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ْ
ٱقْ > ٰءاِن<فَّ ُقر  ْٱل  ِْمنَّ رَّ يَّس َّ ُءواْٰماْتَّ ْرَّ

ِلْ ت ِ رَّ تْ>وَّ ر  ْتَّ ٰءانَّ ُقر  ݫ ْٱل  ݫ ْيًلا<ݫ
«ْ
َّ
ُةْالُوقوفٱ عِرفَّ مَّ جويُدْالُحروِفْوَّ رتيُلْتَّ ْ«لت َّ
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 مقدمه حضرت آیت اهلل معرفت

 التمهید فی علوم القرآنصاحب کتاب 
 

ْ ِْبس  ح  ِْمْاهلِلْالر َّ ح  ْیِمْٰمِنْالر َّ
ْ
َّ
ْلٱ ِْْهِْلل ْٰمُدْحَّ ْوَّ ْسَّ لْلام  ݩْٰعَّ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ْیِْعْݧ

ْباِدِهْال َّ فْذینَّ ݩْٰاصطَّ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ْی،ْمُْݧ ْحَّ دْوَّ ْْم َّ ْرين.اِهْآِلِهْالط 
قرآن، یگانه کتاب آسمانی است که عالوه بر ایـن کـه تشـریع احکـام و تکـالیف      

دارد، معجزة خالده و جاویـد اسـالم را نیـز تشـکیل      بیان میواردة در شریعت را 
باشد و داراي این امتیـاز   ت را دارا میمَدهد. لذا یگانه کتابی است که هر دو سِ می

 بزرگ است.
و نیز این کتاب آسمانی، داراي دو جنبة عمومی و خصوصی اسـت، از ررفـی بـا    

ررفـی دیگـر، بـا خـوا       مردم سخن گفته و با زبان آنان به گفتگو نشسـته و از 
گردند و هم خوا  از آن  مند می سخن آغاز کرده است. هم تودة مردم از آن بهره

 برند. هاي شایان می استفاده
هاي قرآن است که در همة جوانب و تمامی سطوح، سخن رانـده و   این از ویژگی

 همگان را جواب گفته است.
حتم است تا هم از محتواي  از این رو، قرائت و تالوت قرآن، براي همه فرض و
در نهایت، اعجاز معنوي  و بلند آن آگاه گردند و هم از ترنّم قرائت آن لذت برند

 و لفظی آن، هر دو آشکار گردد.
ها در صورتی است که قرآن، به رور صحیحی تالوت شـود   البته این روشن شدن

ـ    د، کـه در ایـن   و قاریان قرآن، با سالمت و روانی، آن را بخواننـد و قرائـت نماین
خـوانی   خصو  تحقیقاتی انجام شده و از دیر زمان، قواعد و اصولی بـراي روان 
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« تجویـد القـرآن  »علـم   خوانی( قرآن فراهم گردیـده کـه آن را اصـطالحا     )صحیح
گویند، یعنی: خوب و زیبا تالوت کردن قرآن، کـه در سـایة ایـن علـم شـریف،      

 فراهم است.
بهـایی از خـود    انـد و آاـارگران   زمینه، بسیار کوشیدهدانایان و پژوهشگران در این 

 باشند. و پیوسته در این راستا کوشا می اند و هنوز ادامه دارد باقی گذارده
انـد و راه را بـراي قاریـان     از جمله کسانی که در این راه زحمت فـراوان کشـیده  

و  لـی حبیبـی  پـرور، آقایـان: ع   اند، فضالي ارجمند و محقق و دانـش  هموار کرده
بـه   انـد و  بهایی در این زمینه فراهم کرده باشند که اار گران محمَّد رضا شهیدي می

باشد. امیـد اسـت مـورد عنایـت پژوهشـگران و       شایستگی قابل عرضه و نشر می
محققان قرار گیـرد و در ترفیـع ایـن گونـه اارهـا بکوشـند. خداونـد ام ـال ایـن          

 یت فرماید. ان شاء اهلل تعالی.کشان راه علم و دانش را توفیق بیشتر عنا زحمت
 

 محمدهادي معرفتـ  قم
11/4/70 

 
 

  



 

 

 
 9▪  پیش گفتار

 

 
 
 
 

 پیش گفتار

<ْ ُقر  ْال  ِْمنَّ رَّ يَّس َّ اْتَّ ُءواْمَّ رَّ اق  افَّ  2<ِنْءَّ
جاویـد گرامـی اسـالم،     ةت و معجـز کالم خداوند رحمان، سند نبوّ ،«قرآن کریم»

 باشد. می حضرت محمد بن عبداهلل
 معیار والگو، محک درستی ونادرستی اندیشه واحکام ورفتارهاست. ،«قرآن کریم»
اعتبار است و تطبیق و هماهنگی هر کالم و ذکري  چه با قرآن، مخالف باشد بی آن

باشد، از همـین رو خداونـد متعـال از     ت و اعتبار آن میلهی، دلیل حجیّبا وحی اِ
ت به قرائت قرآن کـریم  هر قدر براي آنها ممکن و آسان اس» اند که: همه خواسته

، تا نسبت به معارف قرآن و اصول و فروع دین مبین اسالم، آشنایی الزم «بپردازند
 را پیدا کنند.

 ، به دو صورت متواتر به دست ما رسیده است:«قرآن کریم»
 شنیدن همة قرآن از شخص پیامبر گرامی اسالم» ،«به صورت شنیداري» -2

 ؛«انان از صدر اسالم تاکنونو حفظ و نقل سینه به سینه مسلم
کتابت همـة قـرآن کـریم بـه دسـتور پیـامبر گرامـی        »، «به صورت نوشتاري» -1

 «.در زمان آن حضرت وادامة آن توسط صحابه و مسلمانان تا به امروزاسالم
هـاي جهـان و    وجود هزاران جلد قرآن مکتوب از صدر اسـالم تـاکنون در مـوزه   

 باشد. یبر عدم تحریف قرآن کریم میکسان بودن آنها، بهترین دلیل 
عموم مسلمانان از صدر اسالم تـا کنـون برخـوردار     ةقرائت صحیح که از پشتوان

باشـد کـه در صـدر     است، همین قرائت مشهور در میان کشـورهاي اسـالمی مـی   

                                                           
 «.ممکن و آسان است از قرآن بخوانیدپس آنچه براي شما »؛ 13. مُزّمّل/2
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از شــاگردان و اصــحاب حضــرت علــی بــن  2اســالم، توســط ابواالســود دوئلــی
، بـه خـارر   «فـص حَ»گذاري گردیده است، و نسـبت آن بـه    عالمت ابیطالب

ـ پیروي او از قرائت معم باشـد کـه اسـتاد      مسـملین مـی   ةول و متداول بین عامّ
 1نقل نموده است. از امیرمؤمنان حضرت علی« معاصِ»

بـه یـک    قـرآن یکـی اسـت )و   » :براساس صحیحه زراره از امام محمد بـاقر 
لکن اختالف )در قرائت( از جانـب   یگانه، نازل شده وقرائت(، از جانب خداوند 

 «.روایت کنندگان )قرائت قرآن( پدید آمده است

ْاِْ»قال:  عن أبی جعفر ْواِحد   ْالُقرآنَّ ْْن َّ ْوَّ ِْمدنِْعِدِدْواِحد   ََّ ََّ د ْلْٰنَّ لدافَّ ِِ خت ِِ ْا ِکدن َّ
وا ِلْالر ُ جیُئِْمنِْقبَّ  0«ةيَّ

خواستند  داشتند و از آنها می هاي مختلف باز می مردم را از قرائت ائمه ارهار
 تا براساس قرائتی که در میان مردم معمول و متداول است، پیروي نمایند.

خوانـد و مـن    گوید: شخصی قرآن را بر حضـرت صـاد    مه میلَم بن سَسالِ
 فرمودند: به ایشان شنیدم، قرائتی که بین مردم متداول نبوده است، امام صاد 

«ْ نْهُْْٰکف َّ ْعَّ راءَّ ِْةِْذِهْالقَّ قرَّ ماْيَّ أْکَّ دا ْ،ِْاقرَّ  ِ ْال
ُ
)از این قرائت خـودداري کـن،    3...«أ

 خوانند(. گونه بخوان که مردم می قرآن را آن

                                                           
ی بصـره  ضـ ث و مدتی قا. ابواالسود دوئلی )ظالم بن عمرو( شاعري حاضر جواب، قاري قرآن، محد2ّ

باشـد و در   مـی  رالب بن ابی بود. وي از بزرگان شیعه و از اصحاب خا  امیرمؤمنان حضرت علی
بـن   ن و حسـین و علـی  جنگ صفین در رکاب آن حضـرت شـرکت داشـت و از اصـحاب امـام حسـ      

وي کلیات علم نحـو را  سالگی در بصره از دنیا رفت.  41قمري در  29بود. ایشان در سال  الحسین
فرا گرفت و با راهنمایی آن حضرت به گستر  آن پرداخت و اولین، کسی بود که  از حضرت علی

سید حسن صدر، تأسـیس  گذاري کرد. ) ت قرائت قرآن کریم، به وسیله نقطه، قرآن را عالمتبراي صحّ
 (.024، 242، 23، 33الشیعه للعلوم االسالم،   

 94. آیت اهلل محمد هادي معرفت، آموز  علوم قرآنی،   1

 (20اب النوادر، حدیث ب)کتاب فضل القرآن،  203،   1. کلینی، اصول کافی، ج 0

ت کـه مـورد   تـی اسـ  )قرائت موجود که در جهان اسالم رواج دارد، قرائ 10، حدیث 200. همان،   3
حجیت قرائت سبعه، چرا  نباشد، هم قائلین به حجیت قرائت سبعه و هم منکری قبول همة مسلمانان می
و صـدر اسـالم    هایی است کـه در زمـان ائمـه ارهـار     جود از قرائتوقرائت م»که همه قبول دارند 

ْاِْْ»...و روایت « معمول ومتداول بوده است ْأْقرَّ ْماْيَّْکَّ ْقرَّ
ُ
ِْ ْأ  )مولف( باشد. شامل این قرائت نیز می «ا ...ال
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 لزوم یادگیری قرائت قرآن کریم

وُْانثماْمِْ» :قال رسول اهلل ْاَّ ر  کَّ
ْذَّ ْٰنُْمؤِمن  ݧ ݧ ݧ مُلوݧ وْمَّ ْاَّ ْی،ُْحر   دْك  ِلل ٰ دخْوَّ  ِ ِْا دٌّ   ْحَّ ِِ ید لَّ ِهْعَّ

ْ ْْواِجب  عَّ تَّ نْيَّ ْاَّ ق َّ فَّ تَّ ْالُقرآِنْوْيَّ ِْمنَّ مَّ
ْل َّ ِِ ْفی َِّ».2 
هیچ مؤمنی نیست خواه مرد باشد یا زن، آزاده باشد یا » فرمودند: پیامبر خدا

برده، مگر این که خداوند بر او حق واجبی دارد که باید )به اندازة توانش( قـرآن  
 «.نسبت به معارف و احکامش( آگاهی پیدا کندرا بیاموزد و در آن )بیندیشد و 

 آن   شده و برايرم قرآن کریم، بسیار سفادر احادیث اسالمی براي تعلیم و تعلّ
و این امر مسلمانان را بر آن داشته  ،اجر و پادا  فراوانی در نظر گرفته شده است

 دهند. لهی، قرآن را بیاموزند و به دیگران نیز آموز تا به عنوان یک تکلیف اِ
ه به مشترکات فرهنگـی، الفبـاي   براي آموز  قرائت قرآن، در هر کشوري با توجّ

هـاي   نگار  و قواعد امال و انشاي آنها با زبان عربی )که زبان قرآن است(، شیوه
ه بـه پیشـرفت فنـون آمـوز  و     ها با توجّ شود، این شیوه متفاوتی به کار گفته می

هد، همیشه در حال تکامل و پیشرفت بـوده  ابتکار و خالقیت معلمان مؤمن و متع
زمان، عالقه منـدان را بـا قرائـت صـحیح      نکوشند در کوتاهتری و هست. همه می

گیـري از نـور    قرآن کریم، آشنا سازند تا در پرتو آشنایی با معارف قـرآن و بهـره  
 لهی قرار گیرند.هدایت آن، در صراط مستقیم اِ

ن کریم، نخست باید با اصول کتابـت  برآي آموز  و یادگیري قرائت صحیح قرآ
گذاري )روخوانی( قرآن کریم آشنا شد، و پس از آن با یادگیري قواعـد   و عالمت

 تجوید و وقف و ابتدا، قرائت قرآن را کامل نمود.

 های خط قرآن از صدر اسالم تاکنون ویژگی
ه به محیط خا  جاهلیت جزیـره العـرب   با توجّ در زمان بع ت پیامبر اکرم

گذرانیـد و بسـیار سـاده و ابتـدایی و فاقـد       خود را می ةت عرب، مراحل اولیبکتا
هایی بود که امروزه براي نشان دادن حرکات، سکون، تشدید، مـد   عالمت و نشانه

 شود. و تنوین و یا تشخیص حروف متشابه از آنها استفاده می
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ا با همان به رسالت برگزیده شد، کاتبان وحی، قرآن ر زمانی که پیامبر اسالم
ه به بیان شیواي قرآن که بـراي آنهـا   نوشتند و با توجّ رسم الخط رایج آن روز می

بسیار دلنشین بود و نزول تدریجی آن و این که تلفـظ صـحیح آیـات را از زبـان     
شـدند و   شنیدند، در قرائت قـرآن، کمتـر دچـار ل ـز  مـی      می پیامبر اکرم

 پرسیدند. می د از پیامبرنمودن اي شک می چنانچه در تلفظ صحیح کلمه
پس از آن که اسالم گستر  چشمگیر یافت و بسیاري از اقوام غیر عرب نیز بـه  

توانستند قرآن را صـحیح   اسالم گرویدند، به علت عدم آشنایی با زبان عربی، نمی
ها بر اار معاشرت با آنها از مسیر فطري خود تا حدودي  بخوانند، حتی خود عرب
ونی در سخنان آنان راه یافت تا آنجا که به تـدریج، اشـتباه   منحرف شدند و دگرگ

خورد. این امر حضرت علی بـن   در بیان و سخنان فصحاي عرب نیز به چشم می
را بر آن داشت تا براي حفظ و نگهداري قرآن کـریم، قواعـدي را    رالب  ابی
 (  ـهـ  29ریزي نماید و آن را به شاگرد خود ابواالسـود دُوئَلـی )متوفـاي /     پایه

گیرد براي صحت قرائت عموم مـردم،   ، آن گاه ابواالسود تصمیم می2آموز  دهد
ترین نویسـندگان   . او براي این کار، یکی از برجسته1گذاري نماید قرآن را عالمت

                                                           
گـذار علـم    بنیان»، در رابطه با «لعلوم االسالم تأسیس »در کتاب  )ره(. آیت اهلل سید حسن صدر2

 ، گفتار دانشمندان شیعه و سنی را بیان کرده که فشرده آن چنین است:«نحو
وارد شدم و او را در حـال فکـر کـردن دیـدم، عرضـه       گوید: بر حضرت علی ابواالسود دوئلی می

داشتم اي امیرمؤمنان چه چیز شما را به فکر واداشته است؟ حضرت فرمودند: در سخن گفتن مردم شهر 
اصول کالم »اي را تهیه کنم که دربر گیرندة  اشتباهاتی را شنیدم، از همین رو تصمیم گرفتم، نوشتهشما، 
اي و این اصول نـزد مـا بـاقی خواهـد مانـد.       عرضه داشتم: اگر چینن کنی ما را زنده کردهباشد، « عرب

حمْٰ»اي را به من نشان داد که در آن نوشته شده بود:  سپس نوشته ْبسمْاهللْالر  ، کالم بر سه قسـم  حیمنْالدر 
 «.ته بود(است: اسم، فعل و حرف ... )و به تشریح اسم و فعل و حرف پرداخ

از حضرت خواستم تا به من اجازه دهد که من این کار را به انجام رسانم، حضرت موافقت فرمودنـد و  
داشتم و آن حضرت باکم و زیاد نمودن مطالب، مرا راهنمایی  هاي خود را بر ایشان عرضه می من نوشته

 فرمودند. می

ْ>کند که ایـن آیـه قـرآن را     برخورد میگویند: ابواالسود دوئلی در مسیر راه خود، به عربی  . می1 ْاهللَّ ن َّ اَّ
رِْ ْبَّ ُمش  ْال  ِْمنَّ ُسوُلُهِْرکِْیء  رَّ ْوَّ ُسوِلِه(را به کسر الم رسول  <ینَّ خواند؛ این کار بر او گـران آمـد و گفـت:     می )رَّ

گـذاري   بیزار باشد و این امر باعث شد تا بـه اعـراب   تر از آن است که از پیامبر  خداوند گرامی
 بپردازد.قرآن 
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خواهد تا قرآن را با رنگی متفـاوت از رنـگ    گیرد و از او می آن روز را به کار می
 ي نماید.گذار هاي او عالمت متن، ربق گفته

هـاي او   لـب  2خواهد تا هنگام تالوت قرآن، نگـاه بـه حرکـت    ابواالسود از او می
هاي او حالت گشودن بـه خـود گرفـت، یـک      نماید، اگر هنگام تلفظ حرفی، لب

تـا نشـاگر مفتـوح بـودن آن      )ـــــ(رنگ قرمز باالي آن حرف قرار دهد نقطه با 
نامیـد و اگـر هنگـام تلفّـظ     « فَتحـه »حرف در حین تلفّظ باشد و اسم آن نقطه را 

هاي او حالت افتادگی و شکستن به خود گرفت، یک نقطـه بـا رنـگ     حرفی، لب
تا نشـانگر مکسـور بـودن آن حـرف در      )ـــــ(قرمز، زیر همان حرف قرار دهد 

هاي  نامید و اگر هنگام تلفظ حرفی لب« هکَسر» لفظ باشد و اسم آن نقطه راحین ت
آن حـرف  جلـوي  رنگ قرمـز  او حالت بهم پیوستگی به خود گرفت یک نقطه با 

تا نشانگر مضموم بودن آن حرف در حین تلفظ باشد و اسـم   (  )ـــــ قرار دهد
 نامید؛ مانند:« هضَمّ»آن نقطه را 

 

سوُلُهْْ=ِْْْددرسول سولِِْْ=ْددرسولْددرَّ ِْهْرَّ
 

خواند و نویسنده، حـروف و کلمـات    ابواالسود، شمرده شمرده، آیات قرآن را می
فرمـود، و هـر برگـی از     گذاري می آنها، نقطه 1عرابقرآن را به منظور نشان دادن اِ

کـرد و بـه    گرفت، ابواالسـود آن را بـازبینی مـی    گذاري آن انجام می قرآن که نقطه
گذاري شد و دیگران نیز از ایـن رو  در نگـار     همین ترتیب، تمام قرآن، نقطه

ات عراب کلمقرآن، براي نشان دادن اِ ةگذاري اولی ها، پیروي نمودند؛ عالمت قرآن
 گفتند. می« عرابنقطه اِ»رو به آن  همینبود، از 

اي تحقق پیدا  تا اندازه با پیروي از این رو ، صحیح خواندن قرآن از نظر اعراب،
همچنان باقی بود، براي برررف نمودن  کرد ولی مشکل تشخیص حروف متشابه،

                                                           
بـر اسـاس نـوع    « هـا  عالمت»، براي این است که نام این «حرکات»ها به  گذاري این عالمت . علت نام2

 ها در هنگام تلفظ حروف بوده است. لب  حرکت

باشـد و چـون بـا      عراب، به معناي: سخن گفتن، درسـت و فصـیح، آشـکار و روشـن سـاختن مـی      . ا1ِ
گوینـد: کلمـه را    رو مـی  همینشود از  گذاري حروف کلمات، تلفظ صحیح آن کلمه، روشن می عالمت

 گذاري کرد. عراباِ

° 

° 

° 

° ° ° ° ° ° 
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 93)متوفـاي/  2رعمُی بن یَحیَهاي یَ دو تن از شاگردان ابواالسود به نام ،شکالاین اِ
هاي استاد خود،   ( با استفاده از تجربه ـه 79)متوفاي /  1 ( و نصر بن عاصم ـه

گذاري نمودند تا حروف متشـابه از یکـدیگر تمیـز داده شـوند و      حروف را نقطه
هاي حروف  ، اشتباه نشود، نقطه0عجام(عراب با نقطه حروف )اِبراي این که نقطه اِ
 نوشتند. قطه اعراب را با همان رنگ قرمز میو ن« مشکی» ،را همرنگ حروف

هاي زرد رنگ یا الجوردي براي تشخیص الف،، واو و یایی  پس از مدتی از نقطه
شدند و از نقطة سبز براي تمیز دادن همزة وصـل    که به صورت همزه خوانده می

 در ابتداي کلمات، استفاده نمودند.
یص حـروف متشـابه را بررـرف    این کارها تا اندازه زیادي توانست، مشکل تشخ

هـاي متفـاوت بـراي منظورهـاي مختلـف در       نماید ولی مشکل به کار بردن رنگ
 ( را بـر آن داشـت تـا     ـهـ  273)متوفـاي /   3کتابت، خلیل بن احمـد فراهیـدي  

 عراب و همزه بود، ت ییر شکل دهد.هایی که نماینگر اِ نقطه
وي براي تشخیص حرکت فتحه، از شکل الف، کسـره از شـکل یـاء و ضـمه از     

تر در باال و زیر حروف قـرار   شکل واو کمک گرفت و آنها را به صورت کوچک

                                                           
را  که اهل بیـت دوانی بصري، از شاگردان ابواالسود دوئلی و از شیعیانی است ر عُعمُی بن یَحیَ. ی2َ

ث و عالم به قرآن کریم، نحو و ل ت عـرب  دِّحَدانست، وي شاعري حاضر جواب، مُ برتر از دیگران می
 233بود، ایشان یکی از قرّاء بصره و مدتی نیز قاضی سرزمین خراسـان بـود، وفـاتش را قبـل از سـال      

 (27و  21م االسالم،   للعلو تأسیس ، دانند )سید حسن صدر قمري و بعضی بعد از آن می
گذاري  م لی ی، از شاگردان ابواالسود و نحورا از یحیی بن یعمر آموخت و با او در نقطهصر بن عاصِ. ن1َ

 (.329کرد. )محمد باقر حجتی، پژوهشی در تاریخ قران،    حروف متشابه قرآن، همکاري می

 ابهام خارج کرد.. عَجَّم یا اَعجَم الحرف، یعنی: با نقطه گذاري، حرف را از 0
رو بـه   همـین شوند، از  حروفی که از نظر شکلی یکسانند، چون با نقطه گذاري از یکدیگر تمیز داده می

و بـه  « نقورـه عجمـه یـا مَ  حـروف مُ »دار،  ه حروف نقطهبگویند؛ در عربی  می« نقطه اعجام»ها،  این نقطه
 گویند. می« نقورههمله یا غیر مَحروف مُ»حروف بی نقطه، 

و شـاعري توانـا و از    لیل بن احمد فراهیدي، از علماي شیعه و از اصحاب امام جعفر صـاد  . خ3
بزرگان علم نحو و واضع علم عروض )علمی که بـه وسـیله آن اوزان شـعر و ت ییـرات آن، پـی بـرده       

قمـري در سـن    273منسوب به اوست، او در سال « العین»شود( نخستین فرهنگ ل ت عرب به نام  می
للعلـوم   سیس و تأ 233و  231،   22سالگی در بصره درگذشت )دانشنامه جهان اسالم، ج  23

 (34 – 21االسالم،   
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هـاي سـکون،    و بـراي عالمـت  « ء»داد و براي همزه از قسمت باالي حرف عـین  
زئیات هر ج ،هاي دیگري را وضع نمود که به یاري خداوند شکل ...تشدید، مدّ و

 ها، بیان خواهیم کرد. یک را به رور جداگانه در مبحث عالمت
بعد از او نیز ت ییراتی در مورد رسم الخط قرآن کریم انجام گرفت که هر یک در 
سهولت قرائت و آموز  قرآن، نقش به سـزایی داشـت و مـورد اسـتقبال بیشـتر      

 2مسلمانان قرار گرفت.

 معرفی کتاب
و « سـال اول تحصـیلی  »هاي علمیه  با نظام آموزشی حوزهکتاب حاضر، در رابطه 

خـوانی، تجویـد و وقـف و     ت و شامل سه بخـش روان ستهیه شده ا« ها دانشگاه»
باشد. کاربرد این کتاب بـراي افـرادي اسـت کـه بـا اصـول نگـار  و         ابتداء می
گذاري قرآن کریم، آشنایی اجمالی دارند ولی به علـت عـدم تمـرین، بـر      عالمت
باشند و مایلند با قواعد علم تجوید و وقف و ابتـدا   وانی قرآن، مسلط نمیخ روان

 نیز آشنا شوند.

 خوانی قرآن کریم بخش اول: روان
باشـد، از    خوانی قرآن کریم می الزمه آشنایی با قواعد تجوید، تسلط کامل بر روان

رو بخش اول براي افرادي تنظیم گردیده است که تـوان قرائـت قـرآن بـه      همین
 صورت روان و بدون غلط را ندارند.

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

خارر عدم  هدسته دوم:افرادي که آشنایی اجمالی با قواعد روخوانی را دارند ولی ب
 اند مطالب فراگرفته را درحافظه خود نگهدارند. وانستهنتتمرین برروي آیات قرآن،

                                                           
 2البرهان فی علوم القرآن، ج« ابو عمرو الدانی»؛ المحکم فی نقط المصاحف «سجستانی». المصاحف  2
ابـراهیم بـن احمـد    »؛ دلیـل الحیـران علـی مـورد الظمـ ن      «الل الدین السـیوری ج»؛ االتقان «الزرکشی»

ـ » 2التمهیـد فـی علـوم القـرآن، ج      ،«الزرقـانی » 2، مناهل العرفان، ج «المارغنی اهلل محمـد هـادي    تآی
 «.اهلل سید حسن صدر تآی»للعلوم االسالم  ؛ تأسیس «دکتر حجتی»؛ تاریخ قرآن کریم «معرفت
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به منظور آشنایی با تمامی مطالب الزم بـراي صـحیح خـوانی از نظـر نگـار  و      
خوانی قرآن کریم، بخش اول ایـن کتـاب، تنظـیم     گذاري و تسلط بر روان عالمت

ا ه یابی عالمت کننده نباشد، ضمن ریشه شده است و براي این که تکراري و خسته
هـاي بـا    ن )از نظر شکل، اسم و تلفظ( و قواعد و برسی تفاوت آنها بر اساس قرآ

ـ ی، لحن عربی قرائت نیز در متن گنجانده شـده تـا زم  ایرانیرسم الخط عربی و   ةن
 ز فراهم شده باشد.یالزم براي فراگیري قواعد تجویدي ن

افراد کالس، ه به این که همه واحد درسی تهیه شده و با توجّیک این بخش براي 
هـاي آنـان و    باشند، چند ساعت تمرین، جهت تقویت آموختـه  در یک سطح نمی
خوانی قرآن کریم براي معلمین گرامی در نظر گرفته شده تـا   تسلط کامل بر روان

 بعد از هر درس که الزم دانستند تمرین نمایند.
 یادسپاری:

بـا مشـکل    بندي و تنظیم مباحث ایـن بخـش، بـراي افـرادي اسـت کـه       درس .2
رو معلمـین ارجمنـد قبـل از     همـین باشـند، از   خوانی قرآن کریم مواجه مـی  روان

 خوانی، مـورد ارزشـیابی قـرار دهنـد و بـر      تدریس، متعلمین خود را از نظر روان
در  توانند چند درس را در یک جلسه، تدریس نمایند؛ و اساس تشخیص خود می

را نداشتند به تدریس بخش دوم خوانی  ی که همة افراد کالس، مشکل روانتصور
 کتاب بپردازند.

هدف از تدریس این بخش، تنها یادگیري و حفظ قواعد نیسـت بلکـه تسـلط     .1
رو قبـل از شـروع   همین باشد، از  خوانی قرآن به صورت صحیح می کامل بر روان

هـاي قـرآن را    بایست توانایی خواندن تمامی قسمت بخش دوم، کلیه متعلمین می
یح، روان و بدون مکـث کـردن، داشـته باشـند و تنهـا قبـولی در       به صورت صح

 کند. امتحان کتبی کفایت نمی
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 بخش دوم: تجوید قرآن کریم

ْ)قرائت قرآن، براساس آیه شریفه  ُقر  ِلْال  ِت  رَّ اوَّ ِتيءَّ ر  ْتَّ « ترتیـل »باید به صورت  2(ًلادنَّ
، بر اساس فرمایش موالي متقیان حضـرت علـی بـن ابـی     «قرائت ترتیل»باشد؛ و 
  1، قرائتی است که داراي دو ویژگی باشد.رالب

 ، حروف به صورت صحیح و آشکار بیان شوند.«بیان الحروف» -2

 ، انتخاب جاي مناسب براي وقف نمودن.«حفظ الوقوف» -1
علـم  »، و «بیـان الحـروف  »بـراي  « علم تجوید»آن حضرت، براي تحقق فرمایش 

ن اصـول و  ت، تأسیس گردید تا با در نظر گرف«حفظ الوقوف»براي « وقف و ابتداء
 ، تحقق یابد.«قرائت ترتیل»ضوابط آنها، 

علـم  »بخش دوم کتاب، اختصا  بـه قواعـد تجویـد دارد؛ ضـرورت یـادگیري      
 ةمانی در هر یک از نمازهاي پنجگانـ شود که هر مسل جا شروع می از این« تجوید
هـاي قـران را بخوانـد و     حمد و یکی دیگر از سوره ةبایست دو بار سور خود می

اضافه بر آن، سایر اذکار نماز نیز باید به صورت عربی باشد و چنانچه حـروف و  
کلمات آیات و اذکار به صورت صحیح تلفـظ نشـوند، باعـث ت ییـر در معنـی و      

شیعه و مراجـع بزرگـوار    يفقها ةواهد شد، از همین رو همموجب بطالن نماز خ
 تقلید، در این مسأله اتفا  نظر دارند:

دای آن کهه در رهرف رهرآن آن را ا     ادای حروف از مخارج آنها به طوری»
رف بدانند نه حرف دیگرن و همچنین ررایت صفاتی که در طبیعت حهروف  ح

 0.«بر همه افراد واجب استشوندن  نهفته است و بارث تمیز دادن یکدیگر می
ـ مَکه شامل تلفظ حرف از مخرج آن، همراه با صفات ذاتی و مُ زه اسـت )کـه در   یّ

                                                           
 . )و قرآن را شمرده و با دقت بخوان(3. مّزمّل،  2

،   27ار االنـوار، ج  و در بحـ  «الترتيلْحفظْالوقوفْوْبيانْالحدروف» 31،   2. تفسیر الصافی، ج  1
الترتيدلْ» 139،   2ات العشـر، ج   و در النشـر فـی القـراء    «الترتيلْحفظْالوقدوفْوْاداءْالحدروف» 010

 ؛ آمده است، معناي هر سه عبارت یکی است، )تواتر معنوي(.«تجويدْالحروفْوْمعرفةْالوقوف

،   9االسـالم، ج   عفی شرح شـرای ، جواهر الکالم 07و  10، مسأله الواقی )فی احکام القرا .  0
094. 
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شوند(؛ اما رعایت  ربیعت حروف نهفته و باعث تمیز دادن حروف از یکدیگر می
و باعـث   گـردد  نه )که هنگام ترکیب حروف، عارض مـی سّحَصفات عارضی و مُ

 2.باشد شود(، مستحب می آیات قرآن کریم میروان و نیکو ادا شدن کلمات و 
بخش دوم کتاب، در قالب دو واحد درسی تنظیم گردیده اسـت، یـک واحـد آن،    
جهت یادگیري قواعد تجوید و واحد دیگر، براي تمرین عملی بیشتر روي آیات، 

رو  همینباشد، از  گیري صحیح قواعد فرا گرفته شده در حافظه می به منظور جاي
 رم با توجه به تفاوت سطح افراد هر کالس، به تمرین عملی بپردازند.معلمین محت

 2بخش سوم: وقف ابتدا
در تفسـیر   اضافه بر فرمایش حضـرت علـی  « وقف و ابتدا»در اهمیت مسأله 

کسی که وقف را نشناسـد، قـرآن   »اند:  ، علماي قرائت بر این عقیده«ترتیل»معناي 
اي  رو بخش سوم و پایانی را اختصا  به فشـرده همین ، از 0«داند خواندن را نمی

مباحث تجوید( دادیم تا با رعایـت آنهـا،    تتمّة)به عنوان « قواعد وقف و ابتدا»از 

ِتيًلا>قرائت ما بر اساس آیة شریفة  ر  ْتَّ ءانَّ ُقر  ِلْال  ت  رَّ  باشد.« ترتیل»، به صورت <وَّ
نوشته حاضـر را تهیـه و    در پایان، خداوند متعال را شاکریم که به ما توفیق داد تا

در اختیار عالقمندان قرآن کـریم قـرار دهـیم، امیـدواریم کـه معلمـین عزیـز بـا         
 راهنمایی خود،ما را در جهت رفع نقایص این نوشته وارائة کار بهتر،کمک نمایند.

 من اهلل التوفیق
 شیخ علی حبیبیـ  قم

                                                           
 . همان.2

 باشد: . مطالب وقف و ابتدا، شامل دو مبحث می1
 انتخاب محل مناسب براي وقف و ابتدا، -2
 نحوه وقف نمودن بر آخر کلمات. -1
، بعد از آشنایی «نحوه وقف نمودن بر آخر کلمات»ث حمب« روخوانی و روانخوانی قرآن کریم« تناسب به
انتخـاب محـل مناسـب    »شود و مبحث  ، آموز  داده می«گذاري قرآن کریم نگار  و عالمت اصول»با 

؛ مـا نیـز در ایـن کتـاب از همـین رو  پیـروي       «قواعـد تجویـد  »، بعد از آشنایی با «براي وقف و ابتدا
 ایم. کرده

 .11الوقف واالبتداء،    . محمود خلیل الحصري، ترجمة خسروشاهی، معالم االهتداء الی معر0
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 اولبخش 
 

 «خوانی قرآن کريم روان»
 

 گذاری( حیث نگارش و عالمتخوانی از  صحیح)
 )رسم و ضبط قرآن کریم(
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 درس اول

 مقطعه در قرآن کریمالفبای زبان عرب و حروف 

براي آموختن هر زبانی، نخست باید با حروف و الفباي آن زبان آشنا شد؛ و براي 
 حروف والفباي قرآن )زبان عربی( آشنا شویم.با یادگیري قرآن کریم نیز ابتدا باید 

شود و هر حرف داراي شـکل، اسـم و    نی حرف، تشکیل میهر زبان از تعداد معیّ
 باشد. تلفظی خا  می

، کمتر از الفباي زبـان  «پ، چ، ژ، گ»الفباي زبان عربی از نظر تعداد، چهار حرف 

است. و از نظر شکل بـه   2«حرف 14الفباي زبان قرآن »باشد، در نتیجه  سی میرفا
گونه تفاوتی با حـروف فارسـی نـدارد.     هاي آن هیچ شکل ةاست ناي دو حرف، بقی

باشـد کـه در آخـر بعضـی از کلمـات قـرار        مـی  «ْةْ،ْْددةْ»ت در شکل واولین تفا

ْ»گیرد، مانند  می ْةحمَّْرَّ است که  «ك»و دومین تفاوت، شکل حرف کاف آخر  «ةیا،ْحَّ

شود و براي این که با حرف الم، اشتباه نشود، کـاف   نوشته می «دْلْ»مانند الم آخر 

 .«كمال»، مانند: «ْك»دهند  کوچکی در درون آن قرار می« ک»غیر آخر 
حـروف بـا فارسـی یکسـان      ةنظر اسم به است ناي دوازده حرف، اسامی بقیـ و از 
 باشد. می

                                                           
و  باشند. حرف می 19حرف و از نظر گفتاري )منطو (  14. حروف اصلی از نظر نوشتاري )مکتوب( 2

 است:« دو قسم»از نظر نوشتاري یک شکل دارد ولی از نظر گفتاري بر « الف»این بدان خارر است که 
شود؛ مانند:  خوانده می« همزه»که به صورت « الفی» -2

ْْدحمدْاَّْ ََّ اَّ  ؛سَّ
است؛ مانند: « الف مدي»که مصوت « الفی» -1

اَِّْ اُهمَّ ادَّ ا،ْنَّ افَّ خَّ  .خْتَّ
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 اسامی حروف به رربی به ترتیب ربارتند از:
 

ْاسامیْحروفْحروفْتعدادْاسامیْحروفْحروفْتعداد
ْضادْض11ْْالف،ْهمَهْءْدْا1ْ
ْطاءْط11ْْباءْب2ْ
ْظاءْظ11ْْتاءْت3ْ
ْعینْع11ْْثاءْث4ْ
ْغینْغ11ْْجیمْج1ْ
ْفاءْف22ْْحاءْح1ْ
ْقافْق21ْْخاءْخ1ْ
ْکافْك22ْْداَْد1ْ
ِْخم23َْْْذاَْذ1ْ
ْمیمْم24ْْراءْر12ْ
ْنونْن21ْْزاء)زای(ْز11ْ
ْهاءْه21ْْسینْ 12ْ
ْواوْو21ْْشینْش13ْ
ْياءْی21ْْصادْص14ْ

 

گردند، چنانچه به تنهـایی خوانـده    اسامی حروفی که به همزه ختم می یادسپاری:
که در کتابـت  « ب»کنند، مانند حرف  شوند، براي سهولت، همزة آنها را تلفظ نمی

خوانند؛ ولی در صورتی که بـه   می« با»نویسند ولی در تلفظ بدون همزه،  می« باء»
تداُءْالِننيد ،ْهداُءْد، ماننـد:  شو کلمة بعد از خود اضافه شود، همزة آن، خوانده می

 ، ... الضمیر
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 حروف مقطعه در قرآن کریم

قاعده کلی در هر زبانی بر این است که اگر حرفی به صورت تنها نوشته شود، آن 
خوانند ولی اگر به یکدیگر متصل شوند آن را بـه صـورت کلمـه     را با اسمش می

 خوانند، خواه داراي معنا مفیدي باشد و یا نباشد. می
متصل بـه   رتوخوریم که به ص سوره، به حروفی بر می 19در قرآن کریم، ابتداي 

شود، بلکه بایـد هـر حرفـی بـه      هم نوشته شده ولی به صورت کلمه خوانده نمی
« حـروف مقطعـه  »رو بـه آنهـا   همـین  تنهایی و با اسم عربی آن خوانده شـود، از  

 گویند، مانند: می
 

 سینْ-ياْ  :شود خوانده می   یس
 

 ةشوند، در حروف مقطعه نیز همـز  اسامی حروفی که به همزه ختم می ادسپاری:ی

 شود. آنها تلفظ نمی
 :2شویم قرآن کریم، بدون ذکر مواردي تکراري آنها آشنا می ةاکنون باحروف مقطع

 

ْطسمْْدْطسْْْدْطِْْْدْحمْْْدْیسْْْدْنْْْدْقْْْدْصْ
ْکهیعصْدْحمْعسٌّْدْْْْالمصْْدْالمرْْْدْالمْْْدْالرْ

 

ي کـه اسـامی عربـی    ا الخط ایرانی، حروف مقعطه هاي با رسم در قرآن یادسپاری:

ݧٰددد)آنها با فارسی تفاوت دارند را با عالمتی به این شکل  انـد تـا    مشخص کرده (ددݨݨݨݨݨݨݧ
 زبان، متوجه تلفظ صحیح آنها باشد، مانند: قاري فارس

 

ْٰطْْدمْٰحْْدسْیْْْٰدسْٰطْ ْعصیْٰکٰهْْدْالمٰرْْدْالٰرْْدِْٰ

                                                           
باشند که در ایـن   . مجموع حروفی که در حروف مقطعه )بدون تکرار( به کار رفته، چهارده حرف می 2

ْ»جمله خالصه شده   ٌّ ْحَّ ِلی   ِْْصراُطْعَّ ُِ ِسدُک بـر حـق اسـت بـه آن چنـگ       یعنی: راه حضرت علی «ُنم 
 زنیم. می
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 تلفظ حروف عربی

باشـند، تنهـا ده حـرف     از نظر تلفظ، بیشتر حروف در عربی و فارسی یکسان می
 2است که تلفظ آنها با فارسی تفاوت دارند، آن حروف عبارتند از:

ْث،ْح،ْذ،ْص،ْض،ْط،ْظ،ْع،ْغ،ْو
ه به این که آشنایی با تلفظ صحیح ایـن حـروف، همـراه بـا تمـرین روي      با توجّ

آن، آشنایی  ةآیاتی است که این حروف در آنها به کار رفته باشد و الزمکلمات و 
ویـد  جرو در مبحث ت همین، از استگذاري قرآن کریم  با قواعد کتابت و عالمت

 اهلل(. ن شاءَ)قسمت دوم کتاب( با آنها آشنا خواهیم شد، )اِ

 پرسش و تمرین 

 باذکر م ال توضیح دهید.را  حروف مقطعه را تعریف نموده ونحوة خواندن آنـ  2
 گذاري حروف مقطعه را بیان فرمایید. علت نام ـ 1
 چند سوره از قرآن کریم با حروف مقطعه شروع شده است؟ ـ 0
 نحوة خواندن حروف مقطعه، ذیل را بنویسید: ـ 3

ْ

ْالرْدالمْْدْطِْْْدْالمصْْْدْطسمْْْدْْقْْدْنْْْدْصْ
 حمْعسٌّْدکهیعصْْدیسْْدالمرْْدحمْْدطسْ

  

                                                           
کنـد، بـراي    . این حروف از باب اک ریت است و اال در بعضی از منارق ایران، این تعداد ت ییر پیدا می2

 نمایند. تلفظ می« غین»را به صورت « قاف»نمونه در بعضی از منارق شمال کشور، حروف 
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 قرآن کریم های عالمت

شود تـا   هاي خاصی استفاده می در هر زبانی براي تلفظ صحیح کلمات، از عالمت
 مصوت )صداي( هر حرفی، مشخص باشد، در زبان عربی نیز چنین است.

ݫ دْْ ، حروف مدّيݨݨݨݨُدد(دددددݭݭݭݭݭِْد)ددݨݨݨݨݨَّْ هاي قرآن کریم، عبارتنداز: حرکات عالمت ْو()دݨݨݨݨݨݨݨٰدْاْدݭݭݫ  ،یݥݥݥݥݥݥݥددݨݨݦݦݦݨݨُ
دد(، تشدید )دددݨݨݨݨݨ ددد( سکون  .)ددݨݨݨݨًدددݭݭݭ دددݨݨݨݨ دد(و تنوین  )دددݨݨݨݨݨݖددد(، مد )دددݨݨݨݨݨݦݦ 

باشند،ولی تلفظ بعضی از آنها با فارسی  ها با زبان فارسی یکسان می بیشتر عالمت
 خواهیم شد. هاي آینده با آنها آشنا کمی تفاوت دارند که ان شاء اهلل در درس

 یادسپاری
« صداهاي کشـیده »و به حروف مدي، « صداهاي کوتاه»در فارسی به حرکات،  .2
گویند، چرا که در اصل صدا با هم مشترکند، تنهـا تفـاوت در کشـش و عـدم      می

و بدون کشـش و صـداي حـروف     کشش صداي آنهاست، صداي حرکات، کوتاه
 باشد. مدي، با دو برابر مد و کشش همراه می

هـا   ترین نقش را در تلفظ حروف و کلمات همه زبان صداها، مهمترین و اصلی .1
 دهد، براي نمونه: جایی هر یک، معناي کلمات را به کلی ت ییر می دارند و جابه

مام  = پیشوا و رهبر. ِامام   رو = جلو، پیشِ اَّ

ْ متَّ نعَّ مُتْ   = تو نعمت دادي اَّ نعَّ  = من نعمت دادم. اَّ

ل َِّ ل    شت= کُ قَّ  = جنگید. قاتَّ
آموزان عزیز باید توجه کنند تا ضمن آشنایی بـا شـکل، اسـم و     رو قرآن همیناز 

ي قرآن کریم، با تمرین فراوان بر روي کلمات و آیـات،   ها تلفظ صداها و عالمت
گونه بخوانند که بر پیامبر  بر صحیح خوانی قرآن کریم، مسلط شوند و قرآن را آن

 نازل شده است. بن عبداهلل گرامی اسالم، حضرت محمد
 

 



 

 

 
 
 
 

 درس دوم

 «حرکات»صداهای کوتاه 

 ترین نقش را در تلفّظ حروف وکلمات قرآن کریم دارند. مهمترین واصلیصداها، 
 2«.کوتاه و کشیده»شوند: ، در زبان قرآن به دو دسته تقسیم می«صداها»
 گویند.می« حرکات»را در عربی، « صداهاي کوتاه»

ددددددد»صداهاي کوتاه عبارتند از: فتحه  ݭݭݭݭݭݭِددد» کسره ؛«دݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݨݨَّ دددد»و ضمّه ْ«دددددݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݨݨ ، کـه بـه   «دددددݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݨݨُ
 شویم.ترتیب با شکل، اسم و چگونگی تلفظ آنها آشنا می

 «تحهفَ»

ددد»به این عالمت   گویند.می «تحهف »و در عربی، « ربَزَ»، در فارسی، «دددددݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݨݨَّ
یـک بـار   »: بـوده یعنـی   گرفتـه شـده و در اصـل     «تحف »، از کلمة «تحهف »

ْ»، تبدیل به هـاي سـاکن   «دة»ء ، در هنگام وقف بر آخر آن، حرف تا«گشودن  ِ  «دد
 شود.می
 رو بـراي نشـان دادن   همـین باشد، از می« الف»، متمایل به صداي «صداي فتحه»

کلمه اشـتباه   اند و براي این که با الف اصلیشکل آن از حرف الف، کمک گرفته

 .(ددݨݨݨݨݨݨَّددْْْْْْݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤْاݨݨݨݨݨݨْْْْْْ)اْْ اندنشود، به شکل الف کوچک و مایل روي حرف قرار داده
                                                           

خـوانی، تنـدخوانی و   به نوع قرائت )شمردهکشیده، نسبی بوده و با توجه  و هازمان تلفظ صداي کوت . 2
باشـد.  ضـرب، صـحیح نمـی   تلفظ صداي کوتاه به صورت انفجـاري و تـک   ؛باشدمعمولی( متفاوت می

صداي کوتاه سایشی و امتدادپذیر است با این تفاوت کـه بـا توجـه بـه نـوع قرائـت )شـمرده، تنـد و         
 باشد.ي کوتاه میمعمولی(؛ زمان تلفظ صداهاي کشیده، دو برابر زمان صداها
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گذاري آن به فتحه این است که در هنگام تلفّـظ حرفـی کـه داراي ایـن     علّت نام
 گیرد.ها یک بار حالت گشودن به خود میعالمت باشد، لب

فارسی تفاوتی ندارد ولی باید دقّت « اَ»صداي فتحه در عربی با صداي  یادسپاری:
 نمود تا در هنگام تلفظ صداي فتحه، دهان زیاد باز نشود، مانند:

ْْ مَّ َِّ ْْْْْ-تَّ دددَّ سَّ ْْْ-حَّ رَّ مَّ َِّْْْ-اَّ ْددکَّ ْْْ-ْبَّ کَّ ْددمَّ ْدنَّْْْ-ْرَّ ََّ ََّْ-ْْْ لَّ عَّ ْفَّ
ْ جَّ َّ سَّ لَّْْْْ-ْْفَّ اَّ ْسَّ ْْ-ْكَّ رَّ شَّ حَّ ْلَّذْْْ-ْْفَّ ݩݩَّ ݧ ْݧ بَّ ْْْْ-ْْهَّ جَّ رَّ خَّ ْْ-ْفَّ عَّ َِّ ْمَّ ْكَّ لَّْ سَّ ْوَّ ْْْ-ْْكَّ ةَّ رَّ جَّ ْْْ-ْشَّ فَّ ذَّ قَّ ْْْ-ْْوَّ لَّ عَّ جَّ ْْْ-ْفَّ قَّ دَّ ْصَّ ْْْ-ْوَّ ةَّ بَّ قَّ ْعَّ
ْ زَّ رَّ بَّ ْْْْ-ْْلَّ مَّ لَّ ْظَّ ْْْْ-ْْْكَّ عَّ مَّ جَّ ْْْ-ْْفَّ فَّ سَّ ْتَّ ْْ-وَّ رَّ ظَّ َِّ ْْ-فَّ عَّ جَّ ْرَّ ْكَّ
ْ فَّ رَّ صَّ ْْ-فَّ جَّ َّ ْوَّ ْوَّ ْلَّْْ-ْكَّ لَّ عَّ ْجَّ ْْ-ْكَّ عَّ َّ بَّ لَّْْ-اَّ دَّ عَّ ْفَّ ْْ-ْكَّ رَّ ذَّ يَّ ْوَّ ْكَّ

 نامند.می «مفتوح»را  «حرف دارای فتحه» یادسپاری:

 «کسره»

ددد»به این عالمت  ݭݭݭݪݪݪݭِ  گویند.می «هک سر»و در عربی، « زیر»فارسی،  ، در«دددددݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݨݨ

بـار  یـک »بـوده، یعنـی:    گرفته شده و در اصـل   «ک سر»، از کلمة «هک سر»

 «ه ْ»، تبـدیل بـه هـاي سـاکن     «ة»تـاء   در هنگام وقفِ بر آخر آن، حرف« شکستن
 شود. می
رو براي نشان دادن آن از  همینباشد از می« یاء»، متمایل به صداي «صداي کسره»

اند و براي این که با یاي اصلی کلمه اشتباه نشود به شکل حرف یاء، کمک گرفته

، شـکل   (ددددددْْْْْيددْْْْْْْْ)یانـد  یاي غیر آخر و بدون نقطه در زیر حرف قـرار داده 
دندانـة   به خارر ک رت کاربرد و اختصـار،  کسره، نخست داراي دندانه بود، بعدها

ددد» آن را نیز حذف نمودند ݭݭݭݪݪݪݭِ  .«دددددݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݨݨ
گذاري آن به کسره این است که در هنگام تلفّظ حروفی کـه داراي ایـن   علّت نام

گیرنـد و بـه   مـی  دافتادگی به خـو ها یک بار حالت شکستن و عالمت است، لب
 شود.ررف پایین کشیده می

فارسـی کمـی تفـاوت دارد، در    « اِ»لحن عربی صداي کسره با صداي  :یادسپاری

 ٮد
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امّا با بدون کشـش  « اي»باشد شبیه صداي می« یاء»عربی صداي کسره، متمایل به 
وجـود  (. چنین صدایی در بعضی از کلمـات فارسـی نیـز     اِ  بدون کشش   اي  )

یاز، ژِیان، خِیابان، با این تفاوت که در فارسی هرگاه بعـد از صـداي   دارد، مانند: نِ
شـود ولـی در عربـی،    مـی « یـاء »متمایل به « اِ»قرار بگیرد صداي « یاء»، حرف «اِ»

 باشد، مانند:می« یاء»همیشه صداي کسره متمایل به 
بَّْ ْْْ-ِْلْددجَّ ْددتَّ ِرْددکِْْْ-ِْشیَّ ِبْْْ-بَّ هَّ ْْْ-ْلَّ لَّ ْْْ-ِْقبَّ ِخلَّ ْْْ-ْبَّ جَّ ِْعوَّ
ْ مَّ ِهْْ-ِارَّ ْددشَّ بَّْْ-دَّ ْْْ-ِْْكْلِْددمَّْْْ-ِْتْداَّ ِدفَّ مِْْْْ-ِْْلْددِابِْْْ-ْرَّ ْدداَّ ْنَّ
ْ تَّ ِتْداَّ بِْْْ-ْذَّ ْددلَّلَّ ِرْْْ-ْ َّ رَّ ْْْ-ِْبشَّ عَّ ْددفَّ ْْْ-ِْلمَّ عَّ قَّ ِتْْْ-ِْتْدوَّ ِزفَّ ْاَّ
ِعْ صَّ ْددفَّ لَّْْْ-ٌَّّْ ِتْددبَّ ْْْ-ْغَّ ِبعَّ ْتَّ ِةْْْ-ْْكَّ رَّ شَّ ْْْ-ْعَّ ِملَّ حَّ ِةْْ-ْفَّ رَّ رَّ ْبَّ
ْددقِْ ةَّ دَّ ْدِلیَّْْْ-ْرَّ رَّ ِْدْدِبيَّْْْ-ْذَّ ِتْْْ-ْْكَّ ِملَّ ِمْدِبِعْْ-ْعَّ ِجلِْْْ-ْصَّ ْرَّ ْكَّ

ِتْ دَّ سَّ فَّ فْ-لَّ ݩݩَّْاَّ ْݧ ِمنَّ ِةْْ-اَّ نَّ ََّ نِْْ-ِلخَّ دَّ ِْببَّ ْْ-ْكَّ ِنیَّ غَّ لَّ ْْ-بَّ ِسبَّ حَّ فَّ ْاَّ
 نامند.می «مکسور»را  «حرف دارای کسره» یادسپاری:

 «ضمّه»

ددد»به این عالمت  ݭݭݭݪݪݪݭُ  گویند.می «مّهض »و در عربی، « پیش»، در فارسی، «دددددݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݨݨ

یک بار به هـم  »بوده یعنی:  گرفته شده و در اصل  «ض مّ»، از کلمة «مّهض »

ْ»،تبدیل به هاي ساکن«دة»رهنگام وقفِ بر آخر آن،حرف تاء،د«پیوستن  ِ  شود. می«د
رو براي نشان دادن آن از  همینباشد از می« واو»صداي ، متمایل به «صداي ضمّه»

اند و براي این که با واو اصلی کلمه اشتباه نشود به شـکل  حرف واو کمک گرفته

 .د(ددݨݨݨݨُْدددْْْْوْْْ)وْْ اندواو کوچک و روي حرف قرار داده
گذاري آن به ضمّه این است که در هنگام تلفّظ حروفـی کـه داراي ایـن    علّت نام

 شوند.ها یک بار به هم پیوسته و غنچه میعالمت است، لب
فارسی کمـی تفـاوت دارد، در عربـی    « اُ»صداي ضمّه عربی با صداي  یادسپاری:

 امّـا بـا بـدون کشـش،    « او»شـبیه صـداي   باشد،  می« واو»صداي ضمّه متمایل به 
(. چنین صدایی در بعضی از کلمات فارسـی نیـز وجـود     اُ  بدون کشش     او  )
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دارد، مانند: هُلو، خُروس، بُلوک، با این تفاوت که در فارسی، هرگاه بعد از صداي 
شود ولـی در  می« واو»، متمایل به «اُ»قرار بگیرد، صداي « او»، حرفی با صداي «اُ»

 باشد، مانند:می« واو»به عربی همیشه صداي ضمّه متمایل 
 

ْ ْْْ-ُْخِلٌَّّ ُسنَّ بَّْْْ-ْحَّ ِجُ ْْْ-ُْدْزَّ ْْْ-ُْسُبِلْْْ-ْتَّ ُ ْْ-ُْهِدیَّ حَّ ْاَّ
ْْْْ-ُْْرُسُلْ ُبرَّ ْْْْ-ْْکَّ ْْْ-ُْاُذنَّ ِبْْْ-ُْنِریَّ ُِ ِعُظْْْ-ُْک ُْافِْْْ-ْيَّ ْكَّ
ِتْ حَّ ِِ ُْرُسلِْْْ-ُْف ْْْ-ْْكَّ ُقِضیَّ ِجُ ْْ-لَّ َِّ ْْ-سَّ ُطِبعَّ ْْ-فَّ ِلمَّ ُْةْکَّ
لُْ مَّ ْعَّ ْْْ-ْْكَّ ُضدَّ ْعَّ ُْنِريَّْْْ-ْْكَّ ْْْ-ْْكَّ ُقِطعَّ ِعُظْْ-فَّ ْاَّ نَِّسُمْْ-ْكَّ ْسَّ

ُهُمْ حَّ َّ ِتْْ-اَّ ُحِملَّ ِةْْ-وَّ ََّ ُرْْ-ُهمَّ صَّ بَّ ْفَّ ِعُدُکُمْْ-ْكَّ ْْ-يَّ ُکمَّ قَّ زَّ ْرَّ
 

 نامند.می «مضموم»را  «حرف دارای ضمّه» یادسپاری:

 پرسش و تمرین 

گذاري آنهـا  را تعریف نموده و علّت نام« فتحه، کسره، ضمّه»حرکات سه گانة . 2
 را بیان کنید.

 اند و چرا؟، از چه حروفی گرفته شده«فتحه،کسره،ضمّه»گانة شکل حرکات سه. 1

 کلمات ذیل را به صورت شمرده بخوانید.. 0
 

ْ قَّ لَّ ْخَّ ْْْ-ْْكَّ جَّ َّ سَّ ْْْ-ْفَّ فَّ سَّ خَّ ْْْ-ْلَّ دَّ بَّ ْْفَّ لَّْْ-ْاَّ َِّ ْقَّ ِِْْ-ْكَّ ُق ْْ-ْلَّْفَّ ِفدَّ َِّ ْلَّ
ْ عَّ َّ بَّ لَّْْ-فَّ سَّ ْوَّ ْْ-ْكَّ قَّ دَّ صَّ ْْ-فَّ رَّ کَّ ْمَّ ْْ-وَّ فَّ رَّ صَّ ْْ-ْفَّ ْوَّ ِةْْ-ُْحِشرَّ دَّ ِْقرَّ
ِتْْ ِزفَّ ْْْ-اَّ ِبطَّ حَّ ِقْْ-ْلَّ رَّ ِةْْ-ِبوَّ َِّ سَّ ِةْْْ-ْْحَّ ِلمَّ ِتْْْ-ْکَّ لَّ صَّ ْْْ-ْفَّ ُْنِذرَّ ْوَّ
ِتْْ عَّ قَّ ُةْْْ-وَّ رَّ جَّ ْْْ-ْشَّ ُْجِمعَّ لُْْْ-ْوَّ مَّ ْعَّ ُرْْْ-ْْكَّ ذَّ ْنَّ ِةْْ-وَّ ََّ ْْ-ُلمَّ ُْخِلٌَّّ ْوَّ لَّْ ِْقبَّ ُهُمْْ-ْكَّ ذَّ خَّ اَّ ْْ-فَّ رَّ شَّ ْعَّ حَّ َّ ْْْ-ْاَّ ِمنَّ ْاَّ وَّ ِتْْ-ْاَّ دَّ سَّ فَّ ُکُمْْ-لَّ قَّ زَّ ْرَّ
ِتْ ُهُمْْ-ُْغِلبَّ مَّ لَّ ْْ-ظَّ رَّ فَّ ْغَّ ْوَّ رَّ بَّ ِعُدُهُمْْ-صَّ ُرْْ-يَّ صَّ بَّ ْفَّ ِعُظُکُمْْ-ْكَّ ْيَّ
ْ عَّ ُکُمْدوَّ ْْْ-ْدَّ رَّ ْبَّسَّ ْوَّ بَّسَّ ِجلِْْْ-ْعَّ ْرَّ ْوَّ ُکُمْْْ-ْْكَّ ْلَّ لَّ عَّ ُکُمْْ-ْجَّ رَّ صَّ ْنَّ

 



 

 

 
 
 
 

 درس سوم

 «1»صداهای کشیده )حروف مدّی( 

 گویند.می« حروف مدّي»را در عربی، « صداهاي کشیده»
 باشد.می« اِمتداد و کِشش»، در ل ت به معناي: «مدّ»

قـرار  « ا، ي، و» ، حرف همجـنس آنهـا  «فتحه، کسره، ضمّه»هرگاه بعد از حرکات 
شود، گیرد، آن حرف، باعث مدّ و کشیده شدن دو برابر زمان تلفّظ همان صدا می

 گویند.می«  حرف مدّي»رو به آن حرف،  همیناز 
کـه بـه ترتیـب بـا     « الف مدّي، یايِ مدّي، واو مـدّي »، عبارتند از: «حروف مدّي»

 شویم.شکل، اسم و چگونگی تلفّظ آنها آشنا می

 «مدّی(دة فتحه )الف صدای کشی»

، این الف باعـث دو برابـر مـدّ و    (اْݨݨݨݨݦݦݦݨݨَّْ)دددز حرف مفتوح، الفی قرار گیرد هرگاه بعد ا
 ( تَـا  با دو برابر مدّ و کشش صداي فتحـه         تـَ)  2شودکشش صداي فتحه می

                                                           
 ند نکته:چ . 2

یکم: با توجه به سفار  قرآن کریم 
ِلْالْ  ت ِ ْرَّ ْ)وَّ اُقر  ْءَّ ْْنَّ ر  ݭِْتتَّ ݫ و روایـاتی کـه شـیوة قرائـت پیـامبر گرامـی        ا(يلًْݫ

بـر مـا الزم   (. 2/074/البیـان اند )مجمعرا شمرده و با رعایت کشش حروف مدّي بیان کرده اسالم
برابر مدّ و کشش ادا کنیم تا صداهاي کشیده از صداهاي کوتاه، تمیـز  است که صدهاي کشیده را با دو 

 داده شوند.
باشد، حروفی که در هنگام تلفظ، صداي آنها بـه رـرف کـام    دوم: صداي الف مدّي، تابع حرف قبل می

گردند، الف مدّي بعد از آنها نیز بـه صـورت   پایین کشیده شده و به صورت نازک و کم حجم تلفظ می
 شود.کم حجم تلفظ مینازک و 
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 گویند، مانند:می« الف مدّي»رو به آن،  همیناز 
اْددتَّْ  ْْْ-ْابَّ ْددحَّ ََّ ْْْ-ْا ْدسَّ ْدددتَّْْْ-ْارَّ ْددکَّْْْ-ْابَّ اددمَّْْْ-ْادَّ ْاذَّ

ْددنَّْ اتَّ ْددثَّْْْ-ْبَّ اُدْدتَّْْْ-ْانِیَّ اْْْ-ْکَّ هَّ الَّ اُبْْْ-ْمَّ ذَّ اْْ-ْعَّ دَّ ْيَّ ْكَّ
اِنِبْ اِرُعْْ-ِبجَّ ْْ-ُنسَّ انَّ اْکَّ مَّ ْْ-فَّ اِعبَّ وَّ اْ-کَّ اُحهَّ وَّ ْرَّ
ْ اْددسَّ نَّ تَّ اْْْْ-ْْادَّ اْْمَّ نَّ عَّ َّ اْْْْ-ْْوَّ ُکمَّ اُورَّ حَّ فْْْ-ْْتَّ ݩݩَّْاَّ ݧ ْݧ ذَّ اِْبعَّ ْاِبنَّ

 

 ،خ»باشد، بعد از هشت حرف ، نزد تمامی حروف یکسان نمی«صداي الف مدّي»
که در هنگام مفتوح بودن صداي آنها به ررف کام باال  «ر ،  ،غ، ظ ،ط ،ض ، 

گردند،الف مدّي بعد از آنها نیز می کشیده شده وبه صورت درشت وپرحجم تلفظ
 شود، مانند:فارسی( تلفظ میدر « آ»)شبیه صداي « درشت و پرحجم»به صورت 

 

ْ افَّ ْْْ-2ْخَّ انَّ ْْْ-ْرَّ اقَّ ْْْ-ْضَّ ََّ ا ْْْ-ْقَّ ابَّ ْْْ-ْطَّ امَّ ِْعظَّ
ْ امَّ ْْ-ُْمقَّ اِلبَّ اِهُرْْ-غَّ الِْْ-ظَّ ْخَّ ْْ-ْكَّ ابَّ صَّ ْْ-اَّ ََّ ا طَّ ْفَّ
اُدْ ْْْ-ُْيرَّ لَّ اتَّ اْْ-ْقَّ صَّ ْعَّ ْْْ-ْكَّ ةَّ اقَّ اُفْْ-طَّ ْْ-ُيطَّ مَّ اتَّ ْخَّ

اُصْ خَّ اِدُرْْ-مَّ ُفْْ-ُيغَّ اعَّ اِتْْ-ُيضَّ رَّ مَّ اُتْْ-ثَّ اِصرَّ  قَّ
 

نوشـتند،  در نگار  اوّلیّه، الف مدّي بعضی از کلمـات را بـه جهـاتی نمـی     نکته:
گذاري کردند، در چنین مواردي با بعدها که قرآن را براي صحّت تالوت، عالمت

لزوم تلفّظ الف مـدّي   (ْدݨݨݨݨݨٰددݨݨݨݨݨݨَّْ)ددالف کوچک در کنار حرف مفتوح  اضافه نمودن یک
 اند، مانند:را روشن ساخته

 

ْ ددݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦْٰدجَّ َِّْْ-ْْْهَّ ْدݨݨݨݨݨݨݨݨٰدِک ْْ-بَّ ْٰذَّ ݧ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ْدلِْݧ ْدݨݨݨݨݨݨݨݦݦْٰدقَّْْ-ْكَّ لَّ ْدݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦْٰدِخلَّْْْ-َِّ ْْ-فَّ ْدݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦْٰدعَّ دَّ ْهَّ
ْ سَّ ْدݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦْٰدمَّ ْْْ-ِْج َّ ْدݨݨݨݨݨݨْٰدُيجَّ َُ ْْْْ-ِْْْد مَّ ݩْٰودݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨݨْٰدسَّ ݧ ݧ ݧ ݧ َِّْْْْ-ِتْْݦݦَّݩݩݩݩݧ ْْْْ-ِْفُعْدݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨْٰدمَّ ذَّ ْکَّ ٰ ݧ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ْلِْݧ ْكَّ
ْدݨݨݨݨݨݨݨْٰديَّْ ْْ-ُْكْلِْدݨݨݨݨݨݨݨݨْٰدمَّ ݧْٰورَّ ݧ ݧ ݧ ْْݦَّݩݩݩݩݧ ْْْ-ِْتْدݨݨݨݨݨݨݨݨْٰدُحُرمَّْْ-ِسیَّ عَّ ْدݨݨݨݨݨݨݨْٰدمَّ ْدݨݨݨݨݨݨݨݨْٰديَّْْْ-ِْيشَّ ْدݨݨݨݨݨݨݨْٰدهَّ ُْنْدݨݨݨݨݨݨݨْٰدمَّ
ْݨݨݨݨݨݦݦݦݨݨݨْٰدهَّْ ݧْٰذَّ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ْْْ-ِْْنْݧ ْدݨݨݨݨݨݨݨݨݨْٰدقَّْْْْ-ِْْتْدݨݨݨݨݨݨݨݨْٰدُظُلمَّ ݩݩݩݩݩݧِْٰصرَّ ݧ ݧ ݧ ْْْ-ُْْتْْݧ ُةْدݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨْٰدعَّ ْدݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦْٰدِالَّْْْْْ-ِْقبَّ ْهَّ  كَّ

                                                           
کننـد  ها را جمع نموده و صدا را متمایل به ضمه میبعضی افراد، براي درشت خواندن حروف، لب . 2

باشد، براي درشت و پرحجم خواندن حروف، کافی است تا صداي حرف به ررف کـام  که صحیح نمی
 باال کشیده شود.



