  واخفاءرا تعریف نموده  .2 نحوۀ اخفای میم سا

 کنیم؛ می
کن نزد بقیۀ حروف را  با ذکر مثال  .2 اظهار را تعریف نموده و نحوۀ اظهار میم سا

 دهیم؛ توضیح می
کن با توجه به احکام آن را متذکر می نحوۀ عالمت .1  شویم؛ گذاری میم سا
کن باشند ورعایت احکام آن. روی عملی تمرین .1 که دارای میم سا  کلمات وآیاتی 
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 روش تدریس
کارهای این بحث نیز اختصاص به دورۀ تکمیلی دارد؛ معل   مین ارجمند بعد از طی 

یس هر درسمقدماتی  ه که باید قبل از تدر به سطح افراد ی رعایت شود، با توج 
یس، بپردازند.  کالس، به توضیح مطالب به ترتیب مراحل تدر

 

کن  روش تدریس احکام تنوین و نون سا

 اهداف
 آشنایی قرآن آموزان با:

قالب به میم و اخفاء(؛ .5 کن )ادغام، ا   احکام تنوین و نون سا
کن با توج   المتنحوۀ ع .0 های با  م آن، در قرآنه به احکاگذاری تنوین و نون سا

 الخط مختلف؛ رسم
کریم. .2 کن در هنگام تالوت قرآن    رعایت احکام تنوین و نون سا

 رود: و در پایان از قرآن اموزان انتظار می
کنند؛ .5 کن، نزد بیست و هشت حرف را بیان   احکام تنوین و نون سا
کن را با ذکر مثال و تنوین اخفای و قالبا   اظهار، ادغام، نحوۀ .0  توضیح دهند؛ نون سا
کن با توج   گذاری تنوین و نحوۀ عالمت .2 کنند؛نون سا  ه به احکام آن را بیان 
کلی   .2 کن و تنوین را تشخیص داده و در هنگام تالوت قرآن،  ۀ احکام نون سا

  رعایت نمایند.
 مراحل تدریس 

کن در مجاورت بیست و هشت حرف زبان عرب؛ .5  بیان احکام تنوین و نون سا
 دهیم؛ را با ذکر مثال،توضیح می«حلقی حروف»کن وتنوین نزدنون سا اظهار نحوۀ .0
کن و تنوین در  .2  دهیم؛ را با ذکر مثال، توضیح می« یرملون»نحوۀ ادغام نون سا
ه؛ .2 ه و بدون ُغن   یادآوری ادغام تام و ناقص و توضیح ادغام با ُغن 
کن نزد حروف  توضیح نحوۀ عالمت .1  ، با توجه به«یرملون»گذاری تنوین و نون سا
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 ادغام تام و ناقص؛
کن وتنوین به  .1 قالب را توضیح داده و نحوۀ اقالب نون سا ر حرف میم را متذک  نزد ا 

 شویم؛ می
کن و نون اخفای نحوۀ .7  دهیم؛ می توضیح راباذکر مثال، «مابقی حروف»تنوین نزد سا
کن با توج   توضیح نحوۀ عالمت .0  ه به موارد اقالب و اخفاء؛گذاری تنوین و نون سا
کن باشند و رعایت تمرین ع .1 که دارای تنوین و نون سا کلمات و آیاتی  ملی روی 

  احکام آنها.
 روش تدریس

کاربرد فراوانی  کریم،  که در قرائت قرآن  کن از مباحثی است  احکام تنوین و نون سا
یان کتاب دارد و بیشتر قار های تجویدی  با اصطالحات آن، آشنایی دارند، و تمامی 

که در تجوید مقدماتی به صورت خالصه و در اند، با  به آن پرداخته این تفاوت 
که بیشتر    فقهای   تجوید تکمیلی به صورت مشروح، اضافه بر آن، از مباحثی است 

کنه در قرائت قرآن و نماز  بزرگوار، فتوا به استحباب رعایت احکام تنوین و نون سا
 د.نا نیز دادهفتوا به وجوب  ؟هر؟اند و بعضی دیگر همانند آیت اهلل بهجت داده