 

 

 
 بخش اول: روانخوانی قرآن کریم ▪ 31

 

 های با رسم الخط ایرانیگذاری الف مدّی در قرآننحوة عالمت

از الفِ مـدّي را بـه صـورت ایسـتاده     الخط ایرانی، فتحة قبل هاي با رسمدر قرآن

 مانند: 2فتحه با صداي کشیده باشد ، تا نشانگر تلفّظا(ْݨݨݨݨݨݦْٰدد)اند گذاري نمودهعالمت
 

ݩݩݩْٰشددمَّْ ݧ ݧ ݧ ْلاددثَّْْْ-ْاِتُْجٰرْدددُحْْْ-ْاِرُقْݧ ْْݦݦݦٰ ةَّ ْْ-ثَّ ودددصَّ ْلَّ ْاِرُقْٰمْدددنَّْْ-اُتْݨݨݨٰ
ِْخْْ-ْاْاِدنْٰبْٰددِعْْْ-ْاُتِْْٰددانِْقْْْٰ-ْاْٰهْدداِلیَّْٰعْ ْددالِْٰغْْݦݦݦٰ ْاٰهْدداِفلَّْٰسْْْ-ْبَّ
ِْٰ ٰسْْْ-ْاُتْاِفٰقُْم ِْْْٰ-ْاِنْاِحٰرْلَّ ْجَّ ْاحَّ نْٰمْْْٰ-ْْكَّ عَّ َّ ِتٰهِْرٰعْْْ-ْاْاْوَّ ْاايَّ
ْانِِْبِلٰسْ ْاِدلُُْتٰجْْ-ْكَّ ݩْٰکْ-ْكَّ ݧ ݧ ݧ تْٰݧ لاْ-اْانَّ ْفَّ ݩْٰکْݦݦݦٰ ݧ ݧ ݧ ْݧ نْْٰ-اِشفَّ ُِ ِلمَّ ْاکَّ
ْ ݧْٰاْکمْْٰوَّ ݧ ݧ ِْٰݧ ْلَّ ِعُدنِْٰبٰمْْ-ْاْانَّ ٰزْٰجْْ-اْاْتَّ ِتٰهِْبنْْٰ-اْاوَّ ْااِدنِْٰلِعبْْٰ-اْاِصيَّ

 

هـاي بـا   در مواردي که الف مدّي در نگار  اوّلیّه، نوشته نشـده، در قـرآن   نکته:

تـا داللـت بـر     (ددددݨݨݨݨݨݨݦْٰ)داند الخط ایرانی فتحة حرف را به صورت ایستاده نوشتهرسم
 تلفّظ فتحه با صداي کشیده کند، مانند:

 

ِْالْٰ ْاْْْٰ-ْاِنْٰذْهْْْٰ-ْهَّ نَّ ْٰذْاْْْٰ-1ْْذَّ ٰاِبْْ-انَّ ْْ-مَّ ْاْٰرَّ ْكَّ
ٰذْ ْالِْکَّ ٰذْْ-ْكَّ ْنِْفَّ ٰمْْ-ْكَّ ِْالْْٰ-اِتْٰوْسَّ ْهَّ ِةْیْٰقِْْ-ْكَّ ْمَّ
نْٰلِْاْْٰ-اْاِتنْٰيْٰاْْٰ-اِْلُکٰمْٰذْ ِِ َِّْْْ-ْاْهَّ ُةْاْْْٰ-ُْْنْاْٰشَّ ِْترَّ

ْ
  

                                                           
ْشود، مانند: وانده نمیها به خارر التقاءِ ساکنین خالف مدّي، بعضی وقت . 2 اْاک  نَّ ب َّ ْرَّ هاي ، در قرآنِشف 

شود، فتحة قبـل از  با رسم الخط ایرانی براي راهنمایی قاري قرآن، در مواردي که الف مدّي خوانده می
اند تا داللت بر فتحة اشباعی کند و در مواردي کـه الـف مـدّي خوانـده     آن را به صورت ایستاده نوشته

ْاند، مانند: آن را به صورت معمولی نوشته شود، فتحة قبل از نمی اْاک  نَّ ب َّ ْرَّ نِْٰشف  ب َّ نْٰ،ْرَّ ْاِْان َّ ِمع   .اِْٰاْسَّ
ْوْمَّْاْٰ»در کلمات شبیه  . 1 نَّ ، فتحة ایستاده اسـت  «دݨݨݨݨݨݨݨٰددددد»، الف موجود، همزه است و عالمت موجود «ِبْاْٰذَّ

یا قسـمت بـاال قبـل از    باید روي حرف  «دددݨݨݨݨݨݨݨْٰددد»رو این عالمت  همینکه داللت بر فتحة اشباعی دارد، از 
ْْْ)الف 
ݨݨݨٰ ݧ ݧ ݨْْٰ)در کنار آن قرار گیرد نه  (ْاݨݨݨݨݨݨݨݨݧ ݧ ݨݨݨݨݨݧ  .(ْݥْاْْݧ
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 پرسش و تمرین 

 گذاري آن را توضیح دهید.الف مدّي را تعریف نموده و علّت نام. 2

 الف مدّي بعد از چه حروفی، نازک و کم حجم و بعد از چه حروف، درشـت . 1
 شود؟و پرحجم، تلفّظ می

کلمات ذیل را به صورت شمرده و با لحن عربی بخوانیـد و مـوارد درشـتی و    . 0
 نازکی الف مدّي را مشخص فرمایید.

 

ِاٰذْ ٰحْْْْ-ْْاْفَّ ْٰخْْْْ-ْْاْاهْٰدَّ مَّ ْاْْْ-ْْاتَّ ْٰحْْْْ-ْْاِتْيْٰݩݩݦݦݦٰ بَّ ٰرْْ-ارَّ ْااٰدْاَّ
ِْعٰظْ ْاْْْ-ْْامَّ ْافَِّْتٰلْْْ-ْْاِتْاِلٰحْٰصْْْ-ْخِءْٰلݩݦݦݩݦٰ ْددُمبْْْ-ْْْكَّ ْݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨݨݦݦٰ کةَّ ْارَّ
ٰرْ ٰقْْْ-ْاْاِبٰهْتَّ ُهٰمِْلبْْْٰ-ْخْاٰلفَّ ْددتْْ-ْْاْاِصبْٰٰحْْْ-ْاْاسَّ ْختِْاٰلݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨݨݦٰ ْكَّ
ٰرْ ِْٰاَّ اْْْٰ-ْْااِذُل رَّ نِْٰبٰضْْْ-ُْهْفَّ ُِ ٰغْْْْ-ْاِتْاِفٰحُْمٰسْْْ-ْاْاعَّ ْااِرِبٰهْمَّ
ِْْٰ-ْااِتنْٰيِْٰباْٰ ْمَّ ََّ ُجٰلقْْٰ-اِز ْرَّ ََّ ٰهْْْ-ْاِنْا ِتِهٰمْشَّ اْْْٰ-اْادَّ ْاِنِْتٰرْفَّ
ٰجْ اَّ ٰهْفَّ ٰذْْ-اْابَّ ْلِْکَّ ُهٰمْٰعْْ-ْكَّ تَّ قْْٰ-اْاِقبَّ ِلٰمْْ-اِتْاِنتْٰوَّ ْاِتِْبکَّ
ٰذْ ِبعَّ فَّ ݩݧْٰکْ-ْْاݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨݨݨݨݨْٰدداِبنْاَّ ݧ ݧ ݧ ْاݧ ْݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݦ َٰ ِْم ِْْٰ-اْداُجٰهْنَّ ْاْ-اْاُهٰمْاٰدْفَّ ْااِرِهٰمْدݨݨݨݨݨݨݨݨْٰدثݦݦݦݩݩٰ
ْٰطْْخْٰلْاْمْٰ ةَّ ِْْٰاقَّ ندݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨْٰدِبضْْ-ْاْلَّ ُِ ْٰلْ-اْݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦْٰداعَّ ْخِْجٰ ْوَّ ََّ ْااِوُلٰهُْنٰدْْ-ا
ٰخْ تْٰفَّ ْٰلقْْٰ-اْاُهٰمْانَّ ََّ ٰخْا ٰقْْ-اْافْٰخْتَّ ُهٰمْفَّ مَّ ٰمْقْْٰ-اْاسَّ ْفَّ ََّ ْاْبْٰا َُ ْا

 



 

 

 
 
 
 

 چهارمدرس 

 «2»صداهای کشیده )حروف مدّی( 

 یاءِ مدّی(کسره ) ةصدای کشید

، این یاء، باعث دو برابـر  (یݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥْݭݭݪݪݭِْ)ددقرار گیرد  2هرگاه بعد از حرف مکسور، حرف یاء
 گویند.می« یاءِ مدّي»رو به آن  همینشود، از مدّ و کشش صداي کسره می

در فارسـی  « اي»یکسان و هماننـد صـداي   ، نزد تمامی حروف «صداي یاءِ مدّي»
 است، مانند:

ِ يْ-ِريُدْدديُْْ-ِلیددُرُسْ ْدحَّ ِريُمْْ-ُاِنيُبْْ-دَّ ِضیٌُّْْ-ُْنُسِکیْ-کَّ ْيَّ
ْ مَّ ِمیِصیْْ-ِلیْدعَّ ْْ-قَّ ینَّ ِِ ْْ-ِس ِبيِلیْْ-ِسيِنینَّ ِمیْ-سَّ َِّ ِةْْ-ْغَّ ِدينَّ ْمَّ
ِکِهْ ْددفَّ ْْ-ینَّ طَّ نِیدفَّ ْْ-رَّ ِديِنینَّ ِنیْْ-مَّ قَّ لَّ ْدفَّْْ-خَّ ُیِصيُبْْ-ِرِحینَّ ْسَّ
ِعی ُِ اْددسَّ نَِّسْْ-اِْدهَّْددفِیِْجیْْ-ُْدهَّ اْددفَّ هَّ ِجْْ-یتَّ َِّ ِنیْ-ُدنِیدسَّ لَّ عَّ ْجَّ

اْ ِْفیهَّ اِلِدینَّ اْْ-خَّ اِننَّ اذَّ اْْ-فِیْءَّ ِْفیهَّ ةَّ خِشیَّ اْ-َِّ اِمهَّ َِّ ْْ-ْفِیْمَّ ةَّ ِسیلَّ ْوَّ

 ایرانیالخط های با رسممدّی در قرآن نحوة عالمت گذاری یاء

 مدّي را بـه صـورت ایسـتاده    يِ، کسرة قبل از یاایرانیالخط در قرآن هاي با رسم

                                                           
پذیرد، و تنها نقش آن، کشش دادن صداي کسـرة  یاء مدّي، ذاتا ساکن است و هیچگونه حرکتی نمی . 2

 شود. نیز گفته می «صداي کشیدة کسره»باشد، از همین رو به آن حرف قبل می
هاي اند ولی در قرآنهاي با رسم الخط عربی، ترکی و ایرانی، آن را بدون عالمت سکون نوشتهدر قرآن
ِبيْ اند، مانند: الخط شبه قارة هند، آن را با عالمت سکون، نشان دادهبا رسم ْلِْسَّ ِديْ ْ-ْی  ِْنیْ مَّ  .نَّ



 

 

 
 35▪  «1»درس چهارم: صداهای کشیده )حروف مدّی( 

 

 مانند: 2ظ کسره با صداي کشیده باشدتا نشانگر تلفّ (یݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥْݭݭݭݪݪْ )دداند گذاري نمودهعالمت
 

ْیٰزْݭݭݪݪ ْدم ٰوْْْ-ْاْیِهٰمْفْ ْْ-ْانَّ ْرَّ ِْٰالْْ-ْاِفْيٰلاْ ْْ-ْاُدْیٰعْمْ ْْ-ْیاس  ݩݩݩݩݧ ݧ ْݧ ٰلْْ-ْْیه  يُدْْْ-ْْیامْ کَّ دد  ْشَّ
ْ ْْْ-ْیْاد ْددݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨِْٰعبْْ-ْیْات ْٰلددصَّ ح 

ٰقْْْ-ُْدْددیتَّ ْاِتبْ کْْْٰ-ْْیامْ مَّ ٰسْْْ-ْْینَّ ْاَّ خ ْْْ-ْیُرْاط  ْاِفْيٰلِِ ݭْ اردݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨْٰباَّْ ݫ ْݫ ݭ ْاِلدٰخْْ-يٌَّّ ْݭݫ ْاِکه ْفْْٰ-ْینَّ ْْ-ینَّ ٰحْْ-ْایُذهُْٰاع  ْلَّ ْاِفظ  ْْ-ینَّ ع  ٰهْمَّ َِّ یْ ْ-اْيشَّ عَّ فَّ
ْاينْٰاَّ

ْدݭݭݭ ْداِرجِبٰخْ ݨݨْٰديماْ ْ-ْینَّ ݧ ٰقْْ-ْااُنٰهْدݨݨݨݨݨݨݨݧ َِّ ْاِبل ُْم ْٰدِبِرسْ-ینَّ ٰصْْ-یْخت ْاٰلدݨݨݨݨݨݨݨݨݧ ْدديابْ ِبمَّ ُمٰلْ-حَّ ْاقْ فَّ ِِ ْی
ْاِرمْ ٰصْ ِْٰف ْْ-ْینَّ ْٰلْ-اْاِکِبٰهْیْمَّ ْوَّ ْافُِْمٰسْْ-یُعْخُْنض  ْح  ݭݭْ اِزنِبٰخْْ-ینَّ ݫ ْݫ ِکه ْْ-ْینَّ ْدیفَّ ْنَّ

 )واو مدّی(صدای کشیدة ضمّه 
این واو، باعث دو برابر مدّ ، (دْوْݨݨݨݨُْدد)دقرار گیرد  1يهرگاه بعد از حرف مضموم، واو

 گویند.می« واو مدّي»رو به آن  همینشود، از و کششِ صداي ضمّه می
در فارسـی  « او»، نزد تمامی حروف یکسان و هماننـد صـداي   «صداي واو مدّي»

 باشد، مانند:می

ْ َُ ُقددو ْْ-اَّ ْْ-ُخددُذوُهْْ-ُقُلددوُبْْ-ُاوتِددیَّ ُمددوُدْْ-ُنددوِدیَّ ْدݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨݨْٰهددْ-ْْثَّ ونَّ ُْصددُدورِْْ-اُر
ْ ْْ-ُيوُحونَّ دوِزْْ-ُتدوُرونَّ ُِ ْدݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨْٰقدْ-ُک ونَّ ْْ-ْاُر دونَّ ُِ ْْ-ُيوِق ُموُتدونَّ ْادݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨُْٰقُلوُبندْ-يَّ
ْ ُتوُبددونَّ ْْ-يَّ ددُ ونَّ ْدݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦْٰقددْ-ُْيوعَّ ونَّ ْْ-اِدُر ْْ-ُتوِقددُدونَّ ک  ْْ-یْیددُدون ْفَّ ددُ ونَّ ُْتوعَّ

ْکْٰ ظ-اِلُحونَّ ْدݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦْٰلَّ ُروهْ-اِلُمونَّ قَّ عَّ ُحوهْٰ-ادݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨْٰفَّ بَّ دذَّ شدْ-اْفَّ ْدݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦْٰفَّ کدْ-اِرُبونَّ ْدݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨݨْٰلَّ ْاِذُبونَّ
ْدݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨُْٰيخددد ْْ-اِدُعونَّ ٰهُْتدددد  ونَّ ْْ-اْيُر دددد  مَّ ْلَّ ُهٰمْْ-يُنونَّ ْادݨݨݨݨݨݦݦݦݨݨݨُْٰقُلوُبُکمدددْ–اُْشدددُحومَّ

ْ ُقوُلونَّ دددددیَّ سَّ تَّسدددددْْ-ْفَّ ْدݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨْٰيَّ ُلونَّ تَّْْْ-ْاءَّ ْٰلددددددديَّ ُمونَّ غدددددْْ-ْاوَّ تَّ ْدݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦْٰيَّ ونَّ َُ ْامَّ
ُْمتَّٰشْ خدددددْ-اِکُسدددددونَّ تَّ ْدݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨْٰيَّ ونَّ ُِ دددددُيٰجْْ-افَّ ونَّ ْاِوُر نْْٰ-ْكَّ َِّ ُْم ُسدددددونَّ ْافَّ

                                                           
ِةْفِیشود، مانند: خوانده نمی ها به خارر التقاءِ ساکنینیايِ مدّي، بعضی وقت .2 ِدينَّ  هـاي بـا  ، در قرآنالمَّ

شود، کسرة قبل از آن را به مدّي خوانده می راهنمایی قاري، در مواردي که یاي، براي ایرانیالخط رسم
مـدّي خوانـده    رة کشیده کند و در مـواردي کـه یـاي   انمد تا داللت بر صداي کسصورت ایستاده نوشته

ِْاند، مانند: از آن را به صورت معمولی نوشتهشود، کسرة قبل نمی ْیف د  ِةْالمَّ  .ينَّ
پذیرد و تنها نقش آن، کشش دادن صـداي ضـمة   واو مدّي، ذاتا ساکن است و هیچگونه حرکتی نمی .1

 شود.نیز گفته می« صداي کشیدة ضمه»باشد، از همین رو به آن حرف قبل می
هـاي  اند ولی در قرآن، آن را بدون عالمت سکون نوشتهالخط عربی، ایرانی و ترکیهاي با رسمدر قرآن
ْاند، مانند: الخط شبه قارة هند، آن را با عالمت سکون، نشان دادهبا رسم نَّ و  ُر ْْ-ُتو  نَّ ُتو  ُمو   .يَّ
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ْ

گونـه  بـا عربـی هـیچ   ایرانـی  الخط هاي رسمشکل واو مدّي، در قرآن یادسپاری:
 تفاوتی ندارد.

« الف، یاء و واو مدّي»قبل از « فتحه، کسره و ضمّة»در کتابت امروز عرب، شکل 
آ، اي، »نمایند )همانند صـداي  اکتفا می« الف، یاء و واو»آورند و به نوشتن را نمی

هـاي اخیـر، در   رو بعضـی از نویسـندگان در سـال    همیندر زبان فارسی(، از « او
نگار  قرآن نیز از همین رو ، پیروي و عالمت فتحـه، کسـره و ضـمة قبـل از     

 اند، مانند:را نیاورده مدّي واو و یاء الف،

تاُهماْ خانَّ طیعونیْْ-فَّ هاْْ-اَّ ْْ-ُتديرونَّ دينونَّ مَّ لومونیْ-لَّ لاتَّ ْفَّ

 پرسش و تمرین 

 گذاري آن را توضیح دهید.یاء مدّي را تعریف نموده و علّت نام. 2

 گذاري آن را بیان کنید.واو مدّي را تعریف نموده و علّت نام. 1

 کلمات ذیل را به صورت شمرده و با لحن عربی بخوانید.. 0
 

دد ْاثْ ٰلدثَّ ِْْٰ-ینَّ ُسددوُل ٰیددْ-اْرَّ ددُذوٰدْْ-یْات ِْلحَّ ددیْْٰ-اِنْتَّ ْشَّ ُهمددْ-ْیُنْاط  سددْ-ْادݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨُْٰحوتَّ ْدݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨْٰاَّ ْیُرْاط 
ْ ْْ-اْݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨْٰدداِتنیٰقِْلم  د  ْينْ مَّ ْاِدُلوٰجْْ-ینَّ ُروهْْٰ-ْكَّ مَّ ْعَّ ْدداِيُعونَُّْيبْْٰ-ْاوَّ ْدددوبُْدُِْدخْيَّْٰلدْ-ْكَّ ْونَّ
ُتجدد نْ اݨݨݨݨݨݦݦݨݨْٰداَّ ْاْٰخْدݨݨݨݨݨݨݦݦݨْٰیهددفْ ْ-ْیِدُلونَّ عددْ-ْاِلددُدونَّ سدددݨݨݨݨݨݨݦݦݨْٰطَّ ْدݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨْٰاُمْمَّ ْاک  مددْ-ْینَّ َدݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨْٰفَّ ݫ ْاْتَّ ݫ نْ ݫ ْیيددُدونَّ
ٰل ُلوُمون ْفَّ
َدݨݨݨݨݨݨݨݦݨْٰاْکمْْٰ-یْاْتَّ ْيَّ ݫ ْادَّ ݫ ُموُتْفْ ٰلْ-ُغُْقُلوُبْدديݫ ْکْ-ْاٰهْددیخْيَّ ُبوُهمداݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨْٰدوَّ ْاَّ ْادݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦْٰنَّ
اْٰ ْفَّ ُقومْٰٰرْتَّ ٰقْاِنْيَّ ُهٰمْاِنْمَّ ْف ُْيٰجْْ-اْامَّ ٰ ْْ-ااِتنْٰيْٰیْاْٰاِدُلونَّ جَّ وَّ ْیُْصدُدورِْاْف ِْبٰمْْ-ْایٰهْاْفْ فَّ
ݩݩَّْخيٰل ݧ ݧ ْفْ ددݧ ِْاٰذْدددفَّْْ-اْٰهْدددیُذوُقونَّ مْْٰ-ْاُْاوِذیَّ ُمونْٰوَّ لَّ ْقْ-ْااْظَّ ْٰلݨݨݨݨݨݨݨݦݨْٰددوَّ ََّ ُکْددالِْخْٰغْا ْلَّ ُْمْدددبَّ
ُبوُهْلَّْمْٰ رَّ ْاْضَّ طْ-ْكَّ اَّ قدٰخْْ-ْاُعوُهْدݨݨݨݨݨݨݨݦݦْٰفَّ ْمَّ ْتدامْ دݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨْٰافَّ ْدݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦْٰیْوَّ ع  ْوَّ ُهٰمْنَِّسدیْْٰ-یدِدْافَّ ْااُحوتَّ
ْ

 



 

 

 
 
 
 

 درس پنجم

 سکون

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

 شود.استفاده می (دددݨݨݨݨݨݦْددد)براي نشان دادن حرف ساکن، از عالمتی به این شکل 

گرفتـه شـده و   « خفیـف »ل کلمـة  اسـت و از او « سکون»، (دددݨݨݨݨݨݦْددد)اسم این عالمت 
نشانگر خفیف و سبک تلفّظ شدن حرف سـاکن در مقابـل متحـرّک )یـا مشـدّد(      

 انـد، نقطه و دنبالـة آن را حـذف نمـوده   باشد، به خارر کاربرد زیاد و اختصار،  می

(ْْ  (ْتفیفْْْْْْتدْْْْْݠ
اسـتفاده   2)ــْــ(  در بعضی از قرآن ها براي نشان دادن حرف ساکن از رأس المیم

 )یعنی ساکن شده( گرفته شده اسـت، « نمُسکَّ»ن شکل از ابتداي کلمة کنند، ایمی
نْْْْْمدْْْْْْْْ◦ْ)

 (ُْْمسک َّ
 نامند.می« ساکن»را « عالمت سکون حرف داراي» یادسپاری:

رو همیشـه بـه کمـک حـرف      همینشود، از حرف ساکن، به تنهایی خوانده نمی
 شود، مانند:متحرّک قبل از خود و به یک بخش خوانده می

 

ْ ِلم  س  ْْ-اَّ م  ُِ د ْْ-ِتف  دِمت  ْْ-ُتش  ُهم   ِ د ْْ-عَّ ُکم   ِ ْْ-ِمد ِصدر  ب  ْْ-ْاَّ ُتم  د  ددَّ ْْ-صَّ دُتم   ِ ِم ْاَّ

                                                           
از صفر اهل حساب گرفتـه شـده، در علـم ریاضـی صـفر       (◦)اند که این شکل بعضی بر این عقیده . 2

داللت بر خالی بودن از عدد )عدم عدد( و در علم قرائت داللت بر خالی بودن از حرکت )عدم حرکت 
 کند.( می«سکون»
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ْ خ  َِّ دد ُْفْیَّس  ْْ-ونَّ ُکم  لَّ ددب  ْْ-قَّ ُتم  ددر  فَّ ٰهْْ-ْکَّ  ِ ددعَّ ضَّ ٰهْْ-اْوَّ ُِ ددع  ضَّ ْْ-اْوَّ نَّ ِفف  ع  َِّ دد ْیَّس 
ْ ُلُقددونَّ خ  ْْ-يَّ ُقددونَّ لَّ ْْ-ُْيخ  ُِ دد ِلص  خ  َِّ س  ْْ-اَّ ُکم  ددت  بَّ جَّ ع  ِصددٰفْْ-اَّ خ  ْْ-ْاِنْيَّ نَّ ددِرک  ُْیش 

ْ خ  ِْٰاَّ ص  ْلَّ ْْ-ْاُهم  ِصُرونَّ ٰوْْ-ُتب  م  ْاَّ ْْ-اُلُهم  ُتم   ِ ُْک صدْ–ِْان  ب  ْاردݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦْٰاَّ ْݩݩݩُ دْ-ُْکم  ِتُرْتَّس  َِّْ ْونَّ
ْ ُهم  رَّ ثَّ ک  ِْْٰ-اَّ ل  سَّ ر  ْاَّ م  ْْ-اْکَّ نَّ ل  لَّ ظ  یَّ ْْ-ْفَّ ِنُبونَّ َِّ ج  دْ-يَّ ِٰ ق  زَّ ْرَّ ْْ-ْاُهم  ُکم  ُِ ف  لَّ خ  داَّ ْفَّ
بْ  ذَّ ب  ُْمذَّ ِلُکْ-ینَّ ه  ُِ فَّ ْْ-اِْٰاَّ ِسنَُّتُهم  ل  ْْ–اَّ ونَّ ُِ ِه ُید  ْْ-ْفَّ ُکم  َِّ ِح ُيس  نْْٰ-فَّ د  ددَّ م  ْاَّ ْاُکم 

ْ ُکم  ت  بَّ جَّ ع  ْاَّ ُمون ْْ-ِْاذ  ُِ
ف  لَّ دْ-یْخَّ ِٰ ج  رَّ ت  اَّ ْفَّ ْْ-ْاُکم  ن دُنم  َِّ ک  ْْ-اَّ ِرُجُهم  د  َِّ د نَّس  ْسَّ

ْٰل ُهٰمْوَّ ر  هَّ ن  ِْ ْ-اْخْتَّ ِفل  ک  ِلُقونَّْْ-اْيٰهْاَّ ُیز  ْلَّ ُمُکُموهْْٰ-ْكَّ َِ
ُنل  ْْ-اْاَّ ُکم  ُعونَّ دمَّ ْیَّس  ل  ْهَّ

 

ْݨݨݨݨݦݦݨݨَّْدد)دیايِ ساکن ما قبل مفتوح  و واو نکته: (ْدݨݨݨݨݨݨَّدددددْو  شـوند و بایـد   ، به نرمی ادا مـی ی 
و فتحة قبـل از یـاء، بـه صـداي     « ضمّه»فتحة قبل از واو، به صداي دقّت نمود تا 

 متمایل نشود، مانند:« کسره»

ْ ي سَّ تدْ-لَّ ْدݦݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨَّْاَّ ْْ-و  مَّ دو  ْْ-يَّ دفَّ ی  ْْ-کَّ دنَّ ي  ْْ-دَّ فَّ دو  ْْ-سَّ دو  ْْ-اتَّ درَّ ی  ِنْْ-ْغَّ دی  لَّ ِْرج 
ْ نَّ و  هَّ ن  ْْ-يَّ ُکم  ی  لَّ ْْ-عَّ نَّ و  عَّ ِنْْ-ِفر  ی  ُجلَّ تُْْ-رَّ ی  فَّ ت  ْدداَّ ٰلْ-م  و  ْْخُدْاَّ ْْ-ُکم  ُکدم  ثَّ رَّ و  ْاَّ
ْ ُتُهم  بَّ ددو  ْْ-تَّ ٰندداكَّ ی  طَّ ع  يْ ْ-اَّ ََّ دد ْتُْجَّ ْْ-ُْهم  ُکم  ي  ددوَّ تَّ ْْ-اَّ ُهم  نَّ و  ددرَّ ْْ-تَّ م  ُِ دد ف  جَّ و  ْاَّ
ِنْ دددی  َِّ ِنْدݨݨݨݨݨݨݨݦݦْٰصدددْ-ُْات  ی  ْْ-ْاِلحَّ ُهم  نَّ دددو  شَّ خ  تَّ ْْ-اَّ تَّ و  ددد َّ ْغَّ ِْاذ  ْْ-وَّ ِعدددُ ُهم  و  مَّ ْلَّ

نْٰاْٰ ي  خَّْْ-ْااُهٰمْوَّ نَِّْٰ ی  دقَّ ْس  ْْ-اُکم  ُتُمدوُهم  و  عَّ دَّ هدْ-اَّ دُتْلَّ ی  لَّ م  ٰتدْ-اْدݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨْٰاَّ َِّ ِنُْم ی  ْاِبعَّ
ْ

 تمرین: آیات ذیل را به صورت کلمه کلمه و شمرده بخوانید.
ْ

ا ْْمَّ ُکم  ْْلَّ یفَّ ْْکَّ ُکُمدونَّ ح  ْْْ-ْتَّ دم  لَّ
َّ
ْْأ ح  درَّ ْْنَّش  ْْلَّدكَّ كَّ رَّ دد  ِْْٰ-صَّ دع  ضَّ وَّ ْْاوَّ دكَّ  ِ ْْعَّ كَّ رَّ ِْوز 

یَّْ ْسَّ د  ْه  يُْْيِهم  ِلُحْوَّ ْبْْٰص  ُهم  ْقْْٰ-ْالَّ ََّ ْاَّْْا ُبُدونَّ ع  ْْامْْٰتَّ ونَّ ُِ ِح ن  ݩَّْفاَّْْ-تَّ دٰذْݧ ْیَّْْااِبنِْٰبعَّ ِجُلونَّ ع  َِّ د ْس 
ْيَّْ ِلح  ْْص  ُکم  مدݨݨݨݨݦݨݨݨݦْٰاَّْْلَّ ْع  ُکم  يَّْْالَّ ْوَّ ِفر  ْْغ  ُکم  ْْلَّ ُکم  ْْْ-ُْذُنوبَّ ُقِْْلمَّ ْدولُْددتَّ ْْٰلخْْامدݨݨݨݨݨݨݦݦݨْْٰونَّ ُلونَّ عَّ ف  ْتَّ
يَّْ ْوَّ ْْیٌُّْض  رِْدددصَّ ٰلْید  ِلدٌُّْيَّْْخوَّ طَّ ان یْن  یدلَّْْ-ِْلسددݦݨݨݨݨݨݨݦݦٰ ق  ْْوَّ ُهدم  ْْلَّ دنَّ ي  ْْٰمداْاَّ دُتم   ِ ُْْک ُبدُدونَّ ع  ْتَّ
ُمْيَّْ لَّ ْْامْْٰع  ُدونَّ مُْْٰتب  ْْاوَّ ُمونَّ ُِ ک  ْْ-ْتَّ ُهم  لَّ یٰهاْوَّ داِفُعْْف  ِٰ ٰشداِرُبْْمَّ مَّ دددٰلاْوَّ ݩݩَّ فݧ ْیَّْْاَّ دُکُرونَّ ْش 



 

 

 
 39▪  درس پنجم: سکون

 

ْقْٰ ََّ یْ ْايْْٰا ْلَّ یْتَّ م  و  ْيَّْْقَّ ُمونَّ لَّ ُنْْ-ْع  ح  نَّ ُبْْوَّ رَّ ق  ْْاَّ ِِ دد ی  ِْْالَّ ُکددم   ِ ِْْم ٰلِکددن  ْْخٰلْوَّ ِصُرونَّ ُْتب 
ٰل َِْْخوَّ ْيَّْْن یُتخ  مَّ ْيُْْو  ُثونَّ عَّ ٰهْْ-ب   ِ ِْْٰاِم ق  لَّ ْخَّ یٰهْْاُکم  ف  ْْاوَّ ُْنع  ٰهدْیدُدُکم   ِ ِم ْْاوَّ دِرُجُکم  ُْنخ 
ٰهْ ی  ْهَّ یْ ْاتَّ ْٰهْهَّ ْْاِلٰمْْاتَّ ُ ونَّ ْاِْْ-ُتوعَّ ب  هَّ ْاَّْْذ  ْْن تَّ ْاَّْوَّ ات یياْٰبُِْْتوكَّ ٰلْدݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦٰ ِنيْخوَّ

دِریْف دیْادݨݨݨݨݨݨݨݦْٰتَّ ِْذک 
ْقْٰ ََّ ل ْْا ْیَّْْهَّ ُکم  ُعونَّ مَّ ْاِْْس  ْْذ  ُعونَّ د  ْْ-ْتَّ دن  مَّ ْْفَّ دم  ْيَّْْلَّ ِصدیِْْٰجد   يْ ْاُمْفَّ رَّ ده  ٰتدِْنْشَّ َِّ یْ ُم ِْنْاِبعَّ

ْ

 پرسش و تمرین 

 فر  سکون با ساکن را بیان کنید.. 2

 شکل عالمت سکون از چه حرفی گرفته شده و چرا؟. 1

  آیات ذیل را به صورت کلمه کلمه و شمرده بخوانید:. 0
 

ُتِْْاَوٰذا ِرض  ْْمَّ ُهوَّ دددیِنْْفَّ ف  ُبدددُدْْٰلخْ-یَّش  ع  ْْٰماْاَّ ُبُدونَّ ع  ٰلخْ-تَّ ْْوَّ م  ُِ ددد ن  ْْاَّ ُبدُدْْٰمداْٰعاِبدددُدونَّ ع  ْاَّ
ْ د  قَّ لَّ اْوَّ ِٰ ل  سَّ ر  ْْاَّ یِهم  ْْف  ݫ ينَّ ݫ ݭݫ ݫ ِذرݫ  ِ دددٰقْْ-ُم ْفَّ ََّ ٰلْا ْدُکْاْ تَّْْخاَّ اْ-ُْلونَّ ِٰ اْلَّ ٰماُلِدݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨٰ ع  ْْاَّ ُکدم  لَّ ْْوَّ اُلُکم  مددݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦٰ ع  ْاَّ
ْٰذْ ِْْلددكَّ ددن  ْتدددݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦِْْٰلمَّ یْافَّ ام  قدددݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨٰ تدددݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨْْٰمَّ ْوَّ ْْافَّ ع  ْْ-ْیددِدْوَّ دديُُْْهددوَّ یح  يُْْدی  ْوَّ ددِاَوْیددُتْم  ی  ْلَّ ِِْْ ُعددونَّ جَّ ُْتر 
ا ْددلَّْْمدݨݨݨݨݨݨݦݦݨݨٰ ْْٰلخُْکددم  ِطُقددونَّ  ِ دد ْاَّْْيُدْدددرْ يُْْ-تَّ ْدديُْْن  ِرجَّ ْدددخ  ُْْکم  ْاَِّْْمدن  ِضدُکم  مدْر  اٰذْفَّ دْادݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨٰ ْاْ تَّ ُْمُرونَّ
ْ ْاَّْوَّ ُهم  ِصر  ْْب  فَّ و  سَّ ْيُْْفَّ ونَّ ِصُر ْاݨݨݨݨݨݨݨݦݨْٰدقْ-ب  یهدݨݨݨݨݨݨݨݦݨََّْْٰ دْاف  یَّ ح  ْتَّ نَّ یهدْو  ف  ْْاݨݨݨݨݨݨݨݨݦْٰدوَّ ُموُتدونَّ هددݨݨݨݨݨݨݨݦݨْْٰتَّ  ِ ِم ْْاوَّ ُجدونَّ رَّ ُْتخ 

دد ی  کَّ ْفَّ ْکدددݨݨݨݨݨݨݨݦݨْْٰفَّ ددٰذْْانَّ ْْاب یعَّ ْاِْْ-ُنددُذِرْْوَّ ْاَّْْن  ددن ُتم  سَّ ْاَّْْح  ددن ُتم  سَّ ْخَِِّْْْح  ُفِسددُکم  ِْاَوْن  دداَّْْن  ْاْ سَّ هددُْتم  لَّ ْاݨݨݨݨݨݨݨݦݨْٰدفَّ
ْ ِهدَّ یْ ْشَّ لَّ ْعَّ ِْْهم  ُعُهم  م  ْْسَّ صوَّ ب  ْاݨݨݨݨݨݨݨݦْٰداَّ ُْْرُهم  ُجُلوُدُهم  ْْ-ْوَّ ُهم  ٰوالَّ م  ْاَّ ُهمْوَّ ِْدٰيارَّ ْوَّ ُهم  ضَّ ر  ْاَّ ُکم  ثَّ رَّ و  ْاَّ ْوَّ
یِهٰمْ یْ ْاف  ِريْْٰاِنْنْٰعَّ ج  ْقْْٰ-اِنْتَّ ََّ ل ْْا ْْهَّ م  ُِ ِلم  ْْامْْٰعَّ م  ُِ ل  عَّ ِْبيُْْفَّ ْْوُسفَّ ْوَّ ِِ ی ت  ْاِْْاَّ ْاَّْْذ  دُتم  ْجددݨݨݨݨݨݨݨݨݦْْٰن  ْاِهُلونَّ
 

 



 

 

 
 
 
 

 درس ششم

 تشدید

می متحرّک باشد، تلفّـظ آن  اولی ساکن و دو، رفی پشت سر هم تکرار شوداگر ح
بار از یک بایست آن حرف، دو براي دستگاه تکلّم سنگین خواهد بود، چرا که می

ْ جایگاه تلفظ شوند، مانند: ،ْدَّ د  ،ُْقْْ-مَّ  ٌّ ْْ-حَّ َِ ْ، ل  ْصَّ
کنند، در نتیجـه زبـان   می 2«ادغام»می لی را در دوبراي رفع این سنگینی، حرف او

شـود  تلفّظ آن حرف برخورد و جـدا مـی   یک بار ولی محکم و با شدّت به محلِّ
با همان حرکتی کـه آن  )در هنگام برخورد با حالت سکون و در هنگام جدا شدن 

 باشد(.حرف، دارا می
ݨ دددد)براي نشان دادن حرف مشدّد، از عالمتی به این شکل   کنند، مانند:،استفاده می(ݨݨݨݨݨݧ

ْ د  ْْْْْْمَّ ْْد َّ د َّ ْْْ-=ْمَّ  ٌّ ْْْْْْحَّ ْْق ُ ُ ٌّ ل ْْ-=ْحَّ ْْْْْْْصَّ  َِْْ ل ِ  =ْصَّ
ددددد»اسم این عالمت   است.« تشدید»، «ݨݨݨݨݦݦݨݨ 

ددددد»این عالمت  (ابتداي کلمة  ()شدْاز شین ، «ݨݨݨݨݨݦݨ  دد َّ ، گرفته شده و داللت بر شدید )شَّ
ها و دنبالة آن، حذف و دندانـة آن را بـاقی   کند، نقطهحرف می نو محکم ادا شد

ْ(ْْْْْشدْْْْْْْْْْْ ْ)اند. گذاشته د َّ ْ.شَّ
دددددد»این عالمت  گانه نیز  گیرد و یکی از حرکات سه همیشه باالي حرف قرار می «ݨݨݨݨݦݦݨݨ 

 شود؛ مانند: ضمیمه آن می

ْ ِْ ْْ-ِلُحددب  هْْٰ-ُيِضددل ُ ددد َّ هددْ-اْصَّ
ݧِْظل ُ ݧ ݧ ݧ ݧ اݧ ْْ-دݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨٰ ددُدع ُ ِةْْ-يَّ َّ ِ ُرْْ-ِْسدد ب ِ ُْمددد َّ

                                                           
تلفظ دو حرف ساکن و متحرک است از یک مخرج، به روري که در تلفظ آنها فاصـله نیافتـد   ادعام:  .2
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 40▪  درس ششم: تشدید

 

يْٰ ب َّ ْ-یْان ْرَّ
لْ  ص َّ ِْْٰفَّ ْْ-اُهم  و ٰ ْطَّ دْ-اُفدونَّ ِٰ ع  َّ ِ ْمَّ نْ ْ-اُهم 

دل َّ ضَّ ُدْْ-یْاَّ دع َّ ص َّ ْيَّ
ْ ُرونَّ ک َّ ذ َّ ِْعل ِْْ-يَّ ونَّ نْ-ی ُ ر َّ ْ ُمقَّ ݫ ْݫ ي َّْْ-ینَّ ْْ-اْدݨݨݨݨݦݨݨݨْٰهدتَُّْذِر  درَّ ْاِني ْ دݨݨݨݨݨݨݨݦݨݦْٰب  ْْ-ینَّ دینَّ ی   ِ

ِْعل 
ْ ُتُهم  ِحی َّ ِْْٰ-تَّ ف  ر َّ ِخدُذوُهْْ-اُهْصَّ ت َّ ْْ-تَّ دخ َّ نْٰسَّ ْْ-اْاهْٰر  ح  دِب  ُْیسَّ ٌُّْْ-نَّ دق َّ ْیَّش َّ
ْ ُکم  فَّ

ل َّ خَّ تَّ ْْ-يَّ ض ٰ ِْٰنَّ ْْ-اِنْاتَّ تَّسَّ ديَّ
ْدل َّ دْ-ُلونَّ ف  ِف  ُمطَّ ِْلل  ْْ-ْینَّ رَّ ک َّ دذ َّ ِْلیَّ

ْ ف 
دیِْعل ِْلَّ ْی   دْ-ینَّ ي َّ ُْذِر  ِْمدن  هدْ-یْتْ دوَّ ب ِ ْدݨݨݨݨݨݨݦݦݨِْٰلرَّ دت  ُْحق َّ دْ-اْوَّ ِب  ِْلرَّ دِل  صَّ ْفَّ ْكَّ
ْ

ْ»دو حرف میم و نون مشدّد  یادسپاری: ،ْن  ِ»داراي  «م   ِ  باشند.می «ُغ

:ِ  ِ  شود.صدایی است که از فضاي بینی خارج می ُغ
، صدا به اندازة دو حرکت در فضاي بینی نگـه  «میم و نون مشدّد»تلفظ  در هنگام
 شود؛ مانند:داشته می

ْ ُقوُلن َّ یَّ ْْ-لَّ مَّ َّ ِ هَّ ْْ-جَّ م ٰ ْسَّ ْاَّْْ-اُعونَّ ُِْٰثم َّ ق  رَّ ٰرْْ-اْغ  ِْاک  ْْ-ْاِهِهن َّ ُکم  ن َّ ُغدر َّ دلَّْْ-يَّ ِم  َّ َ ُْم
ْ ُتُهن َّ ِعد َّ ْٰلْ-فَّ ُعونَّ م َّ ْْ-خْیَّس َّ ُهم  ن َّ ِويَّ ُخغ  َِّْ-ْْ ن َّ قَّ د َّ ص َّ َِّ يَّن َّْْ-لَّ  ِِ ُخمَّ َِّْ اْ-ُْهم  هددݨݨݨݨݨݨݨݦݦٰ ُون َّ ݩَّ رݧ تَّ ْلَّ ُْثم َّ

اَّْ ْْکَّ ُهن َّ ْْ-ن َّ ُهم  ِجعَّ ر  ْمَّ ِْان َّ ن ْْٰ-ُْثم َّ نْٰاَّ ر  م َّ ْاْدَّ ِ ْٰاْاِْٰان ْْٰ-اُهم  ب ِْمَّ ْْ-ْاددݨݨݨݨݨݨݨݦݦْٰناِْبرَّ يٰماُنُهن َّ ْْ-ا  ُهدن َّ ِْان َّ
ْ ن َّ نَّ ِک  ُیمَّ ِ َّْْ-ْلَّ ِخف َّ َِّ ْیَّس  ِ َّْْ-ْكَّ ُخِضل َّ َِّْ ْْ-ُهم  ن َّ ُقص َّ َِّ لَّ ْْ-فَّ ُعدوُدن َّ َِّ ن َّْْ-ْلَّ َِّ دِک ُنس  ْلَّ ُْکم 

ْ

 تمرین: آیات ذیل را به صورت کلمه کلمه و شمرده بخوانید:

ددُنْ ح  ْْنَّ دداُکم  ِٰ ق  لَّ لَّْْخَّ ٰلخددددفَّ ْْو  ُقونَّ ِ ددد  ْْ-ُْْتصَّ ُلددونَّ عَّ ج  تَّ ْْوَّ ُکددم  قَّ ز  ِْْر ُکددم  ن َّ ْْاَّ ُبونَّ ِ ددذ  ُْْتکَّ
ْٰذْ نِْْٰلكَّ ي  ََّ ْجَّ یِْْاُهم  غ  ِْببَّ ِإن ِْْٰهم  ٰصْْاوَّ ْلَّ ُنْْ-ْْاِدُقونَّ ح  نَّ ُحْْوَّ ب ِ ُْْنسَّ دِدكَّ م  ُ ِْْبحَّ ِ دد  ُنقَّ ْْوَّ ْْلَّدكَّ

ْ ن  مَّ ݩݩَّ فݧ ُلٌُّْْاَّ ْْيخ  ن  مَّ ُلٌُّْْٰلخْکَّ خ  ٰلاْيَّ ݩݩَّ فݧ ْْاَّ ُرونَّ ک َّ ذَّ ُنْْ-ْتَّ ح  ْْنَّ اُکم  ِٰ ق  لَّ لَّْْخَّ ٰلخددفَّ ْْو  ُقونَّ ِ د  ُْتصَّ
ُْْقل ْ ٰلات یِْان َّ یْصَّ ُنُسک  ْْوَّ ٰیایَّ ح  مَّ ٰمات یْوَّ مَّ ِهْْوَّ اْ-ِْلل ٰ ُمِْْان ٰ لَّ ع  ْددُیِسْْٰماْنَّ ونَّ ٰمداْر ُ ْْوَّ دونَّ ُِ ِل ُْيع 
ٰمْفَّْ نْْٰاِان َّ ر  ْْاُهْیَّس َّ اِنكَّ ِْْبِلسَّ ُهم 

ل َّ عَّ ْيَّْْلَّ ُرونَّ ک َّ ذَّ اْ-ْتَّ اِْان ٰ ٰ ِ تَّن ِسُخُْْک ْْٰماْنَّس  ُتم   ِ ُْْک ُلدونَّ مَّ ع  ْتَّ
ْ كَّ ب ُ رَّ ُمْيَّْْوَّ لَّ ْْامْْٰع  ُْْتِکن ُ مُْْٰصُدوُرُهم  ْيُْْاوَّ ونَّ ُِ ِل ٰناْ-ْع  ب َّ ْْرَّ دكَّ ی  لَّ داْعَّ ِٰ ل  ک َّ وَّ ْْتَّ دكَّ ی  ب ٰنداِْاَولَّ َّ نݩݧ ْاَّ
ْ ن َّ اَّ لَّ م  خَّ َِّْْ مَّ َّ ِ هَّ ْْجَّ كَّ  ِ ِْْم ن  ِمم َّ ْْوَّ كَّ ِبعَّ ْْتَّ ُهم   ِ ِْْم دینَّ ع  مَّ ج  ْْ-ْاَّ ِْْان  ُهم  ب  ِ دذ  ُْْتعَّ ُهم  دِان َّ ْْفَّ ِْعٰبداُدكَّ
ْ نُْْٰثم َّ ث  عَّ ْبَّ ْْاُکم  ِدِْْمن  ع  ْْبَّ ِتُکم  و  ْْمَّ ُکم 

ل َّ عَّ ْْلَّ ُکُرونَّ ْ-تَّش  ُکم  ِْان َّ ُْْثم َّ دَّ ع  ْْبَّ ْْٰذِلكَّ ُتونَّ ی ِ مَّ
ْلَّ
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 پرسش و تمرین 

 داللت بر چه معنایی دارد؟ (ددݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨ ْ)دددعالمت تشدید . 2

 شکل عالمت تشدید از چه حرفی گرفته شده و چرا؟. 1

 آیات ذیل را به صورت کلمه کلمه و شمرده شمرده بخوانید:. 0
 

ْ ََّ ْْٰقا ُطُهم  سَّ و  ْْاَّ م  لَّ ْْاَّ ُقل  ْْاَّ ُکم  ٰلخْلَّ و  ْْلَّ ُحونَّ ب ِ ُْتسَّ
ْاَّْ ْاْ يَّْْو  ُهم  ْْف یُْخذَّ ِبِهم 

ل ُ قَّ ٰمْْتَّ ْْافَّ يُْهم   َ ِج ِْبُمع  ْنَّ
ْ ُکم  َّ ِ ِرجَّ خ  ُِ ْْلَّ اِْمن  ِٰ ِض ر  ْْاَّ و  ْْاَّ ُعوُدن َّ َِّ ٰناْف یْلَّ ِِ

ِْمل َّ
ْ ت  قَّ ل  اَّ یٰهاْٰماْوَّ ْْف  ِذنَّت  اَّ ْوَّ ت 

ل َّ خَّ تَّ ٰهاْوَّ ب ِ ِْْلرَّ ت  ُحق َّ ْوَّ
ْ ُهوَّ ٰناْوَّ ب ُ ْْرَّ ُکم  ب ُ رَّ اْوَّ ِٰ لَّ اْوَّ ِٰ ٰماُل ع  ْْاَّ ُکم  لَّ ْْوَّ ٰماُلُکم  ع  ْاَّ
ْ ِْْاَون َّ كَّ ب َّ ُمْْرَّ لَّ ع  یَّ ْْٰماْلَّ ُْْتِکن ُ ٰماُْصُدوُرُهم  ْْوَّ ونَّ ُِ ِل ُْيع 

ٰذاِبٰنا ِبعَّ ݩݩݩَّ فݧ فْاَّ ْاَّ ِجُلونَّ ع  َِّ َّْیَّس  ݧ ْݧ ي تَّ اَّ ْْرَّ ِْْان  اُهم  ِٰ ع  َّ ِ ْْمَّ ینَّ  ِ ِْس
ْ ٰناُْثم َّ و  فَّ ْْعَّ ُکم   ِ ْْعَّ ِدِْْمن  ع  ْْبَّ ْْٰذِلكَّ ُکم 

ل َّ عَّ ْْلَّ ُکُرونَّ ْتَّش 
ْ ُْْثم َّ ٰناُکم  ث  عَّ ْْبَّ ِدِْْمن  ع  ْْبَّ ِتُکم  و  ْْمَّ ُکم 

ل َّ عَّ ْْلَّ ُکُرونَّ ْتَّش 
ْْٰلخ ِطیُعونَّ َِّ ْْیَّس  رَّ ص  ْْنَّ ُفِسِهم  ن  ٰلخْاَّ ْْوَّ اُْهم  ٰ ِ ْيُِْْم ُبونَّ حَّ ْص 
قْٰ ْوَّ ََّ ِمْْايْْٰا و  ْْقَّ د  قَّ ْاَّْْلَّ ُکم  ُِ غ  لَّ ِْرٰسْْب  یْالَّةَّ ݬݬݪݪݪݬݬݪݬ 

ب  ُتْْرَّ ح  صَّ نَّ ْْوَّ ُکم  ْلَّ
ْ ََّ يُسْْٰقا ل  ْْٰماْٰياِْاب  كَّ عَّ َِّ ْْمَّ ن  ْْاَّ ُج َّ ُتِْْلٰماْتَّس  ق  لَّ ْْخَّ ی َّ دَّ ِْبيَّ
ْ ُکم  ب ُ ُمْاَّْْرَّ لَّ ْْع  ْاِِْْبُکم  ْیَّْْن  ْيَّْْاْ شَّ ُکم  م  حَّ ْاَّْْر  ْاِْْو  ْیَّْْن  ْيُْْاْ شَّ ُکم  ب  ِ ذ  ْعَّ
ْ ت  ْْٰقالَّ ب ِ  یْرَّ

ُتِْْان  م  لَّ یْظَّ سݭݭ  ف  ُتْْنَّ م  لَّ س  اَّ ْْوَّ عَّ ْْمَّ ٰمانَّ ی  ِهُْْسلَّ ِْلل ٰ
ْ ََّ ْْٰقا ل  ْْهَّ ُکم  ُعونَّ مَّ ْْیس  ِْْاذ  و  ْاَّ ُعونَّ د  ْْتَّ ُکم  ُعونَّ فَّ ن  ْْيَّ و  ْْاَّ ونَّ ُضر ُ ْيَّ
ْ



 

 

 
 
 
 

 درس هفتم

 دّــم
 

باشد و در اصـطالح قرائـت عبـارت     می «اِمتداد وکشش» ، درل ت به معناي:«مَدّ»

 .«بیش از مقدار طبیعی صدای حروف مدّینامتداد و کشش »است از: 

مدّي، حروفی هستند که باعث دو برابر مدّ و کشش صداي حرکات قبـل   فحرو

شوند. و این مقدار مدّ، در ذات و ربیعت این حروف نهفتـه اسـت، از   از خود می

 شود، مانند:گفته می «مدّ ذاتی و طبیعی»همین رو به آن 
 

اْ اُتونِیْْ-ُنوِحیهَّ اْ-ءَّ ُْاوِذينَّ
 

مشدّد و یا همـزه قـرار گیـرد، حـروف     هرگاه بعد از حروف مدّي، حرف ساکن، 

 این مد اضافی،رو به مدّي را باید بیش از حالت ربیعی، مدّ و کشش داد، از همین

 شود؛ مانند:نیز گفته می «مدّ رارضی و غیرطبیعی»
 

ْ اءَّ ْْ-ْشَّ ْْ-ُْسوُءْْ-ِْجیءَّ ٰخنَّ اِ  ْْ-ءَّ اد َّ ْرَّ
 

ْْْْ»در چنین مواردي براي راهنماي قاري قـرآن، عالمتـی بـه ایـن شـکل       ، روي «ݡْݖ

گرفتـه شـده، قسـمت    « مـدّ »، از کلمة «ݡݖْْْْْ» اند؛ این عالمتحروف مدّي قرار داده

 ، مانند:«ْْْݡݖْْمد،ْ»اند، زیرین میم و ررف باالي دال را براي اختصار حذف نموده
 

ْ آءَّ ْْ-شَّ ءَّ ُءْْ-ِجیݖ ْ-ُسوݖ ٰخنَّ آِ  ْْ-ءَّ آد َّ ْرَّ
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که باعث مدّ و کشش بیشتر حروف مدّي  «همزهن سکون و تشدید»به  یادسپاری:

 گویند.می 2«سبب مدّ»شوند، می

 .کلمات ذیل را با توجه با عالمت مدّ، به صورت شمرده بخوانید تمرین:
 

ْْْ-ُْدٰعآُءْ ُتم  ن  ْْْ-ْٰمآْاَّ ءَّ ُبوݖ ْْْ-ْتَّ ِ یْْْ-ُْیٰشآق  ُمر 
ْاَّ ْْ-ْف یݖ ءَّ یݖ ف  ْْ-تَّ ٰضآءَّ ي  ݩݩݧ ْٰءآِْ-بَّ ݧ ݧ ْݧ ْٰخنَّ

ٰرآِءْ ْْْ-ُْفقَّ ٰآُْاِحب ُ ݩݩݧ ْْْ-ِْݧ ُبُدْْْ-ْٰحآج َّ ٰآُْاع  ݩݩݧ ُءْْ-ِݧ یݖ ْْ-ُيض  صݖ مݖ ْْ-الݖ ٰرآءَّ ْْ-وَّ ُکم  ِْدٰمآءَّ
رْْ اْْْ-الݖ ِٰ ک  لَّ ه  ْْ-ٰمآْاَّ يِهم  د  ي  ْاَّ ُةْْ-ف یݖ ٰحآق َّ ل  ْْ-اَّ كَّ ْْ-ِغٰطآءَّ ِهم  ِ ْْ-ِبٰضآر  ینَّ ْٰضآل  

ْ م  ُِ ک  رَّ ش  ْْْ-ْٰمآْاَّ ٰفآءَّ َِّ ْْْ-ُْح ینَّ ْٰلآْٰءآم   ٰناْْْ-ْوَّ ٰنآِْان َّ ب َّ ْْ-ْرَّ ونَّ
ٰضآل ُ ْاْْٰ-لَّ ْف یݖ ْٰذاِنِهم 

ُْیٰشْ ِ ٰمآُءْْ-آق  ْْ-ُعلَّ ینَّ ِلُكْْ-ٰحآف   م  ْْ-ٰلآْاَّ ونَّ ْْ-ُيٰحآد ُ صݖ هیعݖ ِسُمْْ-کݖ ٰلآُْاق  ْفَّ
ْ ٰواِلِهم  م  ْاَّ اِنْْ-ف یݖ ِٰ ٰهآم َّ ْْ-ُمد  ِهم  ی  ِْالَّ ِویݖ ه  ْْ-تَّ ٰباُهم  ْاَّ ٰناْ-ٰجآُءوݖ ٰنآْٰءاٰبآءَّ جَّ   ْوَّ
ْاِْ یݖ د  ه  ْيَّ ِِ ی  ْْ-لَّ وُکم  ٰناْْ-ِلُیٰحآج ُ ر  ت ِ ٰنآْاَّ ب َّ ْْ-رَّ يُکم  ْٰات  یݖ  

ل  عَّ ْْ-لَّ ٰحابَّ ص  ٰنآْاَّ و  لَّ ْبَّ
ْْ كَّ ی  ِْالَّ یݖ ْْْْ-ُيوح  نَّ یَّ د  ِلْمَّ ه  ْاَّ ْْْ-ف یݖ كَّ ی  ٰنآِْالَّ ی  حَّ و  آْاَّ ْْ-ِان ٰ ُهم  ٰنآءَّ ب  ْاَّ و  ْاَّ ُهم  ْٰاٰبآءَّ
ْْ ي ُتُموُهن  ْْْْ-ِاٰذآْٰاتَّ ُتم  ن  ُتُموٰهآْاَّ ی  م َّ  ْْْ-سَّ

ِْان  كَّ  ِ ِْم ء  یݖ ر  ْْْ-یْبَّ ِِ ی  ُقوٰنآِْالَّ بَّ ْٰماْسَّ
 یْْ
ن  وݖ ُتٰحاج ُ ْْْْ-اَّ ِلكَّ ه  ْنَّ ن  ٰنآْاَّ د  رَّ ِْاٰذآْاَّ ْْْْ-وَّ ْٰشآءَّ ِْان  ِجُ ن یݖ َِّ ٰهاْْْ-سَّ ي ُ ْْْ-ٰيآْاَّ مݖ  الݖ

 

 آیات ذیل را به صورت کلمه کلمه و شمرده بخوانید. تمرین:
 

ُمٰهآيَّْْخٰل عَّ ݧ ْْٰط  ݩݩݩݧ ݧ ݧ ِݧ ْْخِا ن  ُْءْنَّٰشآْمَّ
ٰل ݖْخوَّ ْاَّْْݧ ُتم  ْٰعْْن  ُبُدْاَّْْٰمآْاِبُدونَّ ْع 
ْقْٰ ََّ یْا ݬݬݪݪݪݬ 

ب  ْرَّ ُمْاَّْْݖ لَّ ْْاِبٰمْْع  ُلونَّ مَّ ع  ْتَّ
ْ  یݖ
ْيُدُْارْ ِْان 

ْاَّْ ُبوْن  ْتَّ ْݖ یبِْْءَّ م  ِْْاث  ْاِْْوَّ ِمكَّ ْث 
                                                           

اند: تلفظ همزه بعد از حروف مدي، سخت و باشد گفته« مزهه»در رابطه با علّت مدّي که سبب آن،  .2
دهند تا فرصتی براي تلفظ صـحیح و آسـان   حروف مدّي را مدّ بیشتري می»رو  همینسنگین است، از 
انـد: التقـاي   باشـد گفتـه  « سکون یا تشـدید »در رابطه با علّت مدّي که سبب آن، ؛ و «همزه، ایجاد گردد

پذیر شدن تلفظ دو براي امکان»رو در چنین مواردي  همینباشد، از ساکنین در کلمات عرب، جایز نمی
 .«خوانندحرف ساکن، حروف مدّي را با مدّ بیشتري می
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ْقْٰ ََّ ْْا ب ِ ْْرَّ  یݖ
اُفْاَِّْْان  ْاَّْْخَّ ُبوِنْيُْْن  ِ ذ  ْکَّ
ِْٰ ٰهآم َّ بُِْمد  ْاَّْاِنْفَّ ݖْخٰاٰلْی َّ ݧ ُکٰمِْْءْݧ ب ِ بْْٰارَّ ِ ذ  ْاِنُْتکَّ
ٰذْ ْکَّ ِْْلكَّ ُقص ُ یْ ْنَّ لَّ ْعَّ ْْكَّ ٰبآِْمن  ن  ْْامِْْٰءْاَّ د  ْْقَّ ٌَّّ بَّ ْسَّ
ْ و  لَّ ْٰشآْوَّ ْْءَّ كَّ ب ُ ُلوُهْْامْْٰرَّ عَّ ْْفَّ ُهم  ر  ذَّ ْْفَّ ْيَّْْامْْٰوَّ ونَّ ُر تَّ ْف 
ْ م ٰ لَّ ْٰجآْافَّ ُهم  ْْاِاٰذْْاِتٰنآيْٰاْٰبِْْءَّ ٰهُْْهم   ِ ْيَّْْاِم ُکونَّ حَّ ْض 
مْٰ ِقُمْْاوَّ ن  آْتَّ ٰ ِ ݩݩݩݧ ِْْٰم ݧ ݧ ݧ ِݧ ݖْخِا ݧ ݧ ْاَّْْْݧ ِ ْْٰن  نْْٰاِتْيْٰاْٰبِْْاٰامَّ ب ِ ْْارَّ م ٰ

نْْٰالَّ ت  ْاٰجآءَّ
ُبْيُْ ِ ذ  ْْعَّ ن  يَُّْْءْٰشآیَّْْمَّ ُمْوَّ حَّ ْْر  ن  ُْْءْٰشآیَّْْمَّ یْ اِْْوَّ ْلَّ ِِْْ ُبونَّ لَّ ُْتق 
ْاِْ ْْن  ݧ ِْْٰهیَّ ݧ ݩݩݩݧ ݧ ِݧ ْْخِا نَُّتكَّ  ِ ِْْف ْْاِبٰهُْْتِضل ُ ن  یُْءْتَّٰشآْمَّ د  ه  تَّ ْْوَّ ن  ُْءْتَّٰشآْمَّ
ٰل ِْْٰخوَّ ُْج یْ ْاحَّ لَّ ْعَّ ْاَُّْْکم  ْْن  ِکُحوُهن َّ ن  يْ اِْْٰاٰذآْتَّ ْتَّ ْاُُْْتُموُهن َّ ُهن َّ ُْجورَّ

ٰحْ ُْسب  كَّ ْٰکْْْامْْٰانَّ یيَّْْانَّ غ  آْن بَّ ِٰ
ْاَّْْلَّ ْْن  ِخذَّ ت َّ ْْنَّ ِْْمن  ُْْدوِنكَّ ِلیْٰاَِّْْمن  ْآو  ْءَّ

ْاَّْ وُهن َّ ُِ ِک ْْس  یْ ِْمن  ُْْ ْحَّ ُتم   ِ کَّ ْْسَّ ِْْمن  ِ ُکم  ٰلُْوج  ݩݩݩݩݧ ُْرُتٰضآْخوَّ ْݧ ْوُهن َّ
ْ ن  مَّ ْْفَّ م  ْيَّْْلَّ ِصیِْْٰج   يْ ْاُمْفَّ رَّ ه  تِْْٰنْشَّ َِّ یْ ُم ِْْنْاِبعَّ ِلِْْمن  ب  ْاَّْْقَّ ْْن  ٰمآس ٰ تَّ ْايَّ
ل ْ ْْهَّ ُکم  ْْلَّ ْْامِْْٰمن  ت  کَّ لَّ ْٰمْيْ اَّْْمَّ ْْاُنُکم  ٰکآِْمن  ُْشرݩݩݩݩَّ ِْْٰامْْٰف یْءَّ

ق  زَّ ْرَّ ْاُکم 

 پرسش و تمرین 

 مدّ در ل ت و علم قرائت به چه معنایی است؟. 2

 شود؟ت ییري در کلمه می گیرد وباعث چهعالمت مدّ،روي چه حروفی قرار می. 1

 بخوانید.آیات ذیل را به صورت کلمه کلمه و شمرده . 0
ْ

ْ كَّ ب ُ رَّ ُلٌُّْيَّْْوَّ يَُّْْءْٰشآیَّْْامْْٰخ  ِْٰوَّ ْاُرْخ 
ل ْ ٰنآْبَّ جَّ   نْْٰوَّ ٰذْْاٰاٰباءَّ ْکَّ ْيَِّْْلكَّ ُلونَّ عَّ ْف 
یَّْ ِفُرْفَّ ْْغ  ن  يُُْْءْٰشآیَِّْْلمَّ ُبْوَّ ِ ذ  ْْعَّ ن  ُْءْٰشآیَّْْمَّ
ْاِْفَّْ ْٰحآْن  وكَّ ُقل ْْج ُ ُتْاَّْْفَّ م  لَّ ْْس  ِهیَّ ج  ِْهِْلل ْْٰوَّ
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ْيُْ ِْْضل ُ ن  يَُّْْءْٰشآیَّْْمَّ ْوَّ یݖ د  یْ اِْْه  ْلَّ ِِْْ ن  نْْٰمَّ ْاَّ ْابَّ
ٰنآ ب َّ ِْْٰرَّ ِرج  ت  ٰهْْااَّ  ِ ْاِْفَّْْاِم نْْٰن  ْٰظْْاِان ْٰفَّْْاُع   ْاِلُمونَّ
ْ و  لَّ َّْرخََُِّّْْْءْنَّٰشآْوَّ ݧ ْنْٰيْ ݩݩݧ ُهم  ْْاکَّ ُهم  َِّ ف  رَّ عَّ لَّ یٰمْْفَّ ِْبس  ْاُهم 
ْاِْ ْٰکْْن  ِْٰیُْلَّْْادَّ

ْْاِضل ُ ن  نْْٰعَّ ِِ ٰلْاٰاِلهَّ و  ݖْخلَّ ݧ ْاَّْْݧ نْْٰن  ر  بَّ یٰهْْاصَّ لَّ ْاعَّ
ْقْٰ ََّ ٰذْْا ْْاهَّ ِلِْْمن  ض  یْفَّ ݬݬݪݪݪ 

ب  ِْلیَّْْرَّ ن یݖ ُلوَّ ُکُرْاَّْاَّْْب  ْاَّْْش  ُفُرْاَّْْم  ْک 
ُْْقل ْ یُْهوَّ ݬݬݪݪݪ 

ب  ݖْخٰلْرَّ ݧ ِْالْْٰݧ ݩݩݩݩ ْْٰهَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ِݧ ْْخِا یْ ُْهوَّ لَّ ْعَّ ُتِِْْ ل  ک َّ وَّ ْْتَّ یْ اِْْوَّ ْلَّ ِِِْْٰ ْاِبْمَّ
آ ِ ِْْٰان ٰ نْْٰاٰامَّ ب ِ ِْلیَّْْاِبرَّ ِفرَّ ِْْٰغ  ٰطْْالَّ ٰمآْاانْٰايْٰتَّ نْْٰوَّ َِّ ه  رَّ ک  یْ ْااَّ لَّ ْعَّ ِِْ
ٰل و  لَّ ݖْخوَّ ݧ ْاِْْْݧ ُموُهْْذ  ُِ ِمع  ْْسَّ م  ُِ ُِْْٰکوُنْيَّْْامُْْٰقل  ْاَّْْآلَّ ْْن  مَّ

ل َّ کَّ تَّ ٰذْْنَّ ْاِبهَّ
مْٰ لَّْْاوَّ عَّ ِعیْٰاَّْْجَّ ْآد  ُکم  ٰنآْءَّ ب  ْاَّ ُکم  ْٰذْْءَّ ِْْلُکم  ُلُکم  و  ٰوْاَّْبِْْقَّ ْف  ْاِهُکم 
ٰل و  لَّ ݖْخفَّ ݧ ْاِْْݧ ْْن  ُتم   ِ یْ ُْک ْغَّ ينْ ْرَّ د  ْمَّ ٰهآْینَّ ِجُعونَّ ر  ْاِْْتَّ ْْن  ُتم   ِ ْٰصاِدقْ ُْک ْینَّ
 

 



 

 

 
 
 
 

 درس هشتم

 تنوین

شود، براي ها اضافه می: نون ساکن زائدي است که به آخر بعضی از اسم«تنوین»
نویسند و آن را در نگار  نمی 2این که نون زائده با نون اصلی کلمه اشتباه نشود،

 .دد(ݨݨݨݨݨݨ ْدددݭݭݭݭ ْدددݨݨݨݨݦݦݨݨًْددد) کنندتکرار می در عوض شکل حرکت حرف آخر را
)تنوین(، نشانگر تلفّظ نون ساکنی است کـه در نگـار    شکل حرکت این تکرار 

 نوشته نشده، ولی باید خوانده شود و بر سه قسم است:

 ، مانند:«دددݨݨݨݨݨݨًْد»تنوین فتحه 
 

ًةْ مَّ ح  ْ  شود خوانده می  رَّ ْن  ةَّ مَّ ح   رَّ
 

 ، مانند:«دددݨݨݨݨݨݨݭݭݭݭ ْد»تنوین کسره
 

ْ ة  مَّ ح  ْ  شود خوانده می  رَّ ِةْن  مَّ ح   رَّ
 

 مانند:ْ«دددݨݨݨݨݨݨ ْد» تنوین ضمّه
 

ْ ة  مَّ ح  ْ  شود خوانده می  رَّ ُةْن  مَّ ح   رَّ
 

بعـد از آنهـا الفـی    ، انـد  بعضی از کلماتی که به تنوین فتحه ختم شـده  یادسپاری:

ِْٰ» د:اند، مانن آورده و این بدان جهت است که در هنگام وقف باید به صورت  «اًباِک

ِْٰ»الف مدّي خوانده شود   .«اابِْٰک
                                                           

شـود در   وانا است و در حالت وقفـی، خوانـده نمـی   در حالت وصلی ختنها . اضافه بر آن، نون تنوین 2
 شود. حالی که نون اصلی کلمه همیشه )در حالت وصلی و وقفی( خوانده می
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 کلمات ذیل را به صورت شمرده بخوانید. :تمرین
 

ٰهد ن  ُسدوَْ-اًراْاَّ ْرَّ ݩݩݩݧ  ݩݩݩݧ ݧ دْ-ْݧ ظ  ْعَّ ثْ ْ-یم  ْْ-یدًراْکَّ ة  در َّ ْْ-مَّ دة  نَّ  ِ ݩ ْاَِرٰجدْ-ْاًمداِعٰظْْ-ِف ݧ ݩݩݩݧ ݧ ْاًمداکْٰݩݩݩݩُْرْ-ْݧ
ُْام َّْ ًنداْْ-ة  ِی  دْ-هَّ ِٰ ُْبه  ْْ-ان  ِْبق  دة  دْ-یعَّ ِٰ ع  ْاَّ رْ-ْاب  طَّ م  ݫ ْقَّ دٰلف دْ-يدًراْݫ ْیْضَّ  َ ْْ-ا دة  ِعظَّ و  ْمَّ

ْ ة  رَّ ه َّ اْ-ُمطَّ ر َّ قَّ َِّ دْ-ُْمس  مَّ ِی  ْقَّ ْْ-ة  ق  ِ  َ د دی ْْٰ-ُممَّ ْسَّ ة  ْآف ْٰٰصدْ-ارَّ ْٰغْْ-ات  ة  ْْ-اِشدیَّ دة  حَّ ِِ ج  ْاَّ
ْ ددة  وفَّ ُر ع  ُْزٰجْْ-مَّ ددة  بْْٰ-اجَّ ک  ِِ دد ْْ-اًراِْاس  ة  ددُدودَّ ع  ًةْٰوْْ-مَّ رَّ ددً اْ-اِز حَّ َِّ ة ْْ-ُْمل  تَّب ِشددرَّ ُْمس 
ْ ة  قَّ ِر  فَّ َِّ ِطْْ-ُم ی  ٰجْْ-ْرْ ِبُمصَّ َِّ ْاِوٰرُْم ْٰلْ-ات  ِقی َّْخْشَّ ْر  ْْ-ْة  مَّ ِْ دددقَّ ْٰجْْ-یدًراًْراُْم ن  دی  ْعَّ دة  ْاِريَّ
ْ ظ  ْعَّ م  و  ِْلیَّ ا-یم  م ً اْجَّ ُسوَ-ُحب ً ْرَّ ݩݩݧ  ݧ مْ ْݩݩݧ ْاَّ ُبوًساْْ-ین  ًماْعَّ و  ِْکٰرْْ-يَّ ة  رَّ رَّ ْبَّ َْ-ام  ْعَّ ِوی  ݫ دْقَّ ْݭݫ  َ ْي

 

 در سه مورد زیر الف آورده نشده: نکته:

ًةْ»مانند:  گرد ختم شده باشند، يکلماتی که به تا. 2 مَّ ح  ٰیاًةْْ-رَّ ، چرا که در هنگام «حَّ

ْ»شود  ي گرد تبدیل به هايِ ساکن میوقف، تا  ِ مَّ ح  ٰیاْ-ْرَّ  .«ه ْحَّ

، «ُضًحیْ-ُهًدیْ»مانند: صورت یاء نوشته شده باشد، کلماتی که الف مدّي آنها به. 1
 .«یُضحْْٰ-یُْهٰدْ»شود  چرا که در هنگام وقف، حرف یاء به صورت الف خوانده می

، بعضی از کلماتی که به همزه ختم شده باشند، در صـورتی کـه قبـل از همـزه    . 0

ٰمآًءْ»مانند:  2الف مدي آمده باشد،  .«ٰمآًء،ْسَّ
 

 کلمات ذیل را به صورت شمرده بخوانید. :تمرین
 

ًةْاْٰ ٰمْْْ-ِْلهَّ س  ْاَّ ًةْْْ-ْآء  مَّ ح  یْْْ-ْرَّ م ً ًةْْ-ُمسَّ رَّ ض  ْْ-نَّ َٰ ْآًءْجَّ
یْٰ ح  ِْبٰضْْ-آًءْاَّ یْْ-ًةْاعَّ ف ً رْ-آًءُْجٰفْْ-ُمصَّ تَّ ݧًُْمف  ًةْْ-یْݧ ر َّ ْمَّ
ًةْ نَّ  ِ ٰوْْْ-ِْف ݩݩݩ ًْْْ-ًْةِْذم َّْْْ-ْآًءْسَّ ݧ ݧ ݧ ݧ لݩݩݩݧ ًةْْْ-ْیُْمصَّ مَّ ٰطْْْ-ِْنع  ْآًءْعَّ
ًةْٰحْ ًةْٰظْْ-ْاِمیَّ ًةْْ-اِهرَّ ٰلْ-ُام َّ ًةْعَّ ًةْْ-اِنيَّ رَّ ِعب  ًةْْآٰکْْ-لَّ ْف َّ

 

                                                           
 ( آشنا خواهید شد.21شوند )صفحه  . با علّت آن در مبحث حروفی که نوشته نشده ولی خوانده می2
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 آیات زیر را به صورت کلمه کلمه و شمرده بخوانید. تمرین:
 

ْیَّْْخٰل ُعونَّ مَّ یٰهْْس  ًواْاف  غ  ٰلْلَّ ْْخوَّ
ْاًباِکذ ٰ

ْقْٰ ََّ ْْا ب ِ  یْرَّ
ُتِْْان  و  عَّ یْدَّ م  و  یْ ْقَّ ٰهًْْلالَّ نَّ ْاًراوَّ

ْاِلیَّْٰعْ ْْاُبِْثيُْْٰهم  ُد    ِ ُْْس ر  ُْْتض  ْاِْْوَّ ق  رَّ ب  َِّ ْس 
ٰخْْاِان ْٰ ْْاُفْنَّ نِْْٰمن  ب ِ ًمايَّْْارَّ ُبوًساْو  ْ ْعَّ رݭݫ طَّ م 

ْيًراقَّ
یُْ ْوَّ نَّ و  قَّ یٰهْْس  ْٰکًْْْسااْ کَّْْْاف  اُجٰهْْانَّ َٰ بْ ْاِم جَّ ن  ْيًلازَّ

ِْٰ ل  عَّ جَّ ْْاوَّ ُکم  ضَّ ع  ْْبَّ ض  ع  ًةِْْلبَّ نَّ  ِ ݩَّْتاَِّْْف ݧ ْݧ ونَّ ِبُر ْص 
ْ ْٰخاِلد  یٰهْْینَّ ًدااَّْْآف  ْيَّْْخٰلْبَّ ِلی ًِْْجُ ونَّ ٰلْاوَّ ْْخوَّ ص  ْیًرانَّ
ٰدانِْ یْ ًْةْيَّْوَّ لَّ ْعَّ ْْاِظٰلاُلٰهِْْهم  ت  ُذل ِلَّ لْ ْاُقُطوُفٰهْْوَّ ذ  ْیًلاتَّ
نْٰ ب  هَّ وَّ ْْاوَّ ُهم  ْْلَّ نِْْٰمن  ِِ مَّ ح  ِْْٰارَّ ل  عَّ جَّ ْْاوَّ ُهم  ِْلٰسْْلَّ ْْانَّ ق  ِلی ًِْْصد  ْاعَّ ْاَّْ ِسب ُتم  حَّ ٰمْْفَّ ن َّ ِْْٰااَّ ق  لَّ ْخَّ ًثاْاُکم  بَّ ْْعَّ ْاَّْوَّ ُکم  ینْْٰن َّ ْْخٰلْاِالَّ ُعونَّ جَّ ُْتر 
ْ ِسلَّ یْ ِْلُنر  لَّ ْعَّ ًةِْحٰجِْْهم  ْْارَّ ِْْمن  ْط  ًةْْین  مَّ و َّ ُْْمسَّ دَّ  ِ ِْْع كَّ ب ِ ݭْ ْرَّ ݫ ِرفݫ ُمس  ِْلل  ْینَّ

ْیَّْْخٰل ُعونَّ مَّ یٰهْْس  ًواْاف  غ  ݩݩݩ ْْٰلَّ ݧ ݧ ݧ ِݧ ٰلْخِا ْْاًماسَّ ُهم  لَّ ْْوَّ ُقُهم  یٰهِْْرز  ًةْْاف  رَّ ِشی ًُْْبک  عَّ ْاوَّ
خُْ َِّْ ن َّ عَّ ِ ط  ِْديَّْيْ اَّْْقَّ ُْْکم  ْاَّْوَّ ُکم  ُجلَّ ْْر  ِْتٰلِْمن  ْْاف  ْخَُُِّْْْثم َّ ُکم  ن َّ بَّ ل ِ ْْصَّ ع  مَّ ج  ْاَّ ْینَّ
يُْ ْوَّ ُکم  ِدد  ْاَّْبِْْم   َ ا وَّ نْ ْم  بَّ ْوَّ يَّْْینَّ ل ْوَّ عَّ ْْج  ُکم  ِ ْْٰلَّ ْجَّ يَّْْات  ل ْوَّ عَّ ْْج  ُکم  ٰهْْلَّ ن  ْاًرااَّ
ْقْٰ ََّ یْامْْٰا ن  

ک َّ ْفْ ْمَّ ِِ ّٖیْی
ب  یْ ْرَّ ْتَّ یُنون یفَّْْر  ع 

ْْاَّ ة  ْاَِّْْبُقو َّ ل  عَّ يْ ْج  ْبَّ ُکم  يْ ْنَّ بَّ ْوَّ ُهم  ًماْنَّ د  ْرَّ

 پرسش و تمرین 

 تنوین را تعریف نموده و براي هریک از انواع آن م الی بزنید.. 2

 نیامده است؟« الف»از تنوین فتحه  مواردي بعددر چه . 1

 آیات زیر را به صورت کلمه کلمه و شمرده بخوانید.. 0

ا ر ً بَّ يْ ِبٰوْْوَّ ْاِلدَّ ِِْْ م  لَّ ْيَّْْوَّ ب ُْْٰکن  ِصی ًْْاًراجَّ ْاعَّ
ٰل ْْخوَّ ب  ط  ٰلْرَّ ْيْْٰخوَّ ݩݩݩ ْْٰاِبس  ݧ ݧ ݧ ِݧ ِْْٰف یْخِا ِْک ُْمبْ ْاب  ْین 
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ْاِْفَّْ ْْن  كَّ و  صَّ ُقل ْْعَّ  یْفَّ
یِْان  ر  ْبَّ ْݖ ْْء  ْْاِمم ٰ ُلونَّ مَّ ع  ْتَّ

ٰمآ ِْْٰوَّ ک  لَّ ه  ْْااَّ ِْْمن  ية  ر  ْْٰقَّ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ِݧ ٰهْْخِا لَّ ِْْٰاوَّ ِْک ْْاب  ُلوم  ع  ْمَّ
ْ  یݖ
ٰخِْْان  ْاِْْاُفْاَّ يْ ْن  صَّ ب ُْْتْعَّ ٰذْْیݬݪݪݪݬْ رَّ

ْعَّ ْيَّْْابَّ م  ْْو  ظ  ْعَّ ْیم 
ْاِْ ْٰکْْْاٰهٰذْْن َّ ْْانَّ ُکم  آْلَّ َٰ کًْْٰءْجَّ ْوَّ یُْْانَّ ع  ْسَّ ُکوًراُْکم  ش  ْمَّ
ٰهْ ُةْْالَّ عَّ ب  ٰوْْسَّ ب  ْاَّ ْْاب  ْبِْْٰلُکل ِ ْْاب  ُهم   ِ ِْْم ء   َ ُْْج ُسوم  ق  ْمَّ
ْقْٰ ت  آْامْْٰالَّ َٰ ُْْءْجَّ ن  ْاَّْْمَّ ادَّ ْاَّْبِْْرَّ ِلكَّ ُْسوْه  ݩݩݩ ًْْٰءاݖ ݧ ݧ ݧ ِݧ ْاَّْْخِا ْیُْْن  نَّ جَّ ْس 
ْْامْٰ خ  ن سَّ ْْنَّ ْيَّْاِْْٰمن  ْاَّْْة  یْ ِْتْاْ نَّْْاُنن ِسٰهْْو  ٰهآْرْ ِبخَّ  ِ ِْم

ْاَّْ ِلٰهْْو  ْاِمث 
ِْٰفَّْ ج  رَّ ت  ْاَّ ْْاُهم  ِ ِْْٰمن  ْجَّ ُعیُْْات  ْوَّ ْْون  وزْ ْوَّ ُِ ٰقُْْک مَّ ْوَّ رْ ْام 

ْکَّ ْيم 
ْاِْ نْْٰن َّ ي  کْْٰالَّدَّ ن  خاَّ ْْاًِ ح  جَّ ٰعْْیًماوَّ طَّ ْْاٰذْْاًماوَّ ة  ٰذُْْغص َّ عَّ لْ ْاًباوَّ ْیًمااَّ

ِْٰ ل  عَّ جَّ یٰهْْاوَّ ْْاف  ٰواِسیَّ ْٰشاِمٰخْْرَّ ْْات  یْ اَّْوَّ قَّ ْنْٰس  ْاًتاُفٰرًْْءْٰمآْاُکم 
ْْايْٰ یݖ ن  ْاْْٰبَّ مَّ ْْدَّ د  ِْْٰقَّ ل  ََّ ن  یْ ْااَّ لَّ ْعَّ یْاًساِلبُْْٰکم  ُْْيٰوار  و  ْاْٰسَّ ِْْتُکم  ْیًشارْ ْوَّ
ٰل ْفْ ْارُِْتٰمْْافَّ ݩݩ ْْٰیِهم  ݧ ݧ ݧ ݧ ِݧ ٰلْاِهًراٰظًْْءِْمٰرآْخِا ِتْْخوَّ ف  َِّ ْفْ ْتَّس  ْْیِهم  ُهم   ِ ً ااَِّْْم ْحَّ
ْاَّْ ْْم  ُهم  ْْلَّ م 

ْیَُّْْسل َّ ِمُعونَّ َِّ ْفْ ْس  ِِ یَّْْی ل  ِْْتْاْ فَّ ِمُعُهم  َِّ ٰطُْْمس  ِْبُسل  ُْمبْ ْان  ْین 
ٰمآ يْ اْْٰوَّ ْنْٰتَّ ْْاُهم  ِْْمن  ب  ُِ ٰهْيَُّْْک ُرُسونَّ ٰمآْاد  آْوَّ ِٰ ل  سَّ ر  یْ اِْْاَّ ْلَّ ِْْهم  لَّكَّ ب  ْْقَّ ِْْمن  ذ  ْيرْ نَّ
ة ْ اهُْْٰسورَّ ِٰ ل  ََّ ن  اهْْٰااَّ ِٰ ض  رَّ فَّ ْْاوَّ ِْٰوَّ ل  ََّ ن  ْيْٰاْْٰیٰهآفْ ْااَّ نْْٰات  ي ِ ْبَّ ْْات  ُکم 

ل َّ عَّ ْْلَّ ُرونَّ ک َّ ذَّ ْتَّ
 



 

 

 
 
 
 

 درس نهم

 «1»حروف ناخوانا

شـوند و  خوریم که نوشته شده ولی خوانده نمـی در قرآن کریم، به حروفی بر می
 می گویند.« حروف ناخوانا»به آنها 

باشـند کـه در   مـی  «یْ-َْْ-اْْ-وْ»، در قرآن مجموعا چهار حرفِ «حروف ناخوانا»
 شوند.بعضی از کلمات نوشته شده ولی خوانده نمی

 شوند:تقسیم می «دو دسته»به  «حروف ناخوانا»

 همیشه ناخواناست.دسته اوّل: حروفی که 
 باشند.ها ناخوانا میدسته دوم: حروفی که بعضی وقت

در این درس و درس آینده، اضافه بر شـناخت تـک تـکِ مـوارد آنهـا، بـا علّـت        
 نگار  و خوانده نشدنشان نیز آشنا خواهید شد.

 حروفی که همیشه ناخواناست

ْْأْْْؤ»پایه و کرسی همزه ه  1  «ْیݘ

از حروفی است که در نگار  اوّلیة عـرب، شـکل خاصّـی نداشـت، در     « همزه»
ابتداي کلمه به صورت الف و در وسط و آخر کلمه با توجّه به حرکت همـزه یـا   

نوشتند، بعدها که قرآن را براي می «یْ-وْْ-اْ»به صورت  قبل از آن،حرکت حرف 
را وضع نمودند و « ء»گذاري کردند، براي همزه، این شکل صحّت قرائت، عالمت

ْْ-ؤْْ-ْأ»نـد  دآن را روي سه حرف مذکور قرار دا تـا قـاري قـرآن نحـوة تلفّـظ       «یݘ
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صحیح آن سه حرف را تشخیص دهد، بنابراین ربـق نگـار  امـروزه، ایـن سـه      
شوند و در حکم پایـه و کرسـی بـراي همـزه     ، دیگر خوانده نمی«یْ-وْْ-اْ»حرف 
 باشند، مانند:می

ْ ْسَّ
َّ
ْن ِدُئْْ-اُدْٰؤْفُْْ-ََّ ُتْْ-ُيب  ِمر 

ُ
ْْ-أ ْْ-ُْقِرُئْْ-یْو ُْتؤ  تِیَّ

 
ن ْْ-نَّ ُْدٰعآُؤُکم 

ُتوِنْ ُفْدديُْْ-ُْتؤ  ل ِ ُئْديَّْْ-ؤَّ َِ ه  َِّ ْددمُْْ-س  ُنْؤَّ ْْ-ِْذ  ُلًؤاْ-ُيٰؤاِخُذُکم  ُْلؤ 
ِشُئْ بَِّتْْ-ُين 
َّ
فْ-أ

َّ
ْݩݩَّْأ ونَّ ُِ ِم ؤ  کْٰدُشْْ-ُِ ْرَّ ْْ-آُؤُهم  ن شَّ

َّ
نْٰأ

 
ْن ْْ-ْاُهن َّ آُؤُهم  َٰ ْجَّ

شـود،  ، پایه و کرسی همزه واقع مـی «دْيدْ»ها یاي غیر آخر بعضی وقت یادسپاری:
دْٮ»نویسند، در این صورت، نقطة آن را نمی  ، مانند:«ݘ

ْ ٰ ْحَّ ْْ-آِئٌَّّ ُلونَّ ئَّ ْاِنئَّْٰشْْ-ُتس  ْْ-ْكَّ ُهم  ِبئ  ن 
َّ
تُْْ-أ ِْجئ  ُةْٰذْْ-ْكَّ لْ-ْآِئقَّ ݩݩْٰمَّ ُةْݧ ْآِئکَّ

ِبْ  ُْينَّ ُةْآئِْٰطْْْ-ُئُهم  ْآئِْٰدْْْ-ْْفَّ ونَّ ْْ-ِمُ ُهم  َّ ِ لَّ ئَّ نَّس  ْْ-لَّ ُهم  ئَّن َّ ِب  نَّ ُِ ٰمْْ-لَّ س 
َّ
ِْبن ْآِئِهم 

 یادسپاری:
« همـزه »، شـود ی که به صورت همزه خوانده میها، روي الفدر بعضی از قرآن. 2

 ؛انداند، وبا متحرک یا ساکن نوشتن آن، همزه بودنش را مشخص نمودهقرار نداده
نْٰمانند:  ا  ن شَّ ْاَّ اَّْْ-اُهن َّ دَّ بَّ  .فَّ

ْاند،مانند: ها، همزة مکسوره را زیرحرف نوشتهدربعضی ازقرآن. 1 ْݙِْٮلَّْْ-ِإن َّ ْْ-ن   .ُلوݭݙْ ُلؤ 

قبـل و یـا بعـد از آن،    « اوي»چنانچه همزه بدون پایه وکرسی باشـد، حـروف   . 0
ٰشْ شود، مانند:خوانده می ُْسوْ-آُءْیَّ ْْ-ُءْݖ ْݖْیج  ْْ-ءَّ ء  ی  ْٰءْْ-شَّ ة  ْْ-اِنيَّ ْ.آُءوبْْٰ-یْٰءاٰبآء 

 (ددݨݨݨݨݨٰددْوْددݨݨݨݨݨٰددْیݥݥݥݥݥݥݥݥݥ)پایه و کرسی الف مدّی ه  2

دلوةْ»واو و یاء در بعضی از کلمات باید به صورت الف خوانده شوند، ماننـد   ْ-صَّ
ْ»شوند که خوانده می «وسیمُْ هـا بـراي راهنمـایی    ، در بعضی از قرآن«وسامُْْ-لاةْصَّ

قاري قرآن متوجّـه تلفّـظ   اند تا قاري، روي این دو حرف، الف کوچکی قرار داده
ْ) صحیح آنها باشد و با توجه به این که در کلیّة این موارد، حرفِ قبـل  ْ(ددݨݨݨݨݨَّددْٰوْددݨݨݨݨݨَّددْیݥݥݥݥݥݥݥݥݥݦݦݦݦݦݦݨݨݨٰ

از آنها مفتوح است، این الف باعث دو برابر مدّ و کشش صداي فتحة حرف قبـل  
 واهـد بـود، ماننـد:   شود و واو ویاء در حکم پایه و کرسی براي الـف مـدّي خ  می
و لَّ ْٰصَّ ݧ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ْْ-ُةْݨَّݧ ُْٰموسَّ ݧ ݧ ، فتحـة  ایرانی، ترکی و شـبه قـارة هنـد   الخط هاي با رسم؛ در قرآنیدݨݨݨݨݧ
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اند تا داللت بـر فتحـة اشـباعی )فتحـه بـا       نوشتهحرف قبل را به صورت ایستاده 
تـا داللـت    (ددݨݨݨݨݨٰددْیݥݥݥݥݥݥݥݥݥددݨݨݨݨݨٰددْوْ)، اند آوردهو واو ویاء را بدون عالمت صداي کشیده( کند 

 مانند:بر ناخوانا بودن آنها کند؛ 

ض ر  ݩݩْٰيَّ ݧ ݧ ݧ لْ-یْݧ ݩݩݩݩݩْٰصَّ ݧ ݩُْٰاولْ-وُةْݧ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ْْ-یْݧ ݩْٰعتَّس  ݧ ݧ ݧ کْ-یْݧ ݩݩْٰزَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ْْ-وُةْݧ َٰ ْْ-ْیُتج  د ٰ رَّ یْْٰ-یْتَّ ح  ْیيَّ
ݩݩْٰغَّ  ݧ ݧ ْْ-ْوُةْݧ ظ ٰ لَّ ٰوْْ-یْتَّ ح  جْ-یْاَّ ݧْٰنَّ ݧ ݧ رِلْْ-ْوُةْݧ ُعس  ݧْٰل  ݧ ْْ-یْݧ

ل ٰ جَّ کْ-یْتَّ ِمش  ݩݩݩݧْٰکَّ ݧ ݧ ْوُةْݧ
ت ْٰ شَّ لْ-یْلَّ ع  َِّ ݩݩݩݩݩݩِْٰاس  ݧ ݧ ْْ-ْیݧ ک ٰ زَّ تَّ ِْْٰ-یْيَّ ٰلْ-وُةْمَّ سفَّ ن  ݧْٰاْتَّ ݧ ݧ یْْٰ-یْݧ ْْ-وُةْحَّ ط ٰ مَّ تَّ ْیيَّ

، پایـه و کرسـی الـف    (يددْ) ها، وقتی که یاي غیرآخردر بعضی از قرآن یادسپاری:

 ، مانند:(دْٮ)نویسند مدّي واقع شود، نقطة آن را نمی

تْٰ ْٮاَّ ْٮٰرْکْ ِذْْْ-ْاْٰهْٮُضٰحْْْ-ْْكَّ ْْْ-ُْهم  س ٰ ٰوْْ-اْٰهْٮدَّ ث  ْٮمَّ ٰشْْ-ُْکم  خ  ْْ-اْٰهْٮيَّ و ٰ سَّ ْاٰهْٮفَّ
ٰرْ نَّ ْٮلَّ ٰقْْ-ْكَّ ش  بْْٰ-اْٰهْٮاَّ ْْ-ْاٰهْٮُعق  َٰ ْٮُيج  تْْٰ-ُِ ْٮاَّ ٰرْْ-ُهم  ْٮُات  ٰدْْ-ُهم  ْٮُاولْْٰ-اْنْٰٮهَّ م  ْهَّ
واو یاء در صورتی ناخوانا هستند که پایه وکرسـی بـراي الـف مـدّي      یادسپاری:

باشند اما اگر واو ویاء متحرک باشند و یا قبل و بعد از آنها الف مدّي بیاید، دیگر 
 شود، مانند:باشند و خوانده میدر حکم پایه و کرسی نمی

 

ٰوْ لَّ ٰیٰهْْ-اُتْصَّ ُْهٰدْْ-اُْسق  ٰ ْْ-یَّ ِةْعَّ ٰمٰوْْ-وَّ ْاِتْسَّ
 وا(ْ-)الف جمع ه  3

شوند، در صورتی که بعـد از واو جمـع،   هایی که به حرف واو جمع ختم میفعل
ضمیر متصلی نیامده باشد، الزم است بعد از آن واو، الفی آورده شود تا واو جمع 

 از واو غیر جمع تمیز داده شود؛ مانند:

واْ ُر صَّ واْدمَّْاْْْٰ-ِْرُحواْددفَّْْْ-ْْنَّ واْْْ-ْاُنواْٰکْْْ-ُِْ ُر بَّ اْْْ-ْْصَّ و  ثَّ ع  ْتَّ
ِفُقواْ ن  ِبُعواْْ-اَّ ِْْٰ-ِات َّ ِلُقواْْ-اِرُکواْلَّ طَّ دواْْخٰلْ-ِان  َِّ ه  ُمواْ-تَّ ُِ ک  ْتَّ

 

گوینـد، چـرا کـه ایـن الـف،      به این الف، اضافه بر الف جمع، الف فارقه نیز مـی 
 باشد.تمیزدهندة واو جمع از غیر جمع می

که حرف واو آخر کلمـه، واو جمـع    خوریمدر قرآن به کلماتی بر می یادسپاری:
 ناخوانا آمده است، مانند:الف باشد ولی پس از آن، نمی

 

ُکواْ ش  ُلواْْ-اَّ ب  ُؤاْْ-نَّ ک َّ وَّ تَّ کْْٰ-اَّ اْ-ُؤاُْشرَّ ُبوَّ ر  ِْلیَّ
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 و(ْݨݨݨݨُد)دواو مدّی در شش کلمه ه  4

نوشـته شـده، ولـی واو     )ُاو(خوریم که بـا واو مـدّي   در قرآن به شش کلمه بر می
 این شش کلمه عبارتست از: نشود. نحوة نوشتن و خواندآنها خوانده نمیي مد

ݖْخُاوٰلْ-خِتُْاوٰلْ-اُْاوُلوْ-یُْاول ْ     نوشته شده:  ݧ ݧ ݖُْاولْ-ِءْݧ ݩݩݩٰ ݧ ْئِْݧ ُاورْ-2ْكَّ ْ سَّ ݫ ْݭݫ  يُکم 

ݖْخُاٰلْْ-ْخِتُْاٰلْْْ-ُْلواْاُْْْ-یُْال ْشود: خوانده می ݧ ُْالْْ-ِْءْݧ
ݖ ݩݩٰ ݧ ݧ ْئِْݧ ُارْْ-ْْكَّ ْ سَّ ݫ ْݭݫ  يُکم 

 

 اي ذکر نشده است.براي این کلمات، هیچ قاعده
ها براي راهنمایی قاري، روي الف جمع و واو ایـن  در بعضی از قرآن یادسپاری:

تا داللت بـر عـدم تلفّـظ ایـن دو      1،0«ݨݨݨݨݨدددْدد»اند شش کلمه، دائرة کوچکی قرار داده
 حرف کند، مانند:

قْ  ِمُلواْ-ْیُموااَّ ݩݩݩْٰلُاوْ-ْعَّ ْئِْݖْݧ ُِْٰاوْ-ْوالُْواُْْ-ْكَّ ݧ ݧ ْیل ُْاوْ-آِءْݩݩݩݧ
 

آیات ذیل را به صورت کلمه کلمه و شمرده بخوانید و حروف ناخوانـاي   تمرین:
 آن را مشخص کنید.

 

ْ ل ِ یْ ْصَّ
لَّ ْعَّ ِْْهم  ٰلِْإن َّ ْصَّ كَّ ْْاتَّ ن  کَّ ْْسَّ ُهم  ْلَّ
ْ ْٰذْْف یِْإن َّ

ًةِْْلكَّ مَّ ح  رَّ ٰرْْلَّ ِذک  ْْىوَّ م  و  ْيُِْْلقَّ ونَّ ُِ ِم ْؤ 
ول
ُ
ݩْٰأ ْݖْݩݩݧ ْٰکْْْامِْْٰئكَّ ْْانَّ ُهم  ْْلَّ ن 

َّ
ُخُلوٰهآيَّْْأ ݩݩݩݧ ْْٰد  ݧ ݧ ِݧ ْْخِإ ْٰخآِئف  ْینَّ

بْ  ذَّ ب  ُْمذَّ یْ ْینَّ ْبَّ ْٰذْْنَّ ݖْخٰلِْلكَّ ݧ ْْٰݧ ݧ ݩݩݩݩݧ ݧ ُؤٰلْیِإلݧ ݖْخٰهݖ ݧ ٰلِْءْݧ ݖْخوَّ ݧ ْْٰݧ ݩݩݩݩݧ ݧ ُؤٰلْیِإلݧ ݖْخٰهݖ ݧ ِْءْݧ
ْاْْٰٰمآ ت  َِّ ْْمَّ ُهم  لَّ ب  ْْقَّ ِْْمن  ية  ر  اهْْٰقَّ ِٰ ک  لَّ ه 

َّ
ْْاأ ُهم  فَّ

َّ
ْيُْْأ ونَّ ُِ ِم ْؤ 

آ ِٰ ِدم  قَّ ِمُلواْامِْْٰإٰلیْوَّ ْْعَّ ِْْمن  ل  مَّ ِْْٰعَّ ل  عَّ جَّ ٰبآْاُهْفَّ ُثوًراًْءْهَّ  ِ ْمَّ
                                                           

ݖُْاول»کلمه  .2 ݩݩݩݩٰ ݧ ݭݫِْٮݧ ݩݘݫ ݧ ْݧ ݖُْاول»نیز در حکم  «ُکم  ݩݩݩݩݩٰ ݧ ݩݘِْٮݧ ْݧ  باشد.می «كَّ
، از صفر اهل حساب گرفته شده، در علم ریاضی، صفر داللت بر عـدم عـدد و در   «ــْـ»این عالمت  .1

کند. الزم به یادآوري است که بعضی از این شکل، براي نشان دادن علم قرائت، داللت بر عدم تلفّظ می
از رأس »به معنـاي عـدم حرکـت و یـا      را« ــْــ»نمایند، این گروه این عالمت حرف ساکن استفاده می

 اند.به معناي مُسکِّن گرفته« المیم
 ناخوانا بدون قاعده آمده است، مانند:« یاء»و « الف»در بعضی کلمات،  .0

ِةْ ْْ-ِمائَّ د  يي 
َّ
فْ-ِبن ݩݩَّْاَّ ْݧ ْْ-ِإين  ِءْْ-ِجایءَّ ای  ْْخَِّْْ-ِلشَّ ُِ َّ ِ حَّ بَّ ذ 

َّ
 .أ

◦ 

◦ ◦ ◦ ◦ 
◦ ◦ ◦ 

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
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ٰنآ د  رَّ
َّ
ن ْْفَّ ن 

َّ
ُهٰمْيُْْأ ِدلَّ ُهٰمْْاب  ب ُ یْ ْارَّ ًْْراتَّ ُِ  ِ ٰکوِْم ًْْةْزَّ بَّ رَّ ق 

َّ
أ ًماْوَّ ُْرح 

آ
ل ٰ ٰهْْکَّ ْْْاِإن َّ ة  ِلمَّ ْْکَّ ْْاٰقآِئُلٰهُْْهوَّ ِمن  ٰرآْوَّ ْوَّ ِْْئِهم  خ  زَّ ر  ِمْيَّْْیِإلْْٰبَّ ْيُْْو  ُثونَّ عَّ ْب 

ْ نَّ و  عَّ د  ُِ ْْیِإلْْٰسَّ م  و  ول یْقَّ
ُ
ْبَّْْأ   

 
ْْن د  ْشَّ ُْتٰقْْيد  ُهم  ْْاِتُلونَّ و 

َّ
ْیُْْأ ِلُمونَّ ْس 

 :پرسش و تمرین 

 حروف ناخوانا را تعریف کرده و موارد همیشه ناخوانا را بنویسید.. 2

حروف ناخواناي آن را آیات زیر را به صورت کلمه کلمه و شمرده بخوانید و . 1
 مشخص کنید.

 

ُنْْاُلواقْٰ ح  وُلوْنَّ
ُ
ة ْْاأ وُلوُْقو َّ

ُ
أ ْْاوَّ   

 
ن ْْبَّ د  ْشَّ ْيد 

ٰقْ ْفَّ ََّ ْْا
َّ
ِبُئون یأ
ٰمآْن  س 

َّ
ُؤٰلِْءِْبن ݖْخٰهݖ ݧ ݧ ِْْءْݧ ِْْإن  ُتم   ِ ْٰصاِدقْ ُْک ْینَّ

ْ ݖِئكَّ ݩݩݩݩٰ ݧ ولݧ
ُ
ٰوْْأ

 
ن ْٮمَّ ُمُْْهم  َّ ِ هَّ ٰلخْجَّ ْْوَّ ِجُ ونَّ ٰهاْيَّ  ِ یًصاْعَّ ح  ْمَّ

ْقْٰ ََّ ْْا ٰصِْْهیَّ ْاعَّ ْْیَّ
ُ
أ ک َّ وَّ تَّ
َّ
یْ ْأ لَّ ْْاٰهْعَّ ُهش ُ

َّ
أ ْْٰاِبٰهْْوَّ ݧ ݧ لݩݩݩݩݩݩݧ یْیعَّ م  َِّ ْغَّ

ْقْٰ ََّ تَّنْْٰا ِجئ 
َّ
ِْْٰاأ ِرجَّ خ  ُِ ْْاِل ِِْْٰمن  ِض ر 

َّ
ْْاأ ِركَّ ْیُموٰسْْايِْْٰبِسح 

ْ ُؤٰلِْإن َّ ݖِءْخٰهݖ ݧ ݧ ْْݧ ر  ب َّ َِّ ْْٰماُْم ُْْهم  ِِ ی ٰباِطل ْْف  ْْٰکاُنواْٰماْْوَّ ُلونَّ مَّ ع  ْيَّ
ْقْٰ ََّ ْْا وٰلُْهم 

ُ
ݖْخأ ݧ ݖِْْءْݧ ݩݩݩٰ ݧ ݧ لݩݩݩݩݧ ثْیعَّ

َّ
رْ أ َّ
ݩݩ ݧ ُتْْیݧ ِجل  عَّ یْ ْوَّ ِْإلَّ ْْكَّ ب ِ ٰضْْرَّ ر  ْیِلتَّ

ْ د  ْْقَّ ُتُکم  ْݩݧ ِِْببَّيِْجئ  ة  َِّْْ ِْْمن  ُکم  ب ِ ِسل ْْرَّ ر 
َّ
ن ع ْْفَّ نْ ْیمَّ ٰرْْݖْیبَّ ائْ ِإس 

ْݖ ْيلَّ
ُعواُْکُلواْْْ َّ ِ مَّ تَّ ل ْْوَّ ْْیًلاقَّ ُکم  ِْْْإن َّ ِرُمونَّ يْ ُمج  ْيَّْْل ْوَّ ِئذ  مَّ بْ ْو  ِ ذ 

ُمکَّ ِْلل  ْینَّ
يْ ُْقل ْ
َّ
أ رَّ
َّ
ْأ ُْْتم  ِْْإن  حَّ بَّ ص 

َّ
ْْٰمآْأ ًراُْؤُکم  و  ْْغَّ ن  مَّ تْ يَّْْفَّ

 
ْن ِْبٰمآْيُکم  ْْء  ع  ْمَّ ْین 

ِإٰذْ ْٰجآْافَّ ُ ْْءَّ ع  ولْوَّ
ُ
ݩْٰأ ݩݩݩݩݩݧ ݧ نْْٰاُهٰمْٮݧ ث  عَّ یْ ْابَّ لَّ ْعَّ ِْْٰاًداِعبُْْٰکم  ول ْْالَّ

ُ
ْْیأ   

 
ن ْْبَّ د  ْشَّ ْيد 

ُعِرُضوا ݩݩْْٰوَّ ݧ ݧ لݩݩݩݩݧ ْْیعَّ كَّ ب ِ اْرَّ ف ً ْْصَّ د  قَّ ُتُمونْْٰلَّ ٰمْْاِجئ  ِْْٰاکَّ ق  لَّ ْخَّ ْْاُکم  ََّ و َّ
َّ
ْْأ ة  ر َّ ْمَّ

 



 

 

 
 
 
 

 درس دهم

 «2»حروف ناخوانا 

 باشندها ناخوانا میکه بعضی وقتحروفی 

 همزۀ وصل در وسط کالم )...ا...(ه  5

تلفّظ کلماتی که ابتداي آنها ساکن باشد، مشکل و یـا غیـر ممکـن اسـت، ماننـد:      

ْ ُصر  (ْ-)ن  ِبط  ـ پـذیر شـدنِ تلفّـظِ چنـین کلمـاتی، از ا     براي سهولت و امکـان  ه  ف ل
 گیرند.متحرّکی به نام همزة وصل کمک می

شـود ولـی در   الف متحرّکی است که در ابتداي کالم خوانده مـی »«: همزة وصل»
 مانند: ؛«شودکلمه خوانده نمی وسط دو

ُخُلواْ ُخُلوايْْٰ-ُاد  ِمْاد  و  ْاْقَّ
در مقابل همزة وصل، همزة دیگري است به نام همزة قطع کـه در ابتـدا و وسـط    

 مانند: ؛شودکالم خوانده می

ِْٰ ل  سَّ ر  ِْْٰ-اْاَّ ل  سَّ ر  ْاَّ د  قَّ ْالَّ
ها، براي راهنمایی قاري، روي الفی کـه همـزة قطـع    در بعضی از قرآن یادسپاری:

قـرار   «اْݗ»و روي الفی که همـزة وصـل اسـت، صـاد غیـر آخـري        «أ»است، همزه 

ْٰاند، مانند:  داده ت
َّ
ُرْ)أ م 
َّ
 .ِه(لل ْٰݗْاْیْأ

ها، الفی که همزه قطع است را با عالمت مربورـه و الفـی   در بعضی دیگر از قرآن

اند، مانند: عالمت نوشتهباشد را بدون که همزة وصل می
ْٰاَّْ ُرْت م   .اهلِلْْیْاَّ
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 کلمات ذیل را به صورت شمرده بخوانید: :تمرین

ْ ِرب  ْاض  ْقْْْٰ-ْوَّ ُرج  ْات  ََّ ُهٰدْهُْْْ-ْا ال  ْْْ-ْیْوَّ ب ِ ْْرَّ ل  عَّ ْْْ-ْاج  رَّ بَّ ک  َِّ ْوْاس 
ْ ْوَّ ُلل  ْْ-ْاح  َُ و  قَّ ْال  َّ ٌّ ْْ-حَّ مَّ ُکِرْاس  ْاذ  ْقْْٰ-وَّ ب  هَّ ْاذ  ََّ ِْْٰ-ا ِک ْال  ْاِبِْمنَّ
ِنْ ْْعَّ م  یَّ ْْ-ْْیِنْال  عَّ بَّ ِنْات َّ ٰدْْ-مَّ ِتب  ُتِمْاس  د  رَّ ْاَّ ََّ ِْ ْ-ا ْا ِْان َّ لخَّ ݫ ْو َّ ݫ ْݫ تْْٰ-ینَّ ْار  ْوَّ ْابَّت  ِْتلْ  ثْٰخَّْاِْكَّ ْم  َُ ُةْْ-ْْْا َّ ِ جَّ ِتْال  فَّ لَّ ُْاز  واْْ-ْوَّ ُر بَّ ک  َِّ ِدْاس  قَّ ٰدْْ-لَّ َِّ ِنْاه  ْیمَّ

 

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

 مانند: ؛باشدمی« مفتوح»تعریف همیشه « ال»، همزة «حرف»در 

ِْٰ ِک ْال  ْاب  ر  مَّ قَّ ِْٰ شوند خوانده میْْْْْْْْْْْ،ْال  ِک ل  ْاَّ ْاب  ر  مَّ قَّ ل   ،ْاَّ
 مانند: ؛باشدمی« ورسمک»، همیشه «اسماء»در 

م ن،ْاس  م  شوند خوانده می  اب  ن،ِْاس   ِاب 
بـود بـا   « مفتوح یا مکسور»از همزه، اگر  ، با توجه به دومین حرف بعد«افعال»در 
 مانند: ؛شودخوانده می« ضمّه»باشد با « مضموم»و اگر « کسره»

ْ ُصر  ،ْان  ِرب  ،ْاض  ح  َِّ ْ    شودخوانده می اف  ُصر  ،ُْان  ِرب  ،ِْاض  ح  َِّ  ِاف 
 حرکت همزة وصل در کلمات ذیل را مشخص نموده و بخوانید. :تمرین

مْٰ ح  ْْْ-ُْنْالر َّ ُهم  لَّ ِفر  غ  َِّ لُْْْ-ْاس  ْاس  ْْك  دَّ ْيَّ ُذوْْ-ْْكَّ خَّ ْات َّ ٰمْݖ ي  ْاْاَّ ُهم  ْْْ-ْْانَّ ٰخٰبآِئِهم  ِِ ْ ُعوُهم  ْاد 
ْ ُکم  ب َّ ُعواْرَّ واْْ-اد  ُشُر ِفُرواِْتٰفْْ-اح  ُنْْ-ْاًفاان  ِی  ُْنبَّ فَّ ی  ْکَّ ُظر  ِْ ْ-ان  ْخَّْا

ِْخل ٰ و  ْآُءْيَّ ِئذ  ْمَّ
ْ ٰدْاس  ِْتب  ََّ ْْ-ا ِربَِّتْالس ٰ تَّ ُةْاق  ْْْ-ْاعَّ ذ 

ْال َّ ُْهم  ُرْْ-ینَّ مَّ قَّ ْال  ُسْوَّ م  ْْ–ْالش َّ ْٰداُوودَّ ََّ اْٰا ُلوݖ مَّ ْاع 
ها براي صـحّتِ قرائـت همـزة وصـل، در صـورت      در بعضی از قرآن یادسپاری:

 اند، مانند:ابتداي به آن، اضافه بر عالمت همزه وصل، حرکت آن را نیز آورده
ْ
ُدْاݗَّ م  حَّ اْݗِْاْ-ل  ِدنَّ ْْ-ه 

ْاݗُ ُظر  ْْ-ن 
ٰرْخَِّْْ ْاݗَّ ْاُبْع 

 نکته:چند 
ُضوا،ْٱِْ»در پنج فعل . 2 ُنوا،ْٱِْق  ُشوا،ْٱِْب  ُضوا،ْٱِْم  ُتواٱِْم  ، همزة وصل آنها درحالت ابتدا، «ئ 

ِضُیوا،ْ»شود چون در اصل، این افعال به کسره خوانده می ِشُیوا،ِْام  ِنُيوا،ِْام  ِضُیوا،ِْاب  ِاق 
ِتُيوا  اند.بوده «ِائ 
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ُتوا،ْاݗِْا»همزة ساکنه در کلمات . 1 تُْݗِْئ  ِْی،ْاون ْئ 
ِتيْٰݗ ْݗِْئ ِت،ْاݗِْا،ْائ  ن  ذَّ در صورت وصل به مـا   «ئ 

خوانـده  « یـايِ مـدّي  »، و در صورت ابتـدا بـه کلمـه، بـا     «همزه»قبل، به صورت 

يُتون ی،ْيُتوا،ْاْ »شوند، بدین ترتیب:  می ْيِت،ْاْ ا،ْاْ يِتيْٰاْ ا  ن   .«يذَّ

ْ»همزة ساکنه در کلمة . 0
ُ
ْٱ نیـز در صـورت وصـل بـه ماقبـل، بـه صـورت         «ؤُتِمنَّ

(« واو مدّي»، و در صورت ابتدا به کلمه، با «همزه»  شود.خوانده می )ُاوُتِمنَّ

ْدْاْددݨݨݨݨَّْ)دحروف مدّی نزد همزۀ وصل ه  6  (ٱوْ+ْْݨݨݨݨݨُددْیݥݥݥݥݥݥݥݥْݭݭݪݪݪݪݪِ

هرگاه حروف مدّي به همزة وصل برسند میـان حـروف مـدّي )کـه ذاتـا  سـاکن       

د( التقايِ نباشحروف بعد از همزة وصل )که همیشه ساکن یا مشدّد می ( وهستند

 ؛شـوند  آید، براي رفع التقايِ ساکنین، حروف مدّي، خوانده نمـی ساکنین پیش می

ِجبْٰ                   مانند: اْال  ِْاذَّ ْوَّ َُ ْْ-ا د  مَّ ِةْفِیْال  ِشْْ-ينَّ ر  عَّ ُْذوال 
ِجبْٰ       شوند:خوانده می ل  ِْاذَّ ْوَّ َُ ْْ-ا د  مَّ ِةِْفل  ِشْْ-ينَّ ر  عَّ ُْذل 

 کلمات ذیل را به صورت شمرده بخوانید: :تمرین
خَّْ  ِ اْا َِّ ل  عَّ ݩݧ ْنجَّ ْٰهْݧ ْْ-ارَّ ِشف  اْاک  نَّ ب َّ ْْ-رَّ ُقر  ِویْال  ْٰذَّ ْْ-ْیب ابَّ ِٰ ِک ُْاوُتواْال 

ْ ݭ ينَّ ݫ ٰکاِفرݫ
یْال  َِ ْْْ-ُْمخ  َِ و  حَّ

ْْ-ِالَّیْال  تَّی َّ نَّ یْاب  ݧ ْْ-ِاح  َّ رݩݩݩ خَّ اْاِ  نَّ ر  ج َّ ْفَّ ْضَّ
ٰتاٰمیْ یَّ ُلواْال  تَّ ْْاب  ِْ ْ-ْوَّ ٮݭݓَّْرݪݪِْخُاولِیْا ݩ  ْْ-ِْةْݩݩݧ َّ ٌّ حَّ ُمواْال  ُِ ک  ْْ-تَّ

َّ
ِذْٱ
ْل َّ ُتِمنَّ ْیْاؤ 

 

 الم )ال( تعریف نزد حروف شمسیه  7

باشد، الف آن، همـزة وصـل اسـت    می« الف و الم»تعریف، شامل دو حرف « ال»

شـود(، الم آن نـزد   شود و در وسطِ جمله خوانده نمی)در ابتداي کالم خوانده می

 غمی(،اظهار که خوف حق حروف، دوحالت دارد، نزد چهارده حرف قمري)عجبا

باشند(، تبدیل بـه حـروف   و نزد چهارده حرف شمسی )مابقی حروف شمسی می

شوند، براي راهنمایی قاري در چنین مواردي، الم شمسی شده و در هم ادغام می

 اند، مانند:مشدّد نوشته را بدون عالمت سکون و در عوض حرف بعدي را
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ْْ ٰراطَّ ُقواْالص ِ تَّبݨِ اس  اهلِلِْعبْْْْٰ-فَّ ُةْْ-ادَّ بَّ و  َّ ِ اْال مَّ لَّْْ-ِان َّ ٰلعَّ ِةْیْالث َّ ِْتٰلْ-ْاثَّ ِ ْالد  ََّ ْارِْيْٰا
ْ ج  ْددنَّ یْالظ ٰ َِْ ْاِلم  ددِسْْْ-ینَّ م  ْالش َّ ْْْ-وَّ ْالس ٰ ِْان َّ ْدداعَّ ُخولْْ-ْةَّ ُحِفْاِ  ِفیْالص ُ ْٰلَّ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ْیݧ
ْاْٰ ٰکْوَّ َّ َ ِةْْ-ْوةَُّْتواْال مَّ ح  ْالر َّ ِْْٰ-ِمنَّ ْجَّ ِ

 َ ْالذ ُ ْْ-احَّ رَّ ک  اْالِذ  َِّ ل  َّ َ ِ ْْٰآيْْٰ-نَّ اْال هَّ ي ُ ْاُ ْاَّ
 

 شود؛نبوده و خوانده می« الم تعریف»، در کلمات ذیل، «الم»حرف  یادسپاری:

ِتْ ف َّ َِّ ْال  قْْٰ-وَّ َِّ ْال  مَّ و  ِمُسواْْ-یْيَّ َِّ ال  ْْ-فَّ ُتم  ی  قَّ َِّ اْال  ْْ-ِاذَّ ُِ مَّ قَّ َِّ ال  .ْ-فَّ ِسنَِّتُکم  ل  ْاَّ
بخوانید و حـروف ناخوانـاي   )شمرده( را به صورت تحقیق « بیّنه» سورة  تمرین:

 آن را مشخص کنید.
 

ْ
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 پرسش و تمرین 

 شود؟همزة وصل در چه موقعی خوانده نمی. 2

 شود و چرا؟حروف مدّي در چه موقعی خوانده نمی. 1

 شود؟ادغام میالم تعریف نزد چه حروفی اظهار و نزد چه حروفی . 0

 مشخص کنید. را آن ناخواناي صورت تحقیق بخوانید وحروف را به« بروج»سورة . 3



 

 

 
 
 
 

 درس یازدهم

 حروفی که نوشته نشده ولی باید خوانده شوند

خوریم کـه در نگـار  بعضـی از کلمـاتِ     بر می «یْ-وْْ-اْ»در قرآن به سه حرف 

را  «مهوارد آنهها  »توان قرآن نوشته نشده، ولی باید خوانده شوند، به رور کلّی می

 تقسیم کرد: «دو دسته»به 

 باشند.مواردی که جزءِ اصل کلمه میه  1

 باشند.مواردی که جزءِ اصل کلمه نمیه  2

 شوید.گذاري آنها آشنا مینگار  و عالمت با جزئیّات و نحوة ثدر این مبح

 باشندواردی که جزءِ اصل کلمه میمـ  1

 در بعضی از کلمات نوشته نشده است.« یاء»و « واو»، «الف»

در بعضی از کلمات )بـا ایـن کـه     «یْ-وْْ-اْ»در مورد عدم نگار  این سه حرف 

یکـی از آنهـا اکتفـا    انـد کـه بـه    باشند( توجیهاتی را ذکر کردهجزءِ اصل کلمه می

 باشد.کنیم و آن جلوگیري از تکرار می می

جلـوگیري   «یْ-وْْ-اْ»ها در نگار  اوّلیة خـود، از تکـرار سـه حـرف     عرب زبان

شد، اي پشت سر هم تکرار میکردند و هرکجا یکی از این سه حرف در کلمه می

 مانند: ؛نمودندبه نوشتن یکی از آنها اکتفا می

ِبي ِْ ْنَّ ْْ-ینَّ ُوونَّ َِّ اْْ-یَّس  اءَّ رَّ اُؤوْ-تَّ ْبَّ
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 نوشتند:که به این صورت می

ْ نَّ ِبِی  ْْ-نَّ ُونَّ َِّ اْ-یَّس  رَّ اُؤْْ-2ْتَّ  بَّ
ها  از قرآن گذاري کردند، دربعضیکه قرآن را براي صحّت قرائت، عالمت آن بعد از

 کوچکی اضافه نمودند، مانند: «یْ-وْْ-اْ»براي راهنمایی قاري، در چنین مواردي، 

بِْ ِْيْ نَّ ُوْْ-ْدددنَّ َِّ ْویَّس  ْْ-نَّ رَّ ْݦݦݨݨݨݨݨݨْْٰݣݣتَّ اُؤْْ-اْءَّ  1وبَّ
ووارونه «ددݨݨݨݨݨݨٰدددݭݭݭݭ د»ها باایستاده نوشتن شکل حرکت فتحه وکسرهدربعضی دیگراز قرآن

  نها را مشخص نمودند، مانند:، لزوم تلفّظ آ«ددددددد»نوشتن شکل حرکت ضمّه 

ْ ِبی   ْنَّ ْْ-نَّ ویَّس  َِّْ ٰرْْ-نَّ ْباؤْ-ْاْٰتَّ

 باشندمواردی که جزِ اصل کلمه نمیـ  2

 آید.به وجود می «اشباع هاءِ ضمیر»که بر اار « یاء»و « واو»
 د.یتوجه فرمای« اشباع و هاءِ ضمیر»نخست به معناي 

سیر کردن حرکت است به قسـمی کـه از   » ، در اصطالح قرائت به معناي:«اشباع»
 «.شودمدّي و از ضمّه، واو مدّي تولید میفتحه، الف مدّي و از کسره، یاء 

« آن -او »آیـد و معنـی   که در آخر کلمه می «دِ،ْه»، عبارت است از: «هاء ضمیر»
ْ، «براي او» لَُّهْدهد، مانند: می ِِ  «.در آن» فی
، «گـردد هاءِ ضمیر در صورتی که حرف قبل و بعد از آن متحرّک باشد، اشباع می»

،ْ»معنی که اگر حرکتِ هاء، کسره باشد  بدین ِِ د»، تبدیل به یاي مدّي «ِهْد و در  «یه 
،»صورتی که حرکت هاء، ضمّه باشد  ُِ  مانند:؛شودمی «ُهو»واو مدّي  ، تبدیل به«ُهْْد

ْ ِِ ی شوند: خوانده می   اُلُهْمْْٰ-لَُّهْْ-ِب ُهْْ-ِْبه   اُلُهومْْٰ-وْلَّ

                                                           
ا»در اصل  .2 اءَّ رَّ ، اواخـر قـرن دوم   «ء»بوده، همزه در نگار  اوّلیّه، شکل خاصّی نداشت و این شکل  «تَّ

، تکرار الف «تراا»توسط خلیل بن احمد فراهیدي وارد الفباي عرب شد و در صورت حذف شکل همزه 
، «ء»بعد از این که این شـکل  « ترا»نوشتند ها را نمیآید، براي جلوگیري از تکرار، یکی از الفپیش می

و براي راهنماي قاري، الـف کـوچکی   « ترءا»براي همزه وضع گردید، آن را قبل از الف موجود نوشتند 
ْ»بعد از راء مفتوح اضافه کردند  رَّ ْْݧْٰتَّ  .«اءَّ

اُؤْ»ها در بعضی از قرآن .1 داُءو»را بدین صورت  «بَّ نیازي به اضافه کردن واو  اند، در این صورتنوشته «بَّ
 دیگري نخواهد بود.