در قسمت تجوید به صورت مشروح، تمامی مباحث مربوط به آن آمده است؛ 
کالس، امین ارجمند با توج  معل   یس را از هه به سطح افراد  داف خود و مراحل تدر

 ص و سپس به تدریس آن بپردازند.قبل مشخ  
 

 روش تدریس مبحث مّد وقصر

 اهداف
 آشنایی قرآن آموزان با: 

ت مبحث  .5 ی   مد  از نظر روایات، علمای ادبیات و تجوید و فقهای بزرگوار؛اهم 
؛و حد   تعریف مد  و قصر .0 کشش مد  کثر میزان  ا  اقل و حد 
عوامل تشکیل دهندۀ ساختمان مد  از نظر روایات، علمای تجوید و فقهای  .2
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 بزرگوار، بازگو نمایند؛
کشش آنها؛ .2 صل و منفصل و میزان   مد  مت 
ک .1  شش آن؛مد  الزم و عارض و میزان 
کشش آن؛ .1  مد  لین و میزان 
کریم. .7 ها در هنگام تالوت قرآن    رعایت انواع مد 

 رود: و در پایان درس از قرآن آموزان انتظار می
ت آشنایی با مبحث مد  از نظر روایات، علمای تجوید و فقهای بزرگوار،  .5 ی  اهم 

 بازگو نمایند؛
اقل و  .0 کشش مد  را از نظر لغت و اصطالح تعریف نموده و حد  کثر میزان  ا حد 

کنند؛ ها را بیان   مد 
ت مد  اضافی را  .2 عوامل تشکیل دهندۀ ساختمان مد  عارضی را بر شمرده و عل 

 توضیح دهند؛
کنند؛ مد  متصل ومنفصل را تعریف نموده و .2 کشش آنها را با ذکر مثال بیان   میزان 
کشش آنها را با ذکر مثال  .1 کنند؛مد  الزم و عارضی را تعریف نموده و میزان   بیان 
کشش  .1 کنند؛آمد  لین را تعریف نموده و میزان   ن را با ذکر مثال بیان 
ها را تشخیص داده و مقدار مد  آنها را  .7 کریم، انواع مد  در هنگام قرائت قرآن 

  رعایت نمایند.
 مراحل تدریس

کریم؛ کارگیری آن در عالمتبه فی عالمت مد  و اشاره به زمان معر    .5  گذاری قرآن 
که در رابطه با مد  )طبیعی و غیر طبیعی( بیان شده است؛نقل روای .0  اتی 
گفته شده است؛ .2 که توسط علمای ادبیات و تجوید  ت مد  غیر طبیعی  ر عل   تذک 
 بیان نظر فقهای بزرگوار در رابطه با رعایت مد  غیر طبیعی در قرائت حمد و سوره؛ .2
 تعریف مد  و قصر از نظر لغت و اصطالح علم تجوید؛ .1
کشش آن؛تذکر مقد .1 ک در مقدار  کشش مد  و بیان مال کثر مقدار  ا اقل و حد   ار حد 
(؛ .7  معرفی عوامل تشکیل دهندۀ ساختمان مد  )حروف و سبب مد 
کشش آنها در قالب مثال؛ .0  تعریف مد  متصل و منفصل و بیان میزان 
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کشش آنها در قالب مثال؛ .1  تعریف مد  الزم و عارض و بیان میزان 
 ر قالب مثال؛معرفی انواع مد  الزم د .52
کشش آن در قالب مثال؛ .55  تعریف مد  لین و بیان 
ها؛ .50  جمع بندی انواع مد 
کشش مد   .52 کار رفته و رعایت میزان  که انواع مد  در آن به    نها؛آتمرین روی آیاتی 

 روش تدریس
که هم در روخوانی و هم در تجوید، مورد بررسی قرار  بحث مد  از مباحثی است 

کالس تجوید، با آن آشنایی اجمالی دارند. گیرد؛ از این رو قرآن می  آموزان 
 مشروح مباحث در قسمت تجوید، آمده است.