‘ 

‘ ‘ 

 ۦ
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 یادسپاری:
راهنماي قاري، حرف واو و یاءِ تولید شده از اشـباع  ها براي در بعضی از قرآن. 2

 اند، مانند:را به صورت کوچک، بعد از هاءِ ضمیر، نوشته

ْ ُِ ن َّ ُهْْْ-ْْوْاَّ رَّ ُهْْْ-ْْوْاُدهَِّْعبْْْٰ-ْْوْيَّ دَّ ب  ْْْ-ْْوْعَّ ُِ ب َّ ْوْرَّ
ْ ُِ عَّ ْْ-ْوْمَّ ِِ ِِ ط  ِمِْ-ْۦفِیْبَّ و  ْْ-ْۦِْلقَّ ِِ ُْدِوِن ْۦِمن 

ها براي راهنمایی قاري در مـواردي کـه هـاءِ ضـمیر اشـباع      قرآندر بعضی از . 1

و شکل حرکت ضـمّة   (ددݭݭݭݭ دد)شود، شکل حرکت کسرة آن را به صورت ایستاده  می

 اند، مانند:گذاري نمودهعالمت «ددددددْ»صورت وارونه  هآن را ب

ِ ن َّ هْ-ْاَّ رَّ ْْ-ْيَّ  ِ ِم و  ْْ-ِْلقَّ  ِ ُْدوِن ِْمن 
 شود:ذیلن اشباع نمیهاءِ ضمیر در سه مورد 

 قبل از هاء ضمیر، حرف ساکن باشد، مانند:. 2

ْ ُِ  ِ ْْ-ِم ِِ ی  ْْ-ِالَّ ُِ ُهْْ-لَُّدن  ُبد  اع  ْْ-فَّ ُِ م  لَّ ع  ُهْْ-يَّ ر  ِ بَّش  ْْ-فَّ دَّ ْيَّ ِِ ْْ-ي  ِِ ی  لَّ ْعَّ
 قبل از هاءِ ضمیر، حروف مدّي باشد، مانند:. 1

ُتوُهْ ْفْ ْ-اَّ ِِ ِْْٰ-ی ل  ََّ ن  ْْ-ُخُذوُهْْ-اُهْاَّ د  ه  ْيَّ ِِ ٰدْْ-ي وُهْْ-اُهْهَّ ُر صَّ ْنَّ
 بعد از هاءِ ضمیر، ساکن یا مشدّد باشد، مانند:. 0

ُدْ م  حَّ ُهْاهلُلْْ-لَُّهْال  رَّ صَّ بْْٰ-نَّ ْال  ِِ ْاِطُلُْدوِن
ْ
ْال َّ ِِ ِْب ْذ  ْݗِْاْ-ینَّ س  مَّ ْال  ُِ ُم خَّْٰجْْ-یُحْس  ُهْاِ  ٰمْآءَّ ْیع 

 چند نکته:
،ْ»، همیشه متحرک است، ولی در دو کلمة «هاءِ ضمیر». 2  ِ ِج ر  ْاَّ  ِ ِقد ل  اَّ به صـورت   «فَّ

 ساکن آمده است:

ٰخْقْٰ> ْاَّ ْوَّ  ِ ِج ر  ِْٰ>ٱِْ ؛(02وشعراء/222)اعراف/،<اُهْ..اُلواْاَّ ِْبِک ب  هَّ ْابذ  ِقْٰذْیْهْٰݪݪݪݪݬݬݬݬݪ  ل  اَّ فَّ ..ْا ِهم  ی  ِْالَّ  .(14)نمل/،<ِ 
بعد از یاء مدي یـا لیّنـه، بایـد مکسـور     « هاءِ ضمیر»ربق قواعد ادبیات عرب، . 1

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

ْمْٰ> ٰسْوَّ ن  ِْاِانْ آْاَّ ُِ ݩ َّْي یْ ݧ فْٰ>؛(20)الکهف/،<اُنْ...ٰطْخْالش َّ و  ْاَّ ن  ْمَّ ْاْٰعْیِْبٰمْوَّ ُِ ی  لَّ ْعَّ دَّ ْ...ْاهَّ  .(23)فَتح/،<اهللَّ
ْ>در عبارت « هاءِ ضمیر». 0 ُکم  ْلَّ ُِ ضَّ ر   شود.، اشباع نمی(23)زمر / ، <يَّ

‘ 
‘ ‘ 
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ْفْ >در عبارت « هاءِ ضمیر». 3 ُلد  خ  ْيَّ ْمُْوَّ ِِ  شود.اشباع می (29)فرقان / ، <اانًْٰهْی

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

 گردد.با وجود این که ذاتی است، اشباع می «ِذِهْهْٰ»حرف هاء، درآخر کلمة . 2

را به صورت تحقیـق قرائـت نمـوده و مـورد     « القارعهالعادیات و »سوره  تمرین:
 را مشخص فرمایید.« هاءِ ضمیر»اشباع و عدم اشباع 
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 پرسش و تمرین 

 هاءِ ضمیر را با ذکر م ال بنویسید.و عدم اشباع موارد اشباع . 2

هـاءِ  »را به صورت تحقیق بخوانید و موارد اشباع و عدم اشـباع  « عَبَسَ»سوره . 1
 مشخص فرمایید. را« ضمیر



 

 

 
 
 
 

 درس دوازدهم

 رفع التقاء ساکنین

الحمدهلل با همة مطالب روخوانی قرآن کریم، آَشنا شدیم، تنهـا یـک قاعـده بـاقی     
باشـد کـه بـا    مـی  «نحوۀ خواند تنوین نزد همزۀ وصل»مانده است که مربوط به 

التقـاءِ  »باشـد،  توجه به اینکه همیشه بعد از همزة وصل حرف ساکن یا مشدد می
 آید.پیش می« ساکنین

کنار هم قرار گرفتن دو حرف ساکن در هنگام »ست از: ، عبارت ا«التقاءِ ساکنین»

ُدْ، مانند: «تلفظ م  حَّ ْال  ْقْْٰ-ُقل  رَّ ْام  ت   .ُةْاَّْالَّ
باشد و در صورتی که دو حرف ساکن در کلمات عربی، جایز نمی« التقاءِ ساکنین»

« کسـره »، حرف ساکن اوّل را با «رفع التقاءِ ساکنین»براي  2در کنار هم قرار گیرند

ُدْخوانند، مانند: می م  حَّ ْقْْٰ-ُقِلْال  رَّ ِتْام   .ُةْاَّْالَّ
 

 یادسپاری:

ْ»لمه ک در. 2 ْشود، مانند: ، نون ساکن مفتوح می«ِمن  َِ و  قَّ
ْال   .ِمنَّ

ْ»در کلمات . 1 ْْ-ُهم  ْْ-ُکم   شود، مانند:، میم ساکن، مضموم می«ُتم 
ْآٰفُْهُمْالْ   ونَّ َُ ُلْْ-ِئ ي  وَّ ُکُمْال  ْالْ ْ-لَّ مَّ تَّ ن  ٰرْاَّ  آُءُْفقَّ
 

 گیرد، مانند:واو ساکنِ ما قبل مفتوح نیز در التقاءِ ساکنین، ضمّه می. 0
 

کاْٰ َّ َ ُوْال ݩݩݩْٰتَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ُواْالْ ْ-وةَّ اَّ ٰذْرَّ ْعَّ ُوْْ-ابَّ َّ ِ مَّ َِّ ْْفَّ تَّ و  مَّ  ال 

                                                           
 به است ناي حالت وقف. .2
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ْدر کلمة . 3 ُم(ٱِْ ٱ)ِبئ سَّ ْٱ»، پس از حـذف همـزة وصـل    س  ، چـون دو  «سدمٱ»و  «َ 

ْ»حرف ساکن    ْ، شـوند، بـراي رفـع التقـايِ سـاکنین،      ، کنار یکدیگر واقع می«َ 

ْشود، مانند: ، با کسره خوانده می«الم»حرف  ِْٱِْٱِبئ سَّ ُمْ)ِبئ سَّ ُم(ْس   .ِلس 

 ، حرکت مربوره در قرآن آورده شده است.3الی  2در کلیه موارد 

، «اهلل،ْالم»عمران،  مبارکه آل سورة دوم آیه ، به«الم»درهنگام وصل حروف مقعطه، . 1
ْاهلُلْْ-ِخمْْ-الف»این صورت  شود،به،مفتوح خوانده می«میم»ساکن حرف  میم  .«میمَّ

 نحوة خواندن تنوین نزد همزة وصل

در تعریف تنوین، خواندیم که تنوین: نون ساکنی اسـت کـه نوشـته نشـده ولـی      
ل آن اي واقـع شـود کـه او   دار، کلمهوینشود، حال اگر بعد از کلمة تنخوانده می

این صورت دو حـرف سـاکن در تلفّـظ نـزد هـم قـرار       ساکن یا مشدّد باشد، در 
 يرفـع التقـا  »گوینـد، بـراي   مـی « التقاءِ ساکنین»خواهند گرفت که به این حالت، 

 خوانند، مانند:، نون تنوین را در تلفّظ با حرکت کسره می«ساکنین

ْ فَّ ًواْان  ه  والَّ وا  شود:خوانده می     ض ُ ض ُ فَّ ِنْان  وَّ ه   لَّ

ُخُلوا ْاد  ة  مَّ ح  ِةْ  شود:خوانده می    ِبرَّ مَّ ح  ُخُلواِْبرَّ  ِنْاد 

ْ مَّ و  یَّ ْال   ٌّ ٌُّْ  شود:خوانده می ِفس  ِْْفس  مَّ و  یَّ  ِنْال 
ها براي راهنمایی قاري، نـون مکسـور کـوچکی در    در بعضی از قرآن یادسپاری:

 اند، مانند:زیر آن کلمه نوشته

ْددلِْ ِعُظْْمَّ ْددتَّ ًماْونَّ و  ُهْاݣݣݣݣݣْݥݥݥݥݥݥِنْݣݣݣݣݣقَّ ِلْْلل ٰ ْددُمه  ُْْکُهم  و  ْْاَّ ْددُمعَّ ُبُهم  ِ ْْذ  يًداْٰذاًباددعَّ د  ْشَّ
ْ بَّت  ذ َّ ُمْْْکَّ و  ْْقَّ ْاݣݣݣݣݣݣݣݣْݥݥݥݥݥݥِنْݣݣݣݣݣُلوط  ِْاذ  ینَّ ل  سَّ ُمر  ْْل  ََّ ْْٰقا ُهم  ْْلَّ ُتوُهم  ْْاَّ ٰلخُْلوط  ْْاَّ ُقونَّ ت َّ ْتَّ
ِتْ ٰقالَّ ُهوُدْْوَّ یَّ ْْال  ير  ََّ ݢُع ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ْݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥِنْݢ ُنْاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ِهْْب  ِتْْالل ٰ ٰقالَّ ىْوَّ ٰصارَّ َّ ِ یُحْْال س  مَّ ُنْْال  ِهْْاب  ْالل ٰ

 

ها، در مواردي که وقف و وصل آیات جایز باشد، اضـافه بـر   و در بعضی از قرآن
وصلی  و نگر حالت وقفیاند تا نشا نون مکسوره، حرکت همزة وصل را نیز آورده

ُلْ باشد؛ مانند: ثَّ ٰکوُْنوِرِهْْمَّ ِمش  یٰهْْة ْکَّ بْْٰاف  ِْمص  ݢاح  ݢ ْݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥِنْݢ
َّ
بْٰاݣݣݣݣݣݣݣٱ ِمص  ُْزٰجْْف یْاُحْل  ة  ݢاجَّ ݢ ْݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥِنْݢ

َّ
ٰجْٱ ُ َ ُةْل  اجَّ
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 ن بخوانید.نیکلمات ذیل را با توجه به قاعدة رفع التقايِ ساک :1تمرین

لًاْ ثَّ ُمْْمَّ و  قَّ ِْافْ ْْْ-ْْال  ٰرْْْك   تَّ ْٮاف  مْْْٰ-ُِْ رَّ ْکَّ ْْاد  ت  د َّ َِّ لْ ْْ-ْاش  ْْیًماْاَّ ذ 
ْال َّ ْینَّ

ْ ن  تْ ْعَّ  
ِْبُغٰلْْ-ْیْال َّ ْْام  ُِ ُم ٰوْْْ-ْاس  م  ْاَّ  َ تْا ُموهْٰݦَّْرݨݨَّْاق  ُِ یْ ْ-اْف  ِبُطواتَّ ْاه  ْر 
ْ حَّ   ْْْ-ْاهلُلْْْاَّ و  ْيَّ ِئذ  ْْمَّ ُ ٌّ حَّ بْْْٰ-ْال  ِْمص  بْْٰاح  ِمص  واْ-اُحْال  ض ُ فَّ ًواْان  ه  ْلَّ

ُنْْ ْاب  ر  ي  ََّ ٰوْْْ-ُع ٰعْآسَّ ٰجُْزٰجْْ-اِکُفًْءْال  ُ َ ْال ة  ُةْاجَّ ٰرْْ-اجَّ تَّ ْاف  ُجل  ْیرَّ
ًماْْاهلُلْْ و  ْْْ-قَّ ِئذ  مَّ و  ْْيَّ مَّ لَّ ي ئًْْْ-ْالس َّ هْْْٰاشَّ ذَّ خَّ ْٰعْْْ-ْاْات َّ ل ْْاد  سَّ ُمر  ْال  ْینَّ

بْٰ ه  ُعوهْٰرَّ دَّ تَّ ًةْاب  ْْ-اْاِني َّ ْجَّ نْْٰآَٰ ُحس  خُْْاًداٰعْْ-یًْءْال  ݩݩݩݩݩݩْٰولاِ  ݧ ݧ ْْ-ْیݧ مَّ و  یَّ ْال   ٌّ ِْفس 
 آیات زیر را به صورت تحقیق بخوانید. :2تمرین 

ْ ااَّْوَّ و  قَّ ْيَِّْْهْالل ْْٰلَّیاِْْل  ِئذ  مَّ ْْو  مَّ لَّ ل َّْْالس َّ ضَّ ْْوَّ ُهم   ِ ْيَّْْاُنواٰکْْامْْٰعَّ ونَّ ُر تَّ ْف 
ْاِْ ْْن  ݩݩݩ ُْْٰهوَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ِݧ ْْخِا ُجل  ٰرْْرَّ تَّ یْىاف  لَّ ِذًباِْهْالل ْْٰعَّ مْْٰکَّ ُنْْاوَّ ح  ِْ ْوْلَُّهْْنَّ ِم ِْبُمؤ  ْینَّ
ْ ْاَّْوَّ ُِ ْْن َّ ْاَّْْوݖ لَّكَّ ِْ ْاًداٰعْْه  ُْخولْٰا ُمودَّ ثَّ ٰمآْیْوَّ قْْٰفَّ ب  ْْیاَّ ْْوَّ مَّ و  ْْقَّ ُْْنوح  ُلِْْمن  ب  ْقَّ
ْ
َّ
ُكْٱ ُمل  ْيَّْْل  ِئذ  مَّ ْْو  ُ ٌّ حَّ مْْٰال  ح  کِْْٰنِْللر َّ ْوَّ ًمايَّْْانَّ یْو  لَّ ݫ ْْعَّ ٰکاِفرݭݫ

ْال  ْْينَّ س  ْیًراعَّ
ْٰسآ ًلاْءَّ ثَّ ُمْْمَّ و  قَّ ْْال  ذ 

ْال َّ ُبواْینَّ ذ َّ ْْااِتنْٰيْٰاْٰبِْْکَّ ْاَّْوَّ ُهم  ُفسَّ ْيَّْْاُنواٰکْْن  ِلُمونَّ ْظ 
ْ بَّت  ذ َّ ُمْْکَّ و  ْْقَّ ل ُْْنوح  سَّ ُمر  ْال  ْاِْْینَّ ْقْْٰذ  ََّ ْْا ُهم  ْاَّْْلَّ ُْْتوُهم  ٰلُْنوح  ْْخاَّ ُقونَّ ت َّ ْتَّ
ْ ْْاِاٰذْْوَّ ِلمَّ ْْعَّ يْ ْااِتنْٰيْٰاِْْٰمن  هًْْٰئاشَّ ذَّ خَّ ًواْاات َّ َُ ݖُْْه ݩݩݩݩݩٰ ݧ ُْاولݧ ِْْئكَّ ُهم  ٰذْْلَّ ْعَّ ُْمه ْْاب  ْین 
ْٰ ِ ْْاِتْجَّ ن  یْعَّ   ت 

ْْال َّ عَّ َّ مْْٰوَّ ح  ُهِْعبُْْٰنْالر َّ یَّْْوْادَّ غَّ ْاِِْْبِْبال  ُِ ْٰکْْوْن َّ ُ ُهْْانَّ ع  ِتي ًْْوْوَّ
 
ن ْامَّ

اِْاَوٰذا و  اَّ ًةْْرَّ ِْْتٰجارَّ و  ًواْاَّ ه  اْْلَّ وݖ ض ُ فَّ ٰهاان  ی  ِْْالَّ ُکوكَّ رَّ تَّ ْْٰقآِئًماْوَّ دَّ  ِ ْٰماِع ِهُْْقل  ْْالل ٰ ر  ی  ْتَّ
ِري ْْٰايْٰ کَّ ْْاِان ْْٰآزَّ ُركَّ ِ ِْبُغٰلُْنبَّش  ْْام  ُِ ُم یْٰيَّْْوْاس  ْْیح  م  ل ْْلَّ عَّ ج  ْْوْلَُّهْْنَّ ُلِْْمن  ب  ِمی ًْْقَّ ْاسَّ
ْ م ْٰوَّ ْْااَّ ن  ْاْْٰمَّ نَّ ِملَّْْمَّ عَّ ُهْْاِلًحاٰصْْوَّ لَّ آْوْفَّ َٰ نًْْٰءْجَّ ُحس  ْْیال  َُ ُقو َِّ سَّ ْْوْلَُّهْْوَّ ِرنِْْٰمن  م  ًرایُْْااَّ ْس 
 

نا کـریم آشـ  خوانی قرآن ها و قواعد روانبا یاري و توفیق خداوند، با کلیة عالمت
ی در حافظة ما جاي گیرد و بتوانیم تها و قواعد، به درسشدیم، براي اینکه عالمت

هر جاي قرآن کریم را بخواهیم، روان و بدون غلط بخـوانیم، الزم اسـت روزانـه    
 کریم را به صورت شمرده و با دقّت تمرین کنیم.چند صفحه از قرآن 
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 پرسش و تمرین 

 آید و براي رفع آن، چه باید کرد؟التقاءِ ساکنین، چه موقعی پیش می. 2

را به صـورت تحقیـق تمـرین نمـوده و مـوارد      « نحل»آیه از ابتداي سورة  11. 1
را بـا ذکـر دلیـل، مشـخّص     « اشباع و عدم اشباع هاءِ ضـمیر »و « حروف ناخوانا»

 نمایید.
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 سیزدهمدرس 

 وقف

عبارتی، ناچار است براي نفـس   نهر انسانی در هنگام صحبت نمودن و یا خواند

 خود، ادامه دهد. نتازه کردن، کالم خود را قطع، و سپس به صحبت یا خواند

گیـرد،  صورت می« قطع صدا که براي تازه نمودن نَفَس به قصد ادامة قرائت»این 

 گویند.می« وقف»را 

انتخاب محلِّ مناسب براي وقف »، دو مسأله مطرح است، یکی «وقف»در رابطه با 

نحـوة وقـف   »گیـرد و دیگـر   که در مبحث تجوید، مورد بررسی قرار می« نمودن

 شویم.می آشناکه در این درس با آن « نمودن بر آخر کلمات

 نحوة وقف نمودن بر آخر کلمات

متحـرک بـودن    باشد و در صـورت جایز نمی« وقف بر متحرّک»در قرائت قرآن، 

وقدفِْاسدکان،ْ»ه مهمترین آنهـا، عبارتنـداز:   آید کآخر کلمه، ت ییراتی به وجود می
ْوِْالحاق  .«ِابدَا

ْٰ)دو یا یکی از حروف مدّي  (ددݨݨݨݨݨݨݨ ْ)ددنکته: اگر در آخر کلمه حرف ساکن  ݧ ْیݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥدْا،ْددݨݨݨݨݨݨݨݨݧ ݧُد،ْدݭݭݭݭݪݪݪ   و(ْݨݨݨݨݨݧ
شود و به همان صـورت،  قرار گیرد، در هنگام وقف، هیچ ت ییري در آن داده نمی

 شوند، مانند:خوانده می

ْ ِذر  ن  اَّ ْفَّ ٰقْْ-ُقم  لَّ طَّ ان  ُخلْ ْ-اْفَّ ْاد  تْ وَّ َّ ِ ٰلْ-یْیْجَّ ِرُفواوَّ ْخُتس 
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 وقف اِسکان

ْدددددݨݨݨݨݨݨَّْدد»،اگر حرف آخر کلمه، متحرّک «ساکن کردن»، یعنی: «اِسکان» ْددددݭݭݭݭݪݪݪݪݪݪݭِ و یا داراي  «ݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦُ

ْددد»تنوین کسره یا ضمّه  ْددددݭݭݭݭݪݪݪݪݪ   مانند:  ؛گرددباشد، در هنگام وقف، ساکن می «ݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݦݦݨݦ 

ْ ق  َّ ِ ُم ُْهًدیِْلل  ْ شود:هنگام وقف میْینَّ ق  َّ ِ ُم ُْهًدیِْلل   ین 

ُخُمورِْٰعْ  ِ ُةْا خُْٰعْ شود:هنگام وقف میْاِقبَّ ُةْاِ  ْاِقبَّ  ُمور 

ْاِاي ْٰ ْْكَّ ع  َِّ ْاِاي ْٰ شود:هنگام وقف میْیُنْنَّس  ْْكَّ ع  َِّ ْنَّس   ین 

ْ ظ  ْعَّ ظ   ْحَّ ْ شود:هنگام وقف میْیم  ظ  ْعَّ ظ   ْحَّ  یم 

ْ ْع  ُْحور  ْوَّ ْ شود:هنگام وقف میْین  ْع  ُْوُْحور   ین 
 ها:نکته
شـود  اگر حرف آخر کلمه، مشدّد باشد، در هنگام وقف، حرف آخر ساکن می. 2

 ماند و باید با شدّت تلفّظ شود، مانند:میولی تشدید آن باقی 

ْ ُهن َّ لَّ م  ْ شود هنگام وقف میْْحَّ ُهن   لَّ م   حَّ

ْ ر ُ قَّ َِّ ُمس  ْال  ِئذ  مَّ و  ْ شود هنگام وقف می يَّ ر   قَّ َِّ ُمس  ْال  ِئذ  مَّ و  ْيَّ
باشـد، در هنگـام    اگر حرف آخر کلمه، واو مفتوح و حرف قبل از آن مضموم. 1

صورت واو مدّي )واو ساکن ماقبـل مضـموم(   گردد، در نتیجه به وقف، ساکن می
 شود، مانند:خوانده می

ْ  ُهو شود هنگام وقف می  ُهوَّ
 

و همچنین اگر حرف آخر کلمه، یايِ مفتوح و حرف قبل از آن مکسور باشد، در 
گردد، در نتیجه به صورت یايِ مدّي )یاءِ سـاکن مـا قبـل    هنگام وقف، ساکن می
 شود، مانند:مکسور( خوانده می

ْ ْ شود هنگام وقف می  ِهیَّ  یه 
 

در هنگام وقف بر کلماتی که حرف آخرشان واو مشدّد ما قبل مضموم یادسپاری:

ُ و  ْ»باشدویايِ مشدّد ماقبل مکسور می ْد،ْنَّْعَّ تشدید حرف آخرحتما  دقّت شود که«ِبی  

ْ»آورده شود  ِبی  
،ْنَّ ُ و   ْعَّْ»و به صورت واو و یاي ساکن  «عَّ ِبی  ،ْنَّ  خوانده نشود. «ُ و 
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 وقف ابدال

باشـد در   «ةْ-ددةْ»اي تاء گـرد  ، اگر حرف آخر کلمه«تبدیل کردن»، یعنی: «ابدال»
ْ»هنگام وقف، تبدیل به هايِ ساکن   ِ  شود، مانند:می «ه ْْ-د

قْ  لاَّ ْٰیُمواْالص َّ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ْݧ قْ  شود: هنگام وقف می  وةَّ لاَّ ݩݩݩݩݩݩْٰیُمواْالص َّ ݧ ْݧ  وه 
ٰحْ ِةْفِیْال  ٰحْ شود: وقف میهنگام  اِفرَّ ه ْفِیْال   اِفرَّ

ٰوْ ِتْال  عَّ قَّ ُةْوَّ ٰوْ شود: هنگام وقف می اِقعَّ ِتْال  عَّ قَّ ْوَّ  ِ  اِقعَّ

ًةْٰوْ ک َّ ْدَّ ة  ًةْٰوْ شود: گام وقف مینه اِح َّ ک َّ ه ْدَّ  اِح َّ

ْٰخْ ل 
خ  ْنَّ ة  ْٰخْ شود: هنگام وقف می اِويَّ ل 

خ  ْنَّ  ِ  اِويَّ

ْ ة  دَّ صَّ ُْمؤ  ِهم  ی  لَّ ْ شود: هنگام وقف می عَّ ِهم  ی  لَّ ده ْْعَّ صَّ  ُمؤ 
باشد، در هنگام وقـف،   «دْدݨݨݨݨًْددد»و همچنین اگر حرف آخر کلمه، داراي تنوین فتحه 

 شود، مانند:تنوین حذف شده و تبدیل به الف مدّي )صداي کشیده فتحه( می
ِْٰ ع  ِْٰ شود:هنگام وقف می  ْْاًبااَّ ع   اابْٰاَّ

 یُهٰدْ شود: هنگام وقف می  ُهًدیْ
آشِعْ ݩݩٰ ݧ ݧ ݧ آِعش شود: می هنگام وقف  ًءْݧ ݩݩݩٰ ݧ ݧ ݧ  اٰءْݧ
 وقف اِلحاق

براي حفظ حرکتِ حرفِ آخـرِ  « اضافه کردن حرفی در آخر کلمه»، یعنی: «اِلحا »
 کلمه و یا حفظ توازن در آخر آیات.

 باشد.وقف اِلحا  در کتابت قرآن رعایت شده و شامل موارد زیر می
 در هفت کلمه ذیل:« اِلحا  هاءِ سکت»الف: 

ْ ِده  َِّ ْْ-ِاق   ِ َّ ِ تَّسَّ ْيَّ م  ِْْٰ-لَّ ِْک  ِ ِْحٰسْْ-اِبيَّ  ِ ْمْْٰ-اِبيَّ  ِ ٰطْْ-اِلیَّ ُْسل   ِ ْمْْٰ-اِنيَّ  ِ ْاِهیَّ
 شود.هاءِ سکت در حالت وقف و وصل خوانده می یادسپاری:

اْ درکلمات:«الف الحا »ب:  نَّ ِ َّْلْْٰ-اَّ ْْ-اِْک
َّ
ونَّْٱ ُِ ْْ-اْلظ ُ

َّ
ُسوَِّْٱ ْْ-خْلر َّ

َّ
بْ ٱ اْلس َّ ٰلْ-يلَّ اْسَّ ٰوْْ-اِسلَّ اݭݭْ ارقَّ  2يرَّ

                                                           
د»مراد، الف  .2 ْارْ ٰوْقَّ د»سورة انسـان آمـده اسـت و الـف      21باشد که در آخر آیه اول می «ايرَّ ْارْ ٰوْقَّ دوم،  «ايرَّ

روي الف هاي با رسم الخط عربی، براي راهنمایی قاري، باشد. در قرآناضافه بوده و همیشه ناخوانا می
 اند.این هفت کلمه، دایرة بیضی شکل قرار داده
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شـود و در حالـت   الف کلمات فو ، تنها در هنگام وقف خوانده مـی  یادسپاری:
 شود.وصل خوانده نمی

 وقف به حرکتن وصل به سکون
 وقف صحیح بر دو رکن استوار است:

 گیرد.قطع صدا که براي تازه نمودن نَفَس و ادامة قرائت صورت میـ  2

 گیرد.می اي که بر آن، وقف صورتساکن کردن حرف آخر کلمهـ  1

حال اگر قطع صوت، براي تازه نمودن نفس صورت بگیرد ولی حرف آخر کلمـه  
 باشد.خواهد بود و صحیح نمی« وقف به حرکت»ساکن نشود، 

و همچنین اگر حرف آخر کلمه، ساکن شود ولی قطـع صـوتی صـورت نگیـرد،     
 باشد.خواهد بود و این نیز صحیح نمی« وصل به سکون»

باشـد و فقهـاي بزرگـوار در    ر هنگام قرائت نماز، الزم مـی رعایت این دو نکته د
 اند.هاي عملیه، بدان اشاره کردهرساله

احتیـاط  »فرماید: ( می2333در رسالة عملیة خود )مسأله  حضرت امام خمینی
ننماید و معنی « وقف به حرکت و وصل به سکون»آن است که در نماز  2مستحب

اي را بگویـد و بـین آن   بر یا پیش آخر کلمهوقفِ به حرکت آن است که زیر یا ز
حمْٰکلمه وکلمة بعد  فاصله دهد، م ال  بگوید: حیِم()الر َّ حیِم(ومیم  نْالر َّ را زیر  )الر 

ین(ِْكْ)مالِْبدهد و بگوید:  وِمْالدد  ؛ و معنی وصلِ به سکون، آن است که زیر یا زبر يَّ
کـه بگویـد:    بچسباند، م ل آناي را نگوید و آن کلمه را به کلمة بعد یا پیش کلمه

حمْٰ ْ)الر َّ حیم  (و میم  (نْالر َّ ین(ِْكْ)مالِْرا زیر ندهد و فورا   )الرحیم  وِمْالد   «.را بگوید يَّ
اند، چرا نموده« حرکت به وقف»بعضی از مراجع تقلید، تأکید بیشتر بر انجام ندادن 
هلل وحیـد  باشد؛ از جمله آیت اکه بر خالف اصول عربیّت )قواعد زبان عربی( می

احتیـاط واجـب آن   »فرمایـد:  رسالة عملیة می 2320خراسانی )دام عزه( درمسأله 
 «.است که در نماز، وقف به حرکت ننماید

                                                           
باشـد، چـرا کـه پیوسـتگی     وصل به سکون در آخر آیات و یا جمالت، قابل پذیر  و معمـول مـی   .2

ا>باشد؛ مانند: رود و جمله مفهوم میکلمات از بین نمی ِْاي  اْكَّ ِْاي  ْوَّ ُبد  ع  ْنَّ ْْكَّ عین  َِّ ؛ ولی وصل به سـکون  <نَّس 
رود و جملـه  باشد، چرا که پیوسـتگی کلمـات بـه کلـی از بـین مـی      اي قطعا  جایز نمیدر آخر هر کلمه

ا>گردد؛ مانند: نامفهوم می ،ِاي  اْك  ِْاي  ،ْوَّ ُبد  ع  ْنَّ ْْ،ك  عین  َِّ  )مؤلف( .<نَّس 
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 پرسش و تمرین 
 وقف را تعریف نموده و نحوة وقف کردن بر آخر کلمات را توضیح دهید.. 2

 وقف به حرکت و وصل به سکون یعنی چه؟. 1

 قرائت و بر آخر آیات، وقف و نحوة وقف را روشن سازید.را « قیامت»سورة . 0



 

 

 

 : جهت مطالعهخاتمه

به صورت فشرده با سـیر تکـاملی خـط    گفتار  قرآن آموزان عزیز، در قسمت پیش
 د.یکریم، آشنا شدگذاري قرآن  عرب، نگار  و عالمت
ها که در قرن دوم هجري به بعد  هایی از رسم الخط قرآن براي آشنایی بهتر، نمونه
ایم؛ بعضـی   هاي ایران و خارج از ایران وجود دارد را آورده نوشته شده و در موزه

باشد، هرچند در انتساب  ها، منسوب به ائمه ارهار)علیهم السالم( می از این نسخه
ائمه ارهار)علیهم السالم( جاي شک و تردید است ولی در قـدمت   ها به این قرآن
 باشد. ها، جاي شک و تردید نمی این قرآن

الخـط امـروزي    هاي با رسم براي استفاده بهتر از این تصاویر، معادل آن را از قرآن
ایم، تا با تطبیـق کلمـه کلمـة     باشند آورده کنندگان محترم با آنها آشنا می که مطالعه

 گذاري قرآن کریم، بهتر آشنا شوند. با سیر تکاملی خط، نگار  و عالمتآنها، 
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 .2اي از رسم الخط قرآن که در قرن دوم هجري نوشته شده است ـ نمونه 2
 باشد، سورة هود می 27تا  23این تصویر قسمتی از آیات 

 
 

 ایم. الخط امروزي آورده براي آشنایی بهتر معادل آن را از رسم

 

                                                           
نوشتة رامین  03هاي منسوب به خط ائمه معصومین)علیهم السالم( صفحه  هایی نفیس از قرآن . به نقل از برگ2

 نژاد. رامین
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در  کـه در مـوزة امـام رضـا     از مصحف منسوب به امام علـی ـ برگی   1
2، سورة مبارکه حجر(19تا ابتداي آیة  27شود )آخر آیة  مشهد نگهداري می

 
 

 
 

 ایم. الخط امروزي آورده براي آشنایی بهتر معادل آن را از رسم
 

 

                                                           
 .722. رسم الخط مصحف، نوشتة غانم قدوري الحمد، ترجمة یعقوب جعفري،   2
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به تـاریخ چهلـم هجـري در کتابخانـه      ـ سورة حمد، منسوب به امام علی  0

باشد؛ هرچند در انتساب آن بـه حضـرت    ( می02آستان قدس رضوي )به شماره 
گزاري حرکات، بعد از زمان آن حضـرت   جاي شک است، چرا که نقطه علی

؛ البتـه ایـن   2انجام شده است ولی در انتساب آن به قرون اولیه جاي شکی نیست
 اب را بعدًا اضافه کرده باشند.امکان وجود دارد که نقطة اعر

 

 

                                                           
نوشتة رامین  230هاي منسوب به خط ائمه معصومین)علیهم السالم( صفحه  هایی نفیس از قرآن . به نقل از برگ2

 نژاد. رامین
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سورة مبارکه  2تا میانة آیه  0)آخر آیة  ـ قرآن خطی منسوب به امام حسین  3
 2، کتابخانه آستان قدس رضوي.42سبأ( تصویر شماره 

 

 
 

 ایم. الخط امروزي آورده براي آشنایی بهتر معادل آن را از رسم
 

 

                                                           
نوشتة رامین  211لیهم السالم( صفحه هاي منسوب به خط ائمه معصومین)ع هایی نفیس از قرآن . به نقل از برگ2

 نژاد. رامین
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 .2موزة هنرهاي اسالمی قاهرهدر  ـ قرآن خطی منسوب به امام صاد  1
 باشد. سورة کهف می 223این تصویر قسمتی از آیه 

 
 

 
 

 ایم. هاي امروزي آورده الخط قرآن براي آشنایی بهتر معادل آن را از رسم
 

 

                                                           
 .241. همان، صفحه 2



 

 

 
 بخش اول: روانخوانی قرآن کریم ▪ 81

 

ـ برگی از یک مصحف به خط کوفی مربوط بـه اواخـر قـرن دوم هجـري کـه        2
هاي شرقی بـه شـماره    مرکز بررسیگذاري اعراب دارد، در لنینگراد کتابخانه  نقطه
 2شود. نگهداري می 011

 

 
 

 ایم. هاي امروزي آورده الخط قرآن براي آشنایی بهتر معادل آن را از رسم
 

                                                           
 .710. رسم الخط مصحف، نوشتة غانم قدوري الحمد، ترجمه یعقوب جعفري،   2
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ـ سورة عصر و همزه از قرآن با خط ابوالحسن علی بن هالل مشهور به ابن  7
است  ترین قرآنی هجري نوشته شده است، این خط قدیمی 092اب که در سال بوّ

 باشد. هاي موجود در زمان ما، بسیار نزدیک و هماهنگ می الخط قرآن که با رسم
 

 
 



 

 

 

 خوانی قرآن کریمای روانهای چهارگزینهپرسش

سهورۀ قهرآن    114سوره از  22حروف مقطّعهن حروفی هستند که در اوائل . 1
 کریم آمده است و باید آنها را .... بخوانیم.

 ب( بدون همزه       الف( به صورت قطعه قطعه و هر حرفی با اسم عربی آن
 د( هر سه مورد صحیح است.    ج( با مدّ و کشش بیشتر

 شوندندر هنگام قرائت حروف مقطّعه.....اسامی حروفی که به همزه ختم می. 2

 شود.ب( همزة آنها خوانده نمی    شوند.با مدّ و کشش بیشتر خوانده میالف( 
 صحیح است. یمد(الف و ج     شوند.ج( به صورت قطعه قطعه خوانده می

 ربارت است از :« کهیعص»نحوۀ خواندن حروف مقطّعه . 3

 ب( کاف، هاء، یاء، عین، صاد.   الف( ک، هـ، ي، ع،  
 ، ي، عین، صاد د( کاف، هـ  ج( کاف، ها، یا، عین، صاد

اّولین شخصهی بهود کهه قهرآن را بهرای صهحت قرائهت مسهلمانانن          ..... 4
 گذاری نمود. رالمت

 ب( ابواالسود دُوئلی  الف( خلیل بن احمد فراهیدي
 د( زید بن اابت   ج( نصر بن عاصم

 در قرآن به کار رفته است. هایی هستند که...هان شکلرالمت. 5

 ب( براي زیبایی عربی بودن خط قرآنالف(به خارر 
 د(هر سه مورد صحیح است.   ج( براي صحّتِ قرائت

 درزبان ررآن ربارت است از:« حرکات». 6

 ب( الف مدّي، یاء مدّي، واو مدّي   الف( فتحه، کسره، ضمّه
 د( هر سه مورد صحیح است.   ج( سکون، تشدید، تنوین

 گویند که ..........را به این جهت فتحه می دد(ݨݨݨݨݨݨݦݦݦݨݨَّْ)دددرالمت فتحه . 7

 شوند.ها یک بار گشوده میالف( در هنگام تلفظ حرف مفتوح، لب
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 گرفته شده است.« الف»ب( شکل آن از حرف 
 د( هر سه مورد صحیح است. گیرد.ج( روي حرف مفتوح قرار می

بهه  ن «یک بار به هم پیوستنن یک بار گشودنن یک بار شکسهتن »تعاریف .  8
 باشد؟های ذیل میترتیب مربوط به کدام یک از سری رالمت

 ب( فتحه، ضمّه، کسره.   الف( فتحه، کسره، ضمه.
 د( کسره، فتحه، ضمّه.   ج( ضمّه، فتحه، کسره.

ْ)دددگذاری این رالمت رلّت نام. 2  به کسره به این است که............ دد(ݭݭݭݭݭݪݪݪݪِ

 گیرند.ها حالت شکستن به خود میحرفِ مکسور، لب ظالف( در هنگام تلفّ
 فارسی کمی تفاوت دارد.« اِ»ب( صداي کسره عربی با صداي 

 باشد.ج( صداي کسره عربی متمایل به حرف یاء می
 د(هر سه مورد صحیح است.

 صحیح است؟« ضمّه»کدام یک از ربارت ذیلن در رابطه با . 11

 شوند.ها به هم پیوسته میالف( در هنگام تلفظ حرف مضموم، لب
 باشد.می« حرف واو»ب( صداي ضمّه عربی، متمایل به صداي 

 گرفته شده است.« واو»از « ضمه»ج( شکل 
 ت.د( هر سه مورد صحیح اس

 شود که...به حرفی گفته می« حرف مدّی». 11
 ب( بعد از آن، سبب مدّ آمده باشد.     الف( با عالمت مدّ، مشخص شده باشد

 د( هر سه مورد صحیح است.      مدّ و کشش حرکتِ حرفِ قبل شود ج( باعث

ٰمْ»در ربارت  .12 ْ اُْاوتفَّ ݫ ْݫ ْْيُتم  ی  ْشَّ ِِْٰمن  مَّ ْفَّ یْٰء  حَّ نْ اُعْال  چند حرف مدّی )صدای  «ايْٰوُةْالد ُ
 کشیده( به کار رفته است؟

 7د(   9ج(    4ب(   2الف( 
کسره( به کار رفته در کدام یک از کلمات ذیلن یاء مدّی )صدای کشیده . 13

 است؟

ْالف(  ر  ی  ْب(  تَّ ظ  ْعَّ ٰدْج(  یم   د( الف و ب صحیح است. یهَّ
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 صحیح است؟« واو مدّی»کدام یک از تعابیر ذیلن در رابطه با  .14
 ب( واو ساکن ماقبل مضموم  الف( واو ساکن ما قبل مفتوح
 د( واو مضموم ما قبل مفتوح  ج( واو مضموم ماقبل مضموم

بهه صهورت درشهت و    « الف مهدّی »در کدام یک از سری کلمات ذیلن  .15
 شود؟غلیظ ادا می

ٰوْالف(  لَّ ٰصْصَّ ٰعْاُت،ْاَّ ،ْمَّ ْابَّ ِْٰب(   اِیشَّ ْاُف،ْٰحْاُت،ُْيٰطْاِفٰقُْم ََّ  ا

ْالِْاِت،ْٰخُْحُجٰرْج(  ْ،ْٰغْكَّ ،ْقْٰٰعْد(    اِلبَّ دَّ ٰوْاهَّ ،ْرَّ لَّ ْاتَّ  اِسیَّ
 گویند که...به حرفی می« حرف ساکن» .16

 ب( داراي عالمت سکون باشد.         حرکتی نداشته باشد گونهالف( هیچ
 د( هر سه مورد صحیح است.       ج( با حرف قبلش به یک بخش خوانده شود.

ددددد)د.. و به حرفی که دارای این رالمت...(ددݨݨݨݨݦݦݦ ْدددد)به این رالمت  .17 .. .باشهدن  (دݨݨݨݦݦݦ 
 گویند. می

 ، سکون.سکونب(    الف( ساکن، سکون.
 د( ساکن، ساکن.   ج( سکون، ساکن.

 گویند که...به حرفی می« حرف ساکن» .18
 ب( اصال  خوانده نشود. گونه عالمتی نداشته باشد.الف( هیچ
 د( الف و جیم صحیح است.  گونه حرکتی نداشته باشد.ج( هیچ

اگر حرفی تکرار شودن اولی ساکن و دومی متحرک باشد برای..... اولهی   .12
 کنند.می« ادغام»را در دومین 

 ب( زیبایی در نگار    الف( سهولت در تلفظ.
 د( هر سه مورد صحیح است.   ج( جاي کم گرفته شدن.

ْ»ربارت  .21 ن َّ قَّ دَّ  ص َّ َِّ  شودنبه چند بخش خوانده می «لَّ
 بخش 4د( بخش 7ج(   بخش 1ب(   بخش 2الف( 
قرار گیردن حروف مهدّی را بایهد بهیش از     هرگاه بعد از حروف مدّین.... .21

 حالت طبیعی مدّ و کشش داد.
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 ب( همزه وصل   الف( حرف ساکن
 د( هر سه مورد صحیح است.    ج( عالمت مدّ

ْْْ)رالمت مدّ  .22  باشد. گیرد تا نشانگر......ن روی حروف مدّی قرار می(ݡݖ
 ب( صداهاي کشیده الف( مدّ و کشش بیشتر حروف مدّي 

 د( هر سه مورد صحیح است.  ج( خوانا بودن حروف مدّي
نون ساکن زائدی است که برای... نوشهته نشهده ولهی خوانهده     «: تنوین» .23
 شود. می

 ب( سهولت در تلفظ،      الف( این که با نون اصلی کلمه اشتباه نشود،
 د( هر سه مورد صحیح است.          گرفته شدن،ج( زیبایی و جاي کم 

 نون ساکن زائدی است که........«: تنوین» .24
 شودب( جانشین حرکات می  شودالف( نوشته نشده ولی خوانده می
 د( الف و باء صحیح است.  شودج( نوشته شده ولی خوانده نمی

 شوند.خوانده نمیکه...  باشدمی «یْ-وْ-َْ-ا» حرف حروف ناخوانانچهار .25
 هیچ جاي قرآن، رب( د   الف( براي زیبایی نوشته شده ولی

 د( نوشته نشده و لذا   ج( در بعضی از کلمات قرآن،

ُقواْاهلُلْ»در ربارت  .26 ْات َّ  چند حرف ناخوانا به کار رفته است؟ «وَّ
 حرف 2د(          حرف 3ج(      حرف 1ب(   حرف 0الف( 
 الف جمعن الفی است که... .27

 کند.ب( دو کلمه را با هم جمع می گیرد.الف( بعد از واو آخر کلمه قرار می
 د( هر سه مورد صحیح است. ها ناخوانا می باشدج( بعضی وقت

 در کدام یک از کلمات ذیلن دو حرف ناخوانا به کار رفته است؟ -28

ْݖُاولالف(  ݩݩݩݩٰ ْئِْݧ ْقْٰب(  ْكَّ ذَّ خَّ ِ ْٰج(  اُلواْات َّ یْال لَّ ص  ْيَّ  د( الف و ب صحیح است. ارَّ

ُخولْٰ»حروف ناخوانا در ربارت  .22  ِ ُحِفْا ِفیْالص ُ  باشد.به ترتیب ذیل می «یلَّ
 ب( ي، ا، ل، ا، ي.    الف( ا، ل، ا، ي.
 د( ي، ا، ل، ا، و، ي.    ج( ا، ل، ا، و، ي.
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ْ»هرگاه بعد از  .31
َّ
ْٱ  تعریف یکی از حروف شمسی قرار گیرد...... «َ 

 شود.الف( الم تبدیل به حروف شمسی شده و در حروف شمسی ادغام می
 شود.شود و حروف شمسی با عالمت مربوره خوانده میب( الم خوانده نمی
 صحیح است. یمد(الف و ج   شود.ج( الم مشدّد می

در کدام یک از سری کلمات ذیلن مجموراً شش حرف ناخوانا بهه کهار    .31
 رفته است؟

ْالف(  ُتِمنَّ ِذیْاؤ 
ل َّ ،ْاَّ َّ ٌّ حَّ ُمواْال  ُِ ک  ْٰب(    تَّ ب ُقر  ِویْال  ْذَّ ُقواْاهللَّ  .ی،ِْات َّ

ِْٰج(  ِک ،ْلَّٰذُْاوُتواْال  ٰذْابَّ عَّ  صحیح است. یمد( ب و ج  .اِبْآِئُقواْال 
 هرگاه بعد از حروف مدّین همزۀ وصل قرار گیردن حروف مدّی... .32

 شود.الف( با حرف ساکن بعد از همزة وصل به یک بخش خوانده می
 شود.ب( با همزة وصل به یک بخش خوانده می

 شود.د( خوانده نمی شود.ج( با حرکت کوتاه خوانده می
 باشد؟اخوانا میاز حروف ن« حروف واو»در کدام یک از کلمات ذیلن  .33

ٰوْالف(  لَّ کب(  .اُتْصَّ ݩݩݧْٰزَّ ݧ ݧ ݧ ُْٰاولج(  وُةْݧ ݩݩݩݩݧ ݧ  د( هر سه مورد  یݧ
ْفِی»در ربارت  .34 ُکم  لَّ ِقٰصْْوَّ یْٰال  ْيْٰاِصْحَّ بْْٰآوة  ل  خَّ  ِ چند حرف ناخوانها بهه    «اِبُْاولِیْا

 کار رفته است؟
 حرف 4د(         حرف 7ج(      حرف 2ب(   حرف 1الف( 

ْ»همزۀ وصل در  .35  َ  باشد.تعریف همیشه.... و در اسماء همیشه.... می «ا
 ب( مفتوح، مکسور.   الف( مکسور، مفتوح
 د( مفتوح، مضموم   ج( مفتوح، مفتوح

 همزۀ وصلن الفی است که.... .36
 الف(همیشه ساکن بوده و  باید به کمک حرف متحرک قبل از خود، خوانده شود.

 شود.ولی در وسط کالم، خوانده نمیشود ب( در ابتداي کالم، خوانده می
 رود.صل کردن دو کلمه به کار میج( براي و

 د( هر سه موردصحیح است.
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نَّْ»در ربارات « حروف مدّی»خوانده نشدن .37 ب َّ ْرَّ ِض،ُْذوالعَّ ر  خَّ ،فِیْاِ  ِشف  ْاْاک   «ِشْر 
 باشد.به جهت... می
 ساکنین.ب( رفع التقايِ   بودن حروف مدّي.« والی»الف( از حروف 

 د( هر سه مورد صحیح است.  ج( تبدیل شدن صداهاي کوتاه به کشیده.

قْ »ربارت  .38 ْاَّ ْیُمواْالوَّ ݩݩݩْٰلص َّ ݧ ݧ ْاْٰݧ ْوَّ کوةَّ َّ َ ݩݩݧُْٰتواْال ݧ ݧ ݧ ْݧ  شود؟به چند بخش خوانده می «وةَّ
 بخش 22د(  بخش 12ج(       بخش 21ب(      بخش 20الف( 
 به کار رفته است؟« پنج حرف ناخوانا»درکدام یک از سری کلمات ذیلن  .32

ُحْالف(  ِفیْالص ُ خُْلَّ ݩݩݩݩݩْٰولِفْاِ  ݧ ݧ ْب(    .یݧ ُقوْاهللَّ ْات   .وَّ

ٰرْج(  تَِّبُقواْالص ِ اس  ْفَّ  د( هر سه مورد صحیح است.   .اطَّ
 قرار گیرد...« حروف مدّی»ن بعد از «هاءِ ضمیر»هرگاه  .41

 شود.ب( هاءِ ضمیر، ساکن می شوند.خوانده نمیالف( حروف مدّي 
 شود.هاءِ ضمیر، اشباع می  شود.ج( هاءِ ضمیر، اشباع نمی

اشهباع...  « هاءِ ضمیر»قرار گیردن « همزۀ وصل»ن «هاءِ ضمیر»هرگاه بعد از  .41
 شود.همزۀ وصلن خوانده می

 شود و باب( می  شود و با حرف بعد از الف( می
 شود و باد( نمی  ا حرف بعد از شود و بج( نمی

 «.........هاءِ ضمیر»قرار گیردن « حرف ساکن»ن بعد از «هاء ضمیر»هرگاه  .42
 شود.ب( اشباع می شود.الف( با حرف ساکن قبل از خود خوانده می

 شود.د( ساکن می    شود.ج( اشباع نمی
 گردد؟همگی اشباع می« هاء ضمیر»در کدام یک از سری کلمات ذیلن  .43

ْالف(  ِِ ِم و  ،ُْخُذوُه،ِْلقَّ ُِ عَّ ُسولَُّهِْعبْٰب(   .مَّ ،ْرَّ ُِ  ِ  .اِدِه،ْعَّ

ِْٰف ْج(  ،ِْلفَّ ُِ ب َّ ،ْرَّ ِِ ِِ ط  ْٮیْبَّ ْفْ د(   ُِ لَُّهْیهَّ و  ،ْحَّ ُِ ق َّ ،ْحَّ ُِ ُم  .اْاس 
 شود؟اشباع می« هاء ضمیر»در کدام یک از کلمات ذیلن  .44

ُدْالف(  م  حَّ ْب(    .لَُّهْال  ِِ ِي  .ُيغ 

ْج(  ِِ ی   کدام.د( هیچ    .ِالَّ
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 آید.پیش می« التقایِ ساکنین»ن ....... قرار گیردن «تنوین»هرگاه بعد از  .45

ْ»الف( 
َّ
ْٱ  ب( حرف ساکن،  تعریف، «َ 

 د( هر سه مورد صحیح است.   ج( همزة وصل،
بْٰ»قرائت صحیح ربارت  .46 بِْٰمص  ِمص  ْال   باشد.کدام گزینه می «اُحْاح 

بْٰالف(  بِْٰمص  ِمص  بْٰب(   .اُحْاُحْال  بِْٰمص  ِمص  ل  ْاَّ  .اُحْاُحن 
بْٰج(  بِْٰمص  ِمص  ل  ْاَّ بْٰد(   اُحْاح  بِْٰمص  ِمص   .اُحْاُحِنْال 
 یعنی:« وقف» .47

 الف( قطع صوت به منظور تجدید نفس و ادامة قرائت.
 ب( قطع صوت به منظور ساکن نمودن حرف آخر کلمه.

 د( هر سه مورد صحیح است.  ساکن نمودن حرف آخر کلمه.ج( 

لْٰ»نحوۀ وقف نمودن بر آخر کلمات  .48 ٰمآبَّ ،ُؤا،ْسَّ ُه،ْءَّ دَّ ب  آباْْٰعَّ ْدݨݦݨݨݨݨݨݦٰ به ترتیب ذیل  «ِئِهن َّ
 باشد. می

 ب( ابدال، ابدال، ابدال، بدون ت ییر. الف( اسکان، اسکان، اسکان، اسکان.
 د( اسکان، ابدال، ابدال، اسکان.  ج( اسکان، ابدال، اسکان، اسکان.

ݧًدددد»نحوۀ وقف نمودن بر آخر کلماتی که به تنوین فتحه  .42 شوندن ن ختم می«دݨݨݨݨݨݧ
 باشد.به قرار ذیل می

 شود.الف( تنوین حذف وحرف آخر، ساکن می
 شود.ب( تنوین حذف و به الف مدّي تبدیل می
 شود.ج( هیچ ت ییري درحرف آخر داده نمی

 شود.تنوین حذف و حرف آخر مفتوح مید( 
 آید؟پیش می« وقف بدون تغییر»در کدام یک از سری کلمات ذیلن  .51

ْالف(  ُِ قَّ ف  ْآبْٰاْْٰ-نَّ لْْٰ-ِئِهن َّ ْب(   ُؤابَّ ِذر  ن  اَّ ٰقْْ-فَّ لَّ طَّ ان  تْ ْ-اْفَّ َّ ِ  یجَّ
ْج(  هلُلْْ-ُهًدیْْ-ُهوَّ  د( الف و باء صحیح است.  .اَّ
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 درس اول

 

ْٱ>فَّْ ، ترتیل و تجوید قرآن کریم قرائت رَّ يَّس َّ اْتَّ ُءواْمَّ رَّ ْق  ُقر  ْال  اِمنَّ 2ِْن<ءَّ
 

 معنای قرائت

« خواندن»باشد؛ و  می «جمع کردن و به هم پیوستن»، در ل ت به معناي: «قرائت»
حروف و کلمات، کنار هم »گویند که در خواندن،  می« قرائت»را از آن جهت 

بازگویی الفاظ قرآن »؛ و در اصطالح این علم، عبارت است از: «شوند جمع می
 1«قرائت فرموده است. که پیامبر گرامی اسالم ای کریم به گونه

 پیدایش این علم، همزمان با نزول قرآن کریم و قرائت پیامبر گرامی اسالم
بوده است که قاریان و حافظان صدر اسالم، آن را  به پیروي از جبرئیل امین

به دو صورت شفاهی )حفظ سینه به سینه( و مکتوب )نوشتن کل قرآن به دستور 
 اند.  ( نقل نموده و به دست ما رساندهنظر پیامبر و زیر

 قرآن کریم قرائتشیوة 

ْ>، براساس آیة شریفة «شیوۀ قرائت قرآن کریم» ُقر  ْال  ِل ت ِ ْرَّ اوَّ ِتيءَّ ر  ْتَّ باید به  0ا<لًْدنَّ

 باشد.  «ترتیل»صورت 

                                                           
 .بخوانید( قرآناي که براي شما ممکن است از  پس به اندازه؛ )13. مزمّل/  2

 .12تاریخ و تعریف،    . فضلی، القراءات القرآنیه، 1

 (.و قرآن را با دقّت و تأمّل بخوان؛  )3. مزمل/  0
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 معنای ترتیل
می باشد؛ و در اصطالح  «تنظیم و ترتیب موزون»، در ل ت به معناي: «ترتیل»

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

گویاترین تفسیر از ترتیل، در فرمایش موالي متقیان حضرت علی بن 
ْ»آمده است: در عبارتی کوتاه  رالب ابی

َّ
رتيُلِْحفُظْٱ ياُنْالُحروِفْلت َّ ْبَّ  . 2«الُوقوِفْوَّ

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

 اقسام قرائت قرآن کریم
تحقیقن »هاي:  ، با توجه نوع قرائت )سرعت و کُندي(، به رو «قرائت ترتیل»

 پذیر  است.  امکان 1«حَدر و تدویر

 قرائت تحقیق
به حقیقت چیزی رسیدنن و به جاآوردن حقّ »، در ل ت به معناي: «تحقیق»

باشد؛ و در اصطالح قرائت، عبارت است از:  می «و زیادتی  چیزی بدون کم
با ررایت کامل قوارد ترتیلن بدون  نخواندن قرآن به صورت آهسته و آرام»

 «.کم و زیادتی
فاصله ایجاد نشود و یا  در این رو  باید دقت شود که میانِ اجزاي کلمه،

دیل به حروف مدّي نگردند؛ از این رو  براي آموز  قرآن، تمرین بت  حرکات،
 0شود. قواعد تجوید، استفاده می ملو ممارست زبان و ادايِ کا

                                                           
واداءُ »، 010،   27، و عالمه مجلسی در بحاراالنوار، ج 31،   2. فیض کاشانی، تفسیر صافی، ج  2

، این حدیث را به 139،   2، آورده است، وابن الجزري در النّشر فی القراءات العشر، ج «الحروف
عرِْ»صورت:  مَّ ْوَّ ْالُحروِف جويُد ْالُوقوفتَّ ُة آورده است، )حافظ محمد بن محمد دمشقی، مشهور به ابن  «فَّ

سالگی حافظ قرآن شد و داراي تألیفات در  23هجري در دمشق به دنیا آمد، در  712الجزري، در سال 
 در شیراز وفات یافت(. 400باشد، و در سال  علم قرائت، تجوید، حدیث و رجال می

 .131،   2قراءات العشر، ج ال. ابن الجزري، النشر فی  1

 .131و  132   . همان، 0
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 ؛«آموزشی و مجلسی»، بر دو گونه است: «روش تحقیق»
عد تجوید : بسیار ساده بوده و بیشتر براي آموز  صحیح قوا2«تحقیق آموزشی»

 شود؛ قرآن، به کاربرده می یلاص ةو لهج
اضافه بر رعایت قواعد ترتیل و تجوید، قرائت قرآن به صورت  :«تحقیق مجلسی»

باشد؛ بدیهی  تن یمی و استفاده از صوت و لحن مناسب و جذّاب، مدّ نظر می
 است که این نوع قرائت اگر با توجه به معانی آیات نیز باشد، تأایر بیشتري در

 1شنوندگان خواهد داشت.

 قرائت حَدر

باشد؛ و در  می 0«سرازیر شدن و سررت گرفتن»، در ل ت به معناي: «حَدر»

خواندن قرآن به صورت تُند و سریع به »اصطالح قرائت عبارت است از: 
 .«شکلی که در ررایت قوارد ترتیلن خللی وارد نشود

حرکات کوتاه نگردند و  در این رو  باید دقت شود که حروف مدّي، تبدیل به
ها از بین نروند؛ از این رو  براي قرائت قرآن در نمازهاي مستحبّی و  غَنّه

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

روایات اسالمی از خواندن قرآن با  رفتن اداي مناسب حروف نشود، چرا که در
 نهی شده است.  سرعت زیاد،
لْٰ»فرمایند:  می امام صاد  ًةْوَّ مَّ ذرَّ ْهَّ

ُ
أ ِْخُيقرَّ ْالُقرآنَّ رتيلًْإن َّ ُلْتَّ ت ِ  3«اِکنُْيرَّ

 قرائت نشود، بلکه باید به صورت ترتیل خوانده شود.( «هَذرَمَه»)قرآن به صورت 
 

باشد و همچنین به خَلط و درهم  می «گفتارسررت در »، به معناي: «هَذرَمَه»

                                                           
کنند؛ از  . بسیاري از قاریان و اساتید تجوید در مقام قرائت بر شاگردانشان از این رو  استفاده می 2

 استاد محمود خلیل الحصري، اشاره کرد. « صحف المعلّمالمُ»شی آموز ةتوان به دور این رو  می

 استاد عبدالباسط عبدالصمد، اشاره کرد.« صحف المُجَوّدالمُ» ةدورتوان به  . از این رو  می 1

 .137،   2ر فی القراءات العشر، ج ش. ابن الجزري، الن 0

 (. 0، حدیث 17، باب )کتاب  421،   3الشیعه، ج  رّ العاملی، وسائل. شیخ حُ 3
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 شود.  ریختن کلمات نیز هذرمه گفته می
 باشد.  نامطلوب بودن این نوع قرائت، به خارر عدم بیان صحیح حروف می

 قرائت تدویر
باشد؛ و در اصطالح  می «گرد کردن و دوره نمودن»، در ل ت به معناي: «تدویر»

 .2«درحالتی بین تحقیق وحَدر )معمولی( قرآنن خواندن »قرائت،عبارت است از: 
، مشهور گردیده «ترتیل»و این همان روشی است که امروزه بین عموم مردم به 

نوع قرائت با معناي اصطالحی ترتیل  است، شاید علّت آن، تناسب بیشتر این
 به معانی آیات نیز در آن شرط شده است.  باشد که توجه

است؛ و قرائت ترتیل، سه مرتبه « ترتیل»ئت قرآن، شرط اصلی در قرا یادسپاری:
در آنها « اصول ترتیل»دارد )تحقیق، حَدر و تدویر( و در هر سه مرتبه باید 

 رعایت شود. 
 

 ، دو چیز است: «اصول ترتیل»
 حروف به صورت آشکار و صحیح تلفظ شوند؛  :«بَیانُ الحُروف»ه 1

 ب براي( وقف و ابتدا. رعایت )و انتخاب محل مناس «:حفظ الوقوف»ه 2
براي  «رلم تجوید»در رابطه با ترتیل،  براي تحقق فرمایش حضرت علی

، تأسیس گردید تا «حفظُ الوقوف»براي  «رلم وقف و ابتدا»و  «بیانُ الحروف»
 تحقق پیدا کند. «قرائت ترتیل»با در نظر گرفتن اصول و ضوابط آنها، 

 معنای تجوید
باشد؛ و در اصطالح  می 1«تحسین و نیکو ساختن»، در ل ت به معناي: «تجوید»

ْ»: از قرائت عبارت است ُِ ق َّ حَّ َِّ ُمس ْوَّ ُِ ق َّ ْحَّ ِِ ِْاعطاِئ عَّ ْمَّ ِِ ِج خرَّ ِْمنْمَّ رف  ْحَّ  0«ِاتراُجُْکل ِ

                                                           
 .137،   2ر فی القراءات العشر، ج ش. ابن الجزري، الن 2

 . 123-121   ،همان.  1

؛ این تعریف گرفته شده از ابن الجزري 3-1. محمد صاد  قمحاوي، البرهان فی تجوید القرآن،    0
هُْفرماید:  باشد که می النشر می در  ِْاعطاُءْالُحْوَّ هاْْْْْْوَّ ق ُ ْْْروفْحَّ ِْْمنْصفة  هاْوَّ هالَّ ق ُ حَّ َِّ  .ُمس
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تلفظ هر حرفی است از مخرج آن، با در نظر گرفتن و رعایت حَقِّ حرف »
حروف نهفته است و باعث تمیز دادن  که در ربیعت 2)صفات ذاتی و مُمَیِّزه

حرف )صفات عارضی و مُحَسِّنه که بر اار ترکیب  قّحَستَشوند( و مُ حروف می
 . «گردد( شود و باعث روان و نیکو ادا شدن کلمات و آیات می حروف، عارض می

 است:  1شود که تجوید، شامل سه بخش با توجه به معناي تجوید، روشن می
 خارج حروف؛ـ شناخت و رعایت م2
 ـ شناخت و رعایت حَقِّ حروف )صفات ذاتی و مُمَیِّزه(؛1
 ـ شناخت و رعایت مستحقّ حروف )صفات عارضی و مُحَسِّنه(.0

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

 .0«مخارج و صفات )ذاتی و رارضی( حروف

 علم تجوید ةفائد
حفظ و نگهداری زبان از اشتباه و خطا در »: «ررایت قوارد تجوید ۀفائد»

 .«قرائت قرآن کریم است از نظر مخارج و صفات حروف
گونه که در صدر اسالم  با یادگیري و رعایت قواعد تجوید، کالم اِلهی، همان

پدید   گردد، در نتیجه ت ییري در معانی آیات شد، قرائت می خوانده و شنیده می
را  «رلم تجوید»ه و کالم الهی زیبا و نیکو نیز تالوت خواهد شد، از این رو نیامد

 اند.  دانسته «زیور تالوت و زینت قرائت»

                                                           
عارضی از فرمایشات شهید اانی)ره( در شرح براي صفات « محسنه»براي صفات ذاتی و « مُمیزه». قید 2

 باشد که در بیان حکم شرعی رعایت قواعد تجوید، آورده است. نفلیّه شهید اول)ره( می

چرا « تجوید عملی»اند که عبارت است از:  . بعضی از علماي تجوید، بخش دیگري نیز اضافه نموده 1
، باید با تمرین و تکرار، تلفظ «تجوید عملی»ي باشند و برا می« اصول تئوري تجوید»که موارد یادشده، 

 (.120،   2صحیح به صورت ملکه درآمده و در ذهن جاي گیرد. )النشر، ج 
یات قرآن کریم است از نظر کتابت و آتلفظ صحیح کلمات و ». در مقابل روخوانی که موضوع آن:  0

کریم است از نظر رعایت و خوانی قرآن  صحیح»ضوع آن: وکه م ء؛ و وقف و ابتدا«گذاري عالمت
 . «ودن بر آخر کلماتمونحوة وقف ن انتخاب محل مناسب براي وقف و ابتدا
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 رعایت قواعد تجوید 1حکم شرعی

تلفظ حروف از مخارجشان به طوری که از یکدیگر تمیز داده »، شهید اانی

صفاتی که ررایت »، و صاحب جواهر 1.«داند واجب می ند را شرراًشو

و فقیه  0.«داند دخالت مستقیم در طبیعت حروف دارند را شررآً واجب می

الواقی او  سنگ عرو بزرگوار سید محمدکاظم رباربائی یزدي که کتاب گران

خلل وارد کردن به کلمات و حروف و یا »باشد،  مستند همة فقهاي شیعه می

یا بررکس و « ظاء»را به « ضاد»تبدیل کردن حرفی به حرف دیگرن حتی 

ر مخرجش به طوری که از صدق آن در یهمچنین خارج کردن حرفی از غ

داند و مُحَسِّنات قرائت را  ررف ررآ خارج شودن بارث بطالن نماز می

 3.«داند اگر چه متابعت آن بهتر است واجب نمی

تلفظ »شود:  از مجموع فرمایشات فقهاي بزرگوار شیعه، چنین نتیجه گرفته می

از مخارج آنها به طوری که از یکدیگر تمیز داده شوند بر همه واجب  حروف

ررایت صفات »که شامل مخارج حروف و صفات ذاتی و مُمَیِّزه است اما  «است

گردد و باعث فصیح و  که بر اار ترکیب حروف عارض می «رارضی و مُحَسِّنه

ضی از ، هر چند بع«باشد مستحب می»شود  روان خواندن کلمات و آیات می

بزرگوار در بعضی از صفات عارضی نیز، فتوا به وجوب و یا احتیاط  يفقها

 اند که عالقمندان باید به فتواي مراجع تقلید خود مراجعه فرمایند.  واجب داده

                                                           
 .«شرری و صناری»، بر دو قسم است: «واجب». الزم به توضیح است که  2
شود؛  داده می«کیفر»،شوبر ترک« پادا »:امر واجب والزمی است که مُکلَّف برانجام آن، «واجب شرری»
و ترکش، « پسندیده»است که نزد علماي آن فنّ، انجامش،  ی: امر واجب و الزم«واجب صناری»
باشد اما  می« واجب و الزم»نزد علماي تجوید، « رعایت همه قواعد تجوید»رو  همین، است؛ از «ناپسند»

 باشد.  رعایت همه آنها شرعا  واجب نمی

 .270  ، 4، ج . فقیه و محدث شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناظر 1

 .094،   9ار شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکالم، ج و. فقیه بزرگ 0

 )حاشیه ده نفر از فقهاء(.  10و  07، مسأله الواقی، فی احکام القراء . عرو3
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 سفارش و تأکید بر قرائت قرآن با لحن عربی و صدای نیکو
 قرآن کریم به زبان عربی نازل شده است:

ْْآِإن َّْ> اُهُْقر  َِّ ل  ََّ ن 
َّ
اأ ِبي ًْنًْءَّ رَّ ْْااْعَّ ِقُلونَّ ع  ْتَّ ُکم 

ل َّ عَّ  1ْ<لَّ

، همراه با صداي نیکو و آهنگ (اضافه بر رعایت قواعد تجوید)اگر قرائت قرآن 
مناسب نیز باشد، تأایر فراوانی در روح و روان آدمی خواهد داشت، چرا که یکی 

رو در روایات  همیناز معجزات قرآن، نظم و آهنگ دلنشین آن می باشد، از 
آنن فرا بگیرید و با صدای  قرآن را به صورتِ رربیِ»اسالمی، سفار  شده که 

 . «نیکو بخوانید
فرموده است: فرماید که پیامبر گرامی اسالم نقل می انشامام صاد  از پدر

ُمواْالْ »
ل َّ عَّ ْتَّ ُْقر  ِِ ِت ِبي َّ رَّ ِْبعَّ  ؛ )قرآن را به صورت عربی آن، فرا بگیرید(؛1«آنَّ

واِتهاٱِْ» ص  ْاَّ ِبْوَّ رَّ عَّ حاِنْال  ل  ِْباَّ آنَّ ُقر  ُؤاْال   بخوانید(؛ آن عربی ة؛ )قرآن را با آهنگ و لهج0«قرَّ

ن» سَّ حَّ ُتْال  و  آِنْالص َّ ُقر  ُةْال  یَّ ِحل  ْوَّ ة  یَّ ِْحل  ء  ی  ْشَّ ؛ )براي هر چیزي زینتی است و زینت 3«ِلُکل ِ
 باشد(. قرآن، صداي نیکو می
فرماید که فرموده  نقل می از رسول گرامی اسالم و همچنین امام رضا

ْالْ »است:  تَّ و  ْالص َّ ِان َّ ْفَّ واِتُکم  ص  ِْباَّ آنَّ ُقر  ْال  وا ُِ س ِ احَّ ًِ ُْحس  آنَّ ُقر  ْال  َيُد ْيَّ نَّ سَّ ؛ )قرآن را با 1«حَّ
 افزاید(. صداي خود، زینت دهید که صوتِ نیکو بر زیبایی قرآن می

یان قرآن کریم، در کنار یادگیري قواعد رو بسیار به جا خواهد بود که قارهمین از 
 ةتجوید، با اصول و قواعد صوت و لحن در قرائت قرآن نیز آشنا شوند و الزم

در جلسات قرائت قرآن، تمرین و ممارست مداوم و صحیح،  ور مستمرآن، حض
 باشد.  زیر نظر اساتید با تجربه و ماهر و استفاده از تالوت قاریان مشهور می

                                                           
صورت قرآن )و به زبان( عربی فرو فرستادیم تا شاید شما )به  همانا ما آن )کتاب( را به»؛ 1. یوسف/  2

 .«بیندیشید( خوبی( درک نموده )و

 (.2و اوقاتها ـ حدیث  ، آداب القراء12؛ )کتاب القرآن، باب 122/ 91. بحاراالنوار/  1

 (.0)کتاب فضل القرآن، باب ترتیل القرآن بالصوت الحسن، حدیث  223/ 1. اصول کافی/  0
 .9. همان/ حدیث  3

 (.2قرآن، حدیث ال از ابواب قراء 13، باب الصال کتاب) 419/ 3. وسائل الشیعه/  1
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 ینپرسش و تمر 

 ـ معناي ل وي و اصطالحی قرائت را توضیح دهید. 2
 ـ معناي ل وي و اصطالحی ترتیل را توضیح دهید. 1
 چگونه قرائتی است؟  ،ـ قرائت تحقیق، تدویر و حدر0
 ـ معناي ل وي و اصطالحی تجوید را بنویسید. 3
 علم تجوید را بنویسید.  ةـ فاید1
 تالوت نمایید.« حدر»و « تدویر»، «تحقیق»را به صورت « حمد»ـ سوره 2



 

 

 

 

 

 

 درس دوم

 

 «ا»آشنایی با مخارج حروف 
 
؛ یادگیري ور عایت تلفظ است ، از مهمترین مباحث علم تجوید«حروفمخارج »

رو بر قرآن  همینصحیح حروف، مبتنی بر شناخت دقیق مخارج آنها می باشد، از 
موزان الزم است که با اعضاي دستگاه تکلّم، آشنا شوند تا بتوانند حروف را آ

 درست تلفظ نمایند. 

 اعضای مهم دستگاه تکلم:
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 معنای حرف
باشد و در اصطالح قرائت،  می «ل به و کنارۀ هر چیز»، در ل ت به معناي: «حرف»

های دستگاه تکلّم تکیه داشته  صوتی که بر یکی از بخش»عبارت است از: 
 2.«باشد

 خرجمعنای مَ
، و در اصطالح «مَحّلِ خروجن محلِّ بیرون آمدن»در ل ت به معناي:  «خرجمَ»

 .«تولید یا محلِّ تلفظ حرفمکان »قرائت، عبارت است از: 
هاي دستگاه تکلّم، محدود  هواي بازدم، پس از عبور از حنجره، در یکی از قسمت

گردد، محلّی که هوا در آن به حرف تبدیل  شده و بدین ترتیب، حرف ایجاد می
باء و »که محلِّ تلفظ دو حرف « ها لب»نامند، مانند  می« مخرج حرف»شود،  می
که محلِّ تلفظ حرف « ها و ریشة زبان و ابتداي زبان کوچکانت»است و یا « میم
 باشد. می« قاف»

 حروف اصلی و فرعی
حروفی هستند که دارای شکل و مخرجی مشخص »: «حروف اصلی»

 ؛«قاف»براي حرف  «ق»و  «باء»براي حرف  «آ»؛ مانند شکل «باشند می
حروفی هستند که دارای شکل و مخرجی مشخص »: «حروف فرری»

در  «همزۀ تسهیل شده»؛ مانند: «باشند باشند و بین دو مخرج در جریان می نمی
> ِمی   جَّ ع 

َّ
أ
َّ
در  «الف اِماله شده»شود و یا  که بین الف مدّي و همزه تلفظ می >أ
يْٰ> رَّ ج  امَّ  شود. که بین الف و یاء خوانده می <هَّ

 تعداد حروف اصلی
ت و هشت حرف و از از نظر نوشتاری )مکتوآ(ن بیس»: «تعداد حروف اصلی»

، و این بدان خارر است که «باشند نظر گفتاری )منطوق(ن بیست و نه حرف می

                                                           
2 « .ْ

َّ
لْٰٱ ِمدْعَّ َِّ وُتْالُمع ْلص َّ  ٌّ

ق َّ ُْمحَّ ج  خرَّ یْمَّ
رْواَّْ د َّ ص و معیّن، مانند خَّشَصدایی است که بر مخرجی مُحَقَّق )مُ»، «ُمقَّ

؛ «لقی، لِسانی و شَفَوي( یا مقدَّر )تقدیري و فرضی، مانند حروف مدّي(، تکیه داشته باشدحروف حَ
 .(31القرآن الکریم،    قراء)محمود خلیل الحصري، أحکام 
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 ، ازنظر نوشتاري، یک شکل دارد ولی ازنظر گفتاري بردو قسم است:«الف»حرف 
اُْشود؛ مانند:  خوانده می «همزه»که به صورت  «الفی» -2 بَّ ،ْنَّ ََّ اَّ د،ْسَّ حمَّ  ؛اَّ
ااست؛ مانند:  «یالف مدّ»که به صورت  «الفی» -1 انَّ ايَّ طَّ ا،ْتَّ افَّ خَّ خْتَّ َِّ. 

 تعداد مخارج حروف
 «مخارج رام و خاص»شوند:  تقسیم می «دو دسته»به  «مخارج حروف»
هایی هستند که در برگیرندۀ یک یا چند مخرج  مکانی»: «مخارج رام»

است و  «پنج مخرج کلی»شود و شامل  نیز گفته می «موضع»و به آن  «باشند می
 .«وفن حَلقن لِسانن ش ف تان و خ یشومجَ»عبارتند از موضع )جایگاه(: 

 «باشند ست که در برگیرندۀ تنها یک مخرج میاهایی  مکان»: «مخارج خاص»
است و هر مخرج محلِّ تولید یک تا  «هفده مخرج»و تعداد آنها بنابر قول مشهور 

ی است آن را ساکن یا باشد براي شناسایی مخرج هر حرفی، کاف سه حرف می
ْ،ْاَّْ ؛ مانند:2مشدّد نموده و به کمک الف متحرکی قبل از آن تلفظ نمود ب  ْاَّ ْْ-ب َّ ت َّ ،ْاَّ ت  ْْ-اَّ ث  ْ...ْ-اَّ ج َّ ،ْاَّ ج  ،ْاَّ ث َّ  اَّ

 موضع جَوف
باشد و در اصطالح  می «درون و فضای خالی» ، در ل ت به معناي:«جَوف»

حروف »و محلِّ خروج  «فضای خالی حَلق و دهان»قرائت، عبارت است از: 
 باشد. می «مدّی

 «دݨݨݨݨَّدْا،ْدݭݭݭِدْی،ْدݨݨݨݨݨُدْو»سه تاست:  «حروف مدّی»
، صداي حرف بدون «حروف مدّی»در هنگام تلفظ 

تکیه بر قسمت معیّنی از دستگاه تکلّم، در تمامی 
فضاي حلق و دهان، به صورت نَرم و آسان امتداد 

نیز  «ف مدّولینحرو»کند؛ از این رو به آنها  پیدا می
 شود. گفته می

                                                           
 ، تلفظ ما صحیح است وگرنهاند، تولید شد . اگر حرف از آن محلی که علماي تجوید مشخص کرده 2

 باشد. تلفظ ما درست نمی
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 نحوة تلفظ حروف مدّی
 

 
 

: از ارتعا  تارهاي صوتی همراه با باز شدن دهان و پایین آمدن «الف مدّی»
ْمانند:  آید؛ سطح زبان و امتداد صوت در فضاي حلق و دهان به وجود می ِاْآبَّْاءَّ نَّ ْ-ءَّ

ا انَّ ايَّ طَّ  ؛تَّ
از ارتعا  تارهاي صوتی همراه با پایین آمدن فک زیرین و باال آمدن  :«یاء مدّی»

ِبيِلی :آید؛ مانند متداد صوت در فضاي حلق و دهان به وجود میوسط زبان و اِ ْ-سَّ
ْ ِديِنینَّ  ؛مَّ

ها و باال آمدن  از ارتعا  تارهاي صوتی همراه با گرد شدن لب «:واو مدّی»
آید؛ مانند:  لق و دهان به وجود میمتداد صوت در فضاي حزبان و اِ انتهايِ
ْ ُ ونَّ ْْ-ُتوعَّ ُتوُبونَّ  يَّ

 موضع حلق

قسمتی از دستگاه تکلّم است که از پایین به تارهای صوتی در » :«حلق»
و از باال به مرز زبان کوچک محدود  (حنجره )محلِّ برجستگی جلوی گردن

 .«شود می
حنجره قرار دو پردۀ نازک و ظریفی هستند که درون »: «تارهای صوتی»

اند و با نزدیک شدن و یا دور بودن از یکدیگر بارث تمیز دادن حروفی  گرفته
 .«گردند شود که از یک مخرج تولید می می
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به ترتیب  «دو حرف»و از هر مخرجی،  «باشد موضع حلق دارای سه مخرج می»
 :گویند می «حروف حلقی»که به آنها  شود ذیل خارج می

 
 

 «همزه و هاء»مخرج دو حرف  -1

 .«باشد انتهای حلق ودر محلّ حنجره وتارهای صوتی می»: «مخرج همزه وهاء»
، ریشة زبان پایین آمده و «همزه و هاء»هنگام تلفظ 

صدا به ررف کام پایین کشیده شده و به صورت 
گردند؛ با این تفاوت که  نازک و کم حجم تولید می
تارهاي صوتی به  ،«همزه»هنگام تلفظ حرف 

یکدیگر متّصل و با جدا شدن از یکدیگر، تارهاي 
تولید  يصوتی مرتعش شده و با حالت انفجار

، تارهاي صوتی «هاء»شود،اما هنگام تلفظ حرف  می
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 گردد. بدون ارتعا  به یکدیگر نزدیک شده و با حالت سایشی تولید  می
شنیده گردد و به سختی  اي قطع نمی صدا در هیچ نقطه ،«هاء»هنگام تلفظ حرف 

شود، به ویژه هنگامی که ساکن باشد و بعد از حرف ساکن و یا حروف مدّي  می
به انتهاي حلق، آن را تقویت آوردن قرار گیرد، در این صورت باید با کمی فشار 

 ، شنیده شود.حرفنمود تا صداي 

 «عین و حاء»مخرج دو حرف  -2
 «شدبا وسط حلق و در محلّ دریچة نای می»: «مخرج رین و حاء»

، ریشة زبان پایین آمده و «ین و حاءر»هنگام تلفظ 
صدا به ررف کام پایین کشیده شده و به صورت 

گردند؛ با این تفاوت که  نازک و کم حجم تولید می
، دریچة ناي به آرامی به عقب «رین»هنگام تلفظ 

سازد و با  کشیده شده و فضاي حلق را تنگ می
نیمه سایشی ارتعا  تارهاي صوتی، صدا با حالت 

شود، اما هنگام تلفظ  هاي حلق کشیده می به دیواره
، دریچة ناي، کمی به عقب کشیده شده و «حاء»

، صدا با یسازد و بدون ارتعا  تارهاي صوت فضاي حلق را به هم نزدیک می
 شود. هاي حلق کشیده می حالت سایشی همراه با گرفتگی به دیواره

 «غین و خاء»رج دو حرف خم -3
 .«باشد در ابتدای حلق )مرز میان حلق و دهان( می» :«ین و خاءغمخرج »

، ریشة زبان باال رفته و صداي حرف با حالت سایشی «غین و خاء»هنگام تلفظ 
از ابتداي حلق تولید و به سوي کام باال کشیده شده 

گردند، با  و به صورت درشت و پر حجم تولید می
تارهاي صوتی  ،«غین»این تفاوت که هنگام تلفظ 

هاي  مرتعش شده و صدا به نرمی به ابتداي دیواره
تارهاي  «خاء»شود، اما هنگام تلفظ  حلق، کشیده می

شود و صدا با کمی خرا  در  صوتی مرتعش نمی
 شود. مخرج خود کشیده می
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، چون از حلق ادا «همزهن هاءن رینن حاءن غین و خاء»شش حرف  نکته:
 نامند. می 2«حروف حلقی»شوند،  می

 پرسش و تمرین 

 حرف را تعریف نموده و تعداد حروف اصلی را بیان فرمایید. -2
مخارج حروف، بنا بر قول مشهور چندتاست و در چند موضع از دستگاه  -1

 تکلم قرار دارند؟
 معناي ل وي و اصطالحی جوف را توضیح دهید. -0
 باشد؟ موضع جوف، محلّ خروج چه حروفی می -3
 گویند؟ می« حَلق»قسمتی از دستگاه تکلّم  به چه -1
موضع حلق داراي چند مخرج بوده و از هر مخرج چه حروفی خارج  -2
 شوند؟ می
را تالوت و در تلفظ حروف درس، دقت « کافرون، همزه و لیل»هاي  سوره -7

 فرمایید.
 

                                                           
 همزه، هاءو عین و حاء و غین و خا      . حرف حلقی شش بود اي با وفا 2



 

 

 

 

 

 

 درس سوم

 

 «2»آشنایی با مخارج حروف 

 سانموضع لِ

ترین مواضع دستگاه تکلّم  باشد؛ این موضع از وسیع می «زبان» :، به معناي«سانلِ»

 «اجزایِ مختلف کام باال»از یک ررف و «های مختلف زبان بخش»است وشامل: 
 باشد. از سوي دیگر می

 مختلف زبانهای  بخش

 مختلف زبان )قسمت متحرّک اندام گفتاري(، عبارتند از: هاي  بخش
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 م باالکااجزای مختلف 
 21هاي اابت اندام گفتاري(، عبارتند از: اجزاي مختلف کام باال )قسمت

 

 
 ها دندان

باشند که هر فک )آرواره( شانزده دندان  ، در مجموع سی و دو عدد می«ها دندان»
هر کدام چهار عدد و « انایا، رَباعِیات و اَنیاب»هاي  و شامل دندانقرار دارند 

باشند و بر سه قسم است:  که در مجموع بیست عدد می« اَضراس»هاي  دندان
چهار عدد که در  0«نَواجِذ»دوازده عدد، و « رواحِن»ضواحِک، چهار عدد، »

 نمودار زیر مشخص شده است:
 

 

                                                           
 اي شکل گنبدي و جداري سخت است.شود که دار . سخت کام به آن قسمت از سقف دهان گفته می2
 شود. نرم کام به قسمت عقب سقف دهان، چسبیده به زبان کوچک، گفته می. 1

 

ها،  . بعضی از مردم به خارر کوچکی فک، چهار دندان عقل را ندارند، از این رو نزد آنها تعداد دندان0
هایشان، سی  دارند و تعداد دندانباشد و بعضی دیگر، تنها دو تاي از آنها را  بیست و هشت عدد می

 باشد. عدد می
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 باشد: به ترتیب ذیل می «هیجده حرف»وشامل  «ده مخرج»داراي  «موضع لِسان»

 مخرج حرف قاف: -1
 .«باشد انتها و ریشة زبان و ابتدای زبان کوچک می»: «مخرج قاف»

، انتها و ریشة زبان باال رفته و با «قاف»هنگام تلفظ 
ابتداي زبان کوچک، متّصل و با جدا شدن از 
یکدیگر، تارهاي صوتی مرتعش شده و با حالت 

و به  شود میي صدا به سوي کام باال کشیده انفجار
 گردد. صورت درشت و پرحجم تولید می

، باید ریشة زبان از «قاف ساکن»هنگام تلفظ  نکته:
 ، شنیده شود.«قاف»زبان کوچک جدا شود تا حرف 

 «کاف»مخرج حرف  -2
انتهای زبان و انتهای زبان کوچک و بخشی از نرم کام مجاور »: «مخرج کاف»

 .«باشد می
، انتهاي زبان، کمی جلوتر از «کاف»هنگام تلفظ 

ریشة زبان، باال رفته و به انتهاي زبان کوچک و 
بخشی از نرم کام مجاور آن، متّصل و با جدا شدن 
از یکدیگر، بدون ارتعا  تارهاي صوتی، با حالت 
انفجاري، صدا به سوي کام پایین کشیده شده و به 

 شود. د میصورت نازک و کم حجم تولی
 «حروف ل هَوی»را  «قاف و کاف»دو حرف  نکته:
 در تولید این دو حرف دارد. «ةلها»گویند، به دلیل نقشی که زبان کوچک  می

 «جیم، شین و یای غیر مدّی» مخرج سه حرف  -3
قسمت مقابل آن از سقف و وسط زبان »: «مخرج جیمن شین و یای غیر مدی»

 .«باشد دهان )سخت کام( می
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ي(، ریشة زبان   هنگام تلفظ این سه حرف )ج،  ،
و شده پایین آمده و وسط زبان به کام باال نزدیک 

شود و به صورت  میصدا به ررف کام پایین کشیده 
 با این تفاوت که: گردند؛ تلفظ می نازک و کم حجم
بخش جلویی، وسط زبان به ، «جیم»هنگام تلفظ 

ن از سقف دهان )سخت کام( متصل و با جدا شد
یکدیگر، تارهاي صوتی مرتعش شده و با حالت 

 گردد؛ انفجاري تولید می
وسط زبان در حالی که شیار  «شین»و هنگام تلفظ 

دار شده به سقف دهان )سخت کام( نزدیک و 
بدون ارتعا  تارهاي صوتی و با حالت سایشی 

 شود؛ تولید می
، وسط زبان به سقف «یای غیر مدّی»و هنگام تلفظ 

خت کام( نزدیک شده و با ارتعا  تارهاي دهان )س
تولید از این مکان صوتی و با حالت سایشی 

در مخرج و « یاي مدّي»گردد؛ و تفاوت آن با  می
 امتداد پذیر بودن صداي یاي مدّي است.

آید  باال می« یاء غیر مدّي»، وسط زبان همانند حرف «یاء مدّي»در هنگام تلفظ 
شود تا  باشد و این باعث می شتر از حرف یاء میولی فاصلة آن با کام باال بی

صداي حرف در تمامی فضاي حلق و دهان به آرامی کشیده شود، بر خالف 
 شود. حرف یاء که تنگی جایگاه آن، باعث تولید حرف یاء در این مکان می

 چند نکته:
 «ش جر»فاصله و شکاف بین وسط زبان و قسمت مقابلِ آن از کام باال را  -2
گفته  «حروف ش جری»رو به این سه حرف )ج،  ، ي(،  همینند، از گوی می
 شود. می
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تا  «باید وسط زبان از سقف دهانن جدا شود»، «جیم ساکن»هنگام تلفظ  -1
 شنیده شود. «جیم»حرف 

 «ضاد»مخرج حرف  -4
های آسیای باالی همان طرف  کنارۀ زبان با دندان یکی از دو»: «مخرج ضاد»

 .«باشد می
، ریشة زبان باال رفته و یکی از «ضاد»هنگام تلفظ 

هاي  دو کنارة زبان )به است ناي سر زبان( با دندان
همان ررف، همراه با ارتعا  تارهاي  يآسیاي باال

صوتی و با حالت سایشی به تدریج برخورد و جدا 
شود و صداي حرف از میان آن به سوي کام باال  می

رحجم تولید کشیده شده و به صورت درشت و پ
 2 گردد. می

 چند نکته:
« اَضراس»هاي  گویند؛ به دلیل وابستگی به دندان می «ضِرسی»را  «ضاد»حرف  -2

                                                           
. علم مخارج حروف، مانند علم نحو، استقرائی و برگرفته از تلفظ عرب صدر اسالم )قبل از اختالط  2

ْ»اند:  باشد و همه تصریح کرده با اقوام غیر عرب( می
َّ
ْاِخَّْٱ لِیِِْمنَّ ْماْيَّ ساِنْوَّ ِةْاِلل  ْحافَّ َِ و َّ

یِنْاَّ اُدِْمنْبَّ و  «ضراِ ْلض 
ُبْالحروف»حرف ضاد را،  عَّ صَّ دانند. و کم هستند افرادي  مشکل میرا ، دشوارترین حرف و تلفظ آن «اَّ

فظ افرادي لو آن را ت «باشد دال درشت صحیح نمی»که آن را نیکو تلفظ کنند، و تلفظ آن به صورت 
متوفاي ـ مکی بن ابی رالب  .و حرف ضاد در زبانشان وجود ندارد باشند عرب نمی دانند که اصا می
؛ «فی االتقان و التجوید دیدالتح» ـ 333متوفاي ـ ابو عمرو دانی  ،فی تجوید القراء الرعا» ـ 307

النشر فی » ـ 400متوفاي ـ ؛ ابن الجزري «فی التجوید حالموض» ـ 322متوفاي ـ  عبدالوهاب القُرربی
ـ استاد قاریان مصر، در کتاب  2332صري ـ متوفاي و از معاصرین، محمود خلیل الح؛ «القراءات العشر

و از « فَهِیَ اَصعبُ الحروف خروجا  و اَشدُّها علی اللسان»فرماید:  که می« القرآن الکریم احکام قراء»
هاي ایشان در ادبیات عرب، مورد قبول و استناد همة علماي اسالم  مشهورترین ادباي عرب که نوشته

هـ ـ است، در  242باشد، فاضل رضی، محمد بن حسن استرآبادي ـ متوفاي  )اعم از شیعه و سنی( می
، «مخارج الحروف الفر»، بعد از بیان تلفظ صحیح حرف ضاد، در مبحث «ابن حاجب شرح شا»

داند که حرف ضاد، در ل ت و زبان آنها وجود  تلفظ ضاد به صورت دال مُفَخَّم را تلفظ افرادي می
هاي  توانند حرف ضاد را همانند عرب باشند( از همین رو نمی عرب نمی ها که اصا نداشته )م ل مصري
 اصیل تلفظ کنند.
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 گویند؛ به دلیل نقشی که کنارة زبان در تلفظ این حرف دارد. می 2«حافّی»و 
باشد و  ، تلفظ عرب صدر اسالم نمی«دال درشت»، به صورت «ضاد»تلفظ  -1
 1 گردد. می «بارث بطالن نماز»

 «الم»رف حمخرج  -5
 .«باشد های مقابل می دو طرف سر زبان با لثة دندان»: «مخرج الم»

، ریشة زبان پایین آمده و دو «الم»هنگام تلفظ 
هاي مقابل باال )انایا،  ررف سر زبان با ل ة دندان

گردد و  رباعیات، انیاب و ضواحک( متصل می
صداي حرف با حالت نیمه سایشی از دو کنارة 
باقیماندة زبان همراه با ارتعا  تارهاي صوتی به 
ررف پایین کشیده شده و به صورت نازک و کم 

که  «اهلل»د؛ به است ناي الم جالله شو حجم تولید می
اگر قبلش حرف مفتوح یا مضومی باشد صدا به ررف کام باال کشیده شده و به 

 گردد. صورت درشت و پر حجم تلفظ می

 «نون»مخرج حرف  -6
 .«باشد های پیشین باال می سر زبان با لثة داندان»: «مخرج نون»

 ن )انایاـهاي پیشی زبان بال ة دندان ، ریشة زبان پایین آمده و سر«نون»هنگام تلفظ 

                                                           
( هر دو صحیح از ریشة حَوَفَ )بدون تشدید« حافی»( و از ریشة حَفَفَ ، )با تشدید فاء«حافّی. »2
 باشد و هر دو به معناي کنارة هر چیز است. می

تلفظ حرف از مخرج آن که به صورت متواتر نقل »، «14یّه،   فِال»( در 742شهید اول )متوفاي  - 1
تلفظ شودن « الم درشت»و یا به صورت « ظاء»از مخرج « ضاد»گوید: اگر  داند و می شده واجب می
 .«نماز باطل است

( 2122و صاحب جواهر )متوفاي  «12   قواعد التجوید،»( در 2112اي فصاحب مفتاح الکرامه )متو
های  بین کنارۀ زبان و دندان»دانند که از:  می« ضاد حجازی»صحیح را « ضاد»، «9/099جواهر/»ر د

و «. دانند است را صحیح نمی« دال درشت»که شبیه « ضاد مصری»و تلفظ « شود آسیا تلفظ می
اند که  همه گفتهاند از جمله  ؛ و براي صحت گفتار خود، چند دلیل آوردهشود بارث بطالن نماز می

 سختی ندارد.« دال درشت»است در حالی که و تلفظ آن سخت الحروف  اصعب« ضاد»
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گردد و صداي حرف با  و رباعیات( متصل می
حالت نیمه سایشی از مجراي بینی )خیشوم( همراه 
با ارتعا  تارهاي صوتی و به صورت نازک و کم 

 گردد. حجم تولید می
باشد؛  می «دو جزء»، داراي «حرف نون» :نکته

جزءِ »حرف(، و  تولید )محل «جزء لسانی»
 (.حرف)محل خروج صداي  «خیشومی

 «راء»مخرج حرف  -7
 .«باشد های ثنایای باال می داننسر زبان و لثة د» :«مخرج راء»

، ریشة زبان پایین آمده و سر زبان «راء»هنگام تلفظ 
باال، همراه  هاي انایاي د با ل ة دندانبا تکرار برخور

، با ارتعا  تارهاي صوتی و با حالت نیمه سایشی
شود؛  صداي حرف از باریکة سر زبان خارج می

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

 پردازیم. احکام حروف، به آن می
 «ذ لق»گویند؛  می «ذ ول قی»یا  «حروف ذ لقی»را  «المن نون و راء»سه حرف  نکته:

 است که در مخرج این حروف دخالت دارد. «تیزی سر زبان»به معناي: 

 پرسش و تمرین 
 هاي مختلف زبان را نام ببرید. بخش -2
 اجزاي مختلف کام باال را نام ببرید. -1
 باشند؟ به ترتیب نام ببرید. مجموعا  چند عدد می ها دندان -0
 باشد؟ باشد و شامل چه حروفی می موضع لِسان داراي چند مخرج می -3
 باشند و تفاوت آنها در چیست؟ جري، چه حروفی میحروف شَ -1
 را توضیح دهید.« ضاد»نحوة تلفظ حرف  -2
 باشند و تفاوت آنها در چیست؟ حروف ذَلقی، چه حروفی می -7
 را تالوت و در تلفظ حروف درس، دقّت فرمایید.« و غاشیه ضُحی»سورة  -4
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 «تاء، دال و طاء»مخرج سه حرف  -8

های ثنایا و  بخش جلویی سطح زبان بالثة دندان» :«مخرج تاءن دال و طاء»
 .«باشد ابتدای برآمدگی کام باال می

، بخش جلویی سطح زبان باال رفته و «تاءن دال و طاء»هنگام تلفظ سه حرف 
هاي انایا و ابتداي برآمدگی کام باال  بال ة دندان

متّصل، و با جدا شدن از یکدیگر با حالت انفجاري 
 :گردند؛ با این تفاوت که تولید می

، ریشة زبان، باال رفته و با «طاء»هنگام تلفظ حرف 
صدا به ررف کام باال  ،ارتعا  تارهاي صوتی

کشیده شده و به صورت درشت و پرحجم تلفظ 
 گردد؛ می

زبان پایین آمده و ریشة  «تاء و دال»اما هنگام تلفظ 
صدا به ررف کام پایین کشیده شده و به صورت 

گردند؛ و تفاوت آن دو در  نازک و حجم تلفظ می
« دال»ارتعا  تارهاي صوتی هنگام تلفظ حرف 

، «تاء»لی که هنگام تلفظ حرف باشد، در حا می
 شود. تارهاي صوتی مرتعش نمی
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 چند نکته:
)که همان  «نِطع»، به جهت نسبت داشتن با «تاءن دال و طاء»سه حرف  -2

 گویند؛ می «عیطنِحروف »برآمدگی کام باال است(،  
باید سر زبان از لثه و ابتدای برآمدگی »، «دال و طاء ساکن»هنگام تلفظ  -1

 شنیده شوند.« دال و راء»تا حرف  «جدا شود کام باالن

 «.، سین و صادءزا» مخرج سه حرفی  -9
بخش جلویی سطح زبان و سطح صاف پشت لثة »، «ن سین و صادءمخرج زا»

 .«باشد ثنایای باال می
، بخش جلویی سطح زبان به سطح صاف پشت «زاءن سین و صاد»هنگام تلفظ 
شده و با سایش هاي انایاي باال نزدیک  ل ة دندان

گردند؛  هوا از این شکاف و مجراي باریک تولید می
 :با این تفاوت که
، ریشة زبان باال رفته و بدون «صاد»هنگام تلفظ 

ارتعا  تارهاي صوتی، صدا به ررف کام باال 
کشیده شده و به صورت درشت و پرحجم تلفظ 

 گردد، می
ده ، ریشة زبان پایین آم«زاء و سین»اما هنگام تلفظ 

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

« زاء»در ارتعا  تارهاي صوتی هنگام تلفظ حرف 
« سین»باشد در حالی که هنگام تلفظ حرف  می

 شود. تارهاي صوتی مرتعش نمی
 چند نکته:

هاي انایاي پایین  دندانر زبان به پشت س« زاء، سین و صاد»هنگام تلفظ  - 1
 همینشود، از  چسبد ولی صداي حرف از بخش جلویی سطح زبان خارج می می

 آید. رو مخرج این سه حرف به حساب می
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 :، به معناي«ا سَله»گویند؛  می «حروف ا سَلی»را  «زاء سین و صاد»سه حرف  - 1

 باشد. است که محل تولید این سه حرف می «سطح باریک جلو سر زبان»

 «ل و ظاءثاء، ذا»مخرج سه حرف  -11
 .«باشد های ثنایای باال می بین سر زبان و سر دندان»، «مخرج ثاءن ذال و ظاء»

هاي انایاي باال و  ، از تماس سر زبان با سر دندان«ثاءن ذال و ظاء»سه حرف 

تولید  یخروج هوا از میان آنها با حالت سایش
 :گردند؛ با این تفاوت که می

، ریشة زبان باال رفته و با «ظاء»هنگام تلفظ 

ارتعا  تارهاي صوتی، صدا به ررف کام باال 
کشیده شده و به صورت درشت و پرحجم تلفظ 

 گردد؛ می

ریشة زبان پایین آمده ، «ذال و ثاء»اما هنگام تلفظ 

شیده شده و به صورت ررف کام پایین که و صدا ب
وت آن دو گردند و تفا م تلفظ مینازک و کم حج

« ذال»در ارتعا  تارهاي صوتی هنگام تلفظ حرف 
« ااء»باشد در حالی که هنگام تلفظ حرف  می

 شود. تارهاي صوتی مرتعش نمی

گویند، به جهت نزدیک  می «حروف لِثوی»را  «ثاءن ذال و ظاء»سه حرف  نکته:

ها  )هر چند سر زبان، مستقیما  با ل ه 2هاي باال بودن مخرج آنها به ل ة دندان
 کند(. برخورد نمی

  

                                                           
ثِةْ»، یعنی: «حروف لِ وي. »2 خُرُجِْمنُْقرِبْالل  ْيَّ ، در «نام شیء نزدیک آن»و این نام گذاري اشیاء به  «ُحروف 

ُهْ»اند:  زبان عرب متداول بوده است، از این رو گفته یُءِْبماْجاورَّ ْالش َّ یَّ ِم  ُبُْتسَّ رَّ  .«العَّ
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 موضع شَفَتان

 «دو مخرج»باشد، این موضع داراي  می «دو لب»و به معناي  «ش ف ه»ت نیة  «شفتان»
 شود: به ترتیب ذیل از آنها خارج می «چهار حرف»است و مجموعا  

 «فاء»مخرج حرف  -1

 .«باشد ای ثنایای باال میه لب زیرین و سر دندان» ،«مخرج فاء»
هاي انایاي باال به  ، از تماس سر دندان«فاء»حرف 

درون لب زیرین و خروج هوا از میان آنها با حالت 
و بدون ارتعا  تارهاي صوتی تولید  یسایش
، ریشة زبان پایین «فاء»گردد، هنگام تلفظ حرف  می

آمده و صداي حرف به ررف کام پایین کشیده شده 
 گردد. و به صورت نازک و کم حجم تلفظ می

 «.باء، میم و واو غیرمدی»مخرج سه حرف  -2
ن از جمع شدن «مدّیواو غیر »ها و حرف  از اتصال لب، «اء و میمبدو حرف »

 .گردند ها تولید می لب
 
 

 
 

، ریشة زبان پایین آمده و «باءن میم و واو غیر مدّی»هنگام تلفظ سه حرف 
صداي حرف با ارتعا  تارهاي صوتی به صورت نازک و کم حجم تلفظ 

ها به هم  قسمت درونی لب  ،«باء»هنگام تلفظ حرف : گردند؛ با این تفاوت که می
 ظشود، و هنگام تلف دا شدن از یکدیگر با حالت انفجاري تولید میمتّصل و با ج
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ها به هم متصل و صداي حرف از مجراي بینی  ، قسمت بیرونی لب«میم»حرف 
ها به صورت گرد )مانند  ، لب«واو غیر مدّی»گردد؛ و هنگام تلفظ  خارج می

حرف با  شکوفه( درآمده و همزمان انتهاي زبان به نرم کام، نزدیک شده و صداي
، در مخرج «واوم مدّي»شود و تفاوت آن با  ها خارج می حالت سایشی از بین لب

 باشد. و امتداد پذیر بودن صداي واومدي می
باشد،  می« واو غیرمدّي»ها بیشتر از  ، فاصلة گردي لب«واو مدي»در هنگام تلفظ 

اي حلق شود تا صداي حرف در تمامی فض )مانند شکوفة باز( و این امر باعث می
ها خارج شود، بر خالف  و دهان به آرامی کشیده شده و به راحتی از میان لب

باشد )مانند شکوفة بسته( و  ها کمتر می که فاصلة گردي لب« واو غیرمدي»حرف 
 شود تا صداي حرف از این مکان تولید شود. این امر باعث می

 چند نکته:
« باء»تا حرف  «یگر جدا شوندها از یکد باید لب»، «باء ساکن»هنگام تلفظ  -2

 شنیده شود.
)محلِّ تولید حرف( و  «جزءِ ش ف وی»: باشد می« دو جزء»داراي  «حرف میم» -1
 )محل خروج صداي حرف(. «جزءِ خیشومی»
 ،«شفه»به جهت نسبت داشتن به  «فاءن باءن میم و واو غیر مدّی»چهار حرف  -0
 نامند. می «حروف ش ف وی یا ش ف هی»

 شومموضع خی
گویند.  می «غُنّه»شود را  و صدایی که از آن خارج می «خیشوم»را  «فضای بینی»

 باشد. می« میم و نون»ی بوده و محل خروج صداي عاین جایگاه فر
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شود و صداي حاصل از  ، راه عبور هوا از دهان بسته می«میم و نون»هنگام تلفظ 
 گردد. می، خارج «مخرج خیشوم»ارتعا  تارهاي صوتی از 

 غُنّه اصلی و فرعی

باشد و بدون  جدایی ناپذیر دو حرف نون و میم می : جزءِ«غُنّة اصلی )ذاتی(»
کند )از این رو در مبحث مخارج آمده(؛ به  آن، حرف نون و میم تَحقّق پیدا نمی

جزء شفوی و »باشند:  می «دو جزء»، داراي «میم و نون»عبارت دیگر، حرف 
 که در ذات این دو حرف نهفته است؛ «خیشومیجزءِ »، و «لسانی

: غُنّة زائدي است که در هنگام مشدّد بودن و یا ادغام و «غُنّة فرری )رارضی(»
شود و جزءِ خیشومی مَحض است و زمان  اخفاي نون و میم ساکن، عارض می

 باشد )از این رو مبحث صفات آمده است(. آن به اندازة دو حرکت می

 پرسش و تمرین 

 باشند و علّت نامگذاري آنها را توضیح دهید؛ حروف نطعی چه حروفی می -2
 را توضیح دهید؛« زاء، سین و صاد»تفاوت تلفظ سه حرف  -1
 باشند؟ حروف لِ وي چه حروفی می -0
موضع شفتان داراي چند مخرج است و از هر مخرجی چه حروفی تلفظ  -3
 شود؟ می
د که محل خروج چه حروفی موضع خیشوم را توضیح داده و بنویسی -1
 باشد؟ می
 را تالوت و در تلفظ حروف درس، دقّت فرمایید.« مطففین»سورة  -2
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باشد، چرا که  آشنایی با مخارج حروف به تنهایی کافی نمیبراي تلفظ حروف، 
باشند؛ مانند حروف اَسَلی )ز، س،  بعضی از حروف داراي مخرج مشترک می

رو عامل دیگري الزم است تا این  همیند، ط( و... از   (؛ حروف نِطعی )ت،
هاي مختلفی است که  حروف را از یکدیگر تمیز دهد و این همان کیفیّت و حالت

 شوند. نامیده می «صفات حروف»

 معنای صفت

باشد؛ مانند: درشتی و  می «چگونگی و حالت شیء» :، در ل ت به معناي«صفت»
چگونگی و »نازکی، نرمی و سختی؛ و در اصطالح قرائت، عبارت است از: 

هایی که در هنگام تولید و خروج حرف از مخرجش در دستگاه تکلم  حالت
 .«آید پدید می

 اقسام صفات

و  «صفات ذاتی و مُمَیِّزه»اند:  تقسیم کرده «دو دسته»را به  «صفات»به رور کلی، 
 «صفات رارضی و مُحَسِّنه»

 صفات ذاتی و مُمَیِّزه -1

هایی هستند که در ذات و طبیعت حرف  حالت»: «صفات ذاتی و مُمَیِّزه»
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ف از شوند تا حرو و باعث می «باشند جدایی ناپذیر آن حرف می موجود و جزءِ
یکدیگر تمیز داده شوند؛ و اگر آن صفت آورده نشود، اساس و بنیان حرف 

)ارتعا  تارهاي صوتی( را  رو  و از بین خواهد رفت؛ م ال : اگر صفت جَهدمخ
 خواهد شد.« سین»بگیریم، تبدیل به حرف « زاء»از حر ف 

 صفات عارضی و مُحَسِّنه -2
هستند که بر اثر ترکیب حروف با هایی  حالت»: «صفات رارضی و مُحَسِّنه»

و باعث روان و نیکو  «گردد حرکات و یا همنشینی با حروف دیگرن رارضی می
شوند؛ و اگر آن صفت آورده نشود، خللی به اصل و  ادا شدن کلمات و آیات می

شود؛ م ال : اگر  سازد، تنها از فصاحت و زیبایی آن، کاسته می بنیان حرف وارد نمی
)در صورتی که قبلش  اهللرشت و پرحجم ادا شدن( الم جالله صفت تَ لیظ )د

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

 اقسام صفات ذاتی و مُمَیِّزه
و  «صفات متضاد )فراگیر(»است:  «دو قسم»، بر «صفات ذاتی و مُمَیِّزه»
 .«صفات غیر متضاد )اختصاصی(»
هایی هستند که در ضدّیت با یکدیگر  حالت»: «صفات ذاتی متضاد )فراگیر(»

؛ و در مجموع «بوده و )به طور فراگیر( در همة حروف رربی وجود دارند
باشند و هر حرفی الزاما  داراي چهار  )چهار زوج متضاد( می «هشت صفت»

 از: باشند، و عبارتند صفت است که ترکیبی از مجموع این هشت صفت می

هر -2 مس -1ْْْضد آنْْْجَّ ْهَّ
ة -0 ة -3ْْْضد آنِْْْشد َّ ِْرتوَّ
علاء -1 ِِ ْاسِفاَ -2ْْْضد آنِْْاس
 ِانفِاح -4ْْْضد آنِْْاطباق -7

 :پردازیم و اینک به توضیح و بررسی آنها می
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 هرجَ -1
باشد؛ و در اصطالح  می «آشکار بودن و صدای بلند»، در ل ت به معناي: «جَهر»

آشکار و بلندی که در اثر نزدیک شدن و  صدایِ»قرائت، عبارت است از: 
ارتعاش تارهای صوتی)و ردم جریان آزاد نفس(ن هنگام تلفظ حرف به وجود 

 2.«آید می
گویند و هیجده حرف  می «مَجهوره»را  «حروف دارای صفت جَهر»: نکته

ْ»باشند و در عبارت  می ْوَّ ُظمَّ ْقارِْْزُنْعَّ ْذیْْئ  ض   غَّ
ْ ْج    ب 

لَّ  جمع شده است. 1«طَّ
در هنگام تلفظ حروف مَجهوره، تارهاي صوتی به 
هم نزدیک شده و هواي خروجی، موجب ارتعا  

شود، در نتیجه صداي حرف به  تارهاي صوتی می
 گردد. صورت آشکار و بلند تولید می

 هَمس -2
باشد؛ و  می «صدای آهستهمخفی بودن و »، در ل ت به معناي: رضِد جَه «هَمس»

صدای مخفی و آهسته که بر اثر دور »در اصطالح قرائت، عبارت است از: 
شدن و ردم ارتعاش تارهای صوتی )وجریان آزاد نفس(ن هنگام تلفظ حرف 

 0.«آید پدید می

                                                           
 همین، از «گردد اِنحباس و ردم جریان آزاد ن ف س در هنگام تلفظ حرف می»، باعث «صفت جَهر». 2

رِیْ»اند:  اند، در تعریف جَهر گفته رو علماي گذشته که دسترسی به تارهاي صوتی نداشته ْجَّ ِانِحباُ 
ِْبالُحروِفْ طٌِّ ُ ِ ْال سِْعِدَّ فَّ َّ ِ ؛ و محمود خلیل الحصري، 10)قمحاوي، البرهان فی تجوید القرآن،    .«ال

 (.43القرآن الکریم،    احکام قراء

. بزرگ است جایگاه و منزلت قاري با رراوت و شاداب، جستجوگر و کوشا؛ )الزم به یاد سپاري 1
 آید(. ، جزء حروف اصلی به حساب نمی« ئقار»است که الف مدّتی در 

رو علماي  همین، از «گردد جریان آزاد ن ف س در هنگام تلفظ حرف می»باعث  ،«صفت هَمس». 0
طٌِّْ»اند:  اند، در تعریف هَمس گفته گذشته که دسترسی به تارهاي صوتی نداشته ُ ِ ْال ِْعِدَّ فِس َّ ِ ْال رياُن جَّ

قرآن ال ؛ و محمود خلیل الحصري، احکام قراء10)قمحاوي، البرهان فی تجوید القرآن،   .«ِبالُحروِفْ
 (.40الکریم،   
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 «مَهموسه»را  «حروف دارای صفت هَمس»: نکته

ْ»باشند و در عبارت  گویند و ده حرف می می ُِ ث َّ حَّ فَّ
ْ تَّ کَّ ْسَّ خص   جمع شده است. 2«شَّ

در هنگام تلفظ حروف مهموسه، تارهاي صوتی از 
همدیگر دورند و هواي خروجی، تارهاي صوتی را 

سازد، در نتیجه صداي حرف به  مرتعش نمی
 باشد. صورت مخفی و آهسته می

 ةشِدَّ – 3
باشد؛ و در اصطالح قرائت،  می «سختی و قوّت»، در ل ت به معناي: «شِدّه»

که در  «حبس جریان صوت در مخرجن هنگام تلفظ حرف»عبارت است از: 
 آید. هاي صوتی پدید می نتیجة اتصال کامل اندام

 چند نکته:
 «هشت حرف»گویند و  می «شدیده»را  «حروف دارای صفت شِدّت» – 2
ْ»باشند و در عبارت  می قَّ بَّ جَّ ُتْطَّ ْاَّ ِجُ ْ»و یا  1«كَّ تاَّ کَّ ْبَّ ط   جمع شده است. 0«قَّ
هاي صوتی، راه خروج صدا  ، بر اار اتصال اندام«حروف شدیده»هنگام تلفظ  – 1

هاي صوتی از یکدیگر، صداي حرف با حالت  شود و با جدا شدن اندام بسته می
نیز گفته  «حروف انفجاری»گردد، از همین رو به این حروف،  انفجاري تولید می

 شود. می

 (ةرِخاوَ) ةرِخوَ – 4
باشد؛ و در  می «سستی و نرمی»، در ل ت به معناي: ضِد شِدَّ «رِخاوَ»یا  «رِخوَ»

 «جریان صوت در مخرجن هنگام تلفظ حرف»اصطالح قرائت، عبارت است از: 
 آید. هاي صوتی پدید می که در نتیجة عدم اتصال اندام

                                                           
 . پس شخصی او را تشویق کرد، ساکت شد.2

 . به دست آوردم مقام و منزلت تو را.1

 یابم )زنی به نام( قط را که گریه کرد. . در می0
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 چند نکته:
گویند و  می «رِخوَ»یا  «حروف رِخاوَ»را  «حروف دارای صفت رِخوَت» - 2

ت،ْح،ْخ،ْذ،ْز،ْ ،ْش،ْص،ْض،ْظ،ْغ،ْف،ْو،ْ»باشند. و عبارتند از:  پانزده حرف می
 .«هدْ،ْی

هاي صوتی، صداي  ، بر اار عدم اتصال اندامحروف رِخاوَ»هنگام تلفظ  – 1
رو به  گردد، از همین  حرف در مخرج، جریان دارد و با حالت سایشی تولید می

 شود. نیز گفته می «حروف سایشی»این حروف، 

 (ةوَ الرِّخاو ِةتَوَسُّط )بَینَ الشِّدَّ

اصطالح  باشد؛ و در می «اِرتدال و میانه بودن»، در ل ت به معناي: «ت وَسُّط»
که  «جریان جزئی صوت در مخرجن هنگام تلفظ حرف»قرائت، عبارت است از: 

 آید. هاي صوتی پدید می در نتیجة عدم اتصال و عدم جریان کامل اندام
 چند نکته

 (ةوَ الرِّخاو ةبَین  الشِّدَّ»یا  «حروف بَینِیّه»را  «حروف دارای صفت توسّط» -2
ْ»باشند، و در عبارت  گویند، و پنج حرف می می رعَّ مْنَّ عُمر»یا  «لَّ َِّ جمع شده  2«ِل

 است.
، هنگام تلفظ حروف بینیّه، بر «حالتی است بین شِدَّت و رِخوَت» :«توسّط» -1

هاي صوتی، صداي حرف نه کامال  حَبس و نه به راحتی  اار عدم اتصال کامل اندام
حروف »رو به این حروف  همیندارد، از  «نیبینابی»جریان دارد، بلکه حالت 

 گویند. می «بینابینی
 مقایسة زمان تلفظ حروف -0

 باشد؛ مانند: زمان تلفظ حروف متحرک، یکسان و مساوي می

ْ ِدفَّ ْْ-رَّ ُركَّ صَّ بَّ ِعُدُکُمْْ-ُسُبِلْْ-فَّ ْْ-يَّ كَّ ُْنِريَّ
زمان تلفظ حروف ساکن، با توجه به صفت شدّت، رخوت و توسّط، متفاوت 

باشد؛ زمان تلفظ حروف رخاوه )به خارر جریان صوت در مخرج( بیشتر از  می

                                                           
 . لم نَرعَ= نچرانیدیم، نگهداري نکردیم؛ لِنَعمُر= باید آباد کنیم. 2
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یّه )به خارر جریان جزئی صوت در مخرج( نِیّه است؛ و زمان تلفظ حروف بینِبی
 ؛ مانند:2باشد بیشتر از شدیده می

ْ م  ُِ ج  بَّْْ-ُاِتر  ک  َِّ س  ْاَّ تَّ ْْ-ر  ُکم  ت  بَّ جَّ ْع  اَّ ْْ-ِاذ  ك  رَّ د  ْصَّ ْلَّكَّ ح  رَّ ْنَّش  م  لَّ ْاَّ

 اِستِعالء -5
باشد؛ و در اصطالح  می «میل به بلندی و باال آمدن»در ل ت به معناي:  «اِستِعالء»

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

 ي حرف بهشود تا صدا ی، باعث م«صفت استعالء»
ام باال کشیده شده و )حجم دستگاه تکلّم کررف 

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

 شود. گفته می «تفخیم»

گویند و هفت حرف  می «مُست علِیه»را  «حروف دارای صفت استعالء»: نکته
ْ»باشند و در عبارت  می ْقُِْتص َّ غط   جمع شده است. 1«ظضَّ

 اِستِفال -6
باشد و در  می «میل به پَستی و پایین آمدن»در ل ت به معناي:  ،«اِستِفال»

پایین آمدن انتها و ریشة زبان به طرف کام »اصطالح قرائت، عبارت است از: 
 .«پایین در هنگام تلفظ حرف

به ررف  حرف يتاصدا شود می باعث ،«صفت استفال»
کشیده شده و)حجم دستگاه تکلّم کاهش  کام پایین

 گردد، تلفظ «حجم کم و نازک» نتیجه(حرف، در و یابد

 شود. گفته می «ترقیق»به این حالت در تجوید 

                                                           
 باشد. حدر( متفاوت می. البته با توجه به نوع قرائت )تحقیق، تدویر و  2

 . در فصل گرما، به خانة کوچکِ و تَنگ قانع باشد. 1
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گویند و بیست و یک حرف  می «مُست فِله»را  «حروف دارای صفت اِستفال»: نکته

ر»باشند و در عبارت  باقیمانده می ُدْحَّ ِو  نُْيجَّ مَّ َّ َ ِب تِْع کاثَّ ْشَّ ل َّ ْإذْسَّ ُِ  جمع شده است. 2«فَّ

 اِطباق -7
 «منطبق شدن و روی هم قرار گرفتن دو سطح»، در ل ت به معناي: «اِطباق»

روی هم قرار گرفتن سطح »باشد؛ و در اصطالح قرائت، عبارت است از:  می
 .«در هنگام تلفظ حرف 2زبان با سقف دهان

شود تا صداي حرف، بین  ، باعث می«صفت اطباق»
سطح زبان و کام باال محصور شده و درشتی آن 

 بیشتر از سایر حروف مستعلیه باشد.
 «مُطبِقه»را  «حروف دارای صفت اطباق»: نکته
 «صن ضن طن و ظ»گویند و چهار حرف  می
 باشند. می

 اِنفِتاح -8
باشد و در  می «فتراق و جدا بودناِ»، ضد اِربا ، در ل ت به معناي: «اِنفِتاح»

جدا بودن سطح »اصطالح قرائت، عبارت است از: 
 .«زبان از سقف دهان در هنگام تلفظ حرف

شود تا صداي سایر  باعث می، «صفت اِنفتاح»
حروف مستعلیه )خ، غ،  ( بین سطح زبان و کام 
باال محصور نشده و درشتی آنها کمتر از حروف 

 مطبقه ) ،ض، ط، ظ( باشد.

                                                           
 دندانی شکایت کند. کند، هنگامی که از بی . نگهدار عزّت و بزرگواري کسی که حرفش را نیکو ادا می 2

حروف  شود با این حال جزءِ بخشی از سطح زبان با سطح دهان منطبق می« جیم». در تلفظ حرف  1
آید، از این رو بهتر است که در تعریف اربا  گفته  باشد چرا که ریشة زبان همزمان باال نمی یمطبقه نم
 «.باال آمدن ریشه و وسط زبان به سوي کام باال و منطبق شدن وسط زبان با کام باال»شود: 
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گویند و بیست و چهار  می «مُن فتِحه»را  «دارای صفت اِنفِتاححروف »: نکته
 باشند؛ )به جز حروف مطبقه( باقیمانده می

 جهت مطالعه
صفات »را نیز جزءِ  «اِصمات و اِذالق»هاي تجوید، دو صفت  در بعضی از کتاب

 اند آورده «متضاد ذاتی
ح قرائت، باشد و در اصطال می «ساکت بودن»، در ل ت به معناي: «اِصمات»

 .«سخت و سنگین ادا شدن حرف»عبارت است از 
، و در اصطالح قرائت، «تیز بودنن روان بودن»، در ل ت به معناي: «اِذالق»

. و حروف آن. شش حرف «آسان و روان ادا شدن حرف»عبارت است از: 
ْ»باشد و در عبارت  می ُْلب   ِمن  ر َّ  جمع شده است.)از عقل فرار کرد(  «فَّ
حروف دارای صفت »و  «مُصمِته»را  «ف دارای صفت اصماتحرو»: نکته
 گویند. می «مُذلِقه»را  «اذالق

این دو صفت نقشی در تلفظ صحیح حروف ندارد و تنها کاربرد آن، تشخیص 
 .باشد؛ از این رو در بعضی از کتب تجوید نیامده است عربی بودن کلمات می

شود که از سه حرف بیشتر و همة  اي یافت نمی گویند در زبان عرب کلمه می
باشند، مانند: عَسجَد )به معناي رال( و زَهزَقه )به معناي  «مُصمِته»حروف آن، 

خندة زیاد(، چرا که تلفظ چنین کلماتی براي دستگاه تکلّم سخت و سنگین است 
تا از سنگینی ناشی از تعدد حروف  باشند «مُزلِقه»و حتما  باید یکی از حروف آن، 

 مُصمِته کاسته گردد و کلمه آسان و روان تلفظ شود.

 پرسش و تمرین 
 صفات حروف را تعریف کرده و فایدة صفات را توضیح دهید. -2
 باشند؟ صفات ذاتی متضاد، چگونه صفاتی است و در مجموعه چند صفت می -1
 هموسه را بنویسید.صفات جهر و همس را توضیح داده و حروف م -0
 صفات شِدّت و رخوت را تعریف نموده و حروف شدیده را بنویسید. -3
 صفت استعالء را تعریف نموده و حروف مستعلیه را بنویسید. -1
 را تالوت و در رعایت صفات درس، دقت فرمایید.« شمس و لیل»هاي  سوره -2



 

 

 
 
 
 

 درس ششم

 

 «2»آشنایی با صفات حروف 

 

 صفات ذاتی غیر متضاد )اختصاصی(
هایی هستند که ضدّیتی با  حالت»: «(صفات ذاتی غیر متصاد )اختصاصی»

یکدیگر ندارند )و اختصاص به بعضی از حروف دارند( و حروفی یافت 
 .«شوند که هیچیک از این اوصاف را نداشته باشد می

پردازیم که مشهورتر و داراي  از میان صفات غیر متضاد، به توضیح صفاتی می
 باشند. کاربرد بیشتري می

 صفیر -1
مانندن و یا صدای شبیه صدای  تصدایی است سو»، در ل ت به معناي «صفیر»

صدای سوت مانندی که »، و در اصطالح قرائت، عبارت است از : «پرندگان
 .«شود شنیده می« ن سین و صادءزا»هنگام تلفظ سه حرف 

، مجراي هوا در «ن سین و صادءزا»در هنگام تلفظ 
مخرج آنها کامال  تنگ شده و با سایش و فشار هوا 
در مخرج این حروف، صداي سوت مانندي شنیده 

 گویند. می «صفیر»شود که به آن  می
 «مَصفوره»را  «صفیر حروف دارای صفت»: نکته
 گویند. می
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 قلقله  -2

باشد، و در اصطالح  می «اضطراآ و جا به جا شدن»، در ل ت به معناي: «ق لق له»

جایی مخرج حرف و آشکار شدن صدای حرف  جابه»قرائت، عبارت است از: 
 .«در هنگام سکون

 «جَدقُطُب »باشند که در عبارت  حرف می پنج «حروف دارای صفت قلقله»: نکته
 گویند. می «حروف مُق لق ل»جمع شده است و به آنها 

 باشد. می «جَهر و شدّت»، اجتماع دو صفت قَويّ «ق لق له»علّت پدیدة 

و  «ردم جریان آزاد ن ف س»باعث  «جَهر»صفت 
 «ردم جریان صوت»باعث  «شدّت»صفت 

گردد، در این صورت صداي حرف، کامال   می
شود،  می سمتوقف و زیر فشار شدید در مخرج، حب

جایی  و تنها راه شنیدن شدن صداي حرف، جابه
باشد، به روري که صداي آن آشکار و  مخرج می
 شود. شنیده می

ل، حرکت ضعیفی )یک لقَقَهاي تجوید آمده است: حرف مُ در بعضی از کتاب
اند؛ و  گیرد و سپس دربارة نوع حرکت، اختالف نموده خود میسوم حرکت( به 

ل با حرف لقَقَاین اشتباه به خارر عدم تمیز دادن نحوة تلفظ حرف ساکن مُ
ای خیال  رده»(: 130   2باشد و به گفتة ابن الجزري در النشر )ج ک میمتحرّ
 .«اند که قلقلهن حرکت است در حالی که چنین نیست کرده

، مقایسة بین کیفّیت تلفظ «حرف مقلقل »شن شدن کیفیت تلفظ براي بهتر رو
 حرف ساکن و متحرک الزم است:

: از برخورد دو عضو دستگاه تکلم به نحوۀ تولید حرف ساکن غیر مُق لق ل -2

ْآید، بدون همراهی حرکات سه گانه؛ مانند  وجود می ْْاَّ   ف   ؛دْاَّ
گاه تکلم به وجود : از جدا شدن دو عضو دستنحوۀ تولید حرف متحرک -1

،ِْ ،آید، همراه با حرکات سه گانه؛ مانند:  می ،ِْف،ُْفْْ َّ  ؛ُ ْدْفَّ
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: از برخورد و جدا شدن دو عضو دستگاه نحوۀ تولید حرف ساکن مُق لق ل -0

ْآید، بدون همراهی حرکات سه گانه؛ مانند  م به وجود میلّتک ج  ،ْاَّ ق   .اَّ
مقَلقَل با  اشتراک حرف ساکنِ گیریم که تنها وجه از این مقایسه، نتیجه می

باشد با این  م در هنگام تلفظ میلّک، در جدا شدن دو عضو دستگاه تکمتحرّ
 باشد. تفاوت که برخالف حرف متحرک، هیچ حرکتی همراه آن نمی

 قلقلة کبری و صغری

؛ در این صورت «باشد ل در حالت وقف میلق ق قلقلة حرف مُ»: «قلقلة کبری»
 صداي حرف، کامال  آشکار شود؛ مانند:باید دقت نمود تا 

ْ حَّ ِْبال    ٌّ-ْْ  ٌّ لَّ ُْمِحْْ-خَّ َِّْْ-یط  ْوَّ ِطط  تَّْْ-خُْتش  ْوَّ ْب  
ْ ب  صَّ ان  ْْ-فَّ ج   حَّ ْْ-فِیْال  ْْ-ُبُرج  د   شَّ ْْ-اَّ ُْيولَّد  م  لَّ ْوَّ

 

، در این صورت «باشد قلقلة حرف مُق لق ل در حالت وصلی می» «قلقلة صفری»
 مانند:کند در وسط یا در آخر کلمه باشد؛  فرقی نمی

ُمْ وَّ ق  ْْْ-ْاَّ ِْمم َّ ِفٌّ  ُین  ل  راِفهَّْْْ-ْافَّ ط  َِّْْ-ْااَّ ْ ِدنَّْوَّ ْاه  ْوَّ ِطط  ًراْ-اخُْتش  ج  ْاَّ
هَّْ  ِ ِْم ُرج  ات  ْْ-افَّ رَّ ْاِهِْاب  ِْالْْٰ-یمَّ ْوَّ ب  صَّ ان  ِخُلْْ-یفَّ ْْ-ُيد  ْکانَّ قد  ْلَّ

 

آید، آشکارتر از موردي  اي که در آخر کلمه و هنگام وقف پدید می : قلقلهنکته
مه باشد، و اگر داراي تشدید باشد و در هنگام وقف ساکن است که در وسط کل

شود، قلقلة آن از حالت قبل نیز آشکارتر است و باید در قلقلة غیر مشدّد دقّت 
 نمود که به صورت مشدّد تلفظ نشود.