که از مین ارجمند با توج  معل   کالس )مقدماتی یا تکمیلی( و اهدافی  ه به سطح 
یس را قبل مشخص و به آموزش آن بپردازند.  آموزش مبحث مد  دارند، مراحل تدر

که هدف اصل میدر پایان تذکر این نکته را الزم  کالس تجوید، قرائت  یدانم 
باشد و این امر نباید تحت الشعاع، آشنایی با  صحیح با رعایت اصول ترتیل می

گیرد.  این اصطالحات من درآوردی قرار 
 

 بتداقف و ا  روش تدریس مبحث َو 

 اهداف
 آشنایی قرآن اموزان با:

ت مبحث َو  .5 ی   و فقهای بزرگوار؛ از نظر روایت، علمای قرائت ،بتداقف و ا  اهم 
ک و افتراق آنها؛طع و َس قف، قَ معنای َو  .0  کت، و وجوه اشترا
 مباحث وقف و ابتدا؛ .2
  رموز وقف؛ .2

 و در پایان درس از قرآن آموزان انتظار می رود:
کریم از نظر روایت، علمای قرائت و فقهای  .5 ت وقف و ابتدا در قرائت قرآن  ی  اهم 
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کنند؛  بزرگوار بیان 
کنند؛نموده و وجوه اشتراک  و افتراق آنها را مشخ   تعریف را سکت و وقف،قطع .0  ص 
کلمات را با ذکر مثال برای هر یک از آنها توضیح دهند؛ نحوۀ .2  وقف نمودن بر آخر 
 وقف به حرکت و وصل به سکون را با ذکر مثال توضیح دهند؛ .2
الجزری در رابطه با انتخاب محل مناسب برای وقف را  بندی ابن تقسیم .1

کنند؛  مشخص 
 دهند؛ توضیح را وقف برای مناسب محل باانتخاب رابطه در سجاوندی بندی تقسیم .1
  موز سجاوندی و سایر رموز وقف را توضیح دهند.رُ   .7

 مراحل تدریس
که باید به صورت  .5 کریم   باشد؛« ترتیل»یادآوری نحوۀ قرائت قرآن 
که شامل دو قسمت بود:  .0  ؛«روفالُح  یاُن بَ  قوف َو الُو  فُظ ح  »یادآوری معنای ترتیل 
ت  .2 ی  کریم با استفاده از مثال« قوفالُو  فُظ ح  »بیان اهم  هایی در  در قرائت قرآن 

 زبان فارسی؛
 بیان حکم شرعی مسائل وقف و ابتدا در قرائت قرآن و نماز؛ .2
 معنای وقف، ابتدا قطع و سکت و ارتباط آنها با یکدیگر؛ .1
 بیان مباحث مطرح شده در رابطه با وقف و ابتدا؛ .1
کلمات، بیان شده؛معرفی اق .7 که برای نحوۀ وقف نمودن بر آخر   سامی 
 توضیح وقف به حرکت و وصل  به سکون؛ .0
  مناسب برای وقف؛ .1

 معرفی انتخاب محل 
  های مختلف؛ معرفی رموز وقف بر اساس قرآن های با رسم الخط .52

 روش تدریس
م باشد و برای آن، عل مبحث وقف و ابتدا از مباحث بسیار مهم   علم قرائت می

کمتر از علم تجوید نمی ت آن،  ی  گردیده است، و اهم   باشد. مستقلی وضع 
کلی مباحث وقف و ابتدا، شامل دو قسمت است، یکم: انتخاب محل  به طور 

کلمات.  مناسب برای وقف نمودن، دوم: نحوۀ وقف نمودن بر آخر 
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کالس روخوانی، هنگام تمرین روانخوانی، نخست قرآن نحوۀ آموزان را با  در پایان 
کلمات و آیات ،  ط بر روانخوانی با  موزش میآوقف نمودن بر آخر  دهند و بعد از تسل 

 سازند. رموز وقف، آشنا می
کالس تجوید، قرآن   مناسب برای وقف نمودن و  در پایان 

آموزان را با محل 
که در این مورد اشاره شده، آشنا می یبند تقسیم  سازند. هایی 

که  معلمین ارجمند با توجه به کالس )مقدماتی یا تکمیلی( و تعداد ساعاتی  سطح 
یس را از قبل مشخ   یس در اختیار دارند، اهداف و مراحل تدر ص و به برای تدر

 آموزش آنها بپردازند.
 مشروح مباحث در قسمت تجوید آمده است.
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