 لین -3

، و در اصطالح قرائت، عبارت است «ن رمی و روانی»، در ل ت به معناي : «لین»

 .«شدن حرف از مخرجش نرم و آسان تلفظ»از: 
گویند و دو حرف واوویاي ساکن  می «ل یِّنه»را  «حروف دارای صفت لین»: نکته

ݨَّدد)ما قبل مفتوح  ݧ ْْدݨݨݨݨݧ ْْو  ْددݨݨݨݦݦݦݦݦݦݨݨَّ ْ ْ ،ْ) باشند و ویژگی آنها، روان و کشش پذیر بودن  می ی 
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 باشد؛ مانند: می

ْ تَّ و  ْْ-غَّ َّ نَّ ي  ْْ-دَّ ُهم  نَّ و  رَّ ِدْْ-تَّ ي  ْاَّ ْْ-يِهم  م  ُِ ف  جَّ و  ِنْْ-اَّ ی  مَّ و  ْيَّ
شوند، از  کشش حرکات تلفظ می نیز نرم و روان، همراه با مدّ و «حروف مدّی»

 شود؛ مانند: گفته می «حروف مدّولین»به آنها  همین رو

لَّْْ-ایهَِّْحُْنو ِْفَّ ُلوُمون
هَّْْ-یاْتَّ ْْ-اُتِديُرْوْنَّ ِْءَّ ْیاُتون

 اِنحراف -4
باشد، و در  می «سوی دیگر متمایل شدن به»، در ل ت به معناي: «اِنحراف»

متمایل شدن صدای حرف به سوی مخرج »اصطالح قرائت، عبارت است از: 
 .«حرف دیگر

شود، و صداي  ، راه خروج صدا از راه مستقیم بسته می«الم»هنگام تلفظ حرف 
شود؛ و هنگام  ا خارج میجمنحرف شده و از آن« ضاد»الم به ررف مخرج حرف 

به  تلفظ حرف راء صداي حرف
باریکة سرزبان هدایت شده وباعث 
قطع و وصل سریع سر زبان گردیده 

رو  همینشود؛ از ا خارج میجو از آن
 ،«الم و راء»اند: دوحرف گفته
باشند و به  می«صفت انحراف»داراي

 گویند. می «مُنحَرِفه»این دو حرف، 

 تکریر -5
ح قرائت، عبارت باشد و در اصطال می «تکرار کردن»در ل ت به معناي:  «ت کریر»

 .«لرزش سر زبان برای تلفظ حرف راء»است از: 
، از لرز  )تکرار رفت و برگشت سریع( سر زبان در برخورد با ل ة «حرف راء»

« راء»، صفت ذاتی و جدا ناپذیر حرف «تکریر»شود؛  هاي باال تولید می دندان
ر اضافی آن، به شود؛ اما از تکرا باشد و اگر آورده نشود، حرف راء شنیده نمی می
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 ویژه در هنگام ساکن و مشدد بودن باید جلوگیري شود؛ مانند:
 

ْ ِسلَّ ْْ-ُار  ُجر  اه  ْْ-فَّ ضَّ ر  ِخَّ اْا  ْنَّ ر  ج َّ ْْ-فَّ
َّ
ِحیِمْٱ ٰمِنْالر َّ ح  ْْ-ْْلر َّ ت  زَّ  ُبِر 

 تَفَشّی -6

باشد؛ و در اصطالح  می «انتشار و پخش شدن»، در ل ت به معناي: «ت ف شّی»

انتشار و پخش شدن هوا در سطح زبانن هنگام تلفظ »قرائت، عبارت است از: 
 .«حرف شین
، وسط زبان در حالی که شیار دار شده به سقف دهان نزدیک «شین»هنگام تلفظ 

 کند. روي سطح زبان، پخش و جریان پیدا می ،شده و هوا از داخل
نیز صدا در « ض، ف، ث»الزم به یادسپاري است که در هنگام تلفظ سه حرف 

باشد اما هنگام  شود اما جریان هوا محدود به مخرج آنها می پخش می مخرجشان
شود؛ از  تلفظ حرف شین، جریان هوا زیادتر و در همة فضاي دهان، پخش می

 باشد. می «حرف شین»، مخصو  «صفت تفشی»این رو، 

 اِستِطاله -7

باشد و در اصطالح  می «امتداد و کشیده شدن»در ل ت به معناي  «اِستطاله»
کشیده شدن صدای حرف از ابتدای کنارۀ زبان تا »قرائت، عبارت است از: 

 .«مخرج حرف الم
: بر اار برخورد تدریجی کنارة زبان «صفت استطاله»

یان صوت از میان آنها به هاي آسیا و جر با دندان
گردد تا زمان تلفظ حرف  آید و باعث می وجود می

 ر حروف باشد.بیشتر از سای «ضاد»

باشد و به آن  می «ضاد»: مخصو  حرف «استطاله»

 گویند. می «حرف مُستطاله»
تفاوت اِستِطاله با مدّ، در کوتاه بودن زمان کشش صوت در استطاله و : یادسپاری
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باشد در حالی که زمان کشش صوت در  محدود بودن مکان آن به مخرج ضاد می
آن به قسمت معّینی از دستگاه تکلم  حروف مدّي، بیشتر و محدود نبودن مکان

 کند. باشد، صداي حروف مدي در تمامی فضاي حلق و دهان امتداد پیدا می می

 غُنّه -8
؛ و «شود صدایی است که از مجرای بینی خارج می»، در ل ت به معناي: «غُنّه»

صدای همراه میم و نون که هنگام تلفظ »در اصطالح قرائت، عبارت است از: 
 .«شود مجرای بینی خارج میآنها از 

و بدون آن، میم و  ،«باشد صفت ذاتی و جزءِ جداناپذیر میم و نون می» :«غُنّه»
رو در تلفظ میم و نون ساکن به ویژه در هنگام  همینکند، از  نون تحقّق پیدا نمی

 وقف باید دقت شود که حتما  غُنّة میم و نون شنیده شود؛ مانند:

ل
َّ
ْٱ ِْحْر َّ ْْ-یم 

َّ
ْلْ ٱ ِمْعَّ ْالَّ ِعْْ-ین  َِّ ْنَّس  ْْ-ین  خْالض َّ َِّْ ْل ِْآوَّ  ین 

 

 زمان غُنّه با توجه به حاالت میم و نونن مختلف است
 «غُنّة اصلی»باشد که  می «میم  و نون ساکن و متحرک»: در «کمترین زمان غُنّه»

 کند. حرف میم و نون تحقق پیدا نمیبوده و بدون آن، 
ادغام و اخفای میم و نون هنگام مشدد بودن و یا »: «بیشترین زمان غُنّه»

دو حرکت در مجراي  ةبوده و به انداز «غُنّه زائد و فرری»باشد که  می «ساکن
 کند. بینی جریان پیدا می

 خِفاء -9
باشد؛ و در اصطالح قرائت،  می «اِستِتار و پنهان بودن» :، در ل ت به معناي«خِفاء»

 .«فظ آنپنهان و مخفی بودن صدای حرف هنگام تل» :عبارت است از
گویند و چهار حرف  می «حروف خ فِیّه و هاوِیه»را  «حروف دارای صفت خِفاء»
 باشند. می «حروف مدّی و حرف هاء»
به خارر گستردگی مخرجشان در فضاي حلق و دهان  «خفای حروف مدّی»

باشد، از این رو اگر بعد از آنها حرف ساکن و یا همزه قرار گیرد،  )جوف( می
 شش بیشتر آنها را تقویت نمود.باید با مدّ و ک



 

 

 
 035▪  «1»آشنایی با صفات حروف  :درس ششم

 

باشد، و در  به خارر اجتماعی صفات ضعیف در آن می «خفای حرف هاء»و 
رو الزم است با کمی  همینگیرد، از  حالت سکون، در معرض حذف قرار می

را تقویت نمود تا از حالت « هاي ساکن»فشار آوردن به انتهاي حلق، حرف 
 خفاي کامل بیرون بیاید و شنیده شود.

 بُحّه -11
است  «حاء»باشد و صفت مخصو  حرف  می «گرفتگی صدا»، به معناي: «بُحّه»

گردد؛ و در صورت عدم  که بر اار فشردگی و سایش در مخرج آن ایجاد می
خواهد شد و همچنین فشار « هاء»شبیه حرفِ « حاء»رعایت این صفت، حرف 

 خواهد شد.« خاء»بیش از حد، باعث تبدیل شدن آن به حرف 

 هرَنَب -11
باشد و در اصطالح قرائت،  می «بلندی و رسا بودن» :، در ل ت به معناي«ن بر ه»

 .«شود صدای قوی و رسایی که از تلفظ همزه شنیده می»عبارت است از: 
، تارهاي صوتی به یکدیگر متصل و باعث عدم جریان نَفَس «هنگام تلفظ همزه»

ایی تارهاي صوتی، صداي قوي و رسباز شدن ناگهانی با گردد و  و صدا می
 گویند. می 2«ن بر ه»شود که به آن،  شنیده می

شود از همین رو به این حالت،  ، محقق می1«ن بر ه»، تنها با حالت «صدای همزه»
 شود. گفته می «تحقیق همزه»
است و به همین جهت، همزه را  «دستگاه تکلمن سنگین»، براي «تحقیق همزه»

 اند. نامیده «ا ثق لُ الحروف»

                                                           
 اند. نیز قائل شده «هَتف»و  «جَرس». براي همزه، صفت 2

با پَرِ  ناگهانی از  «همزه»باشد؛ و صداي  می «ی شدید و قویصدا»هر دو به معناي:  «جَرس و هَتف»
شود، از همین رو به آن، حرف جَرسی و مهتوف )داراي  منطقه سینه با صداي شدید و قوي، خارج می

 (239القرآن الکریم،    گویند. )محمود خلیل الحصري، احکام قراء صفت هتف( می

 گویند. می «مَنبور»ه، رَنَبهمزه، به دلیل دارا بودن صفت به حرف  .1
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در قرائت مشهور )حفص از عاصم(، همزه باید به تحقیق خوانده شود ولی 
اند از قبیل )تسهیل، تبدیل،  ماي قرائت، براي تخفیف همزه، احکامی ذکر کردهلع

 حذف و نقل و حذف(.
صفات »اند،  را به دو دسته، تقسیم نموده «صفات»علماي قرائت، : یاد سپاری

شناخت صفات قوي و ضعیف در ادغام حروف مؤاّر ؛ «صفات ضعیف»و  «قوی
 است که در مبحث ادغام بیان خواهد شد.

جهرن شدّتن استعالءن اطباقن قلقلهن صفیرن »، عبارتند از: «صفات قوی»
 .«انحرافن تکریرن ت ف شّین استطالهن غُنّهن ن برهن بُحَّه

 .«خفاء همسن رخوتن استفالن انفتاحن لین و»، عبارتند از «صفات ضعیف»
 : صفات اصمات، اذال  و توسط، دخالتی در قوت و ضعف حروف ندارند.نکته

 پرسش و تمرین 

باشند را  می« صفت صفیر»را تعریف نموده و حروفی را که داراي « صفیر» -2
 بنویسید.

 باشند؟ می« صفات غیر متضاد»، داراي کدام یک از «ث،  ، ض»حروف  -1
 را با ذکر م ال بنویسید.« روف لَیِّنهح»را تعریف نموده و « لین» -0
باشند را مشخص  می« صفت غُنّه»را تعریف نموده و حروفی که داراي « غُنّه» -3

 نمایید.
 را بنویسید.« قلقله»معناي ل وي و اصطالحی  -1
 باشند با ذکر م ال بنویسید. می« صفت قلقله»حروفی که داراي  -2
مُقَلقَل، لین و »ماتی را که در آن حروف را تالوت کرده و کل« مزّمّل»سورة  -7
 باشند، مشخص فرمایید. می« غُنّه



 

 

 
 
 
 

 درس هفتم

 

 «1»تمایز حروف 
 

 تا به حال با مخارج و صفات حروف به صورت نظري آشنا شدید.
دانید، بسیاري از حروف عربی به همان شکل فارسی تلفظ  گونه که می همان

،ْحاء،ْذاَ،ْصاد،ْءثا»شوند و نیازي به آموز  و تمرین ندارند، تنها ده حرف  می
اي دیگر است که  در زبان عربی، تلّفظ آنها به گونه «ضاد،ْطاء،ْظاء،ْعین،ْغین،ْواو

به مقایسه نموده و به تمرین روي جهت یادگیري بهتر، آنها را با حروف مشا
 پردازیم. کلمات قرآن می

 «همزه و عین»تمایز دو حرف  -1

جهرن استفال »بوده و در تمامی صفات  «حروف حلقی»، هر دو از «همزه و رین»
 با هم مشترکند، تنها تفاوت آنها در دو چیز است: «و انفتاح

 شود. ادا می «وسط حلق»، از «رین»و حرف  «انتهای حلق»، از «همزه»حرف  -2

 «توسّط»داراي صفت  «رین»و حرف  «ةشدّ»، داراي صفت «همزه»حرف  -1
 باشد. می

 

 «همزه و رین»وجه اشتراک 
هنگام تلفظ این دو حرف، ریشة زبان پایین آمده )استفال( و سطح زبان از کام 

 باشد )انفتاح( و با ارتعا  تارهاي صوتی )جهر( صداي حرف به باال، جدا می
 گردند. ررف کام پایین کشیده شده و به صورت نازک و کم حجم تولید می
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 «همزه و رین»وجوه افتراق 
 

 

            
 

باشد، هنگام تلفظ آن،  و در محل حنجره می «انتهای حلق»، «مخرج همزه»

تارهاي صوتی به یکدیگر متصل و با جدا شدن از یکدیگر، صداي حرف با 
و در  «وسط حلق»ولی مخرج عین، ، گردد تولید می، «تشدّ»حالت انفجاري 

باشد، هنگام تلفظ آن، دریچة ناي به آرامی عقب کشیده شده  محل دریچة ناي می
، «طتوسّ»سازد و صداي حرف با حالت نیمه سایشی  و فضاي حلق را تنگ می

 شود؛ مانند: هاي حلق، کشیده می کمی نرم به دیواره
 

«ْ ُمونَّ لَّ ا  2ْْ،ْتَّ ُمونَّ لَّ ع  ُمور»ْْ-«ْتَّ ع  ُمورْ،ْمَّ
 
ن ل»ْ-«ْمَّ مَّ لْ،ْعَّ مَّ

َّ
 «أ

لْٰ ع  دِدُلواْ-یاَّ ْْ-ِاع  ددد  َِّ ُبُدْْ-ُمع  ع  ُمواٱِْْ-نَّ لَّ ْْ-ع  ِجُبدكَّ ْْ–ُيع  ِهدم  ی  لَّ ْْ-عَّ ِمینَّ الَّ اُدْْ-عَّ ِعیددُنْْ-ِعبَّ َِّ ْنَّس 
ٰرْ ُعس  ْْ-یِلل  ُعوُدونَّ ْْ-يَّ سَّ عَّ س  ْْ-عَّ ت  رَّ ْْْ-ُسددِع   َ ددا ع َّ تِْْْ-فَّ یَّ ْال  ُدع ُ ْيَّ ْْْ-يمَّ ُبُدونَّ ع  اْتَّ ُبدُدْمَّ ع  آْاَّ َِّ 

 «هاء و حاء»تمایز دو حرف  -2
همسن رخاوهن »بوده و در تمامی صفاتِ  «حروف حلقی»هر دو از  «هاء و حاء»

 باشند، تنها تفاوت آنها در دو چیز است:  با هم مشترک می «استفال و انفتاح

 شود. ادا می «حلقوسط »، از «حاء»و حرف  «انتهای حلق»، از «هاء»حرف  -2

 باشد. می «بُحّه»، داراي صفت «حاء»و حرف «خِفاء»داراي صفت ،«هاء»حرف -1

                                                           
ْ». در تلفظ همزة ساکن دقت شود که حرکت به خود نگیرد،  2

 
ن ْ»، «مَّ

َّ
ن خوانده نشود، بلکه صدا کامال   «مَّ

 قطع و بالفاصله حرف بعدي تلفظ شود.
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 «هاء و حاء»وجوه اشتراک 
، و سطح زبان از کام (هنگام تلفظ این دو حرف، ریشة زبان پایین آمده )استفال

باشد )انفتاح(، و بدون ارتعا  تارهاي صوتی )هَمس(، صداي حرف  باال جدا می
الت سایشی )رخوت( به ررف کام پایین کشیده شده و به صورت نازک و با ح

 گردند. کم حجم تولید می
 

 «هاء و حاء»وجوه افتراق 
 

             
 

 

هواي  ،باشد، هنگام تلفظ آن و در محل حنجره می «انتهای حلق»، «هاء»مخرج 
داخل شش بدون اینکه فشاري به حنجره وارد سازد به آسانی از دهان خارج 

باشد،  و در محل دریچة ناي می «وسط حلق» ،«حاء»ولی مخرج شود )خفاء(،  یم
هنگام تلفظ آن، دریچة ناي، کمی به عقب کشیده شده و فضاي حلق را تنگ 

شود  ق کشیده میهاي حل سازد و صداي حرف با حالت گرفتگی به دیواره می
 )بُحّه(؛ مانند:

 

ٰوْ» ه  ٰوْاَّ ح  ُْاِهل َّْ»ْ-«ْیی،ْاَّ ُجوًرا»ْ-ْ«،ُْاِحل َّ ح  ُجوًرا،ْمَّ ه  ْ«مَّ
یَّْ ح  ْْ-ْادداَّ ْدَِّْدِاح  ت  قَّ ْْ-ْرَّ ُةْْ-ْٰمیددُيح  مَّ ح  ِبْ ْ-ْرَّ ْددسَّ ْْ-ح  ُدْْ-ْییِْددُيح  م  حَّ ل 

َّ
ْْ-ْٱ حَّ ُْسب  ْْ-انَّ ِحمَّ ْرَّ

ْ
َّ
ِحْٱ ْْ-یِمْلر َّ فَّ َِّ ُْح ْْ-آءَّ ُحونَّ ِب  ٰحْْ-ُْیسَّ ْْ-ْاهَّْٮدَّ ًةْْ-ُشح َّ ِشح َّ ْْ-اَّ ِدكَّ م  ُحِْبحَّ ِب  ُنُْنسَّ ح  ْنَّ َْ-وَّ ُْزح  ْݪݪݭݭݭِ  حَّ

 

 چند نکته:
« خاء»، فشار زیادي به حلق وارد کنیم، شبیه حرف «حاء»اگر در تلفظ حرف  -2

 خواهد شد.
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است، چرا که جایگاه آن، دورترین محل  «خِفاء»داراي صفت  «هاء»حرف  -1
 حروف نیز، در آن جمع شده است. باشد و تمامی صفات ضعیف به دهان می

در آخر کلمه « هايِ ساکن»این صفت )خفاء( در حالت سکون، به ویژه وقتی که 
کند و اگر تلفظ آن، دقّت الزم صورت نگیرد، اصال   باشد، نمود بیشتري پیدا می

شود، به ویژه اگر قبل از آن، حرف ساکن و یا حروف مدّي قرار  شنیده نمی
رو الزم است با کمی فشار آوردن به  همیناز ، آید( یش می)هنگام وقف پ2گیرد

را تقویت نمود تا از حالت خفاي کامل، بیرون « هاي ساکن»انتهاي حلق، حرف 
 مانند:؛ بیاید و شنیده شود

ْ ه  ِمدَّ ْْ-ْحَّ ُسوُله  ْْ-ْرَّ
َّ ِ ْْخِا رَِِّْْْ-ْاهلل  ْيخْشَّ ْْكَّ ِده ْْ-لَّه  م  ِْبحَّ

ُسْ ْدرَّ ْاهلل  َُ لَّْدقَّْْْ-ْْو ِتْالص َّ ْقامَّ یْ ْْ-ْْوه ْد  ُتوُبِْالَّ ْاَّ  ِْ
 

، فشار زیادي به حلق وارد «هايِ ساکن»بعضی افراد، براي شنیده شدن حرف  -0
باشد و ربق  و این صحیح نمید؛ کنن تلفظ می« حاء»سازند و آن را شبیه حرف  می

تبدیل حرفی به حرف دیگر، باعث بطالن »فتواي تمامی مراجع بزرگوار تقلید، 
 .1«شود نماز می

 «قاف و غین»تمایز دو حرف  -3
جهرن »باشند و در تمامی صفات  ، بسیار نزدیک به هم می«قاف و غین»مخرج 

 با هم مشترکند، تنها تفاوت آنها در سه چیز است: «استعالء و انفتاح
ولی  «انتها و ریشة زبان و ابتدای زبان کوچک است»، «قاف»مخرج حرف  -2

 .«باشد بین حلق و دهان( میابتدایِ حلق )مرز »، «غین»مخرج حرف 
 است. «ةرخو»، داراي صفت «غین»و حرف  «ةشدّ»،داراي صفت«قاف»حرف  -1

، داراي «غین»و حرف  «قلقله»داراي  «حالت سکون»در  ،«قاف»حرف  -0
 باشد. ، )صدایی مانند غرغره آب در گلو( می«غ روَرَه»

                                                           
اذان را شمرده بگوییدن آخر آنها را )وقف کرده و( ساکن نمایید و ». در روایات سفار  شده:  2

 .211،   3، ج. وسائل «را آشکار و روشن ادا کنیدالف و هاء 

 .07، مسأله ، فصل فی القراءالواقی، کتاب الصلو . عرو 1
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 و غین وجوه اشتراک قاف
بان از کام باال زهنگام تلفظ این دو حرف، ریشة زبان باال رفته )استعالء( و سطح 

و با ارتعا  تارهاي صوتی )جَهر(، صداي حرف به ررف   باشد )انفتاح( جدا می
 گردند. کام باال کشیده شده و به صورت درشت و پرحجم تولید می

 

 قاف و غینوجوه افتراق 
 

                       
 

است که با ابتداي زبان کوچک متصل و با  «انتها و ریشة زبان»، «قاف»مخرج 
گردد و در هنگام  جدا شدن از یکدیگر، با حالت انفجاري )شدت(، تولید می

سکون باید ریشة زبان از زبان کوچک جدا شود )قلقله(، تا حرف قاف شنیده 
باشد؛ هنگام  می ، مرز بین حلق و دهان«ابتدای حلق»، «غین»شود، ولی مخرج 

هاي حلق، با حالت سایشی )رخوت(،  تلفظ آن، صدا به نرمی به ابتداي دیواره
شود و در هنگام سکون، صداي حرف مانند غرغرة آب در گلو  کشیده می

 آید؛ مانند: )غَروَرَه( کش می
 

نٰی» غ  نٰی،ْاَّ ق  ْ»ْ-2«اَّ ل َّ ،ْغَّ ل َّ ْ»ْ-«قَّ ِوی   ْقَّ ِوی   ْ«،ْغَّ
ْ غ  رَّ ْددفَّ فْ ْ-ْتَّ ْدداَّ ِرقُْْ-ِْرغ  ْدفَّْْ-ْواددُاغ  ِفر  غ  َِّ ْٱِْْ-ْدٱس  ِفر  ِِْْ-ْغ  ْدِهْدديُيغ  ْْ-ْم  رِْددغَّ ْْ-ْی  ْددغَّ ِلْْْ-ْاِسٌّ  ِْغس  ْین 
ُمِغْ ال  ْفَّ ْْ-ْاِتْیرَّ ت  ْْ-ُْغِلبَّ ُغونَّ ب  نََِّّْْْ-ْيَّ ُْقُلوبَّ غ  َِ ْْ-اخُْت وَّ یْ آسَّ لَّ ْعَّ ْء  س  ْاَّ ِْهم  غ  َِّْ ُهم  ْلَّ ِفر  غ  َِّ ْتَّس  م  ْاَّ ُهم  ْلَّ تَّ ر  ْفَّ

                                                           
نمایند که باید به آنها گفت:  تلفظ می« غین»را شبیه حرف « قاف». در بعضی از منارق شمال، حرف  2

 ریشة زبان را به زبان کوچک متصل و با شدت تلفظ نمایند.
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 «واو»تمایز حرف  -4
های  از تماس دندان»در فارسی  «واو»حرف 

، اما در «شود پیشین باال با لب پایین تلفظ می
ها، لب به صورت گرد  عربی بدون دخالت دندان

آید و صداي حرف، همراه با  مانند شکوفه در می
ارتعا  تارهاي صوتی از میان آنها به صورت نازک 

 شود؛ مانند: و کم حجم خارج می
 

ْ َِ و  ِمْْ-ِْبحَّ و  لِْْ-ْيَّ ْوَّ ْْ-ْی ُ ِْوَّ ت ِوُ ْْ-ْیاِلدَّ س  ِوْْ-ُْيوَّ ا  ُهْْ-ْيُلْتَّ ح  َّ ْْ-ُوُجوُهْْ-ْوَّ ْدَّ ْاُوودَّ
ْ و َّ ْابِْتَّ لِْْ-ینَّ و َّ ْاَّ ْْ-ینَّ سَّ ْفَّ ْْ-ْیو ٰ ُْيولَّد  م  ْوْلَّ ِلد  ْيَّ م  ْْ-ْلَّ حَّ   ْلَُّهُْکُفًواْاَّ ُکن  ْيَّ م  ْلَّ ْوَّ

 «تاء و طاء»تمایز دو حرف  -5
باشند. و در صفت  می «نِطعی»یکی بوده و هر دو از حروف  «تاء و طاء»مخرج 

 باشد: نیز با هم مشترکند و تفاوت آنها بدین قرار می «شدّ»

است ولی حرف  «جهرن استعالءن اطباق و قلقله»داراي صفات  «طاء»حرف 

 باشد. می «همسن استفالن و انفتاح»داراي صفات  «تاء»

 وجوه اشتراک تاء و طاء
زبان باال رفته و با بخش هنگام تلفظ این دو حرف، بخش جلویی روي سر 

دندان انایا و ابتداي برآمدگی کام باال متصل و با جدا شدن از یکدیگر  ةانتهاي ل 
 شوند. به صورت انفجاري )شدت( تولید می

 

 وجوه افتراق تاء و طاء
، ریشة زبان پایین آمده )استفال( و «تاء»هنگام تلفظ 

سطح زبان از کام باال جدا )انفتاح( خواهد بود، در 
نتیجه حجم دستگاه تکلم کاهش یافته و صداي 
حرف بدون ارتعا  تارهاي صوتی )همس( به 
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شود، ولی  ادا می «حجم نازک و کم»و به صورت ررف کام پایین کشیده شده 

یشة زبان، باال رفته )استعالء( و سطح زبان نیز و ر، انتها «طاء»هنگام تلفظ حرف 

گیرد، در نتیجه  به خود می «اطباق»با کام باال حالت 
م افزایش یافته و صداي حرف با لحجم دستگاه تک

ارتعا  تارهاي صوتی )جَهر( به ررف کام باال 
ادا  «درشت و پرحجم»کشیده شده و به صورت 

هنگام » در «طاء»گردد؛ اضافه بر آنها، حرف  می
 باشد؛ مانند: نیز می «قلقله»داراي صفت  «سکون

 

ْتَّْ»ْ-«ینین،ِْطْتِْ» ،ْطَّ ْابَّ ،ْاِنتِْقَّْ»ْ-«ابَّ ْاِنِطْقَّْینَّ ْ«ینَّ
ْ شَّ ط  ًراْ- بَّ لَّْْ– ِقط  ط  ةَّْْ-ِْعْددمَّ رَّ ْْ-ِْفط  ِعُمونَّ َِّْْ-ُيط  ْ ْوَّ ِطط  ِبْْ-ْخُْتش  طَّ ْْ- حَّ طَّ ْْ– ًءْآعَّ ْالًْددِطف 
ِطْ ْْ- یُعوِنْاَّ ُطوُفْْ- اِتُْتُطوَّ ِلُعْْ-ْيَّ ط َّ ْْ-تَّ ت  لَّ ْ– ُعِط  ة  واْْ-ِحط َّ هُر اط َّ ْْ-فَّ ُِ ُخط ُ ْْ-تَّ ْالط َّ  اِرُقْوَّ

ْ

 پرسش و تمرین 

 را توضیح دهید.« همزه»و « عین»تفاوت تلفظ حرف  -2
 شود؟ با ذکر م ال بیان کنید. ، چگونه تلفظ می«هاء»حرف  -1
 را توضیح دهید.« قاف و غین»نحوة تلفّظ دو حرف  -0
 با ذکر م ال بیان کنید.را « واو»نحوة تلفظ حرف  -3
 را با ذکر م ال بنویسید.« تاء»با « راء»تفاوت تلفظ حرف  – 1
، دقّت «غین»و « حاء»، «عین»را قرائت کرده و در تلفّظ حروف « معارج»سورة  -2

 فرمایید.

 



 

 

 
 
 
 

 هشتمدرس 

 

 «2»تمایز حروف 

 «سین و صاد»تمایز دو حرف  -6
باشند و در  می «ا سَلی»یکی بوده و هر دو از حروف  «سین و صاد»مخرج 
 با هم مشترکند و تفاوت آنها بدین قرار است: «همسن رخوت و صفیر»صفات 
، داراي صفت «سین»ولی حرف  «استعالء و اطباق»، داراي صفات «صاد»حرف 

 باشند. می «استفال و انفتاح»
 وجوه اشتراک سین و صاد
 فصورت شیار به سطح صا ش جلوي سطح زبان بهخهنگام تلفظ این دوحرف، ب

دندان انایاي باال نزدیک شده وبا سایش هوا ازاین شکاف ومجراي  ةپشت ل 
 شوند. باریک )رخوت و صفیر( و بدون ارتعا  تارهاي صوتی )هَمس( تولید می

 

 تراق سین و صادوجه اف
 

            
 

، ریشة زبان پایین آمده )استفال( و سطح زبان از کام باال جدا «سین»هنگام تلفظ 
)انفتاح( خواهد بود، در نتیجه حجم دستگاه تکلّم کاهش یافته و صداي حرف به 
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شود، ولی  ادا می «نازک و کم حجم»ررف کام پایین کشیده شده و به صورت 
انتها و ریشة زبان، باال رفته )استعالء( و همزمان سطح ، «صاد»هنگام تلفظ حرف 

گیرد، در نتیجه حجم دستگاه تکلّم  به خود می «اطباق»زبان نیز با کام باال حالتِ 
درشت »افزایش یافته و صداي حرف به ررف کام باال کشیده شده و به صورت 

 مانند:گردد؛  ادا می «و پرحجم

ًبا» صَّ ًبا،ْنَّ ٰسْ»ْ-«نَّسَّ ٰصْعَّ ْ»ْ-«یی،ْعَّ ُبونَّ حَّ ُبون،ُْيص  حَّ ْ«ُیس 
ُقْ دَّ ص  ْْ-اَّ رَّ ْْ-ِمص  ِدرَّ ْْ-ُيص  حَّ ص  لَّْْ-اِبِْباَّ ْْ-ااِحهَِّْاص  ف  رَّ لْ-ُْيص  ݩݩݩݩݩْٰصَّ ݧ ِْݧ ْْ-یوت ْاِلِحْصَّ ْْ-ینَّ ِْصرَّ ْاطَّ
ُصوًحاْ-ُصُحِفْْ-يًباِصْنَّْ ْْ-ْنَّ ِمُلواْالص َّ ْعَّ ْوَّ اْاِلحَّ و  واصَّ ْتَّ ْوَّ  ٌِّ حَّ اِْبال  و  واصَّ ْتَّ رِْاِتْوَّ ب   ِبالص َّ

 «سین و ثاء»تمایز دو حرف  -7
همسن رخوتن »باشند و در تمامی صفات  ، نزدیک به هم می«سین و ثاء»مخرج 

 با هم مشترکند و تنها تفاوت آنها در دو چیز است: «استفال و انفتاح
 باشد. می «لِث وی»از حروف ، «ثاء»و حرف  «ا سَلی»، از حروف «سین»حرف  -2
 باشد. می «ن فث»داراي  «ثاء»و حرف  «صفیر»، داراي «سین»حرف  -1

 وجوه اشتراک سین و ثاء
هنگام تلفظ این دو حرف، ریشة زبان پایین آمده )استفال( و سطح زبان از کام 

باشد )انفتاح( و بدون ارتعا  تارهاي صوتی )هَمس( صداي حرف با  باال جدا می
سایشی )رخوت(، به ررف کام پایین کشیده شده و به صورت نازک و کم حالت 

 گردند. حجم تولید می
 

 وجوه افتراق سین و ثاء
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بخش جلویی سطح زبان است که به سطح صاف پشت لثة »، «سین»مخرج 
و با سایش هوا از این مجراي باریک )صفیر(، ادا  «ثنایای باال نزدیک شده

که با  «باشد های نثایا می بین سر زبان  و سر دندان»، «ثاء»گردد؛ ولی مخرج  می
 گردد؛ مانند: دمیدن هوا )نَفث(، از میان آنها تولید می

 

«، مَّ ِْْْاس  مَّ ْ»ْ-ْ«ِاث  ُثونَّ بَّ ل  ،ْيَّ بَُّسونَّ ل  ْ»ْ-ْ«يَّ ،ْبَّ  َّ ْ«بَّس َّ
ْ ِربَّ ث  ِنْْْ-ْْيَّ ی  نَّ لْْْٰ-ِْْاث  ْْْ-ْْیُمث  قَّ ث  ْاَّ هَّ ْْ-ْْاالَّ ُهم  لَّ ْْ-ِْْمث  ُلونَّ قَّ ْْ-ُْمث  ِب ت  ْْ-ْثَّ ف َّ ْْ–ْاِتْاثَّْنَّ ت  ِثرَّ ُْبع 
ثِْ ُثْْ-ْیًراکَّ   ِ لَّْْ-ُْتحَّ ْثَّ ُرْْآيَّْْ-ْاُثونَّ ِث  ُمد َّ اْال  هَّ َِّْْ-ْاي ُ ْ ثَّْوَّ ْخُْيوِثٌُّْوَّ ُِ ْْاقَّ ْْو  حَّ   ٰهْْ-ْاَّ ل  کَّْٮاَّ َّ ِ ْال ْاُثُرُْکم 

 «و ذال ءزا»تمایز دو حرف  -8

جهرن »باشند و در تمامی صفات متضاد  ، نزدیک به هم می«زاء و ذال»مخرج 
 با هم مشترکند و تنها تفاوت آنها در دو چیز است: «رخوتن استفال و انفتاح

 باشد. می «لِث وی»، از حروف «ذال»و حرف  «ا سَلی»از حروف  «زاء»حرف  -2
 باشد. می «صفیر»، داراي «زاء»حرف  -1

 زاء و ذالوجوه اشتراک 
هنگام تلفظ این دو حرف، ریشة زبان پایین آمده )استفال( و سطح زبان از کام 

باشد )انفتاح( و با ارتعا  تارهاي صوتی )جَهر( صداي حرف با  باال جدا می
حالت سایشی )رخوت( به ررف کام پایین کشیده شده و به صورت نازک و کم 

 گردند. حجم تولید می
 

 زاء و ذال راقوجوه افت
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بخش جلویی سطح زبان است که به سطح صاف پشت لثة »  ،«زاء»مخرج 
و با سایش هوا از این مجراي باریک )صفیر(، ادا  «ثنایای باالن نزدیک شده

که با  «باشد های ثنایا می بین سر زبان و سر دندان»، «ذال»گردد؛ ولی مخرج  می
 گردد؛ مانند: تولید میوا از میان آنها، هعبور 

ًعا» ر  ًعا،ْذَّ ر  ْ»،ْ«زَّ ِکی ُ ،ْذَّ ی ُ ِک  ْ»،ْ«زَّ
َّ َ ،ْذَّ
َّ َ ْ«زَّ

نَّْ ذ  خَّ ِنْْ-ااَّ ْْ-ِبِاذ  ُکم  ِهب  ْٱِْْ-ُيذ  ب  هَّ ُکُرْْ-ذ  ذ  ْْ-يَّ
ُ
ِْٱ ون ُکُر
ْْ-یذ  بَّ هَّ ذَّ ْْ-ِْاذ  ْددعَّ ْذَّ ْدتُْْ-ْابَّ

ُ َ ِْذ
ْْ
َّ
ِذْٱ
ْل َّ ُعوُذْْْ-ْْینَّ ُرْْ-ُْذوُقواْْ-ْْاَّ ک َّ ذ َّ یَّ ْْ-ْسَّ نَّ ذ َّ اَّ ْْ-فَّ ُْمؤ َّ ٰرْْْ-ِْذن  ک  ِعِتْالِذ  فَّ ْنَّ ِْان  ر  ِک  ذَّ ْیفَّ

 «زاء و ظاء»تمایز دو حرف -9
با هم  «جهر و رخوت»باشند و در صفات  ، نزدیک به هم می«زاء و ظاء»مخرج 

 باشد: مشترکند و تفاوت آنها بدین قرار می
 «استفالن انفتاح و صفیر»بوده و داراي صفات  «ا سَلی»، از حروف «زاء»حرف 

استعالء و »بوده و داراي صفات  «لِث وی»، از حروف «ظاء»است ولی حرف 
 باشد. می «اطباق

 وجوه اشتراک زاء و ظاء
ش سایهنگام تلفظ این دو حرف، تارهاي صوتی به ارتعا  درآمده )جهر( و با 

 گردند. هوا در مخرجشان )رخوت(، تولید می
 

 وجوه افتراق زاء و ظاء
 

          
 

بخش جلوی سطح زبان است که به سطح صاف پشت لثة »، «زاء»مخرج 
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و با سایش هوا از این مجراي باریک )صفیر(، در حالی  «ثنایای باال نزدیک شده
باشد  که ریشة زبان پایین است )استفال( و سطح زبان نیز از کام باال جدا می

نازک و کم »ح(، صداي حرف به ررف کام پایین کشیده شده و به صورت ا)انفت
بین سر زبان و سر »، «ذال»همانند  «ظاء»گردد؛ ولی مخرج  تولید می «جمح

، با این تفاوت که انتها و ریشة زبان باال آمده )استعالء( «باشد های ثنایا می دندان

گیرد و  به خود می «اطباق»باشد و با کام باال حالت  و سطح زبان نیز باال می
تلفظ  «درشت و پرحجم»رت صداي حرف به ررف باال کشیده شده و به صو

 گردد؛ مانند: می
رِْ» ذَّ  ِ ُْم ِرينَّ ظَّ  ِ ،ُْم ُذوًرا»ْ-ْ«ينَّ ح  ُظوًرامَّ ح  ل َّْ»ْ-ْ«،ْمَّ ،ْظَّ

َّ َ ،ْذَّ  َ ْ«زَّ
ًةْدنَّْ رَّ ْْْ-ْْظ  ْددحَّ ِهُرْْْ-ْْاِفظ  ْْْ-ُْْيظ  مَّ لَّ ظ  َِّْْْ-ْْاَّ ِفظ  ْْْ-ْْااهَّْحَّ ُلظ  ْْْ-ْْوٱغ  ن َّ ظَّ ْْْ-ْْفَّ ْاهَّْددالُِْظلَّْْْ-ْْیاِلِمْظَّ
ْ
َّ
ِظْٱ عَّ ْْْ-ْْیِمْل  ُظن ُ ْْْ-ْْيَّ ْحَّ لُْْْ-ْْاِفُظونَّ ْدفِیْٱلظ ُ ْددمِْْْ-ْْاِتْمَّ ْٱلظ َّ ْدداِلِمْنَّ ْْْ-ْْینَّ ْٱلظ َّ ْدِان َّ ْْ-ن َّ ِْل ْدِالَّیْٱلِظ 

 «ضاد»و « زا»وجه تمایز دو حرف  -11

 «جهر و رخوت»، از همدیگر جداست و تنها در دو صفت «زاء و ضاد»مخرج 
 باشند، بنابراین تفاوت آنها بدین قرار است: با هم مشترک می

 باشد. می «حافّی و ضِرسی»، از حروف «ضاد»و  «ا سَلی»، از حروف «زاء» -2
است ولی حرف  «استفالن انفتاح و صفیر»صفات  ، دارايِ«زاء»حرف  -1

 باشد. می «استعالء اطباق و استطاله»، داراي صفات «ضاد»
 

 زاء و ضادوجوه اشتراک 
هنگام تلفظ این دو حرف، تارهاي صوتی به ارتعا  درآمده )جَهر( و با سایش 

 گردند. هوا در مخرجشان )رخوت(، تولید می
 

 وجوه افتراق زاء و ضاد
بخش جلویی سطح زبان است که به سطح صاف پشت لثه »، «زاء»مخرج 

صفیر( در حالی و با سایش هوا از این مجراي باریک ) «ثنایای باال نزدیک شده
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باشد )انفتاح(،  که ریشة زبان پایین است )استفال( و سطح زبان از کام باال جدا می
صداي حرف به ررف پایین کشیده شده و به 

گردد؛ ولی  میتولید  «نازک و کم حجم»صورت 
یکی از دو کنارۀ زبان با »، «ضاد»مخرج 
، هنگام «باشد می همان طرف یهای آسیا دندان

تلفظ آن، انتها و ریشة زبان باال رفته )استعالء( و 
به خود  «اطباق»سطح زبان با کام باال، حالت 

گیرد و با برخورد تدریجی یکی از دو کنارة زبان با دندان هاي آسیاي همان  می
به سوي کام باال، به  2از میان آنها )استطاله(حرف ررف و کشیده شدن صداي 

 گردد؛ مانند: تولید می «حجمدرشت و پر »صورت 
 

«َِْ ،ِْعِضِْع ْين  ْ»ْ-«ین  ْازَّ ْغَّ ْ،ْضَّ نِْ»ْ-«اقَّ ِِْزَّ ،ْضَّ ْيم  ْ«.ین 
ًبا ض  ْٱِْْ-ْْقَّ ِرب  ًراْ-ْْض  ُلْْ-ُْْتض  ض  ْْ-ْْفَّ وَّ ِْرض  ْْ-ْان  ِعُفونَّ َِّْْ-ُْمض  ع  ضَّ ْْ-ْاوَّ ضَّ ْآلَّ

ْددل ُ ْْ-ْونَّ ِضیَّ ْرَّ
ِضْ ُضوِبْْ-اهَّْٮُضٰحْْ-يُتْرَّ غ  حْْٰ-ْمَّ ْٱلض ُ ْْ-ْیوَّ خْٱلض َّ َِّْ ْآل ِْوَّ ْْ-ْینَّ ُحض ُ ْْ-ْيَّ

َّ
ِعْٱ ْلض َّ َِّْْ-ْیفَّ ل  ض َّ ْافَّ

 

، با توجّه به این 1در تلفّظ «ظاء»با  «ضاد»به علّت شباهت دو حرف  :یادسپاری
با  «و اطباق جهرن رخوتن استعالء»که این دو حرف در تمامی صفات متضاد 

شوند، باید دقّت  باشند و به صورت درشت و پرحجم نیز ادا می هم مشترک می
 نمود تا هر حرف، درست از مخرج خود ادا شده و از یکدیگر تمیز داده شوند.

                                                           
داراي صفت « دال»تلفظ کرد، چرا که حرف  «دال درشت». از این رو نباید این حرف را به صورت  2
باشد و در تلفظ آن نباید صدا کامال  قطع  می« رخو»داراي صفت « ضاد»است در حالی که حرف « شدّ»

چسبد، اما در  ن میهاي مقابل آ ، تمامی کناره و سر زبان به دندان«دال مفخّم»شود. اضافه بر آن در تلفظ 
هاي آسیاي همان ررف برخورد و جدا  تنها کنارة دو سوم عقبة زبان به تدریج با دندان« ضاد حجازي»

یابد؛ و از نظر اک ر قریب به اتفا  علماي تجوید )به ویژه  از میان آنها امتداد می ي حرفشود و صدا می
باشد و از نظر شرعی باعث بطالن  نمیعلماي قرن سوم و چهارم(؛ دال مفخم تلفظ عرب صدر اسالم 

 (.099،   9گردد )جواهر الکالم، ج نماز می
و یا برعکس تلفظ گردد، نماز « ظاء»به صورت « ضاد». ربق فتواي همة مراجع بزرگوار تقلید، اگر  1

 (.07و  01، مسأله ، فصل فی القراءالواقی، کتاب الصال بارل است. )عرو
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، داراي صفت «ظاء»با حرف  «تفاوت در مخرج»، اضافه بر «ضاد»حرف 

است و در هنگام تلفّظ آن، صداي حرف در فاصلة میانِ ابتدا و انتهايِ  «استطاله»
شود تا سهم  یابد و این امر باعث می هاي آسیاي باال امتداد می کنارة زبان و دندان
تر نیز ادا  باشد و به صورت نرم« ظاء»بیشتر از حرف « ضاد»زمانی تلفظ حرف 

 شود، مانند:
ل َّْ» ل َّْ-ضَّ ًةْ»ْ-«ظَّ رَّ ض  ْْ-نَّ ظ  ًةْنَّ ْنَّْ»ْ -«رَّ ْنَّْْ-ة ْاِضرَّ  «ة ْاِظرَّ

ْيَّْ ْعَّ ْٱلظ َّ ْْ-ْاِلُمْض ُ ُضْٱلظ َّ ع  ْاِلِمْبَّ ْْ-ْینَّ ِن  ْٱلظ َّ ضَّ ع  ْمَّْْ-ْبَّ ت  مَّ لَّ ِضْظَّ ر  ْاْفِیْٱِخَّ
ْ كَّ رَّ ه  ْظَّ ضَّ قَّ ن  ْْ-اَّ ُْمغَّ ن َّ ظَّ ِهْْ-ْاِضًباْفَّ ْظَّ ض  ع  ْفَِِّْْْ-یًراِلبَّ

ُ
ن مَّ ظ  ْیهَّْخْتَّ حَِّْْْٰاْوَّ ض  ْیخْتَّ

 پرسش و تمرین 

 با ذکر م ال بیان کنید.را « ااء»نحوه تلفّظ حرف  -2
 وجود دارد، با ذکر م ال توضیح دهید.«سین»با«صاد»چه تفاوتی در اداي حرف -1
 را با ذکر م ال بیان فرمائید.« ذال»نحوة تلفظ حرف  -0
 در تلفظ دارد؟ م الی بزنید.« ذال»، چه تفاوتی با حرف «ظاء»حرف  -3
 ائید.را با ذکر م ال بیان فرم« ضاد»نحوة اداي حرف  -1
 در چیست؟« ظاء»با « ضاد»تفاوت حرف  -2
 دقّت فرمایید.درس را تالوت کرده و در تلفّظ حروف « ملک»سورة  -7

 



 

 

 
 
 
 

 درس نهم

 

 «1»تفخیم و ترقیق 
 

 .«ذاتی و رارضی»اند:  بر دو دسته «صفات»در مبحث صفات، گفته شد که 

اابت و جدایی  ، صفاتی بودند که همیشه همراه و جزءِ«صفات ذاتی و مُمیّزه»

شوند(؛ و اگر آورده  ناپذیر حرف هستند )و باعث تمیز دادن حرف از یکدیگر می

 حَقَّ»از آن به  نشوند، اساس و بنیان حرف مخدو  و از بین خواهد رفت، و

 شد. تعبیر می «حرف

اابت حرف  جزءِو ، صفاتی بودند که همیشه همراه «صفات رارضی و مُحَسِّنه»

باشند بلکه به خارر همنشینی با حروف دیگر و یا پذیر  حرکات، عارض  نمی
گردد(، به  شدن کلمات و آیات می اداو باعث روان و نیکو )شوند،  بر حرف می

کنند، از  عبارت دیگر به خارر شرایطی، استحقا  پذیر  آن صفات را پیدا می

 گویند. می «قّ حرفمُست حَ»این رو به آنها 

مطرح  «احکام حروف»را تحت عنوان  «صفات رارضی»هاي تجوید،  در کتاب

 اند. نموده
 

 ثمره و فایدۀ شناخت و ررایت احکام

 ، تلفظ خواهد شد. تر و روان آسانحرف  -2
 بخشد. به تالوت قرآن، زیبایی و جذابیّت خاصّی می -1
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 احکام حروف )صفات عارضی(
 ، شامل مباحث:«احکام حروف»

 تفخیم و ترقیق؛ -1
 ادغام؛ -2
 احکام میم ساکن؛ -3
 احکام نون ساکن و تنوین؛ -4
 مدّ و قصر؛ -5
 پردازیم. هاي آینده به بررسی آنها می باشد که به ترتیب در این درس و درس می

 تفخیم و ترقیق
و  «بزرگ داشتن»، در ل ت، به معناي: «تفخیم»

درشت نمودن و در اصطالح قرائت، عبارت است 
دُرشت و پرحجم ادا نمودن صدای حرفن به »از: 

 .1«طوری که دهان از صدای آن پر شود
 ررف کام باال کشیده شده و درهنگام تفخیم، صدا به

 گردد. حرف به صورت درشت و پرحجم تلفظ می
 

رقیق »، )ضد تفخیم( در ل ت، به معناي: «ترقیق»
باشد و در اصطالح  می «کردن و نازک نمودن

نازک و کم حجم نمودن »قرائت، عبارت است از: 
صدای حرفن به طوری که دهان از صدای آن پر 

 .«نشود
شده درهنگام ترقیق، صدا به ررف کام پایین کشیده 
 گردد. وحرف به صورت نازک و کم حجم تلفظ می

                                                           
باشد، براي تفخیم کافی است تا  کنند که صحیح نمی ها را غنچه می م، لب. بعضی افراد براي تفخی2

 صداي حرف به ررف کام باال کشیده شود تا حرف درشت و پرحجم ادا گردد.
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 موارد تفخیم و ترقیق حروف
 شوند: حروفی که همیشه تفخیم می -1

ْحروف مُستعلیه  غط  ْضَّ  ؛ِقظ(ْْ)ُتص َّ
 حروفی که همیشه ترقیق می شوند: -2

 ؛«اهلل» ناي حرف راء و الم جالله تبه اس هحروف مُستَفِل
 شوند: ترقیق میحروف که گاهی تفخیم و گاهی  -3

 «اهلل»و الم جالله   الف مدّي، حرف راء
 

 شوند حروفی که همیشه تفخیم می
شوند و حاالت مختلف، از  می «تفخیم»، همگی بدون است نا، «حروف مُست علیه»

تأایر است چرا که  قبیل فتحه، کسره، ضمّه و سکون در کیفیّت استعالء بی
باشند، حاالت مذکور، تنها در  میاستعالء، صفت ذاتی و اصلی این حروف 

 کیفیّت تفخیم آنها تأایرگذار است.
از میان حروف مُستعلیه، حروف مُطبِقه ) ،ض، ط، ظ( از تفخیم بیشتري 
برخوردارند چرا که اضافه بر صفت استعالء که موجب درشت و پرحجم خوانده 

ث باشند که باع شود، داراي صفت اربا  نیز می شدن حروف مُستعلیه می
 گردد. تر شدن حروف مُطبقه می تر و پرحجم درشت

 ترتیب از حداک ر به حداقل، عبارت است از: به 2«مراتب تفخیم حروف مستعلیه»

                                                           
 . در رابطه با مراتب تفخیم حروف مستعلیه دو نظر وجود دارد: 2

 -0مفتوح؛  -1باشد؛  مفتوحی که بعد  الف مدي -2اند:  نظر اول: براي آن پنج مرتبه قائل شده
 مکسور. -1ساکن؛  -3مضموم؛ 
و حرف ساکن را ملحق  مکسور. -0مضموم؛  -1مفتوح؛  -2اند:  براي آن سه مرتبه قائل شده -نظر دوم

 اند. به حرف متحّرک قبل از آن نموده
 باشد. قبل می فنظر دوم، خالصه و به واقعیت نزدیکتر است؛ چرا که الف مدي، تابع حر

اي ذکر  که در تفخیم راء، براي راء مفتوحی که بعد  الف مدي آمده است، مرتبة جداگانه همانگونه
اي ذکر شود، و حرف ساکن، همیشه تابع حرکت حرف  نشده در اینجا نیز نباید براي آن، مرتبة جداگانه

 باشد. قبل می
 تر است. تر باشد، فهم و یادگیري آن براي عموم مردم، آسان قواعد تجوید هر چه خالصه
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 مفتوح )و ساکن ما قبل مفتوح(؛ مانند: -1
 

ْ ِفٌَّّ ْْ-طَّ قَّ دَّ واْ-صَّ
ل ُ ضَّ ْْ-اَّ رَّ ه  ْظَّ ُمواْ-كَّ ِد  ْْ-قَّ ت  ف َّ ْْ-تَّ م  ُِ م  ِِ ْغَّ

ُعْ مَّ ط  ِبُرْْ-يَّ ص  ْْ-تَّ نَّ ِرب  ض  ُمْْ-يَّ لَّ ظ  ُلْْ-اَّ بَّ ق  بَّْْ-يَّ ت  ْْ-ااِرهَّْاَّ ِفر  غ  ْنَّ
 

 مضموم )و ساکن ما قبل مضموم(؛ مانند: -2
 

ْ ُطِبعَّ ْْ-فَّ ت  ْْ-ُصِرفَّ ُهم  ُضر ُ ُْقرِْْ-ُظِلُمواْ-يَّ ُْخِلْْ-ئَّ ت  ُغْْ-قَّ زَّ ن   يَّ
ِعُمْ ْْ-ُيط  ِبحَّ ْْ-ُيص  ْلُِْيض  ُمَِّْْْ-ل  لَّ ْْ-خُْيظ  رْ-اُهَُِّْْسق  ْْ-ُجْݭݭݭݭُِْتخ  ِرقَّ غ  َِّ ِْل

 

 قبل مکسور(؛ مانند:مکسور )و ساکن ما  -3
 َِّْْ ْْ-خُْتِطع  ُهم  ْْ-ُتِصب  ت  ِضجَّ ْْ-ااُلهَِّْظلَّْْ-نَّ ْْ-ُنِقر ُ م  ُِ ًةْْ-ِتف  ظَّ ِْغل 

ْ عَّ ْْ-اُمِْاط  ُِ فَّ ْٱِْْ-ِنص  ْْ-ِرُبواض  ْحَّ ُتنَّْْ-اِفظ  وَّ ْ-اِشق  رَّ ْْ-اُجْإت  ِْاغ  ِْفر 
 

 شوند حروفی که همیشه ترقیق می
ْاهللالم جاللة »و « راء»شوند به است ناي دوحرف ترقیق می ،«حروف مُستَفله»

 گردند. که در برخی موارد، تفخیم می« حروف
 

 شوند حروفی که گاهی تفخیم و گاهی ترقیق می
، گاهی تفخیم و گاهی ترقیق «اهللالم جاللة »و  «حرف راء»، «الف مدی»

 پردازیم. شوند که به ترتیب به بررسی آنها می می

 تفخیم  و ترقیق الف مدی موارد

باشد، حروفی که  از نظر تفخیم و ترقیق، تابع حرف قبل از خود می «الف مدّی»
گردد و حروفی که ترقیق  شوند، الف مدّي بعد از آنها نیز تفخیم می تفخیم می

 گردد؛ مانند: شوند، الف مدي بعد از آنها نیز ترقیق می می
 

ْ ابَّ ْْ-تَّ ابَّ ْْ-طَّ ارَّ ْْ-سَّ ارَّ اِکرِْْ-صَّ ْذَّ ْْ-ينَّ اِهرينَّ ْْ-ْظَّ اغَّ ْْ-ْزَّ اقَّ ْضَّ
ٰسْ ٰصْْ-ْیعَّ ْْ-ْیعَّ ِامُدونَّ ْْ-ْْسَّ ونَّ ُِ اِم ْْ-ْْصَّ اِهدِديدنَّ اِلِمْْ-زَّ ْظَّ ْینَّ
ْ ت  الَّ ْْ-زَّ ت  اقَّ اْ-ْضَّ افَّ خَّ خْتَّ َِّ ْ ََّ ا الِْْ-ْقَّ ِْدْخَّ ْْ-ْینَّ ُکم  ْلَّ اِلبَّ خْغَّ َِّْ ََّ ا ْقَّ
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 «اهلل الم جالله»تغلیظ و ترقیق 
به کار  «اهللالم جالله»است و در مورد حرف  «تفخیم»، مترادف کلمة «تغلیظ»

وسط زبان گود شده و فضای حلق تنگ »، «تفخیم الم جالله»رود. در هنگام  می
 .«شود به طرف کام باال کشیده می ی حرفو صدا
تلفظ  «ترقیق»از حروف مستفله است و در اصل باید به صورت  «الم»حرف 
باشد، به شرط آن که حرکت  می اهلل آن، تنها در الم جالله «تغلیظ» و شود

بعد از آن  «الف»باشد؛ در این صورت، حرف  «فتحه یا ضمّه»حرف قبل از آن، 
 شود، مانند: می «تفخیم»نیز از حرف الم پیروي نموده و 

 

ْاهلُلْ مَّ َِّ ْاهلِلْْ-ْتَّ َُ ُسو یْاهلِلْْ-ْرَّ لَّ ْْ-ْعَّ ُقواْاهللَّ ْاُلواْالقَّْْ-ِْات َّ
ْل ٰ خْ-ُْهم َّ َّ ِ  2اهلُلِْْا

 

 «ترقیق»باشد، حرف الم  «کسره»، اهللقبل از الم جالله   اگر حرکتِ حرفِ
بعد از آن نیز از حرف الم پیروي نموده و  «الف»شود؛ در این صورت، حرف  می
  شود، مانند: می« ترقیق»

 

ِمْاهلِلْ ْْ-ِبس  ِجِ ْاهللَّ ًماْاهلُلْْ-يَّ و  ِهْْ-قَّ ُْقِلْالْ-ِلل ٰ
ْل ٰ فِیْاهلِلْْ-ُهم َّ ْاَّ

 

 «ترقیق»در سایر کلمات، )بدون است نا(  «الم»الزم به یادسپاري است که حرف 
 شود، مانند: می

 

ْ
ل َّ ْْ-اُمْعَّ

َّ
ُلْٱ ی 
ْْ-لل َّ

َّ
لْٰٱ ْْ-وُةْلص َّ

َّ
ُلُمْٱ ُلهَّْْ-اِتْلظ ُ جَّ ُْهُمْْ-ااَّ

َّ
ِذْٱ
ْل َّ ْْ-ینَّ

ل َّ ْاِبظَّ ْم 
 

 توجه به یک مسأله شرری
 فرماید: شهید اول)ره( می «رسالة ن فِلیّه»شهید اانی)ره( در شرح 

 

 «مالک در صّحت اذکار نمازن تلفظ کلمات استن نه قصد گوینده»
 

ْ»االحرام  از همین رو در تکبیر
َّ
ْهلُلْاَّْٱ ْ»؛ اگر فتحة همزة 1«ربَّْک 

َّ
، با مدّ و کشش، «هلُلْٱ

                                                           
 . در هنگام تفخیم الم جالله، باید دقّت نمود که درشتی الم، در حرف قبل از آن، تأایر نکند 2

1  .«ْ ْاهلُلْاَّْءَّ ر ْک   ؛ «باشد؟ آیا خداوند بزرگتر می»، جمله استفهامیه است، یعنی: «بَّ
«ْ
ل َّ بَّْ»است؛ « ابزار جنگی»، به معناي: «ُهْاَّ ک  ْاَّ  باشد. یم« رَبل»جمع کُبَر، به معناي  «ار 
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«ْ ْ»خوانده شود و یا الف مدّي الم  «آهلُلْءَّ
َّ
ْ»آورده نشود،  «هلُلْٱ

َّ
ْاَّْ»و یا فتحة  «ُهْل َّْلٱ رک   «بَّ

ْ»با مدّ و کشش  ک  ْبَّْاَّ  خوانده شود، باعث بطالن نماز خواهد شد. «ار 
: سورة منافقون را تالوت و موارد تفخیم و ترقیق الف مدّي و الم جاللة تمرین

 را مشخص سازید. «اهلل»

 پرسش و تمرین 

 را تعریف نمایید. «تفخیم و ترقیق» -2
 شوند؟ میکدامیک از حروف، همیشه به صورت تفخیم ادا  -1
 رود؟ چیست و در مورد چه حرفی به کار می« ت لیظ»معناي  -0
 را با ذکر م ال توضیح دهید.« الم جاللة اهلل»موارد ت لیظ و ترقیق  -3
حکم »و « مراتب تفخیم حروف مستعلیه»را تالوت فرموده و « ت ابن»سورة  -1

 را مشخص فرمایید.« الم جالله اهلل

 



 

 

 
 
 
 

 درس دهم

 

 «2»تفخیم و ترقیق 

 1«راء»موارد تفخیم و ترقیق حرف 
، و «تفخیم»عامل  «فتح و ضمّه»این است که:  «حرف راء»در رابطه با  قاعدة کلّی

 باشد. این حرف می «ترقیق»عامل  «کسره»
هنگام تفخیم حرف راءن نوکِ زبان به طرف باال متمایل و صدای حرف به »در 

هنگام ترقیقن نوکِ زبان به طرف پایین »و در  «شود طرف کام باال کشیده می
 .«شود متمایل و صدای حرف به طرف پایین کشیده می

 «راء»موارد تفخیم حرف 
 مانند: ؛«راء مفتوح و مضموم» -1

 

ْ ِدفَّ ُجواْ-رَّ رَّ ْْ-تَّ رَّ کَّ ْْ-شَّ ُرُجْْ-ُرِزقَّ ع  ُشُرْْ-تَّ ح  ْنَّ
 

 مانند: ؛«ما قبل مفتوح یا مضموم راء ساکنِ» -2
 

ٰعی ر  ْْْ-ْْمَّ ِسلَّ ْْْ-ُْْار  ر  هَّ ن  َِّْْْْ-ْْتَّ ُفر  ک  ِضْْْ-ْْخْتَّ ر  خَّ ْْ-ْفِیْاِ  ُمونَّ حَّ ُْتر 
ْ، ر  هَّ ْدر هنگام وقف)نَّ ر  هَّ ،ْْ-(ْنَّ ْدر هنگام وقف)ُدُسر  ْ(ُْدُسر 

                                                           
ماقبل مفتوح که در مبحث صفات ذاتی مطرح شده و  . سؤال: چه فرقی است میان واو و یاي ساکنِ 2

 شود؟ راءِ ساکن ما قبل مفتوح که در مبحث صفات عارضی )احکام حروف( مطرح می
باشد چه قبلشان مفتوح  جدایی ناپذیر واو و یاي ساکن می همیشه همراه و جزءِ ،«صفت لین»جواب: 

ندارد اگر قبلش مفتوح یا « راءِ ساکن»شد و یا مکسور و مضموم، ولی حکم تفخیم اختصا  به با
 شود. می« ترقیق»و اگر قبلش مکسور باشد « تفخیم»مضموم باشد 
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، )در هنگام وقف پیش «ساکنِ ما قبل ساکنِ ما قبل مفتوح یا مضمومراء » -0

 مانند: ؛آید( می

رِْ) ج  فَّ ال  ْ ، در هنگام وقف(وَّ ر  ج  فَّ ْال  رِْ) -وَّ ب  ْدر هنگام وقف(   ،ِبالص َّ ر  ب   ِبالص َّ

رْ ) فیُْتس 
ْ، در هنگام وقف( لَّ ر  فیُْتس  رْ ) -لَّ ْ، در هنگام وقف( ُتض  ر   ُتض 

 

، الف ساکن ما قبل «الف مدّی»هستند،  «تاً ساکنن ذاحروف مدّی»: یادسپاری

رو اگر  همینآیند، از  ، واو ساکن ما قبل مضموم به حساب می«واو مدی»مفتوح؛ 

شود، )این مورد  می «تفخیم»قرار گیرد،  «الف و واو مدّی»بعد از  «راء ساکن»

 مانند: ؛آید( نیز در هنگام وقف، پیش می
 

 (ْ غَّ ْدر هنگام وقف(   ،ارِْفِیْٱل  ار  غَّ ْ) -فِیْال  ُکور  ْ، در هنگام وقف( شَّ ُکور   شَّ
 

 مانند: ؛قرار گیرد« همزه وصل»بعد از « راء ساکن» -4
 

ٰضْ تَّ ِنْٱر  ِجْْ-یِلمَّ ْٱر  ِب  ِْرَّ ْْ-یُعون ب ُتم  تَّ ُبواْفِْٱِْْ-ِاِنْٱر  کَّ ْٱِْْ-ایهَّْر  ِْجُعوار 
 

این که هر دو ، )مشروط به قرار گیرد« حروف مستعلیه»ن «راء ساکن»بعد از  -1

 مانند: ؛در یک کلمه باشند(
 

ْ صَّ ْْ-ْاًداِمر  ة  قَّ ْٱِْْ-ِْفر  صَّ ْْ-ْاًدار  طَّ ِْقر  ْْ-ْا   صَّ ِمر  ِبال   اِدْلَّ
 

یادسپاري است که اگر راء ساکن و حروف مستعلیه در دو کلمة جداي از  بهالزم 
شود و حرف راء ساکن، تابعِ حرکتِ حرفِ  هم باشند، حکم مذکور، اجرا نمی

 مانند: ؛باشد قبل از خود می
 َِّْ ْ ْوَّ كَّ ْخَّ  َّ ر  ِع  ًراْ-ْخُْتصَّ ب  ْصَّ ِبر  اص  ْْ-ْفَّ كَّ مَّ و  ْقَّ ِذر  ن  ْاَّ ن  ْاَّ

 «راء»موارد ترقیق حرف 
 مانند: ؛«ورساء مکر» -1

 

قًْ ز  رْ ْ-ُْنُذرِْْ-ْاِر
رِْْ-ِْذک  ْسَّ ْْ-يع  ا َّ  ِ ِذِرْال ن  رِْْ-ْاَّ ج  فَّ ال  ْوَّ

 



 

 

 
 059▪  «1»تفخیم و ترقیق  :درس دهم

 

، در صورتی که بعد  حروف مُستعلیه نباشد؛ «راء ساکن ما قبل مکسور» -2
 مانند:

ْ ة  يَّ ْْ-ِْمر  ِذر  ْن  اَّ ْْ-ْفَّ ُتم  ِصر  ْْ-ُْاح  ُهم  ر  ِش  ْْ-ْبَّ نَّ و  عَّ ْٱِْْ-ِْفر  ُهم  ْلَّ ِفر  غ  َِّ ْس 
(ْ ْ، در هنگام وقف( ُقِدرَّ ْ) ُقِدر  ِشر  ْ، در هنگام وقف( اَّ ِشر   اَّ

 

 ؛آید( ، )در هنگام وقف پیش می«ما قبل مکسور  راءِ ساکن ما قبل ساکنِ» -3

 مانند:

(ْ ر  ْ، در هنگام وقف( ِسح  ر  ْ) -ِسح  ر  ْ، در هنگام وقف( ِشع  ر   ِشع 
 یادسپاری

بعد از آن قرار  «ساکنراءِ »است، از این رو اگر  «یایِ مدّین ذاتاً ساکن» -2-0

 مانند: ؛آید( شود، )این مورد نیز در هنگام وقف پیش می می «ترقیق»گیرد، 
 

 (ْ ِبیر  ْ، در هنگام وقف( تَّ ِبیر  ْ) -تَّ ْ، در هنگام وقف( یَِّسیر   یَِّسیر 
 

شود،  می «ترقیق»قرار گیرد،  «یای ساکن»، حرف «راء ساکن»اگر قبل از  -1-0

با حرکت  «یایِ لیّنه»باشد، چرا که حرف  هر چند قبل از آن، حرف مفتوحی
 مانند: ؛آید( کسره مناسبت دارد، )این مورد نیز در هنگام و قف پیش می

 

 (ْ ر  ی  ْ، در هنگام وقف( تَّ ر  ی  ْ) -تَّ رَّ ی  اْالس َّ ْ، در هنگام وقف( ِفیهَّ ر  ی  اْالس َّ  ِفیهَّ
 

يْٰ»در کلمة  «راء مفتوح» حرف -0-0 رَّ ج  امَّ الف »شود، چرا که  می «ترقیق»، «هَّ
الف »شود، به این صورت که  خوانده می «امالة کبری»در این کلمه به  «مدّی

شود، )شبیه  متمایل می «کسره»به سوي  «فتحه»، و «مدّی به سوی یای مدّی
 رود. ، از بین می«تفخیم»صداي کسره فارسی اما با کشش بیشتر(، از این رو عامل 

 

 چند نکته
رو حرکت حرف همین باشد، از  می «راءحرکت »، تابع «راء مشدّد»حرف  -2

 مانند: ؛قبل از آن نقشی ندارد
ْ ونَّ ِخر ُ ْْ-ْيَّ ت  زَّ ْْ-ُْبِر  ة  ْْ-ِْمر َّ  َ ُسو (ِْمر َّ  َ ُسو ْرَّ ْْ-ْ)ِمن  ِر  بَّ  فِیْال 
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، باید دقّت نمود که تفخیم آن، روي حرف «تفخیم حرف راء»در هنگام  -1
هر حرفی با حکم بعدي )در صورتی که باید ترقیق شود(، تأایر نگذارد؛ و 

 خود  تلفظ شود.
جایز  «تفخیم و ترقیق»در کلمات ذیل، به هر دو وجه  «راءِ ساکن»حرف  -0

 است.

(ْ رَّ ْدر هنگام وقف( ِمص  ر  رِْ) -ِمص  ْ، در هنگام وقف( ِقط  ر   ِقط 

رِْ) ِرْْْ-ُْنُذرِْْْ-ْیَّس  س  ْدر هنگام وقف( اَّ ر  ْْْ-ْیَّس  ْْْ-ُْنُذر  ر  س  ْْْ-ْْاَّ ق   2ِفر 
 

 را مشخص سازید. «تفخیم و ترقیق راء»را تالوت و موارد  «نوح»: سورة تمرین

 پرسش و تمرین 

 را با ذکر م ال براي هر مورد بیان فرمایید.« راء»تفخیم حرف موارد  -2
 را با ذکر م ال براي هر مورد بیان کنید.« راء»موارد ترقیق حرف  -1
« وصل و وقف»در حالت « راء»را تالوت کرده و حکم حرف « قمر»سورة  -0

 مشخص فرمایید.

                                                           
ْ». تفخیم  2 ر  ِْقط  ْو ر  قرار گرفته است و « حروف استعالء»بعد از « راء ساکن»براي این است که  «ِمص 

 قرار دارد.« حرف ساکن ما قبل مکسور»بعد از « راء ساکن»ترقیق آنها براي این است که 
ْ»تفخیم کلمات  ر  ْْ-یَّس  ر  س  ْْ-اَّ بر اساس قاعده است و ترقیق آنها، اشاره به اصل این کلمات دارد که  «ُنُذر 

ِری» ِریْ-یَّس  س  ِقْ»تفخیم  اند و یاي آخرِ آنها در کتابت نوشته نشده است. بوده «ُنُذِریْ-اَّ براي این است  «ِفر 
قرار گرفته است و ترقیق آن براي این است که راء ساکن بین « حرف استعالء»، «راء ساکن»که بعد از 

ْ»دو کسره قرار دارد و در صورت وقف،  ق   شود. تخفیم می «ِفر 



 

 

 
 
 
 

 درس یازدهم

 

 ادغام
 

هاي خود را در قالب  تواند افکار و خواسته انسان، تنها موجودي است که می
 نوشته و الفاظ، آشکار سازد.

، از 2باشد هنگام صحبت کردن بر روان و آسان سخن گفتن میربیعت انسان در 
بینیم بعضی از حروف را از بعضی کلمات، حذف و یا حرفی را تبدیل  این رو می

 کند، مانند: به حرف دیگر و در هم ادغام می
 

 ر= ا مبرهرّوز؛ ا نبهل روز= چهل؛ چِههل= چِهچِه
 انمسال روز= سارّوز؛ مَن یار مهربانم= مَیّار مهرب

 مّدریانهن مدریان= ایهای ار؛ دّهاندار= ام انتهام
 

در زبان عربی و قرائت قرآن کریم نیز چنین است، از این رو در علم تجوید در 
مبحث احکام حروف، به بررسی صفات و حاالتی پرداخته شده که از ترکیب 

بررسی اند که به  شود و آن را در قالب قاعده و قانون درآورده حروف ناشی می
 پردازیم. آنها می

الزم به یادسپاري است که بیشتر این موارد، در زبان فارسی نیز به صورت 
شود؛ از این رو بعضی از فقهاي  ناخودآگاه در گفتگوي روزمرّة ما رعایت می

 1اند. ذکر کرده« واجبات تالوت»را جزءِ « ادغام»بزرگوار شیعه، 

                                                           
 باشد. است و عدول از اظهار، به خارر سهولت در تلفظ می« اظهار»فظ حروف . اصل در تل2

 .417. آیت اهلل بهجت)ره(، رساله عملیه، مسأله 1
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 ادغام
باشد، و در  می «فرو بردن»( به معناي: «دخالاِ»، در ل ت )مترادف کلمة «ادغام»

فرو بردن حرف در حرف بعدی به شکلی که »اصطالح قرائت، عبارت است از: 
 ، مانند:«حرف اوّل تلفظ نشده و به جای آن حرف بعدی مشدّد ادا شود

 

ْ لَّ خَّ ْدَّ د  ْ     شود: که خوانده میْْْْْْقَّ لَّ خَّ د َّ  قَّ
 

و حرف  «ادغام شده» :، یعنی«مُدغ م»الزم به یادسپاري است که حرف اول را 
فرو »یعنی  «ادغام»و به این کار،  «ادغام شده در آن» :یعنی «مُدغ مٌ فیه»دوم را 

 گویند. می «بردن حرفی در حرف دیگر

 فایدة ادغام
ظ و ، یعنی اگر حرفی یک بار تلف«باشد سهولت در تلفّظ می»: «فایدۀ ادغام»

بدون فاصله، همان حرف یا حرف همجنس آن تکرار شود، این حالت براي 
گیري از قاعدة ادغام، این سنگینی  دستگاه تکلّم سنگین خواهد بود، با بهره

یک بار ولی محکم و با شدّت به مخرج حرف  2برررف شده و در نتیجه، زبان
 شود. برخورد و سپس جدا می« مدغمٌ فیه»

 انواع ادغام
 .«کبیر»و  «صغیر»بر دو نوع است:  «مادغا»
« مدغم فیهن متحّرک»و « مُدغمن ساکن»ادغامی است که حرف »: «ادغام صغیر»

 ، )اصل در ادغام نیز همین است(، مانند:«باشد
 

ْ ْمَّ ْْْ-ُْثم  ُهمَّ ْلَّ ْ       شوند که خوانده میْْْْْْْْاُقل  ْْْ-ُْثم َّ ُهمَّ
 اُقل َّ

 

الزم به یادسپاري است: در صورتی که حرفِ مُدغَم، متحرّک و مدغم فیه، ساکن 
ْگیرد، مانند:  نمی  باشد، ادغام صورت تَّ د  دَّ  .مَّ

                                                           
شوند و کاربرد بیشتر و تقسیمات  ان، ادا میحروفی است که از موضع زبدر « اصل در ادغام».  2

گیرد که زبان در آنها،  م صورت مینیز گاهی ادغا« ويفش»و « حلقی»دارند وگرنه در حروف مختلفی 
 دخالتی ندارد.
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مُدغ م و مَدغمٌ فیه هر دو متحرّک »ادغامی است که حرف »: «ادغام کبیر»
که در این جا نخست حرف مُدغم، ساکن شده )تا شرایط ادغام به وجود  «باشند

ْ»گیرد، مانند:  د( و سپس عمل ادغام صورت میبیای د َّ ْ»که در اصل  «مَّ دَّ دَّ بوده،  «مَّ

ْ»، ساکن شده «دال»نخست حرف دَّ د  ْ»شده است، «ادغام»وسپس در دال دوم، «مَّ د َّ  «مَّ
پذیرد، )نخست حرف مدغم،  در این نوع، چون عمل ادغام در دو مرحله انجام می

 گویند. می« ادغام کبیر»ه( به آن ساکن شده و سپس در مُدغمٌ فیه ادغام گردید
در دو کلمه جایز « ادغام کبیر»در قرائت مشهور )حَفص از عاصم(،  یادسپاری:

 باشد به جز مواردي که در کتابت قرآن، رعایت گردیده است، مانند: نمی
ْ ة  آب َّ ْْ-دَّ آِلینَّ اْ-ضَّ َِّ مَّ ا  ُمُرن ِیْْ-تَّ ا  ن ِیْْ-تَّ

ک َّ ن ِیْْ-مَّ وَّ اج ُ ُتحَّ
َّ
 أ

از این رو قاري قرآن حق ندارد اضافه بر آن چه که در کتابت قرآن آمده است، از 

ْ»انجام دهد، براي نمونه: « ادغام کبیر»نزد خود  ُهم  ْلَّ ََّ ا ْ»را  «قَّ ُهم 
ال َّ ْ»و یا  «قَّ بَّ هَّ لَّذَّ

ْ ِعِهم  م  ْ»را  «ِبسَّ ِعِهم  م  ِب سَّ هَّ  بخواند. «لَّذَّ

 اقسام ادغام صغیر

ین،ُْمِقارِبین» ، بر سه قسم است:«ادغام صغیر» ن،ُْمِجانسَّ  .«ُمِماثلیَّ
 رسند، از چهار حالت خارج نیست: در زبان عرب، دو حرفی که به یکدیگر می

ین» -2 ماِثلَّ َِّ  ، دو حرف م ل هم، )در مخرج و صفات(؛«ُم

ین» -1 جاِنسَّ َِّ  ، دو حرف هم جنس، )مخرج یکی، صفات متفاوت(؛«ُم

ین» -0 قاِربَّ َِّ  )از نظر مخرج یا صفات(؛، دو حرف نزدیک به هم، «ُم

ین» -3 باِع َّ َِّ  ، دو حرف دور از هم، )از نظر مخرج(«ُم
 پردازیم. که به توضیح و بررسی آنها می

 مُت ماثِل ین -1
)تکرار یک  ؛«دو حرفی که در مخرج و صفات مثل یکدیگرند»: «مُت ماثِل ین»

 کلمه، مانند:حرف(، ادغام آنها الزم است، چه در یک کلمه باشند و یا در دو 

ْ ْمَّ رِْْ-ُثم  ْکْ ُيد  ْْ-ُکم  ُهم  ْلَّ ْ          د:نشو که خوانده می       ُقل  ْ-ُثم َّ م  ِرک ُ ْْ-ُيد  ُهم 
 ُقل َّ
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ادغام  «یاء»در حرف  «یایِ مدّی»و یا  «واو»، در حرف «واو مدّی»: یادسپاری
 گردد، مانند: شوند، چرا که کشش صوت، مانع از انجام عمل ادغام می نمی

و ُِ امَّ ِمُلواءَّ ْعَّ ِوُ ْْ-اْوَّ س  ِذیُْيوَّ
ل َّ
َّ
الَُّهْْ-ٱ ْْوْمَّ بَّ سَّ اْکَّ ْمَّ ْْ-وَّ ِِ ِن ُمْْیِْبِاذ  لَّ ع   يَّ

 شوند، مانند: حرف لین در م ل خودشان ادغام می« واو و یاي»اما 
ْ ْءَّ اْوَّ و  وْاوَّ ُر (ْ-اُنصَّ ْیَّ ی  ْ)لَّدَّ ی َّ ُنواْ-لَّدَّ زَّ وَّ و  ْْ-اَّ ْوَّ ْ)وَّ ی َّ (اِلدَّ ْیَّ ی  ْاِلدَّ

 مُت جانِسَین -2
، «دو حرفی که در مخرج مشترک ولی در صفات متفاوت باشند»: «مُتجانسین»

 و ...« ث،ذ،ظ»و « ت،د، ط»خواه در یک کلمه باشند و یا در دو کلمه، مانند 
 شود. )در روایت حَفص از عاصم( تنها در موارد زیر، انجام می،«ادغام متجانسین»

ِامانند:  ؛باشد «میم»و مدغم فیه  «باء»مدغم  -2 عَّ ْمَّ ب  کَّ ِاِار  عَّ م َّ کَّ  =ِْار 

ْٰذْمانند:  2؛باشد «ذال»و مدغم فیه  «ثاء»مدغم  -1 هَّ   ل  ْيَّ ذ ٰ هَّ ل  ِْلكْ=ْيَّ  ِلكَّ
ُموامانند:  ؛باشد «ظاء»و مدغم فیه  «ذال»مدغم  -0 لَّ ُموا=ِْاظ َّ لَّ ظَّ  ِاذ 

ْمانند:  ؛باشد «تاء»و مدغم فیه  «دال»مدغم  -3 م  ت ُ بَّ =ْعَّ ُتم  د  بَّ  عَّ

ا؛ مانند: باشد «دال»و مدغم فیه  «تاء»مدغم  -1 وَّ عَّ د َّ لَّ قَّ ث  اْ=ْاَّ وَّ عَّ ْدَّ ت  لَّ قَّ ت   اَّ

ْمانند:  ؛باشد «طاء»و مدغم فیه  «تاء»مدغم  -2 ة  آِئفَّ طَّ =ْقالَّ ة  اِئفَّ ْطَّ ت   قالَّ

ْمانند:  ؛باشد «تاء»و مدغم فیه  «طاء»مدغم  -7 ت ُ ط  =ْبَّسَّ تَّ ط   بَّسَّ

 باشد. می «ناقص»، به صورت «ادغام طاء در تاء»الزم به یادسپاري است که 
توضیح ، «تام و ناقص»به  «بندی ادغام تقسیم»براي روشن شدن بهتر، الزم است، 

 داده شود.

 ادغام تام و ناقص
ادغامی است کهن حرف مُدغ م کامالً از بین رفته واثری از آن »: «ادغام تام»

=ْشود؛مانند: ،که شامل بیشترین موارد ادغام می«برجای نماند ة  آِئفَّ ْطَّ ت  ْقالَّ ة  آِئفَّ ط َّ  قالَّ

                                                           
شو و به جز دو م ال ذکر شده، نمونة دیگري در  . در دو مورد اول و دوم، بدون ادغام نیز خوانده می 2

 (.31و سوره هود، آیه 272قرآن وجود ندارد، )سوره اعراف، آیه 
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رود  ادغامی است که در آنن حرف مدغم کامالً از بین نمی»: «ادغام ناقص»
آید که  . و این زمانی پیش می«بلکه صفتی از صفات بارز مُدغ من باقی بماند

ْ»تر باشد، مانند  حرف مدغم از مدغم فیه از نظر صفات، قوي تَّ ط  که حرف  «بَّسَّ
حرف  «اطباق»و در هنگام ادغام، حالت بوده  «تر قوی»از نظر صفات،  «طاء»
، قلقلة راء ساکن حذف و در اربا  راءماند؛ )با حفظ صفت  باقی می« راء»

ْ»شود،  حرف تاء، ادغام می طتَّ  .«بَّسَّ
 مُتقارِبَین -3
. تقارب «دو حرفی که در مخرج و یا صفاتن نزدیک به هم باشند»: «متقاربین»

در مخرج، آن است که بین مخرج دو حرف، مخرج دیگري قرار نگرفته باشد، 
 ...)ن،َْ،ْر(و  )ق،ْك(مانند: 

تقارب در صفات، آن است که دو حرف در بیشتر صفات، مشترک باشند، مانند 
 ... م(ْ-)نْو  ج(ْ-)دْ

 تنها در موارد ذیل است. «ادغام متقاربین»در روایت حَفص از عاصم 
 

 رآ در مخرجتقا
 ، مانند:1«راء»در حرف  «الم ساکن» -2
 

ْ ِب  ْرَّ ْْ-ُقل  ُکم  ب ُ ْرَّ ل  ْ        شوند که خوانده می       بَّ ِب  ْْ-ُقر َّ ُکم  ب ُ ر َّ  بَّ
 

 (13)مرسالت،که در قرآن فقط یک مورد آمده است «کاف»در حرف «قاف ساکن» -1
 

ْ ُکم  ُلق  خ  ْنَّ م  لَّ ْ         شود که خوانده می         اَّ م 
ُلک ُ خ  ْنَّ م  لَّ  اَّ

 

الزم به یادسپاري است که ادغام این مورد، هم به صورت تام و هم به صورت 
 باشد. تر می ناقص جایز است ولی ادغام کامل آن برتري دارد و راحت

                                                           
شود ولی برعکس آن جایز نیست، یعنی حرف راء ساکن در  . حرف الم ساکن در حرف راء، ادغام می2

ْشود، مانند:  حرف الم ادغام نمی ُکم  ْلَّ ِفر  غ  لیْْ-نَّ ِفر  ْْ-ِاغ  ُکم  ْلَّ ن ُشر  ؛ چرا که حرف راء به خارر داشتن صفت يَّ
شود، در تفسیر مجمع  م نمیباشد و حرف قوي در حرف ضعیف، ادغا تر از حرف الم می تکریر، قوي
ُکم...( ذیل آیة 227،   2البیان )ج  ْلَّ ِفر  غ  اجماع قرّاء بر اظهار حرف راء، نزد »آورده است که:  ...نَّ
 «.باشد الم می
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 مانند: «الم و راء»در دو حرف  «نون ساکن» -0
 

ْ ْلَُّدن  ْْ-ِمن  ِحمَّ ْرَّ ن  ْ          شوند که خوانده می         مَّ ُدن 
ْْ-ِمل َّ ِحمَّ ر َّ  مَّ

 

 تقارآ در صفات
 مانند: «میمن واون یاء»در سه حرف  «نون ساکن»

 

ْ ِعیَّ ْمَّ ن  ْْ-مَّ لَّد  ْوَّ ُقل ْْ-ِمن  ْيَّ ن  ْ        شوند که خوانده می       مَّ ِعیَّ م َّ ْْ-مَّ لَّد  ُقل ْْ-ِمو َّ ی َّ  مَّ
 

 باشد. می« ناقص»و در واو و یاء، « تام»ادغام نون در میم، 

 حروفی که در هم ادغام شدهگذاری  نحوة عالمت

، «ادغام تام»براي راهنمایی قاري قرآن، در مورد  ،ها در نگار  بعضی از قرآن
اند تا داللت بر عدم اظهار کند و در عوض، حرف  غم را ننوشتهسکون حرف مد

 اند، تا داللت بر ادغام تام کند، مانند: فیه را با عالمت تشدید، مشخص نموده مدغم
 

ْددقُْ ْل  ُهم  ْْْ=ْلَّ ُهم 
ُمواْْ-ُْْقلْل َّ لَّ ْظَّ ْْْ=ِْْاذ  ُمْددِاذْظ َّ ْواددلَّ
ْ ِب  =ُْقلْر َّ ِب  ْرَّ ْقَّْْ-ُْقل  ْطَّ ت  =ْقَّْالَّ ة  ْآِئفَّ تْط َّ ْالَّ ة   آِئفَّ

 

اند تا  ، حرف مدغم را بدون عالمت سکون نوشته«ادغام ناقص»و در موارد 
اند  نوشتهداللت بر عدم اظهار کند، و حرف مدغم فیه را نیز بدون عالمت تشدید 

آید بین عدم  تا داللت بر عدم ادغام تام کند، از همین رو حالتی به وجود می
 اظهار و عدم ادغام تام که همان ادغام ناقص باشد، مانند:

ْ تَّ ط  ْْْ=ْبَّسَّ طتَّ ْْْ-ْبَّسَّ ط  ر َّ ْفَّ م  ُِْْ م  ُِ ط ر َّ ْ=ْفَّ

 پرسش و تمرین 

 ادغام را تعریف کرده و فایدة آن را بنویسید. -2
 انسین چه نوع ادغامی است؟ادغام متج -1
 ادغام متقاربین چه نوع ادغامی است؟ -0
، «متماالین»را تالوت کرده و موارد ادغام « اسراء»سورة  14الی  10آیات  -3
 را مشخص نمایید.« متقاربین»و « متجانسین»



 

 

 
 
 
 

 درس دوازدهم
 

 احکام میم ساکن
 
پیدا  «سه حکم»زبان عرب،  «میم ساکنن در مجاورت بیست و هشت حرف»

 پردازیم. که به بررسی آنها می «ادغامن اخفاءن اظهار»کند:  می

 ادغام -1
؛ ادغام آن متمائلین بوده «شود میم ساکنن در حرف میم بعد از خودن ادغام می»

 همراه است. «غُنّه»و با 
یشوم خارج خها روي هم منطبق شده و تمامی صوت از  در هنگام ادغام، لب

 یابد، مانند: شود، صداي میم مشدّد به اندازة دو حرکت در خیشوم امتداد می می
ْ هَّ  ِ ِْم ْْ=ْْْاُهم  ُْهِم  هَّ ِنْْْ-ْاِ  ی  تَّ ر َّ ْمَّ ُهم  رَّ ج  ِنْْْ=ْْاَّ ی  تَّ ر َّ ُْهم َّ رَّ ج  ْاَّ
ْ ِْمن  م  ْْکَّ ن  ِم  مِْْ-=ْکَّ ُْمؤ  ُتم   ِ ُِِْْک ِِْْینَّ ِم ؤ  ُتم ُ  ِ ْ=ُْک ْینَّ

 اخفاء -2
باشد و در اصطالح  می «پوشاندن و مخفی نمودن»، در ل ت به معناي: «اخفاء»

ا دایِ حرف در حالتی بین اظهار و ادغامن همراه با غُنّهن »قرائت عبارت است از: 
 .«بعدی مشدّد تلفظ نشودبه نحوی که حرف 

 همراه است. «غُنّه»؛ و با «شود اخفاء می نمیم ساکن قبل از حرف باء»
ها  ها به مخرج حرف باء که قسمت درونی وتری لب لب»، «هنگام اخفای میم»

و به  «شود استن نزدیک شده و صدای غُنّة میمن از فضای بینی خارج می
 گردد. ادا می« باء»یابد و آن گاه حرف  اندازة دو حرکت ادامه می
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 باشد: می «دو جزء»، داراي «حرف میم» توضیح بیشتر:

 مخرج حرف است؛که  «قسمت خشکی و بیرونی لبها»: «ویفجزءِ ش» -2

 باشد؛ که محل خروج صداي)غُنّه(حرف می «مجرای بینی»: «جزءِ خیشومی» -1
ها که مخرج حرف میم است به  ، قسمت خشکی و بیرونی لبهنگام اخفاي میم
ها به قسمت درونی وتري نزدیک شده به روري  شوند، بلکه لب هم متصل نمی

را تلفظ نمود، ولی قبل از تلفظ آن، صداي غُنّة « باء»که به راحتی بتوان حرف 
لفظ ، ت«باء»یابد و سپس حرف  میم به اندازة دو حرکت در فضاي بینی ادامه می

 مانند: 2گردد؛ می
 

ًضاْ ع  ُضُکمْبَّ ع  ُهمْ-بَّ ب َّ ِْبِهْْرَّ مْ-م  ْْاَّ ة  َّ ِ ِْج ِِ ُهمْ-ِب ي نَّ ِطْْبَّ ِقس  اْ-ِْبال  َِّ ي نَّ ُکمْبَّ اح  ْفَّ
 

 علّت اخفاء
باشند و در  می «قریب المخرج»هر دو از حروف شَفَهی و  «میم و باء»حرف 

بسیاري از صفات متضاد، )جهر، استفال، انفتاح( با هم مشترکند، از این رو زمینة 
میمن »باشد، ولی در بعضی از صفات با هم اختالف دارند، حرف  ادغام، فراهم می

باشد،  می «و قلقله ةباء دارای صفات شِدّ»و حرف  «دارای صفات توسّط و غُنّه

فراهم است، براي جمع بین ادغام و اظهار، حالتی به  «زمینة اظهار»از این رو 

 باشد. می «اخفاء»آید که همان  وجود می

 اظهار -3
و در اصطالح قرائت، عبارت است  «آشکار نمودن»در ل ت به معناي:  «اظهار»

 ، به صورت واضح و آشکار.«تلفظ حرف از مخرج خودش»از: 

 .«گردد میمیم ساکن در نزد بقیّة حروفن اظهار »
، )غیر از میم «بیست و شش حرف باقیمانده»، یکی از «میم ساکن»هرگاه بعد از 

                                                           
 ها ایجاد شود که اند: باید فاصله اندکی بین لب دانسته و گفته« میفاَنَ»را«میم هْغنّ». بعضی ازمتاخرین،  2

 آن، در نحوة اخفاي نون ساکن و تنوین نزد حروف مابقی خواهد آمد. توضیح بیشترباشد،  صحیح نمی
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 شود، مانند: می «اظهار»و باء( قرار گیرد، 

ْ ُقونَّ ت َّ ْتَّ ُکم 
ل َّ عَّ ْْ-لَّ ونَّ ُِ ِم ِْخُْيؤ  ُهم  خْ-فَّ  ِ ِْا ُتم  ن  ْْ-ماْاَّ م  و  ْقَّ ُتم  ن  ْْ-ْاَّ ُهم  رَّ م  ْاَّ

ْ ونَّ ُر تَّ م  ْْ-تَّ ُسونَّ ًراْ-ُتم  م  ِامماْعَّْْ-خَّ ُتْْ-ِلم  اَّ رَّ ريًقاْ-ْقاِلِتْٱم  ْطَّ ُهم  ْلَّ
 توجه به نکات زیر، الزم است: «اظهار میم ساکن»در 
 میم ساکن، حرف به خود نگیرد؛ -2
 بین میم ساکن و حروف مابقی، صوت، قطع نگردد؛ -1
میم ساکن، به سرعت ادا شده و روي آن، مکث نشود چرا که در این صورت،  -0

 آمد.تشدید به وجود خواهد 
 «فاء و واو»نزد دو حرف  «حالتِ اظهار میم ساکن»الزم به یادسپاري است که 

 «اخفاء»به خارر قُرب مخرج،  «میم ساکن در فاء»بیشتري دارد، تا  2نیاز به دقّت
؛ بدین منظور پس از تلفظ 1نشود «ادغام»به خارر هم مخرج بودن،  «واو»و در 

ها به شدّت از یکدیگر جدا شوند،  لبمیم ساکن، بدون این که صوت قطع و یا 
 آیند، مانند: ها با ظرافت به حالت اداي دو حرف فاء و واو در می لب

 

ْف ُْهم  ل  ْݪݪݬِْبَّ ك   ْْْ-ْیْشَّ وَّ م  ْاَّ ْوَّ ُهم  ُفسَّ ن  ْاَّ ُهم  ْْْ-ْْالَّ  َ ا
لَّ ْفِیْضَّ آُؤُکم  ابَّ ْءَّ ْوَّ ُتم  ن  ْاَّ

ْ ُْْهم  ْوَّ وَّ ز  ْفاَّ ْیْݪݪݬِْاُجُهم  ضَّ
ْلَّْ  َ ْفِْْ-ْا ُکم  ْْ-ایهَّْلَّ م  عَّ ْْنَّ ُتم  ن  ْاَّ ُنْْ-وَّ و  عَّ ِْفر  ُهم  عَّ بَّ ت  اَّ ْفَّ

 

 ها در بعضی از قرآن« ادغام و اخفاء میم ساکن»گذاری موارد  نحوۀ رالمت
قرآن، در مورد ادغام، میم ساکن را  يها، براي راهنمایی قار در بعضی از قرآن

اند تا داللت بر عدم اظهار کند، و میم دوم را با  بدون عالمت سکون نوشته
 بر ادغام کامل کند، مانند: تاند تا دالل عالمت تشدید مشخّص نموده

ْکَّْ ِْمن  ْْم  ن  مِْم  ْْ-ْ=ْکَّ ُدونَّ َِّ ُْمه  ُْهم  ْْوَّ ُدونَّ َِّ ه  ْ=ُْوُْهمْم ُ
اند تا داللت بر عدم  ن را بدون عالمت سکون نوشتهو در مورد اخفاء، میم ساک

                                                           
اظهار »باشد بلکه عنوان صحیح  اند که صحیح نمی تعبیر کرده« اَشدَّ اظهار». برخی از این دقّت، به  2

از  باشد که می« فاء و واو»است و مقصود از آن، اظهار حرف میم ساکن، نزد دو حرف « شفوي یا شَفَهی
 هستند.« حروف شفوي»

 اموات. -. در فارسی، مانند: کَمْ فرو  1
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اند تا داللت بر عدم  اظهار کند و حرف میم را نیز بدون عالمت تشدید نوشته
ماند بین عدم اظهار و عدم ادغام که  ادغام کامل نماید، از این رو حالتی باقی می

 همان اخفاء باشد، مانند:

ْ ِِ ِْب ُهم  ب َّ ْْ=ْرَّ ِِ ُهمِْب ب َّ ْْْْ-ْْرَّ م  ْْاَّ ة  َّ ِ ِْج ِِ ِْْب ة  َّ ِ ِْج ِِ مِْب ْ=ْاَّ
 را در آن مشخص فرمایید.« احکام میم ساکن»را تالوت و « نوح»سورة  تمرین:

 پرسش و تمرین 

 میم ساکن، نزد حروف الفبا چه احکامی دارد؟ با ذکر م ال براي هر مورد. -2
 در چه موردي از احکام میم ساکن، با غُنّه همراه است؟ -1
 میم چه نکاتی را باید رعایت کرد؟در اظهار  -0
را « میم ساکن»قرائت کرده و موارد ادغام و اخفاء  13را تا آیة « یس»سورة  -3

 مشخص نمایید.



 

 

 
 
 
 

 درس سیزدهم

 «1»احکام نون ساکن و تنوین 
 

یکی از حروفی که به خارر ک رت کاربرد در گفتار عرب، نمود بیشتري دارد، 
 باشد. می «نون ساکن»حرف 

 .«اصلی و زائد»: «بر دو قسم است»در زبان عرب : «نون ساکن»
، و در وسط و «باشد اصلی کلمه می نونی است که جزءِ»: «نون ساکن اصلی»

حرف نون، نوشته شده و در  آید، همیشه به صورت آخر اسم، فعل و حرف می
 شود، مانند: حالت وقف و وصل، خوانده می

َِّْْ ُنن  م  ْْ-خْتَّ ِسن  ح  َِّْْْ-اَّ ن  ََّ ح  ْْ-خْتَّ تَّ م  عَّ ن  ْْ-اَّ ُهم   ِ ْعَّ
، بعضی «باشد نون زائدی است که جزء اصلی کلمه نمی» :«نون ساکن زائد»

شود )براي این که با  ها، اضافه می ها به خارر عواملی در آخر بعضی از اسم وقت
آید بلکه به صورت  نون اصلی کلمه اشتباه نشود( در نگار  به صورت نون نمی

 شود، مانند: ، نشان داده می«ْدددݨݨݨݨ ْددددْݭݭݭݭ ْدددددݨݨݨݨݨًْد»تکرار شکل حرکت 
 

ْ ًءِْنسَّ ِحْْ-اَّ ْرَّ ْْ-یم  م  و  ْْ-قَّ ًةْءَّ ْْ-اِلهَّ ة  اجَّ ْْ-ُزجَّ ِمین  ْاَّ  َ ُسو ْرَّ
 

هاي نون ساکن را در بردارد، در هنگام  نون ساکن زائد )تنوین(، تمامی ویژگی
شود و تمامی احکامی که براي نون ساکن اصلی در  ، مکسور میقايِ ساکنینتاِل

شود، تنها  آید براي نون ساکن زائد )تنوین( نیز جاري می مجاورت حرف پیش می
 باشد. در شیوة نگار  و نام آنها می تفاوت
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نوشته شده و در وسط و  ،نامند و به صورت نون می «نون»را  «نون ساکن اصلی»
 2شود. آید و در حالت وقفی و وصلی خوانده می آخر کلمه می

آید و به صورت  نامند و تنها در آخر کلمه می می «تنوین»را  «نون ساکن زائد»

شود  در حالت وصلی خوانده میتنها نوشته شده  (ْݨݨݨݨݨ ددددددݭݭݭݭݭ ْدددددݨݨݨݨݨًْ)دتکرار شکل حرکت 
 شود. و در حالت وقفی خوانده نمی

در برخورد با حروف دیگر، با توجه به دوري و نزدیکیِ  «نون ساکن»حرف 
دارد که در این درس و درس آینده  «احکام خاصّی»مخرج آن با مخارجِ دیگر، 

 پردازیم. به بررسی آنها می
چهار »در مجاورت بیست و هشت حرف زبان عرب،  «نون ساکن و تنوین»

 .«اظهارن اِدغامن ق لب)اِقالآ(ن اِخفاء»کند که عبارتند از:  پیدا می «حکم
 ارــاکنه، حکمش بدان اي هوشیـوین و نون سـتن

 ردگارــت بود، اندر کالم کــم آن زینــز حکــک
 در حرف حلق، اِظهار کن، در یر ملون، اِدغام کن   

 م، در مابقی، اِخفار بیارــا، قلب به میــزد بـدر ن

 اظهار -1
، حرف «شوند هرگاه نون ساکن یا تنوین به حروف حلقی برسدن اظهار می»

 شود. نون از مخرج خود و به رور عادي و آشکار )اظهار( ادا می
 .«وخاء غینءنهمزهنهاءنریننحا»رتنداز:وعبا«حروف حلقینشش حرف بوده»

 همزه، ها و عین و حا و غین و خا      حرف حلقی شش بود اي با وفا
 توجّه به این نکات، الزم است: «اظهار نون ساکن و تنوین»در 
 نون ساکن و تنوین، حرکت به خود نگیرد؛ -2
 نون ساکن و تنوین، به سرعت ادا شده و روي آن مکث نشود؛ -1
 مانند:؛ ن نون ساکن و تنوین و حروف حلقی، نباید صوت، قطع گرددبی -0

                                                           
( لَنَسْفَعًا 01. به جز دو مورد که نون تأکید )نون ساکن( به صورت تنوین نوشته شده: لَیَکُون ا )یوسف/ 2

 (.21)علق/ 
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ْْ:«همَه» نَّ و 
ً
ن ن  ْْْْ-ْْيَّ ْءَّ ن  ْمَّ نَّ ًماْْْْْ-ْْْامَّ مَّ

ُ
اًطاْأ بَّ س 

َّ
ْْْْ-أ د  َِّ ُْمع 

َّ
ْأ ُسْْْْ-ِْْثيم  ْددرَّ

َّ
ْأ  َ ْدمِْو ْین 

ِْ ْ«:ْهاء» ْددِم ْهُْْْ-ُْْهم  ْددِان  ٰدْددفَّْْْ-ْْوَّ ْهَّْْْ-ْیِْريًقاْهَّ م  و  ْقَّ ْدِلُکِل  ْاْْ-ْْاد 
ݩَّْفݨݨَّ ْهْٰددِسْݧ ر  اح  ْذَّ

ْْ«:عین» تَّ م  عَّ ْن  ْْْ-ْْاَّ م 
ِْعل  انًْْْ-ِْْمن  ءَّ ًباْْاُقر  جَّ ِمْْْ-ْعَّ ِلْسَّ ْعَّ ْیع  ْْْ-ْْیم  ْدفِیْجَّ ة  اِلیَّ ْعَّ ة  َّ ِْ

ْْ«:حاء» ر  حَّ ْٱن  ِکْْْ-ْْوَّ ْحَّ ِْمن  ِلْْْ-ْْیم  ِکْعَّ ْْْ-ْیًمایًماْحَّ ِفیظ  ْحَّ اب  و َّ
ِمیًماْ-اَّ ْحَّ ِمیم  ْحَّ

ْْ«:غین» ِغُضونَّ ُين  سَّ ْْ-ْفَّ ُکن  اْيَّ ي َّ ِِ ْْ-ْغَّ رَّ ی  ًراْغَّ ج  خَّ ِرِهْْ-َِّ ی  ْغَّ ْْ–ِْمنِْاٰله  ظ  ِْغلاَّ ة  آِئکَّ لَّ ْمَّ
ُةْْ«:خاء» قَّ ِِ خَّ  ِ ُم ْٱل  رْ ْْ-ْْوَّ ی  ْتَّ ِبیًراْْ-ِْْمن  ِلیًماْتَّ ْْ-عَّ ة  اِويَّ ْخَّ ل 

خ  ْْ-نَّ ِصُمونَّ ْتَّ م  و  ْقَّ
، از این رو «دور بودن مخرج نون ساکن از حروف حلقی است» :«رلّت اظهار»

 دورتر، اظهار آن آشکارتر خواهد بود.هر چه مخرج 

 ادغام -2

، و این ادغام در «شود ونن ادغام میون ساکن و تنوینن در شش حرف یَرملن»
 همراه است، مانند: «غُنّه»با  «یَنمو»و در چهار حرف  «بدون غُنّه»، «لر»دو حرف 

ْْ«:راء» ِحمَّ ْرَّ ن  خْْ-مَّ ُسوًِ ًراْرَّ ْْ-بَّشَّ ة  اِضیَّ ْرَّ ة  ِحْْ-فِیِْعيشَّ ْرَّ ُفور  ْغَّ ْیم 
ْْ«:ِخم» ْلَُّدن  ْْْ-ِْمن  ُکم  ًقاْلَّ ز  ْْْ-ِْر ُکم  ُلوَّ ب  ِْلیَّ ات  جَّ رَّ ْْ-ْدَّ ِذینَّ

ِْلل َّ ل  ي  وَّ ْفَّ
ْْ«:میم» ِعیَّ ْمَّ ن  ًحاُْمِبيًناْْْ-ْمَّ  ِ ْْْ-ْفَّ ُْمِبین  ان  طَّ

ْقَّْْ-ِبُسل  ونَّ ُر کَّ ُِ ْمَّ م  ْو 
ْْ«:نون» ْنَّشَّ ْددِان 

 
اِحْْْ-ْن ت َّْددوَّ نَّ ًْدْا ُِ ِْالیْْْ-ِْبُع ء  ی  ْْ-ُْنُکرْ ْشَّ ة  ِْْحط َّ ِفر  غ  ْنَّ

ْددمِْْ«:واو» لی   ْوَّ ًةْددُام َّْْْ-ْن  اِح َّ ْْْ-ًْةْوَّ اِقع  ْوَّ اب 
ذَّ ْْْ-ِْبعَّ اُاُذن  ْددِعْوَّ ة  ْیَّ

ْْ«:ياء» َُ ُقو ْيَّ ن  اقِْْ-مَّ ُقوُلواًْْطاسَّ ْْ-يَّ ونَّ ُِ ِم ُْيؤ  م  و  ْْ-ِلقَّ ِئذ  مَّ و  ْيَّ ُْوُجوه 
 یادسپاری:

وان،»در کلمات  -2  ِ وِْق  ِ ُْبن يانْان،ِص ، به سبب آن که نون ساکن و حروف «ُدنيا،
شود، و به آن  اند، ادغام انجام نمی در یک کلمه قرار گرفته «واو و یاء»یرملون 

گردد، مانند:  گویند؛ این نکته در زبان فارسی نیز رعایت می می «اِظهار مُطلق»

وان  ِ  .ُبن يادْ-ُع
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و در  «ادغام متقاربین»، از اقسام «یرملو»در پنج حرف  «نون ساکن»ادغام  -1
 باشد. می «متمائلین»، «نون»حرف 

در  «الم ساکن»، جایز است ولی ادغام «الم»در حرف  «نون ساکن»ادغام  -0
ْباشد، مانند:  ، جایز نمی«نون»حرف  م  عَّ ْنَّ  .ُقل 

باشد، چرا  می «ناقص»، «واو و یاء»در دو حرف  «نون ساکن و تنوین»ادغام  -3
 خواهد بود. 2«ا نف می»ماند،درنتیجه صداي آنها نون و تنوین باقی می«غُنّه»ه صفتک
به علّت شدّت قرب  «الم و راء»در دو حرف  «نون ساکن و تنوین»ادغام  -1

باشد، از این رو صفت  می «ادغام تام»مخرج و اشتراک در بیشتر صفات اصلی، 
 رود. غُنّة حرف نون ساکن، به کلی از بین می

 ها گذاری موارد ادغام در بعضی از قرآن نحوۀ رالمت
ها، براي راهنماي قاري قرآن، نون ساکن را بدون عالمت  در بعضی از قرآن

ݠْدددݭݭݭݠْدددݨݨݨݨݨݠْدد»و عالمت تنوین را به رور نامساوي «ن»سکون  ݧ اند تا داللت  قرار داده «دددݨݨݨݨݧ
عالمت « من لر»چهار حرف بر عدم اظهار نون ساکن  و تنوین نماید، و روي 

ْ»اند  تشدید قرار داده ْم  ،ْر   َ ْ ، نون ساکن و تنوین در « ادعام کاملِ»تا داللت بر  «،ْن 
اند تا  را بدون عالمت تشدید نوشته« ي –و »این چهار حرف کند ولی دو حرف 

 نون ساکن و تنوین در این دو حرف نماید، مانند:« ادغام ناقِص»داللت بر 
 

ْ
ََّّ
ْأ ِمسَّ ط  ُدن ِیْْ-ْنْن َّ

یْ ْْ-ِْْمنْل َّ ْاِمْ ݠْرتَّ ُِ ُفُورْْ-ِْ  ِحیغَّ ْر َّ ْݠ قْ-م  ِد  اْْݠُمصَّ مَّ ْْ-اِل  ِعیَّ نْم َّ ْمَّ
ْ َِ ُسو نْر َّ ُ وْ-عَّ ْعَّ ِْمن  ًلاْݠ  ي  اِْْ-ن َّ لًَّدْاْݠمَّ وَّ رْ-خْوَّ نْيَّ ْمَّ د َّ آِءیْْ-تَّ رَّ ِلكْ-ِمنْوَّ ْمَّ ْْݠ

 
ن ُْخُذْيَّ

                                                           
باشد، در  سبت مین« ي»به معناي دهان و « فَم»به معناي بینی، « اَنف»از ترکیب کلمات « اَنفَمی». کلمة  2

 «.دهانی -بینی»مجموع یعنی صداي ترکیبی 
شود، در هنگام ادغام، نون  از راه بینی خارج می« نون ساکن»از راه دهان، و غُنّة « واو و یاء»صداي 

ماند  ، محفوظ می«نون»شود ولی غُنّة  ساکن، تبدیل به واو و یاء شده و به صورت مشدّد خوانده می
گردد )صداي واو و یاء از راه  خارج می« دهان و بینی»یجه، صوت همزمان از راه )ادغام ناقص( در نت

دهان و صداي غُنّه، از راه بینی(. براي پی بردن به صحّت آن، در هنگام ادغام، با انگشتان خود راه 
گردد که حالت خیشومی خالص بوده و  خروج بینی را ببندید، اگر صدا کامال  قطع شد، معلوم می

شود که حالت دهانی  باشد و اگر هیچ گونه ت ییري در کیفیت صدا به وجود نیامد، معلوم می نمیصحیح 
باشد، امّا اگر کیفیّت صدا ت ییر کند و حالت دهانی خالص به خود بگیرد، نتیجه  خالص بوده و اشتباه می

 ما صحیح بوده است.« ادغام باغنّه»گیریم که  می
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 تمرین:
ْ مَّ ک  ْاَّ هَّْمَّْْ-ْْااِمهَِّْمن  لَّ و  ْحَّ ْْ-ْْان  ِلی   ِکْْعَّ ْحَّ ْْ-ْیم  ُْقر  بِْءَّ رَّ ااًناْعَّ ِلْْ-ْي ً ُفوًراحَّ ْیًماْغَّ
ْغَّْ ِْمن  ة  ْْ-ْآِئبَّ ْکَّ بِِْلمَّ ْتَّ ْة  ة  َِّْمَّْْْ-ْيثَّ ف  سَّ ْتَّ ْْْ-ْْان  ََّ مَّ ْهَّ رِْْْ-ْْاِتِْمن  ٰدْفَّ ْیيًقاْهَّ
يْ  ًراشَّ ْْ-ًْئاِْام  طَّ ْعَّ ِحْْ-اًباآًءِْحسَّ ْمَّ ِْمن  ِْْ-یص  ْف ِْلقَّ ِْمن  ة  يَّ ْْ-ِءْآیِْمر  اِقدعݬ  ْوَّ اب 

ذَّ ِْبعَّ
ْ ْوَّ لِی   ْوَّ ِصَِِّْْْمن  ْْْ-ْْیرْ خْنَّ كَّ ِب  ْرَّ ًلاِْمن  ض  ْْ-ْفَّ ْايَّْءَّ ونَّ ُِ ُْيوِق م  و  ِْلقَّ ْمَّْْْ-ْات  ْیَّشَّ ْآُءْن 
ْ ًةِْعظَّ ِخرَّ ِتْْْ-ْْاًماْنَّ عَّ فَّ ْنَّ ْْْ-ِْْان  ِبث ُتم  ْلَّ ِْطْْ-ِْان  َِِّْمن  ْ ْین  ِمیًماْ-ْخِزب  ْحَّ ِمیم  ْحَّ

 پرسش و تمرین 

 نون ساکن و تنوین نزد حروف بیست و هشتگانه را توضیح دهید. کمح -2
 حروف حلقی را نام ببرید. -1
 ادغام نون ساکن و تنوین چند نوع است، با ذکر م ال توضیح دهید. -0
 ساکن است ناء شده است را نام ببرید.نون کلماتی را که از ادغام  -3
 ن و تنوین را مشخص نمایید.را تالوت و موارد ادغام نون ساک« دخان»سورة  -1



 

 

 
 
 
 

 درس چهاردهم

 «2»احکام نون ساکن و تنوین 

 قَلْب )اِقالب( -3

باشد و در اصطالح  می «دگرگونی و تبدیل کردن»، در ل ت به معناي: «ق لْب»

 .«به حرف میم ساکن نتبدیل کردن نون ساکن و تنوی»قرائت، عبارت است از 
و با توجه  «گردد میم میقلب به هرگاه نون ساکن و تنوین به حرف باء برسدن »

باشد،  همراه می «غُنّه»، با «شود می اخفاء نمیم ساکن در نزد باء»به این نکته که 
غُنّة میم به ها به مخرج باءن نزدیک شده و صدای  لب»، «اخفای میم»هنگام 

ادا  «باء»و سپس حرف  «شود اندازۀ دو حرکتن از فضای بینی خارج می
ْْاَّْ گردد؛ مانند: می ُهم  ِدِْْمۢنْْ-ۢنِبئ  ع  ِصیرْ-بَّ ابَّ ِْبمَّ آءْ-ݠݠ ََّ ْجَّ ْْݠ ْْ-اِْبمَّ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݦݠ

ةݩݩ َّ ِ ة ْْجَّ وَّ ب  ِْبرَّ
 رلّت قلب )اقالآ(

بعد از آن، مشکل « باء»نون ساکن و تنوین و اداي حرف « غُنّه»اظهار صفت 
برای »رو همین باشد، از  است، و ادغام نیز به دلیل بُعد مخرج، مناسب نمی
قریب تا اضافه بر  «گردد سهولت در تلفظن حرف نون ساکنن قلب به میم می

 ند.آن نیز محفوظ بما« غُنّة»صفت  ،«باء»شدن با حرف المخرج 
 ها در بعضی از قرآن« اقالآ»گذاری موارد  نحوۀ رالمت

، عالمت سکونِ «اقالآ»ها، براي راهنمایی قاري قرآن در موارد  در بعضی از قرآن
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« میم کوچکی»اند، تا داللت بر عدم اظهار کند و در عوض،  نون ساکن را ننوشته
تا داللت بر اقالب نون ساکن به میم نماید، و در  «ۢنْ»اند  را روي آن قرار داده

مورد تنوین که عالمت آن تکرار شکل حرکت بود، یک شکل آن را )که نماینده 
در کنار « میم کوچکی»اند و در عوض به جاي آن،  نون ساکن است را( ننوشته
اند تا داللت بر اقالب نون تنوین به میم نماید.  شکل باقیمانده قرار داده

ددددددݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݠْدددݨݨݨݨݠْدد»
 ،مانند:«ݨݨݨݨݠݠ

ِدِْْمۢنْ ع  ِصیرْ-بَّ ْبَّ اݠݠ ِإۢنْْ-ِبمَّ ْْفَّ ت  غَّ مْ-بَّ و  ْْاْݠقَّ هَّ ْاِبجَّ ْْ-ْلَّة  ن  ِی  ْبَّ ݠ ݧ ݩݩݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ
انݩݩݩݩݩݩݩݩ طَّ ِْبُسل 

ْ

ع ج  ْرَّ ْݠݠ ِعید  نْْْۢ-ْْبَّ ِْمنْذَّ ْْْ-ِْْبكَّ ََّ ْآءجَّ اْݠ انْْ-ِْْبمَّ وَّ ْعَّ ْݠݠ نَّ ی  نْْْۢ-ْْبَّ ِْبُئونِیْاَّ
 اخفاء -4
 .«شوند نون ساکن و تنوینن نزد پانزده حروف باقیمانده اخفاء می»

به ررف  ،(بدون این که به محلِّ اداي نون برسد)در هنگام شروع اخفاء، زبان 
و همزمان )قبل از تلفظ حرف بعدي( غُنّة نون ، 2شدهکشیده حرف بعدي مخرج 

گاه حرف مابقی به  و آنشود  از مجراي بینی خارج میبه اندازة دو حرکت 
 گردد. سهولت و آسانی تلفظ می

 

                       
 وضعیت اظهار نون ساکن نزد همزه       وضعیت اخفای نون ساکن نزد قاف

 

ْبه عنوان م ال، در کلمة  ََّ ا ْقَّ ن  نوک « قاف»نزد « اخفاي نون ساکن»، هنگام مَّ
انتها و ریشة زبان باال رفته و با ابتداي شود، بلکه  زبان به مخرج نون متّصل نمی

                                                           
، اخفایی «اخفاء»بهترین شود و  ج حرف بعدي مستتر و مخفی میدر اخفاء، مخرج نون در مخر.  2

است که قبل از تلفظ حرف بعدي، شنونده بتواند تشخیص دهد که حرف بعدي چه حرفی است، از 
 شود. اند: بوي حرف مابقی، قبل از اداء در اخفاء مشخص می رو گفته همین
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« غُنّه»و با حفظ این حالت، عمدة صوت به صورت شود  زبان کوچک، متصل می
« قاف»کند و سپس حرف  شود و به اندازة دو حرکت ادامه پیدا می از بینی ادا می

 شود. تلفظ می
 2بستگی به نوع حرف مابقی دارد، «کیفیّت اخفاء»که  الزم به یادسپاري است

باشد، اخفاي نون ساکن و « استعال»بدین معنی که اگر حرف مابقی از حروف 
رقیق و »باشد، اخفاء « استفال»و چنانچه از حروف « درشت و پرحجم»تنوین، 
 خواهد بود.« نازک

نزد هر یک از شود که اخفاي نون ساکن و تنوین در  از مطالب فو ، روشن می
نزد حرفی را « اخفاء»حروف باقیمانده با دیگري، تفاوت دارند و چه بسا فردي 

رو همین صحیح انجام دهد ولی نزد حرف دیگر نتواند به خوبی اخفاء نماید، از 
 الزم است، تمامی موارد حروف پانزده گانه، تمرین شود.

ْْ«:ت» ُتم  ن  ْْ-اَّ ِمل  ح  ْتَّ ُخُذهُْْ-إن  ا  ْتَّ ًة اِح َّ ْوَّ ِ َّْْ-م  رِْجَّ ج  ْتَّ ُرُجْْ-یْات  خ  ْتَّ ة  رَّ جَّ ْشَّ
ُخنْ ْ«:ث»  ِ ْٱ ْثْٰدوَّ َِّْْ-ی ب َّت  ْثَّ ن 

َّ
ْأ ْْ-اكَّ اًجا ج َّ ْثَّ آًء ْْ-مَّ ِمین ْاَّ م َّ ْثَّ اع  ْْ-ُمطَّ وَّ ْثَّ ر  ی  ْاًباتَّ

تَّْْ«:ج» ی  جَّ ن  ااَّ َِّ ْْ-ْد لَّ عَّ ْجَّ ْْ-ِان  ا م ً ْجَّ ا ب ً ِ ْْ-حَّ ْجَّ  ٌّ
ل  ْخَّ ْْ-يد  ة  اِريَّ ْجَّ ن  ی  ْعَّ ا ِْفیهَّ

ْْ«:د» ُهم  دَّ  ِ ْْ-ِع ِِ ُْدوِن ِْدهَّْْ-ِمن  ًسا ا  ْکَّ ْْ-اًقا اِفٌّ  ْدَّ آء  ْْ-مَّ ة  اِنيَّ ْدَّ ان  وَّ  ِ ِْق
ْْ«:ذ» ُتُکم  ر  ذَّ ن  اَّ ْ-فَّ ب  هَّ

ْذَّ ْ-ِمن  اتَّ ْذَّ اًرا ْْ-نَّ ة  بَّ غَّ س  ِْذیْمَّ م  و  ْبَّْْ-يَّ ِْذرَّ ْاِسط  ِِ ی  ْاعَّ
َِّْْ«:ز» ل  ََّ ن  ْاَّ ْْ-اُه م  ُِ لَّل  ْزَّ ِان  ًةْْ-فَّ ِکی َّ ًساْزَّ ف  اِنْْ-نَّ جَّ و  ْزَّ ة  اِکهَّ ْْ-فَّ ْزَّ ِعیًدا ًقاسَّ ْلَّ

                                                           
رور صفت  یفیت اخفاء دخالت دارد، همین. همانگونه که صفت استعالء و استفال حروف مابقی در ک 2

می یا خیشومی بودن آن( نیز دخالت دارد، اگر فَشدت و رخوت حروف مابقی نیز در کیفیت اخفاء )اَن
خواهد بود، چرا که صداي غُنه، « میفَانَ»حروف مابقی از حروف رخاوه باشد، اخفاي نون ساکن، 
باشد، ولی اگر حروف مابقی از حروف  ن میهمزمان از فضاي بینی و فضاي حروف رخاوه در جریا

محض خواهد بود، چرا که حروف شدیده، انسدادي است « خیشومی»شدیده باشد، اخفاي نون ساکن، 
 شود؛ و مانع خروج صداي غنه از فضاي دهان می

از حروف « باء»با توجه به مطلب فو ، اخفاي میم ساکن نزد باء نیز خیشومی محض است، چرا که 
گردد، تنها کافی  باشد از همین رو تمامی صداي غنة میم از فضاي بینی خارج می انسدادي میشدیده و 

ها( هدایت  ها را به مخرج باء )قسمت تري لب ها(، لب است به جاي مخرج میم )قسمت خشکی لب
 کنیم، تا حرف باء به راحتی تلفظ گردد.



 

 

 
 079▪  «1»احکام نون ساکن و تنوین  :درس چهاردهم

 

ن ٰسْْ«: » اَّ ْٮفَّ ْ-ُهم  ُکونَّ یَّ ْسَّ ن  ِْسي-اَّ ًة فَّ ْݦݦْݖُزل  ت  ْ-ئَّ اُهونَّ ْسَّ ة  رَّ م  ْغَّ ْْ-فِی ُهم  لَّ اَّ ْسَّ وج  ْفَّ
ْْ«:ش» ن ُشر  ْْ-يَّ ِهُدوا ْشَّ ِان  ْْ-فَّ اًدا ِْشدَّ ًعا ب  ِدْْ-سَّ ْشَّ ن 

ُْرک  ي ًئاْ-يد  ْشَّ س  ف  ْنَّ
ناْْ«:ص» ُصر  ان  ْْ-فَّ رَّ بَّ ْصَّ ن  ِلمَّ ْْ-وَّ ًماْصَّ و  ْاِلِحْقَّ ْْ-ینَّ ر  صَّ ر  ْصَّ ْْ-ِبِريح  ر  ُْصف  الَّة  مَّ ْجَّ
ْْ«:ض» ُضود   ِ ْمَّْْ-مَّ ل َّ ْضَّ ْْ-ن  ذَّ ْعَّ ًفا ِْضع  ْْ-اًبا ف  ِْضع  ِْضیٰزْْ-ِلُکل   ة  مَّ ْیِقس 
ْْ«:ط» طَّ  ِ ِْق ْْ-اًرا ُکن َّ قَّ

ل َّ ْطَّ ِويْ-ِان  ْطَّ ًحا ب  ْْ-ًلاْدسَّ ة  بَّ ِی  ْطَّ ة  ِلمَّ ْْ-کَّ اُغونَّ ْطَّ م  و  ْقَّ
ْْ«:ظ» ُظُرونَّ ن  ْْ-يَّ هیر 

ْظَّ ْدِظْْ-ِمن  ْظَّ ا ْدِلیل ً ْْ-ًلا ُموا لَّ ْظَّ م  و  ْْ-قَّ ات  ُْظُلمَّ اب  حَّ ْسَّ
ْْ«:ف» ُهم  ُفسَّ ن  ْْ-اَّ ُکونَّ یَّ ْفَّ ْْ-ُکن  ٰوْْ-اْیهَّْاِلًداْفِْخَّ َِّ اس  ْفَّ ة  ْفِیْ-یُْذوِْمر َّ ام  عَّ ِْاط  و  ْاَّ
ْْ«:ق» ِقُمونَّ ن  ْْ-تَّ ُل ب  ْقَّ ْْ-ِمن  ِريًبا ْقَّ اًبا ذَّ ْْ-عَّ ت  لَّ ِِ ُْق ن ب 

ْذَّ ی ِ
ِمْْ-ِباَّ رِْسَّ ْقَّ ْیع  ْيب 

ْْ«:ك»
َّ
رِْٱ کَّ  ِ ُم ْ-ل  ْکَّ ن  ْمَّ بِْْ-انَّ اْکَّ ْْ-یًراُْعُلو ً ة  اِذبَّ ْکَّ ة  اِصیَّ ْْ-نَّ ِريم  ْکَّ ان  ءَّ ُقر  ْلَّ

 

 رلّت اخفاء
، نه بسیار دور است )مانند «حروف مابقی»، نسبت به «نون ساکن»فاصلة مخرج 

حروف حلقی تا باعث اظهار شود( و نه بسیار نزدیک )مانند حروف یرملون تا 
ماند بین اظهار و ادغام که همان  رو حالتی باقی می ینهمباعث ادغام شود(، از 

 باشد.« اخفاء»
مراتب »، «نون»و با توجّه به این دوري و نزدیکی حروف مابقی، نسبت به حرف 

 نیز متفاوت است:« اخفاء
 باشد؛ می« راء، دال، تاء»ترین مرتبه، نزد حروف  نزدیک -2
 ت؛اس« قاف و کاف»دورترین مرتبه، نزد دو حرف  -1
 باشند. می« بقیة حروف»حدِّ وسط آنها،  -0

 ها گذاری موارد اخفاء در بعضی از قرآن نحوۀ رالمت
ها، براي راهنمایی قاري قرآن، در موارد اخفاء، همانند ادغام  در بعضی از قرآن

اند، بدین ترتیب که عالمتِ  ناقص )ادغام نون ساکن در واو و یاء( عمل کرده

 «ݭݭݭݭݠددددݨݨݨݨݠددددددݨݨݨݨݨݠْ»و عالمت تنوین را به رور نامساوي «ْن»اند  سکون نون ساکن را ننوشته
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داللت بر عدم اظهار نون ساکن و تنوین نماید و حروف مابقی را  اند تا قرار داده
اند تا داللت بر عدم ادغام کند، در نتیجه حالتی  نیز بدون عالمت تشدید نوشته

 باشد، مانند:« اخفاء»ماند بین عدم اظهار و عدم ادغام که همان  باقی می
 

ْْإنْ ُعوُهم  د  نْْْ-ْْتَّ بِْْعَّ ْْْ-ْْيِلْسَّ ر  فَّ ُْمص  ْݠ یءْْ-ْْاُثم َّ ْشَّ ِْمنُْکِل  بَّبْݠ ْاݧًْسَّ
ْ
 
ن ْْ بَّ ِديد  ْْشَّ نْْْ-ݠ مَّ ْْفَّ قَّ د َّ صَّ خُْرُسوِْ-ْْتَّ ْْݠ ْٰذْکَّ یرْ-ِْلكَّ ْتَّ ِعیُنونِیْݠ

َّ
ن ْفَّ

ایلِإِخْقِْ لَّْْݠ لَّْݠْماسَّ ِمل ْْإنْْ-ًْماااْسَّ ح  ْْْ-ْْتَّ ُکم  ونَّ ُينِذُر اُْتنِظُروِنْْْ-ْوَّ لَّ ْفَّ
 

 وجوه اشتراک و افتراق اخفاء و ادغام ناقص

 وجوه اشتراک:
 شود. در هر دو مورد، حرف نون از مخرج اصلی تلفظ نمی -2
 باشد. همراه می« غُنّه»در هر دو مورد، با  -1

 وجه افتراق:
 شود. شود ولی در اخفاء، مشدّد نمی در ادغام ناقص،حرف بعدي مشدّد می -2
نون و  کنیم، همراه با غُنّه حرف بعدي را شروع مینخست در ادغام ناقص،  -1

، ولی در اخفاء، نخست دو حرکت غُنّة نون خوانیم عدي را میسپس حرف ب
 2کنیم. آوریم و سپس حرف بعدي را شروع می ساکن را می

یادسپاري: در حالت اخفاء، باید دقّت کنیم که روي صداي فتحه و کسره و ضمة 
قبل از نون ساکن، مکث نشود چرا که در این صورت از آنها، حروف مدّي تولید 

(انند: خواهد شد، م ُتم  ْ)ُکون  ُتم   ِ (ْ-ُک ُکم  ان  )عَّ ُکم   ِ (ْ-عَّ ُکم  )ِمین  ُکم   ِ و همچنین این  ِم

د(نکته در غُنّة نون و میم مشدّد نیز باید رعایت گردد، مانند  ام َّ دْ)ُمحَّ م َّ  ، نشود.ُمحَّ

                                                           
 . در ادغام با غُنّه، سه مرحله داریم:2

ساکن به حرف بعدي؛ دوم: همزمان، غنّه نون ساکن به اندازة دو حرکت از مجراي بینی  اوّل: تبدیل نون
 شود؛ سوم: تلفظ دوبارة حرف بعدي. خارج می

 ولی در اخفاي با غنّه، دو مرحله داریم:
اول: همزمان با نزدیک شدن زبان به ررف مخرج بعدي تنها غنّه نون به اندازه دو حرکت از مجراي 

 شود؛ دوم: تلفظ حرف بعدي. میبینی خارج 
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 تمرین:
ْبَّْ ة  مَّ ْاِلغَِّْحک  ِْ ْ-ة  اُم رِْْ-بَّث ً صَّ بَّ ِْبال  ح  م  لَّ ْفَّْْ-کَّ ت  سَّ جَّ بَّ ِعْْ-ان  ْبَّ ًدا مَّ ْمِْْ-یًدااَّ ِدِهم  ع  ْبَّ ْن 
ن بَّْ ْْ-یِغْيَّ ُْبوِركَّ ن  ِمْْ-اَّ ِصْسَّ ْبَّ ْیع  ْْ-یر  ِبذ  ان  ُْبُطوِنْمِْْ-فَّ ِصْْ-ن  ِعبَّْبَّ ِْبال  ِلْمِْْ-اِدْیر  ق  ْبَّ ْاهَّْن 

ِهْ ْشَّ ِْمن  ْْ-ید  ِذرَّ ْْ-ُتن  ونَّ ِصُر ن تَّ نَّْْ-يَّ ر  ن شَّ اَّ ْفَّ ر  دَّ ثِْفَّْْ-اِبقَّ ْکَّ ة  ة ْدياِکهَّ ِ َّْْ-رَّ ْجَّ ِْمن  ْات 
ْ ُظر  ان  ْْ-فَّ ُتم   ِ ُْک ِطْْ-ِان  ن  زِْْ-ٌُّْيَّ ن  ْْ-يُلْتَّ وَّ ز  لَّْاَّ ْثَّ ْْااًجا ًة ْْ-ثَّ ت  ُقلَّ ْثَّ ن  مَّ ْْ-فَّ ْجَّ ْاِنِبِْمن 
ْمَّْْ ِدْآِمن  ْصَّ ْء  لَّْمَّْْ-يد  ْصَّ ْن  ْْ-حَّ ًيًةِْضعَّ ُتْْ-اًفاُذِر  ل  لَّ ْضَّ وِْْ-ِان  ًحاْطَّ ب  ْظِهْْ-يًلاسَّ ْیرْ ِمن 

غُنّة میم »از مجموع مباحث احکام میم و نون ساکن، روشن گردید که  یادسپاری:
  .«اصلی و فرری»بر دو قسم است:  «و نون

ای است معمولی که در ذات دو حرف میم و نون )ساکن و  غُنّه»: «غُنّة اصلی»
 ؛«متحرک( وجود دارد

ای است که در حاالت خاصّی )ادغام و اخفاء( به اندازۀ دو  غنه»: «غُنّة فرری»
 باشد: و شامل موارد ذیل می «شود حرکت رارض می

 مشدّد؛میم و نون  -2
 ادغام میم ساکن در میم؛ -1
 ؛«میم و نون»ادغام نون ساکن و تنوین در دو حرف  -0
 ؛«واو و یاء»ادغام نون ساکن و تنوین در دو حرف  -3
 ؛«باء»اخفاء میم ساکن نزد حرف  -1
 ؛«باء»اقالب نون ساکن و تنوین نزد حرف  -2
 اخفاءِ نون ساکن و تنوین نزد پانزده حرف مابقی. -7

 پرسش و تمرین 
 گردد؟ نون ساکن و تنوین نزد چه حرفی قلب به میم می -2
 شود؟ نون ساکن و تنوین نزد چه حروفی اخفاء می -1
 غُنّه اصلی و فرعی را تعریف کنید. -0
 موارد غنّه فرعی را نام ببرید. -3
 را تالوت وموارد اقالب و اخفاء آن را مشخص نمایید. 72تا آیه «واقعه»سوره -1



 

 

 
 
 
 

 درس پانزدهم

 «1»مدّ و قصر 

 ؛«یکی از مباحث بسیار مهم در رلم قرائت و تجوید است»: «مدّ و قصر»
روري که خلیل بن باشد به  ها نمی و اهمّیّت آن کمتر از حرکات و سایر عالمت

هجري قمري( همزمان با اصالح و تکمیل  273احمد فراهیدي )متوفاي سال 
وضع نمود تا راهنماي قاریان « مدّ»نیز براي « عالمت خاصّی»هاي قرآن،  عالمت

 باشد.« مدّ و کشش بیشتر حروف مدّي»قرآن براي 
جایگاه آن در براي بهتر روشن شدنِ اهمّیّت مدّ در قرآن کریم، نخست به بررسی 

 پردازیم. روایات اسالمی و فتاواي فقهاي بزرگوار شیعه می

 جایگاه مدّ در روایات اسالمی

االسالم کلینی در کتاب فروع کافی از محمد بن جعفر و او از پدر  امام  ثقة
کند که حضرتش  نقل میو آن حضرت از پیامبر خدا جعفر صاد 

ترین پرندگان  دربارة پرستو  و چلچله نیک سفار  فرمودند، چرا که آنها مأنوس
گذرد و آواز  دانید وقتی که می باشند، سپس فرمودند: آیا می نسبت به مردم می

ْگوید:  گوید؟ می خواند، چه می می ح  ْالر َّ ْاهلِل ِم ِْلل ْٰمِْٰبس  ُد م  حَّ ْال  ِحیِم* ْالر َّ ِْن ِب  ْرَّ ِْه
ْ عَّ ِمْاال  ْلَّ تا اُمّ الکتاب )یعنی سوره حمد( را خواند و هنگامی که آخر آواز   ...ینَّ

ْْگوید  رسد، می می خْالض َّ َِّْ ݩ ِْآلوَّ ݧ در ادامة فرمایشاتش  ، )سپس امام صاد ینݧ

وتَّْ»فرمودند(:  ْاهلِلْصَّ َُ سو ِْبهاْرَّ د َّ ِْْْمَّ خْالض َّ َِّْ ݩ ِْآلوَّ ݧ صدایش را  پیامبر خدا «ینݧ
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َِّْْدر  ْ ْوَّ ْالض َّ )یعنی الف مدّي آن را با مدّ و کشش  2داده است. مدّ می ینآل ِْخ
 خواندند(. بیشتر می

مردي نزد ابن مسعود »ابن الجزري در کتاب النشر فی قراءات العشر آورده است: 

اْْخواند )تا از صحّت قرائت خود مطمئن شود( هنگام قرائت  قرآن می مَّ ِإن َّ
قَّْ دَّ ْاالص َّ رَّ ُفقَّ ِْلل  ْآُت ِْء سَّ مَّ ْال  خواند، ابن مسعود گفت: « مدّ»آن را بدون  2ِکیِنْاوَّ

براي من این چنین نخوانده است. آن مرد پرسید: آن حضرت  پیامبر خدا
براي شما چگونه خوانده است، اي ابا عبدالرحمان؟ ابن مسعود در جوابش 

قَّْْگفتند: آن حضرت براي من، این گونه خوانده است  دَّ ْالص َّ ا مَّ ْاِإن َّ ُْت رَّ ُفقَّ ْآِلل  ْوَّ ِء
ْ سَّ مَّ ْْو آن را )یعنی کلمه  ِکیِنْاال  رَّ را( مدّ داد، پس شما هم آن را مدّ  آِءُْفقَّ
 0بدهید.

 جایگاه مدّ در فتاوای فقهای بزرگوار شیعه

 مختلف است «مدّ غیر طبیعی»فتاواي فقهاي بزرگوار شیعه در رابطه با 

مدّ متصل را »، گروهی رعایت 3اند داده «وجوآ مدّ متّصل و الزم»بعضی فتوا به 
 اند: اند و بعضی دیگر فرموده تهسدان «واجب»را  «الزم»و مد  1«احتیاط مستحبّ

اند که باید مدّ  و گروهی دیگر فتوا داده 2.«بهتر آن است که با مدّ خوانده شود»
واجب و الزم را رعایت کنند و چنانچه به دستوري که گفته شد، رفتار نکنند، 

 7است که نماز را تمام کند و دوباره بخواند.احتیاط آن 

                                                           
 (.1)کتاب الصّید، باب الخُطّاف، حدیث  110،   2. فروع کافی، ج 2

 .23. توبه/  1

 .021،   2. النشر فی قراءات العشر، ج 0

، حضرت آیت اهلل سیستانی، تنها در مدّ الزم 411. رساله عملیه حضرت آیت اهلل بهجت )ره(، مسأله  3
 .949اند، مسأله  به وجوب داده)و ال الضّالّین( فتوا 

 .2321. رساله عملیه حضرت آیت اهلل وحید خراسانی، مسأله  1

 .2330. رساله عملیه حضرت امام خمینی )ره(، مسأله  2

. توضیح المسائل با فتواي سیزده نفر از مراجع معظم تقلید )خوئی، گلپایگانی، صافی و نوري  7
 همدانی(
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 معنای مدّ و قصر
باشد و در اصطالح  می «زیادتن افزونی و کشش»در ل ت به معناي:  «مدّ»

 .«کشش صوت در حروف مدّی پیش از مقدار طبیعی»قرائت، عبارت است از: 
، باشد و در اصطالح قرائت می «بازداشتن و کوتاهی»، در ل ت به معناي: «قصر»

 .«ادای حروف مدّی به طور طبیعی و بدون کشش اضافی»عبارت است از: 
شوند، از  ، به رور ربیعی باعث دو برابر مدّ و کشش حرکات می«حروف مدّی»

شود. کشش بیش از دو  گفته می «مد طبیعین ذاتی و اصلی»همین رو به آنها 
مد »آنها  دارد، از همین رو به «سبب»بوده و نیاز به  «غیرطبیعی»حرکت، 

 شود. گفته می «غیرطبیعین رارضی و فرری

 مقدار کشش مدّ و اسامی آنها
از دو حرکت )که در ربیعت حروف مدّي نهفته است( کمتر  «مقدار کشش مدّ»

 باشد. )که حداک ر جواز مدّ است( بیشتر نمی 2نبوده و از شش حرکت
که با توجه به نوع  «باشد مراد از حرکتن زمان تلفظ یک حرف متحرک می»

 باشد. در( متفاوت میحَقرائت )تحقیق، تدویر و 

 اسامی مقادیر مدّ
 = سه حرکت؛ فوق قصر -1   = دو حرکت؛ ق صر -2
 = پنج حرکت؛ فوق ت وَسُّط -3  = چهار حرکت؛ ت وَسُّط -0
 = شش حرکت طول -1

 مدّ اصلی، ذاتی و طبیعی
حروف »و بدون آن،  «ه آن باشدمدّ اصلین مدّی است که قوام حروف مدّی ب»

 نیامده باشد؛ مانند: «همزه و سکون»کند وبعد ازآن،سبب مدّ  تحقق پیدا نمی«مدّی
ا ْ         شود: بدون مدّ می       ُاوِتينَّ  ُاِتنَّ

                                                           
شین تجوید( مقدار مدّ غیرربیعی و عارضی را دو برابر مدّ ربیعی و ذاتی، . در کُتُب قدما )علماي پی2

 23ابوعمرودانی، التحدید فی االتقان و التجوید،    األول(، اند )ضِعفَی مَدَّهُنَّ فِی الضَّربِ مشخص کرده
 هجري( 333)متوفاي 
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 شود. نیز گفته می «مدّ ذاتی و طبیعی»و به آن، 
 .«رارضیمدّ »چون مدّ در ذات این حروف نهفته است؛ در مقابل  ،«مد ذاتی»
 .«مدّ غیرطبیعی»ته است؛درمقابل هفربیعت این حروف نر، چون مدّ د«مد طبیعی»

 = مدّ طبیعی مدّ بَدَل
حروف مدّی در اصل همزۀ ساکن بوده و بر اساس قاردۀ اجتماع »، «مدّ بَدَل»

 ؛ مانند:«شوند همزتینن تبدیل به حروف مدّی می

ْ
 
أ ْءَّ نَّ ْْمَّ نَّ امَّ انِإئْ ْْْْ؛ْ=ْءَّ انْمَّ ُْتواْْْْ؛ْ=ِْإيمَّ ؤ 

ُ
وُتواْأ

ُ
ْ=ْأ

نافع به روایت »؛ تنها در قرائت «باشد مدّ طبیعی و اصلی می»، در حکم «مدّ بدل»
 خوانده شده است.« حرکت 2، 3، 1»به مقدار « ور 

 = مدّ طبیعی مدّ صلة صُغری
هاءِ ضمیر به  واو و یایی است که بر اثر اشباع حرکت»: «مدّ صلة صُغری»

 ؛ مانند:«از آنن سبب مدّ )همزه(ن نیامده باشد آید و بعد وجود می

ْ ُِ ِْْان َّ لْو  ݩݩݩݩْٰعَّ
ݩݩ ݧ ْݧ ِِ ِع ج  ْْیْرَّ ْْی  قَّ

ْلَّ ْْ-اِدر  ُِ ب ُ ْْرَّ ْو 
ِْبکَّْ ِْلمَّ ْْ-ات  ِِ ُْاِم  ْْوَّ ْْی  بِْْْوَّ

ْاَّ ِِ ْي
 باشد. می «مد ّ طبیعی و اصلی»در حکم  «صلة صغری مدّ»

حرف ها ءِ ضمیر و وصل آن به  : امتداد حرکت«صلة هاء ضمیر» یادسپاری:
 شود. مدّي تولید می باشد؛ ازضمه،واومدي،واز کسره،یاء همجنس همان حرکت می

 مدّ فرعی، عارضی و غیر طبیعی
، «همزه وسکون آمده باشد 1ازحروف مدّینسبب مدّ بعد که است مدّ فرری:مدّی»

شود و این مدّ  در این صورت حروف مدّي بیش از مقدار ربیعی کشیده می

                                                           
 ؛«لفظی و معنوي»بر دو قسم است: « سبب مدّ. » 2
 و مشهود است )همزه و سکون(؛ ، در لفظ ظاهر«سبب لفظی»
گردد و هدف از آن،  باشد ولی از نظر معنا، موجب مدّ می ، در لفظ ظاهرو  مشهود نمی«سبب معنوي»
َِّْٰذْدر آیة « ال»باشد، مانند مدّ الف  می« مبال ة درنفی» ِک ْال  َِِّْلكَّ ي ْاُبْ ْفِْخرَّ ِِْبَّ  .ی
بیشتر از حالت « آ، اي، او»صداهاي  ،تأکیددر زبان فارسی نیز کاربرد دارد و براي « سبب معنوي»

 اووو آدم خوبی است؟! ،ها اي به او ندارم، آااي آدم شود؛ مانند: من هیییچ عالقه معمولی کشیده می
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مدّ »، در مقابل مدّ ربیعی و «مدّ غیرربیعی»باشد و به آن  میاضافی، فرعِ بر اصل 
 شود. در مقابل مدّ ذاتی نیز گفته می« عارضی

 علل مدّ اضافی
همزه حرفی است »و ضعیف هستند، و  «صفت خفاء»، داراي «حروف مدّی» -2

باشد، اگر بعد از حروف مدّي، همزه بیاید، آنها را با  و تلفظ آن سخت می «قوی
)و بعضی  خوانند تا سبب تقویت آنها نزد حرف قوي شود، کشش بیشتر می مدّ و
 اند: تا فرصتی براي تلفظ صحیح و آسان همزه ایجاد گردد(. گفته
، اگر بعد از حروف مدّي، حرف ساکنی بیاید، «التقاءِ ساکنینن جایز نیست» -1
مدّ و  برای رفع التقاء ساکنین )اگر در یک کلمه باشند( حروف مدّی را با»

، )در واقع این مدّ اضافی به جاي حرکت است، تا «خوانند کشش بیشتری می
 گردد(. یت حروف مدّيسبب تقو

 پردازیم: ، تقسیماتی دارد که به بررسی آنها می«مدّ فرری»
 باشد، عبارت است از: «سبب آن همزه»که  «انواع مدّی»

 مدّ متّصل -1
 مانند: ؛«در یک کلمه باشند مدّ متّصل: مدّی است که حرف مدّ و همزه»

ْ ِْسيْ ْ-آُءْیَّشَّ ت  ْْ-ئَّ لَّْْ-ُءُْسو  ْمَّ ةَّ ْْ-آِئکَّ ِفی  ْتَّ ْْ-ءَّ ْتَّشَّ  آُءونَّ
باشد و  می «توسّط و فوق توسّط»، «مقدار کششِ مدّ متّصل»قول مشهور در 

 اند. نیز خوانده «طول»بعضی به 

 مدّ منفصل -2
ابتدای کلمة مدّ منفصل: مدّی است که حرف مدّ در آخر کلمه و همزه در »

 ، مانند:«بعد باشد

آ نَّ ب َّ ْْرَّ كَّ ْْ-ِإن َّ ُرُسِلی  ْإِْْوَّ ْْ-ن َّ اُلوݖ اقَّ آْْ-ْاِْإن َّ اُهِْإن َّ َِّ ل  ََّ نَّ
َّ
ْْ-أ ْْفِی 

َّ
ِلْأ ْْ-ه  ُْقو 

َّ
ْاْأ ُکم  ُفسَّ ْن 

 «قصرن توسّط و فوق توسّط»، «مقدار کشش مدّ منفصل»قول مشهور در 
 اند. نیز خوانده «فوق قصر»باشد و بعضی به  می
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 کُبری= مدّ اشباعمدّ صلة  -3
هاءِ ضمیر به وجود آمده و بعد از  مدّ صلة کبری: حرف مدّین بر اثر اشباع»

 ، مانند:«آنن همزه باشد

الَُّهْ ُهْْݖْوْمَّ دَّ لَّ ْْ-أخ  ِِ ْْݖْیِْب
َّ
ْأ ْز  ْْ-اًجاوَّ ِْمق  ْْݖْوْاُرُهْدَّ

َّ
ْأ فَّ ْْ-ل  ِِ ُْدِن خْݖْیِْمن 

َّ ِ ِْإ
 یادسپاری:

حرف مدّ به دلیل نداشتن در مدّ منفصل، چنانچه روي کلمة اوّل وقف گردد،  -2
شود، هر چند روي حروف مدِّ، عالمت  ادا می« قصر»سبب مدّ، به مقدار ربیعی 

گذاري قرآن بر اساس حالت وصل  مدّ قرار داده شده باشد، چرا که عالمت
 باشد. می
باشد از این رو میزان مدّ آن نباید بیشتر  تر از مدّ متّصل می مدّ منفصل، ضعیف -1

 ل باشد.از مدّ متّص
در میزان کشش مدهاي متّصل و منفصل، رعایت توازن، الزم است. بدین معنا  -3

« توسّط»خواندیم باید تمام مدهاي متّصل را به « توسّط»که اگر مدّ متصل را به 
خواندیم در مورد سایر مدهاي « قصر»منفصل را به  بخوانیم و یا اگر م ال  مدّ

ود، به ویژه وقتی که چند مدّ متّصل و یا منفصل نیز باید به همین رو  عمل ش
 چند مدّ منفصل نزدیک یکدیگر قرار گیرند، مانند:

ْ مَّ ْالس َّ ِْمنَّ ُکم  ْلَّ ََّ ََّ ن 
َّ
ْأ ْآِءْمَّْآوَّ ِِ اِْب َِّ بَّت  ن 

َّ
ن ْْیًْءْفَّ ْآحَّ َّ ة  جَّ ه  ْبَّ اتَّ ْذَّ ِْئٌَّّ

ْْآِإن َّْ
َّ
َِّْأ ل  ََّ یْ ْآن  ِْإلَّ ْْكَّ اِ ِْبمَّ َّ ِ ْال نَّ ی  ْبَّ ُکمَّ ح  َِّ ِْل ِ  ٌّ حَّ

ِْبال  ابَّ َِّ ِک ْْآال 
َّ
اأ ْالل ْٰرَّ ُْهْكَّ

اند، آن را  نخوانده« قصر»را هیچ یک از قرّاء به « مدّ متّصل»با توجه به این که  -0
هم « قصر»را چون به « مدّ منفصل»گویند. در مقابل،  نیز می« 2مدّ واجب»

 اند. نیز گفته« مدّ جایز»اند، آن را  خوانده
آمده باشد، « سبب مدّ»که بعد از آن « حرف مدّیّی»براي راهنماي قاري، روي  -3

ددددد)دعالمتی به این شکل  ها، براي تمیز دادن  قرار داده اند، و در بعضی از قرآن (ݦݨݨݨݨݨݨݡݖ

                                                           
باشد؛ یعنی: نزد علماي فَنّ تجوید، واجب است اما از نظر  می« وجوب صناعی». مراد از واجب،  2

 ي مرجع تقلید خود مراجعه کند.، هر کس باید به فتوا«وجوب شرعی»شرعی 
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و  «تر تر و یا ضخیم رالمت مدّ واجب را بزرگ»، «مدّ واجب از مدّ جایز»
 مانند: ؛اند نوشته «تر و یا نازکتر  رالمت مدّ جایز را کوچک»

ْ اُلو  ْٰهْ قَّ َِّْاِْإن َّ اݡݖْخُؤ ضَّ ِْءْلَّ ْݡݖ ونَّ
ْْل ُ

اُلو ْقَّ ْهْٰݖ َِّْْݖاِْإن َّ ݡݖْخُؤ اِءْݨݨݨݧ ضَّ ْلَّ وݨݦݨݡݖ
ْݣݣل ُ ْنَّ ْݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦ

 تمرین
کَّْ ُْشرَّ ِْمن  ُهم  ْلَّ ُکن  ْيَّ م  ْلَّ ْآوَّ عَّ ُْشفَّ ْْ-ُءْآِئِهم  ْجَّ ْآوَّ ُْءو 

َّ
ْاْأ ِْعشَّ اُهم  ْآبَّ ُکونَّ ب  ْْ-ًْءْيَّ ُِ مَّ لَّ ع  ْيَّ ن  ْوْاَّ

ْ مَّ ُْعلَّ ِنی  ْإِْْآُءْبَّ ْس  ْئِْآرَّ ْْ-يلَّ اْتَّشَّ ْمَّ ْآوَّ
َّ ِ ِْإ ْْآُءونَّ ْیَّشَّ ن 
َّ
ْاهلُلْآأ ْْ-ءَّ ٰس  ْیْعَّ

َّ
َِّْأ ِدلَّ ُْيب  هَّْن   ِ ًراِْم ی  آْاْتَّ

نَّْلْٰإِْْآن َّْإِْ ِب  ْیْرَّ ْاْرَّ ْ-اِغُبونَّ م 
َّ
ْْأ ُْشرَّ ُهم  ْلَّ ْآکَّ ُتواِْبُشرَّ

 
ن یَّ ل  ُْءْفَّ اُنواْآکَّ ْکَّ ِْإن  ِْئِهم  اِدِقینَّ ْْصَّ

ْ َِّْٰهْ ِْان َّ ُْؤ عَّ ْال  ونَّ ُْيِحب ُ ْآِء ةَّ ْْداِجلَّ ْرَّ ْوَّ ونَّ ُر ذَّ ْيَّ ِقْوَّ ْثَّ ًما و  ْيَّ ُهم  ْْ-ًْلادیآءَّ ِْمن  ُبُدونَّ ع  ْتَّ ا ْمَّ
ْ ِِ ُْْدوِن ْْی 
َّ ِ ْْآِإ
َّ
ْأ مَّ ُتُموهَّْآس  ی  م َّ ْْآًءْسَّ ْوَّ ُتم  ن 

َّ
اأ ْمَّْآبَّْءَّ نْ ْآُؤُکم 

َّ
ْالل ْٰدددأ ََّ ََّْ ْدُهِْبهَّ ان  طَّ

ُْسل  ْاِْمن 
ْ

 پرسش و تمرین 

 مدّ را تعریف کنید. -2
 سبب مدّ چیست؟ -1
 باشد؟ چه فرقی میان مدّ متّصل و منفصل می -0
 توازن در مدّ یعنی چه؟ -3
 مشخّص فرمایید.درس را ع مدّ در تمرین انوا -1
تالوت کرده و موارد مدّ متصل و منفصل را  00را تا آیة » زخرف»سورة  -2

 مشخص نمایید.



 

 

 
 
 
 

 درس شانزدهم

 «2»مد و قصر 

 
 باشد، عبارت است از: «سکون»آن  «سبب»انواع مدّي که 

 مدّ الزم -1

 باشد. می «ثابت»، به معناي: «الزم»
است که سبب آن سکون ثابت بوده و در حالت وقف و وصل  مدّ الزم: مدّی»

 .«شود آورده می
 اند: ، گفته«گذاری مدّ الزم رلّت نام»در رابطه با 

باشد، یعنی مدّي که سکون آن ذاتی و  می «مدّ سکون الزم»به معناي  «مدّ الزم»
باشد، جهت اختصار حذف  که مضاف می« سکون»اابت است. در این جا، کلمة 

 است.شده 
باشد، یعنی مدّي که نزد همة قرّاء به یک  می 2«مدّ واجب»به معناي  ،«مدّ الزم»

باشند  اندازه، واجب و الزم است و همه ملتزم به رعایت مقدار واحدي می
 اند(. )اک ریت به رول خوانده

 باشد. می «طول»نزد بیشتر قرّاء  «میزان کشش مدّ الزم»

                                                           
مدّ »، به اولی «مدّ سکون ذاتی»و « مدّ متّصل»یکی است ولی براي تمایز « الزم»و « واجب». معناي  2

 شود. گفته می« مدّ الزم»و به دومی « واجب
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 .«ممُظهَر و مُدغ »، بر دو قسم است: «سکون الزم»
سکون مُظهر: سکونی است که به صورت حرف ساکن اظهار شده خوانده »

)در مقابل حرف ساکنی که در حرف بعدي ادغام شده باشد(، و چون ، «شود می
نیز  «مدّ الزم مُخ فّف»رو به آن همین است، از  «تلفّظ حرف ساکن خفیف»

 گویند. می
بعدی ادغام شده و به صورت سکون مُدغم: سکونی است که در حرف »

است، از این  «تلفظ حرف مشدّد ثقیل»، و چون «شود حرف مشدّد خوانده می
 گویند. نیز می «مدّ الزم مثقّل»رو به آن 

و هر یک از آنها )سکون مَظهر و مَدغم( یا در حروف مقطّعه به کار رفته است و 
 باشد. می «مدّ الزمن چهار نوع»یا در کلمات، از این رو 

 مَدّ الزم مُخ فَّف حرفی؛ -الف
 حرفی؛ لمدّ الزم مُث قّ -آ
 مدّ الزم مُخ فَّف کلمی؛ -ج
 مد الزم مُث قّل کلمی. -د

 پردازیم. که به توضیح آنها می

 مَدّ الزم مُخَفّف حرفی -الف

مدّ الزم مخفّف حرفی: مدّی است که سبب آنن سکون ذاتی اظهار شده بوده »
 ، مانند:«رفته باشد و در حروف مقطّعه به کار

 

ْ ن  ْ=ْياْ،ِْْْسی  ْ؛ْْْیس  ن  ْ=ُْنو  ْ؛ْْْن  آف  ْ=ْقَّ ْق 
 

دانید، حروف مقطّعه به صورت قطعه قطعه و هر حرفی با اسم  گونه که می همان
بعد از  «سِیْن»و  «وننُ»، «ق افْ»شود، در اسامی حرف  عربی آن، خوانده می

آمده است، از این رو به آن « دهسکون ذاتی اظهار ش»، سبب مدّ «حروف مدّي»
 شود. گفته می «مدّ الزم مُخ فّف حرفی»
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 مّد الزم مُثقّل حرفی -ب
مدّ الزم مُثقّل حرفی: مدّی است که سبب آنن سکون ذاتی ادغام شده بوده و »

 ، مانند:«در حروف مقطّعه به کار رفته باشد
ْ مݖ ِْمیْݖْْْ،ْ=ْالفالݖ آم  َِّْ یْݖْ=ْم  آِْم  َِّ ْالف،ْ ْم 
ْ مݖ ِْسیْݖْ،ْْطا=ْطسݖ ِْمیْݖْن  یْݖ=ْطاْم  ِم  ْ،ِْسیݖ ْم 

ْآِ»میم ساکن اسم ، «ݖْمالْݖ»در  ِْمیْݖ»در میم متحرک اسم  «م  ادغام شده و به ، «م 
 شود. خوانده می« میم مشدّد»صورت 

ْ»و همچنین در  ِْسیْݖ»، نون ساکن اسم «ݖْمطسݖ ِْمیْݖ»به حرف میم متحرک اسم  «ن   «م 
گردد و به  رسیده، نخست تبدیل به حرف میم شده و سپس در آن ادغام می

 «مدّ الزم مُثقّل حرفی»شود، از این رو به آنها،  خوانده می« میم مشدّد»صورت 
 شود. گفته می

ها، براي راهنماي قاري قرآن، اضافه  الزم به یادسپاري است که در بعضی از قرآن
اند تا داللت بر  ، عالمت تشدید نیز قرار داده«میم»بر عالمت مدّ، روي حرف 

ادغام میم و نون در حرف میم بعدي کند، مانند: 
ْالْݖ .ْ-ݨݨݖْم  م ݨݨݨݖ  طسݖ

 ، کلمیفمدّ الزم مُخَفّ -ج
می: مدّی است که سبب آنن سکون ذاتی اظهار شده بوده مدّ الزم مُخ فّف کل»

آ»، مانند: «و در کلمات قرآنی به کار رفته باشد َّخِْ ْءَّ ْء  .«نَّ
رو همین آمده است، از « الم ساکن اظهار شده»، «الف مدّي»در این کلمه، بعد از 

 شود. گفته می «مدّ الزم مُخفّف کلمی»به آن 

آ»کلمة  َّخِْ ْءَّ ْء در « مدّ الزم»آمده است و نمونه دیگري از این نوع  دو بار در قرآن «نَّ
 قرآن وجود ندارد.

 کلمی لمدّ الزم مُثَقّ -د
مدّ الزم مُث قّل کلمی: مدّی است که سبب آنن سکون ذاتی ادغام شده بوده و »

 ، مانند:«در کلمات قرآنی به کار رفته باشد
ْ هم  آِر  ْْ-ِبضَّ ُتحَّ ْاَّ وݖ ِ یآج ُ آل ِْْ-ن خْالض َّ َِّْ ْوَّ ْینَّ
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سکون ذاتی »، حرف مشدّد است که «حروف مدّي»هاي فو ، بعد از  در م ال
 گویند. می «مدّ الزم مثقّل کلمی»رو به آنها همین باشد، از  می« ادغام شده

 مدّ عارض -2
 .«مدّ رارض: مدّی است که سبب آن سکون رارضی باشد»
اد( : سکونی است که بر اار وقف بر آخر کلمه، عارض )ایج«سکون رارضی»

 شود، مانند: می

اِنْ بَّ ِذ  ْ  شود در هنگام وقف خوانده می  ُتکَّ ان  بَّ ِذ   ُتکَّ

ْ ِقینَّ َّ ِ ُم ْ  شود  در هنگام وقف خوانده می  ِلل  ِقین  َّ ِ ُم  ِلل 

ْ ُمونَّ لَّ ع  ْ  شود در هنگام وقف خوانده می  تَّ ُمون  لَّ ع   تَّ
 ؛«طولن توسّط و قصر»سه قول است:  «میزان کشش مدّ رارض»در 
 آید؛ مدّ الزم به خارر رفع التقايِ ساکنین به وجود می ، همانند«طول»

، به خارر رفع التقايِ ساکنین و در نظر گرفتن سکون آن، که ذاتی «توسّط»
 باشد بلکه عارضی است؛ نمی
 ، به خارر جواز التقايِ ساکنین در حالت وقف.«قصر»
نیز خوانده « قصر»باشد و به  ، چون مورد اتّفا  علماي قرائت نمی«مدّ رارض»

 گویند. نیز می« مدّ جایز»رو به آن همین شده، از 

 مدّلین -3
نه آمده و سبب آن یِّمدّلین: مدّی است که به جای حروف مدّین حروف ل »

 .«باشد سکون می
صفت دو  و «نرم ادا شدن حرف»و عبارت است از  «نرمی»، به معناي «لین»

باشد؛ و حروف مدّي نیز به لحاظ  می« واو و یاي ساکن ما قبل مفتوح»حرف 
گفته « حروف مدّ و لین»شوند، از این رو به آنها،  جوفی بودن به نرمی ادا می

 شود. می
با توجّه به این وجه اشتراک میان حروف لیّنه با حروف مدّي، در صورتی که بعد 
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توان  ر گیرد )اعمّ از سکون الزم یا عارض(، میاز حروف لیّنه، حرف ساکنی قرا
 گویند، مانند: می« مدّلین»حروف لین را مدّ و کشش داد که در این صورت به آن 

یْݖ»م ال سکون الزم:  ْعَّ ْ»درْ«ْن  صݖ هیعݖ ْ»وْ«ْکݖ ْعݖ ْسحمݖ ٌّݖ  .«ݖ
ْم ال سکون عارض:  ف  و  ْ»تَّ ف  و  ْْ-«تَّ ر  ی  ْ»تَّ ر  ی   .«تَّ

ْ»باشد، اما در مورد م ال  می 2«قصرمیزان کشش مدّ لینن طولن توسّط و » ن  ی   «عَّ
باشد، چرا که همانند  خواندن آن بهتر می« رول»چون سکون آن، الزم است، به 

 باشد. می« مَدِّ الزم»
از مجموع چهارده حرفی که در حروف مقطّعه به کار رفته است  یادسپاری:

«ْ   ٌّ ْحَّ ِلی   ْعَّ ِْْصراُط ُِ ْحَّْ»، پنج حرف «ُنمِسُک ُهرْی   ، هفت حرف «مدّ ربیعی»راي دا «طَّ

«ْ ُکم  ْلَّ ُقص ُ َِّ  «الف»، و حرف «مدّ لین»داراي  «ینع»یک حرف « مدّ الزم»داراي  «سَّ
 باشد. فاقد حرف مدّ می

 مراتب مدّ از نظر قوّت و ضعف

 باشد. مراتب مدّ از نظر قوت و ضعف به ترتیب ذیل می
 ، همه اجماع دارند بر مدّ و مقدار کشش آن؛«مدّ الزم» -2
 باشد ولی در مقدار کشش آن، اختالف است؛ ، اجماع بر مدّ می«مدّ متصل» -1
 شود. میالزم ، حمل بر مدّ «مدّ عارض» -0
 شود. حمل بر مدّ متصل می« مدّ منفصل» -3

باشد؛ و این در هنگام وقف  در صورت اجتماع دو نوع مدّ، مدّ قوي مقدم می
 آید؛ مانند: پیش می

اْ  خْجَّ َِّْ خوَّ َِّ ْ=ْوَّ ْ؛ُْْيِضیْن   آن  ْجَّ ُْءْ=ُْيِضیݖ ْݖ ْء 
 تمرین

ْ ِْبضَّ ي سَّ ْلَّ ْآوَّ ِهم  ِ ي ئًْْر  لَّْْ-اشَّ مَّ ْال  ى رَّ ْتَّ ْآوَّ ْحَّ ةَّ ِشْآِئکَّ ر  عَّ ْال  َِ و  ْحَّ ِْمن  ینَّ ْف ِ

                                                           
باشد، از این حرف لیّنه بدون کشش و به صورت معمولی  . مقصود از قصر در این جا، عدم کشش می 2

 شوند. می خوانده
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ْ ْحَّ ْآوَّ ُْتحَّ
َّ
ْأ ََّ ا ْقَّ ُِ ُم و  ْقَّ ُِ وآج َّ ْج ُ ْقَّْْن ِيْفِيْاهلِلْݖ ٰدْددوَّ ْهَّ ْْ-ِنْٮد  صݖ هیعݖ ْْ-کݖ ْآُيوَّ ونَّ د ُ

ْ ْحَّ ن  ْآمَّ ْاهللَّ ُسولَُّهْد َّ ْرَّ ْْ-ْوَّ ْْوَّ ْاهلُلْخَّ ْدَّ ُْکل َّ ٌَّّ ْمَّْلَّ ن  ْمَّ ة  ْآب َّ ْٰذلِْْ-آء  ْْكَّ ْشَّ ُهم  ن َّ
َّ
واْآِبن ق ُ

ْ ْاهللَّ ُْیشَّ ن  ْمَّ ُسولَُّهْوَّ ْرَّ ْآْوَّ ْاهللَّ ِإن َّ ْفَّ ْاهللَّ ِ اِبْق  ِعقَّ ِديُدْال  ْْ-ْْشَّ ْالص َّ ْآوَّ ف ً اِتْصَّ ْاف َّ
ْ

اُلو ْقَّ ْهْٰݖ َِّْْݖاِْإن َّ ْآُؤ ضَّ ْآِءْلَّ ونَّ
ْ-ْل ُ ٌّݖ سݖ ْعݖ ْ-حمݖ حَّ ل  ُةْآاَّ ْْ-ق َّ ِتْالط َّ آءَّ اْجَّ ِاذَّ ٰریفَّ ُکب  ُةْال  ْآم َّ

 پرسش و تمرین 

 باشد؟ چه فرقی میان مدّ الزم و عارض می -2
 مدّ الزم بر چند نوع است؟ -1
 انواع مدّ در حروف مقطّعه ذیل را مشخص کنید. -0

 المر -کهیعص -ره -المص -حم عسق
در این سوره را مشخص « مدّ فرعی»سورة مجادله را قرائت نموده و انواع  -3

 نمایید. 

 نمودار اقسام مدّ
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 درس اول

 وقف و ابتداء

ْ»: قال علی
َّ
ياُنْالُحروِفْٱ ْبَّ رتيُلِْحفُظْالُوقوِفْوَّ ت َّ  2.«لَّ

ترین مباحث هر زبانی است؛ چرا که هر انسانی  یکی از مهم «وقف و ابتداء»
به رور ربیعی در هر چند لحظه باید نَفَسی تازه کند، از  براي ادامة حیاتِ خود،

اي، ناچار است براي تازه  رو هنگام صحبت کردن و یا خواندن نوشته همین
یا خواندنِ نمودن نفس، کالم خود را قطع و پس از تازه کردن نَفَس به صحبت و 

 خود ادامه دهد.
شود با هم ارتباط دارند؛  اي که خوانده می و با توجه به این که مطالب و یا نوشته

الزم است که گویندة مطلب و یا خوانندة نوشته، دقّت کند تا جاي مناسبی را 
انتخاب کند تا خللی به مقصود گوینده و  «قطع صَوت و تازه نمودن نفس»براي 

 رد نشود.یا نویسنده وا
براي نمونه فرض کنید که یک قاضی، حکم ذیل را صادر و در اختیار مأمور اجرا 

 .«نی را رفو الزم نیست اردامش کنیدالف»قرار دهد. 
وقف کند و بخواند: « عفو»اگر مأمور اجرا، در هنگام خواندن حکم، روي کلمة 

؛ «مش کنیدالزم نیست اعدا»پس از تازه نمودن نفس بگوید: « فالنی را عفو»

                                                           
ها و آشکار )و  ترتیل: حفظ )و مواظبت بر محل مناسب براي( وقف»؛ 31،   2. تفسیر صافی ج 2

 «.باشد صحیح( ادا کردن حروف می
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وقف نماید « الزم نیست»کند؛ ولی اگر روي کلمة  داللت بر عفو فرد یاد شده می
اعدامش »و پس از تازه کردن نَفَس بگوید: « فالنی را عفو الزم نیست»و بخواند 

 ؛ داللت بر اعدام فرد یاد شده خواهد کرد.«کنید

 اهمّیّت وقف و ابتداء در قرآن کریم
آسمانی که از ررف خداوند متعال بر پیامبر گرامیش حضرت ، کتابی است «قرآن»

ها  براي هدایت بشریّت نازل گردیده است و همة مسلمان محمد بن عبداهلل
وظیفه دارند که آن را تالوت کرده و به دستورها و فرامین آن عمل نمایند، با 

ازه کند، توجّه به این که هر انسانی ناچار است در هر چند لحظه یک بار نَفَس ت
تواند یک سوره یا یک داستان و یا حکمی را با یک نَفَس بخواند و  نمی
بایست براي تازه نمودن نَفَس، صداي خود را قطع )وقف( و سپس ادامه دهد  می

)ابتدا( و براي این که خلل و فسادي در معنا وارد نشود، باید جاي مناسبی را 
 نیز شروع نماید.انتخاب و از جاي مناسبی « وقف نمودن»براي 
، همین بس که حضرت «اهمّیّت بحث وقف و ابتدا در تالوت قرآن کریم»در 

ْْدر معناي آیه  علی بن ابی رالب ُقر  ِلْال  ت ِ ْرَّ اوَّ ِتيءَّ ر  ْتَّ را  فحفظ وقو ،1الًْدنَّ

ْ»اند:  نیمی از ترتیل قرآن دانسته
َّ
ْالُحروِفْٱ ياُن ْبَّ رتيُلِْحفُظْالُوقوِفْوَّ و علماي  1«لت َّ

قرائت بر این عقیده هستند: کسی که محّلِ مناسب وقف را نشناسد، قرآن خواندن 

ْ»داند،  را نمی عِرِفْالوَّ مْيَّ نْلَّ ِمْالُقرآنمَّ علَّ مْيَّ ْلَّ  0.«قفَّ
روشن گردید، به بررسی  «اهمّیّت وقف و ابتدا در قرائت قرآن کریم»حال که 

الزم است، « رآن کریمقرائت ق»که آشنایی و مراعات آنها در  ،مباحث آن
 پردازیم.  می

نیز  «ق طع و سَکت»علماي علم قرائت، در مبحث وقف به توضیح دو اصطالح 

                                                           
 «.و قرآن را شمرده و با دقّت بخوان»؛ 3. مزّمل/  2

 .010،   27بحاراالنوار، ج -31،   2. تفسیر صافی، ج 1

 .11خسروشاهی، معالم االهتدا إلی معرفة الوقف و االبتداء،   . محمود خلیل الحصري، ترجمه  0
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« قطع صوت»( در یک جهت که 2پردازند، چرا که هر سه )وقف، قطع و سکت می
 باشد. می« قطع صوت»است با هم مشترکند و تفاوت آنها در اهداف 

باشد و در اصطالح  می «بازداشتن و ایستادن»، در ل ت به معناي: 1«وقف»
قطع صوت بر آخر کلمه )به اندازۀ نفس کشیدن »قرائت، عبارت است از: 

 .«رادی( به قصد ادامة قرائت
گیرد و در میان کلمه جایز  بدیهی است که وقف، بر آخر کلمات صورت می

 اند. باشد و همة علماي قرائت، آن را نهی نموده نمی
باشد و در اصطالح قرائت،  می «بریدن و جدا کردن»به معناي:  در ل ت «قطع»

 .3«قطع صوت برای پایان دادن به قرائت»عبارت است از: 
گیرد و در میان آیات شایسته  بدیهی است که قطع، بر آخر آیات صورت می

 باشد.« اِتمام مطلب»باشد و بهتر آن است که بعد از  نمی
اسالمی، سفار  شده است که قاري قرآن، بعد الزم به یادسپاري که در روایات 
ظیُمْ»از پایان قرائت، با گفتن جملة  عَّ ْال  ِلی ُ عَّ ْاهلُلْال  قَّ دَّ ر راست و درست بودن، ب «صَّ
 آیات قرآن کریم گواهی دهد.

در جواب دانشمند یهودي که از او پرسیده بود:  پیامبر گرامی اسالمی 

                                                           
هاي قدیمی علوم قرآن، این سه اصطالح )وقف، قطع و سکت( به جاي همدیگر  . در بعضی از کتاب 2

به کار برده شده است، ولی امروزه براي هر یک از آنها، معناي خاصّی بیان گردیده است، براي نمونه به 
)النوع ال امن و العشرون فی معرفة الوقف و  49،   2لوم القرآن )سیوری( جکتاب االتقان فی ع

 االبتداء، تنبیه هشتم( مراجعه فرمایید.
علمی است که در رابطه »علم وقف و ابتدا: . »49،   2ی، جرو االتقان )سیو 133،   2. النشر، ج 1

و موضوع آن: « کند حث میهاي صحیح وقف و ابتدا و نحوة وقف نمودن بر آخر کلمات، ب با محل
 «.قرائت صحیح قرآن است از نظر وقف و ابتدا»

و در هیچ « الوقف: قَطع الکلمةِ عَمّا بَعدها». همان و در شرح شافیه ابن حاجب )مبحث وقف( آمده: 0
به اندازة »نیامده است، تنها بعضی از آنها قید « براي تجدید نَفَس»یک از تعاریف علماي گذشته قید 

باشد ولی تجدید نَفَس جزئی از  اند، بله غالبا  وقف براي تجدید نَفَس می آورده« شیدن عادينفس ک
باشد،  تعریف وقف نیست؛ قطع صوت به اندازة زمانی تجدید نَفَس عادي، در تحقق وقف، کافی می

 باشد. هرچند تجدید نَفَسی صورت نگیرد و تفاوت آن با سکت در مدت زمان قطع صوت می
« فاصله انداختن بین دو کلمه»در تعریف وقف به حرکت، وقف را  2333نی)ره( در مسأله امام خمی
 اند. معنی کرده
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ْ»فرمودند: « شروع و ختم قرآن با چیست؟» داُؤُه: ِْابتَّ ْْاهلِلِْْمِْبس  ح  ِحِْْنْمْٰالر َّ ْْیِمْالر َّ وَّ
ْاهلُلْ قَّ دَّ :ْصَّ ُِ ُِم ْالْ تَّ ِلی ُ ْالعَّ  2.یُمِْظْعَّ

باشد و در اصطالح  می «ت و خاموش شدنوسک»، در ل ت به معناي: «سکت»

قطع صوت زمانی کوتاه )کمتر از زمان وقفن به »قرائت، عبارت است از: 

 .«تجدید ن ف س و ادامة قرائتاندازه زمانی دو حرکت( بدون 

 موارد سکت در قرآن
 ، عبارت است از:1موارد سکت در روایت حَفص از عاصم

ْسکت بر کلمة  -2  .2در سوره کهف، آیه  ًجاِعوَّ
 

اٱ َِّ ِک ِدِهْال  ب  یْعَّ لَّ ْعَّ ََّ ََّ ن 
َّ
ِذيْأ
ِهْال َّ ُدِْلل َّ م  حَّ ْل  جَّ ْلَُّهِْعوَّ ل  عَّ ج  ْيَّ م  ْلَّ ْوَّ ًمْ*ْْابَّ ی ِ ْقَّ ِذرَّ ْاِْلُین 

 
ن ِديًدًْسْبَّ ْااْشَّ

ْ ینَّ ِِ ِم ُمؤ  ْال  رَّ ِ ُْيبَّش  ْوَّ ُِ ْلَُّدن  ِْمن 
 

ِیْ در این عبارت، کلمة   ، حال است براي کتاب و معناي آیه چنین است:ًماقَّ
حمد و ستایش، مخصو  خداوندي است که کتاب )قرآن( را بر بندة »

کامل )برگزیده(ا ، فرو فرستاد، )و این کتاب، دو ویژگی دارد، نخست این که 
است( و هیچ گونه کژي و انحراف در آن راه ندارد، )و دیگر این که مُکمِّل و 

 «.باشد... هاي )آسمانی( دیگر می اابت و مستقیم( و نگهبان کتاب
توان وصل  باشد و می توان وقف کرد، چرا که آخر آیه می ، می«عِوَجًا»روي کلمة 

، حال است براي کتاب، «قَیِّمًا»کرد و هر دو عبارت را با هم خواند، چرا که کلمة 
عوِجًا »را انجام داد تا به صورت « سکت»ولی در صورت وصل، حتمًا باید عمل 

                                                           
در عبارت مذکور، برگرفته شده از « یعَلِّ»، الزم به یادآوري است که لفظ 130،  23. بحاراالنوار،ج 2

را با « عَلیُّ  العظیم»فت باشد که خداوند ص ( می3وسوره شوري، آیه  111آیات قران)در سوره بقره،آیه 
ِظیُمْهم،براي توصیف خود آورده است،  عَّ ْال  ِلي ُ عَّ ْال  ُْهوَّ اْوَّ ُظُهمَّ ُئوُدُهِْحف  ْيَّ ِْخَّ ٰمْلَُّهْمَّْْ ،ْْوَّ ْمَّْوَّْاْفِیْالس َّ ِْ اِتْوَّ ِضْاْفِیْا ر  ْخَّ

ِظْ عَّ ل  ْاَّ ِلی ُ عَّ ل  ْاَّ ُْهوَّ سازند، بی مورد و خطا  می. وایرادي که بعضی از برادران اهل سنّت در این رابطه وارد یُمْوَّ
 ،نوشته مؤلف مراجعه فرمائید(.«آداب واحکام تالوت قرآن کریم»کتاب  .)براي توضیح بیشتر بهباشد می

 .122و  120. محمود خلیل الحصري، احکام قراءة القرآن الکریم،    1
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باشد  می« اعِوَجً»صفت براي « قَیِّمًا»خوانده نشود و چنین به ذهن برسد که « قَیِّمًا
که به معناي استواري و مستقیم بودن « قَیِّم»و این سؤال پیش بیاید که چگونه 

 که به معناي کژي و انحراف است؟« اعِوَجً»است، صفت واقع شده براي 

عمل سکت، همانندِ عملِ وقف است با این تفاوت که در سکت،  یادسپاری:

رو  همینگردد، از  شود، فقط صوت به اندازة دو حرکت قطع می نَفَس تازه نمی

ا»، در حال وقف و وصل به صورت «عِوَجًا»کلمة  جَّ  شود یخوانده م «ِعوَّ

ِدنَّْسکت بر کلمة  -1 قَّ ر  ْمَّ  .11در سوره یس، آیه  اِمن 
اُلواْيَّْ ْاقَّ ُلونَّ سَّ ُمر  ْال  قَّ دَّ ْصَّ ٰمُنْوَّ ح  ْالر َّ عَّ َّ اْوَّ مَّ ْا اْٰهذَّ ِدنَّ قَّ ر  ْمَّ اِْمن  نَّ ثَّ عَّ ْبَّ ن  اْمَّ َِّ لَّ ي   ْوَّ

، جواب سؤالی است که کفّار از خود پرسیده بودند و «هذا»در این عبارت، کلمة 
است: )کفار پس از زنده شدن در روز قیامت، وحشت زده از  معناي آیه چنین

گویند: اي واي بر ما، چه کسی ما را از خوابگاهمان  می» پرسند و(  خود می
آید که پیامبران از سوي خدا در دنیا  )قبرمان( برانگیخت؟ )سپس به یادشان می

دهند و یا  وعدة چنین روزي به آنها داده بودند در این وقت به خودشان پاسخ می
دهند( این همان وعدة خداوند رحمان است و  فرشتگان الهی به آنها پاسخ می

 «.فرستادگان )او( راست گفتند
توان وقف کرد، چرا که جمله استفهامیّه است و  می« نْ مَرْقَدِنامِ»روي کلمة 

توان وصل کرد و هر دو عبارت را با هم  باشد، و می ، جواب استفهام می«هذا...»
را انجام داد تا به صورت « سکت»ند، ولی در صورت وصل، حتما  باید عمل خوا

ِدنَّْ قَّ ر  ْمَّ ْاْهِْٰمن  ِدنا»اشاره به  «هذا»خوانده نشود و چنین به ذهن برسد که  اذَّ قَّ ر   «مَّ
، در این صورت بقیة «چه کسی ما را از این خوابگاههمان برانگیخت»است، یعنی 

مْٰمَّْ»عبارت،  ح  ْالر َّ عَّ َّ ْوَّ « نفی وعده الهی و کذب مدّعاي پیامبران»به معناي  «ُن...ا
 خواهد بود.

ْسکت بر کلمة  -0 ن   .17در سورة قیامه، آیه  مَّ

ْْ
ل َّ ْْاکَّ اقِيَّ رَّ ِتْالت َّ غَّ لَّ اْبَّ ْ*ِْْْإذَّ اق  ْرَّ ن  ْمَّ ِْقیلَّ ْْوَّ

در این عبارت، وقف جایز نیست و حتما  باید به وصل خوانده شود و در هنگام 
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ادغام نشود « راء»، در «نون»، انجام گیرد تا حرف «سکت»عمل  بایست، وصل، می

ْ»و به صورت  ر َّ ْمَّ ، خوانده نشود، چرا که در این صورت، معناي آیه به کلی «اق 

ْ»یابد؛  ت ییر می ر َّ ْ»بر وزن فَعّال، صی ة مبال ه از  «اقمَّ قَّ رَّ بسیار »و به معناي  «مَّ

ْراق»است، و حال آن که « خروج کننده ن  « کیست نجات دهنده»به معناي  «مَّ
 باشد. می

آورد( تا  پندارد! او ایمان نمی چنین نیست )که انسان می»ترجمة آیه چنین است: 
موقعی که جان به گلوگاهش برسد* و گفته شود آیا کسی هست که )این بیمار 

 «.را از مرگ( نجات دهد؟
د خروج ، معناي آیه چنین خواهد شد: و گفته شو«عدم سکت»و در صورت 
 کننده از دین...

ْسکت بر کلمة  -3 ل   23در سورة مطفّفین، آیه  بَّ
ْْ
ل َّ لْٰکَّ ْعَّ انَّ ْرَّ ل  ْاْبَّ ِسُبونَّ ک  اُنواْيَّ اْکَّ ْمَّ  یُْقُلوِبِهم 

ل خوانده شود و در وصدر این عبارت نیز وقف جایز نیست و حتما  باید به 
ادغام « راء»، در «الم»انجام گیرد تا حرف « سکت»بایست عمل  هنگام وصل، می

ْ»نشود و به صورت کلمة واحده،  انَّ ر  خوانده نشود، چرا که در این صورت،  «بَّ
ان»یابد؛  معناي آیه به کلّی ت ییر می ر  ْ»ت نیة  «بَّ ر  « دو شخص نیکوکار»و به معناي  «بَّ

ْ»ه است. و حال آن ک ْرَّ ل  ْبَّ « ه زنگاريکبل»دو کلمه جدا از هم و به معناي  «انَّ
 باشد. می

پندارند( بلکه اعمالشان چون  چنین نیست )که آنها می» ترجمه آیه چنین است:
 «.هایشان نشسته است زنگاري بر دل
معناي آیه چنین خواهد شد: چنین نیست دو شخص « عدم سکت»و در صورت 
 ه است.هایشان نشست نیکوکار بر دل

با روشن شدن معناي وقف و تفاوت آن با سکت و قطع، به بررسی مباحث وقف 
 پردازیم. و ابتدا می

رو همین ، از «باشد ابتدا به ساکن و وقف بر متحرک جایز نمی»در زبان عرب 
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نحوۀ وقف کردن بر آخر کلمات و آغاز »علماي قرائت، فصل مستقلی را به 
شامل  «وقف و ابتدا»رو همین اند، از  داده اختصا  «نمودن از ابتدای کلمات

 2باشد: دو مبحث کلی می
 انتخاآ محل مناسب برای وقف و ابتدا؛ -1
 نحوۀ وقف کردن بر آخر کلمات و آغاز نمودن از ابتدای کلمات. -2

در پایان بخش اول )قسمت روان خوانی قرآن کریم(، با نحوة وقف کردن بر آخر 
کلمات و در مبحث حروف ناخوانا )همزة وصل در وسط کالم( با نحوة آغاز 

با انتخاآ »نمودن کلماتی که ابتداي آنها ساکن است، آشنا شدیم؛ در این قسمت 
 آشنا خواهیم شد. «محل مناسب برای وقف و ابتدا

 ب محل مناسب برای وقفانتخا
د به این مبحث تذکّر یک مسأله، ضروري است و آن این که: با همة وقبل از ور

هاي مناسب براي وقف  عنایت و توجّهی که علماي قرائت در شناخت محل
اند، به  اند، و تأکیدهاي فراوانی که در یادگیري و آموز  آن داشته کردن نموده

هاي وقف را نشناسد،  کسی که محل»اند:  گفتهروري که بعضی از آن بزرگواران 
و نه از  ، با این حال نه از رسول گرامی اسالم «داند قرآن خواندن را نمی

بندي و تعریف هر یک از آنها به  صحابه و فقهايِ اسالم، نام گذاري و تقسیم
 نحوي که از دیگر اقسامش، مشخّص و تمیز داده شوند، چیزي نقل نشده است.

ها، بعد از صدر اسالم  گذاري ها و نام بندي ت که تمامی این تقسیمشکّی نیس
بینیم که هریک از علماي قرائت،بنابر تشخیص  رو می همینصورت گرفته است؛ از

 1گذاري خاصّی را براي خود انتخاب نموده است. بندي و نام خود، تقسیم
 «پنج قسم وقف را به»آنها، شیخ ابوجعفر سجاوندي است(  گروهی )که از جملة

 «ةو مرخّص ضرور الزمن مطلقن جایزن مجّوز لوجه»اند:  تقسیم کرده

                                                           
 .113،   2. النشر فی القراءات العشر، ج 2

 .02و  01الوقف و االبتداء،    الی معر . محمود خلیل الحصري، معالم االهتداء 1
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و بعضی دیگر )که از جملة آنها، زرکشی در کتاب البرهان فی علوم القرآن و ابن 
 «وقف را به چهار قسم»باشند(،  الجرزي در کتاب النَّشر فی القراءات العشر می

 .«حَسَن مفهوم و قبیح متروک تام مختارن کافی جایزن»اند:  تقسیم نموده
تقسیم  «سه قسم»و گروهی دیگر )که از جملة آنها، ابن انباري است( آن را به 

توانند  مندان می هاي دیگري که عالقه بندي ؛ و تقسیم«تامن حَسَنن قبیح»اند:  کرده

 هاي وقف و ابتدا مراجعه فرمایند. براي آشنایی به آنها به کتاب
گیریم که هیچ یک از آنها، براي قاري قرآن،  ر شده، نتیجه میبا توجّه به نکات ذک

تواند راهنماي خوبی براي  ولی می 2تواند حجّت شرعی و الزم االجرا باشد، نمی
قاري در شناخت بهترِ محلِّ مناسب، براي وقف نمودن باشد. از این رو ما نخست 

هاي  که بیشتر کتابپردازیم چرا  به بررسیِ تقسیم بنديِ عالّمه ابن الجزري می
بنديِ عالّمه  اند و سپس به توضیحِ تقسیم تجویدي، آن را مورد بحث قرار داده

با رسم  ،هاي موجود در جهان اسالم پردازیم، چرا که بیشتر قرآن سجاوندي می
هاي مختلف )فارسی، ترکی، اردو و عربی قدیم( بر اساس آن، رمزگذاري  الخط

 شده است.

 پرسش و تمرین 

 وقف را تعریف نموده و تفاوت آن را با قطع و سکت بیان فرمایید. -2
اي  چه عقیده« شناخت محل مناسب براي وقف»علماي علم قرائت در اهمیّت  -1

 دارند؟
 اي سفار  شده است؟ پس از پایان قرائت )قطع(، گفتن چه جمله -0
 باشد؟ چرا؟ االجرا می ها، الزم بندي انواع وقف آیا تقسیم -3

 

                                                           
 102،   2و النشر، ج 097،   9. جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم، ج 2



 

 

 
 
 
 

 درس دوم

 بندی ابن الجزری اقسام وقف بر اساس تقسیم

رابطة بین دو ربارتِ »قبل از بررسی اقسام وقف، تذکّر این نکته، الزم است که: 
بر دو  «رابطه»و این  «باشد وقف میقبل و بعد از محلِّ وقفن تعیین کنندۀ نوع 

 .«لفظی و معنوی»قسم است: 
؛ «باشد رابطة بین دو ربارت از نظر اِرراآ و دستور زبان می»: «رابطه لفظی»

ْمانند کلمة  اطَّ ْٱِْدر عبارت  ِصرَّ ِقیمَّ َِّ ُمس  ْال  اطَّ رَّ ْالص ِ ا ِدنَّ که مفعول دوم  ه 

اٱِْ ِدنَّ ْاست و یا کلمة  ه  اكَّ ُبُدْْدر عبارت  ِاي َّ ع  ْنَّ اكَّ ُبُدْکه مفعول ِاي َّ ع  ْنَّ
باشد و هر یک از دو عبارت، براي تکمیل خود )از نظر اِعراب و دستور زبان(  می

 برقرار است. «ارتباط لفظی»نیاز به دیگري دارند، پس میان آنها 
رابطه بین دو ربارتن تنها از نظر معنا و موضوع مورد بحث »: «رابطه معنوی»

 2سورة بقره که شرح حال متّقین است و یا آیات  1الی  1مانند آیات ، «باشد می
باشد و هر یک از آیات یاد شده، براي  بعد از آن، که شرح حال کفّار می 7و 

 «ارتباط معنوی» پس میان آنها مفهوم خود، نیاز به دیگري دارند، تکمیل معنا و
 برقرار است.
تمام یا ناقص بودن ربارتی »بر اساس خود را  «بندی معیار تقسیم»ابن الجزري، 

 فرماید: قرار داده و می «شود که روی آنن وقف می
، وقف بر آن «اگر ربارت یاد شده تمام و دربرگیرندۀ معنای مفیدی باشد»
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تواند از روي اختیار، بر آن محل،  خواهد بود و قاري قرآن می 2«اختیاری»
 نماید. «وقف»

، وقف بر آن «ر برگیرندۀ معنای مفیدی نباشداگر ربارت یاد شده تمام و د»و 
تواند از روي اختیار، در چنین جایی  خواهد بود و قاري قرآن نمی «اضطراری»

باشد،  وقف نماید، چرا که عبارت یاد شده، ناقص بوده و وقف بر آن قبیح می
 مگر این که از روي اضطرار و ناچاري مجبور به آن شود.

که به  1کند تقسیم می «تامن کافین حسن»ه قسم را به س «وقف اختیاری»سپس 
 پردازیم: توضیح آنها می

 وقف تام -1
وقف بین دو ربارتی است که رابطة لفظی و معنوی میان آنها »: «وقف تام»

 .«وجود نداشته باشد
باشد و مخارب را  گذاري آن، این است که کالم، تمام و کامل می و علّت نام

ْانتظاري نیست، مانند وقف بر کلمة  ِ  .1و  3در سوره حمد، آیه  ینالد 

الِْ یِنِْْكْمَّ ِ ِمْالد  و  اْ*ْْيَّ ِْإي َّ اْكَّ ِْإي َّ ُبُدْوَّ ع  ْنَّ ِعیُنْْكَّ َِّ ْْنَّس 
عبارت اول، ادامه توصیف خداوند است و عبارت دوم، وصف حال بندگان 

*  )خداوندي که( مالک روز جزاست»باشد، معناي آیه چنین است:  می
 «.جوییم پرستیم و تنها از تو یاري می )پروردگارا( تنها تو را می

ْو یا وقف بر کلمة   .19در سوره فرقان، آیه  یݪݪݬݬِْنآءَّْجَّ

ْ د  قَّ ْلَّ ْجَّ ِْإذ  دَّ ع  ِرْبَّ ک  ِ ِنْالذ  ِنيْعَّ
ل َّ ضَّ
َّ
نآأ ْْݪݬݬݪِیءَّ ْالش َّ انَّ ْکَّ ُذوًِْوَّ اِنْخَّ ِإن سَّ اُنِْلل  طَّ ْخی 

باشد،  عبارت اول، ادامة گفتار شخص ظالم است و عبارت دوم، گفتار خداوند می
او مرا از یادآوري )حق( گمراه ساخت بعد از آن که )یاد »معناي آیه چنین است: 

 «.شیطان همیشه خوار کنندة انسان بوده است»، و «آمده بودحق( به سراغ من 

                                                           
اري است که معلم به قرآن آموز دستور باند و آن وقف اِخت . یک نوع دیگر براي وقف ذکر کرده 2
 م آموز  دهد.اي مشخص، وقف کند تا کیفیّت وقف صحیح را به متعلّ دهد در کلمه می
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در وقف تامن وقف بر ربارت اول و ابتدا از ربارت دوم نیکو پسندیده استن »
؛ چرا که هر دو عبارت از نظر لفظ و 2«باشد و وقف بر آنن اوّلی از وصل می

گشت از رو در هنگام وقف، اِعاده و بازهمین باشند، از  معنا تمام و کامل می
جملة قبلی، الزم نیست و باید بدون بازگشت، از عبارت دوم ابتدا نمود، با این 
حال، وصلِ دو عبارت نیز جایز است به جز مواردي که وصل دو عبارت، موجب 

الزم و »ت ییر و فساد معنا و مفهوم آیات گردد که در این صورت، وقف بر آن 
شود، مانند وقف بر کلمة  نیز گفته می «وقف بیان تام»است و به آن  «حتمی

ْ ُلُهم  و   .21در سوره یونس، آیه  قَّ
نْ  َُ ح  ْيَّ ِْخَّ ْوَّ ْإِْْكَّ ُلُهم  و  ْقَّ ةَّ َّ َ ِع ْال  ِمیًعِْْهِْلل ْٰن َّ ْاجَّ

در این آیه، هر دو عبارت، فرمایش خداوند است، خداوند براي دلداري و تسلّی 
یاوة( آنها )مخالفان و سخنان )» فرماید:  خارر پیامبر  خطاب به آن حضرت می

خبر( تو را غمگین نسازد، همانا تمامی عزّت )و قدرت( از آن  مشرکان غافل و بی
 «خداوند است...

در صورت عدم وقف، فرمایش خداوند در عبارت دوم، جزء گفتة مخالفان و 
باشد، براي دفع این توهّم، الزم  مشرکان به حساب خواهد آمد که صحیح نمی

 اول، وقف شود و سپس از عبارت دوم، ابتدا گردد.است روي عبارت 
الزم به یادسپاري است، با توجّه به برداشتی که مفسرین از معناي آیه دارند، 

باشد ولی بر اساس « تام»امکان دارد، بر اساس یک تفسیر، وقف بین دو عبارت، 

ْمانند وقف بر کلمة  1تفسیر دیگر، وقف بر آن عبارت، صحیح نباشد.
َّ
3هلُلْٱ

در  
 .7سورة آل عمران، آیه 

اْيَّْ ْمَّ ْوَّ
َّ ِ ُهِْإ ِويلَّ

 
ن ُمْتَّ لَّ ِْْخْاهلُلْع  ْف اِسُخونَّ ْالر َّ ِمْْیوَّ ِعل  ْال 

                                                           
 119    . محمود خلیل الحصري، احکام قراءت القرآن الکریم، 2

 .49،   2. جالل الدین سیوری، االتقان فی علوم القرآن، ج 1

)باب انّ الراسخین فی العلم هم األئمة علیهم السالم(، سه حدیث  120،   2. کلینی، اصول کافی، ج 0
قلمداد نموده « معلوم البطالن»( وقف بر آن را 019،   9آورده است و صاحب جواهر )جدر این باب 

 .117،   2و ابن الجزري، النشر فی القراءات العشر، ج
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ْعقیدة مفسرین شیعه و بعضی از علماي قرائت بر این است که  ْالر َّ ْاوَّ ِسُخونَّ
ِعلِمْْْفِیْ تأویل قرآن را جز »باشد و معناي آیه چنین است:  می اهللعطف به  ال 

 خداوند و راسخون فی العلم )که پیامبر گرامی اسالم و ائمة معصومین
؛ از این رو حتما  باید دو عبارت با هم خوانده شوند. امّا «دانند باشند( نمی می

ا این است که تأویل قرآن ر ی از مفسرین اهل سُنت و علماي قرائتعقیدة بعض
او بعد از آن، استیناف خواهد بود، از این رو وقف بر وداند و  تنها خداوند می

 دانند. را الزم میْاهلل

 وقف کافی -2

وقف بین دو ربارتی است که رابطة لفظی میان آنهان وجود »: «وقف کافی»
باشند( ولی رابطة معنوی میان آنها برقرار  ندارد )هر کدام جملة مستقلی می

 باشند(. )هر دو عبارت، ادامة یک موضوع واحد می «است
گذاري آن، این است که کالم با داشتن رابطة معنوي، رسا و مخارب  و علّت نام

کند، مانند وقف بر کلمة  را کفایت می
َِّْْ ونَّ ُِ ِم  .7و  2در سوره بقره، آیه  خُْيو 

ْ وَّ واْسَّ ُر فَّ ْکَّ ِذینَّ
ْال َّ ْآِإن َّ ُهم  تَّ ر  ذَّ ن 

َّ
ْأ
َّ
ْأ ِهم  ی  لَّ ْعَّ ْْء  ونَّ ُِ ِم ُْيؤ  ِْخَّ ُهم  ِذر  ُْتن  م  ْلَّ م 

َّ
ْا*ْْْأ مَّ َِّ یْلل ْٰتَّ لَّ ُهْعَّ

ل ْعَّ ْوَّ ِعِهم  م  ٰلیْسَّ ْعَّ ْوَّ ݖُْقُلوِبِهم  ٰ ݧ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ْݧ ِظیم  ْعَّ اب  ذَّ ْعَّ ُهم  ْلَّ ْوَّ ة  اوَّ ِْغشَّ اِرِهم  صَّ ب 
َّ
ْیْأ

هر دو عبارت، جملة مستقلی بوده و از نظر اِعراب و دستور زبانی، ارتباط لفظی 
باشند و  امّا از نظر معنایی هر دو عبارت در رابطه با اوصاف کفّار میبا هم ندارند، 

کسانی که کافر شدند، براي »با هم ارتباط معنوي دارند، معناي آیه چنین است: 
 لهی( بترسانی؛ ایمان نخواهند آورد کند که آنانرا )از عذاب اِ آنان تفاوت نمی
اي افکنده  هایشان پرده و بر چشم ن مُهر نهاده؛اهاي آن ها و گو  * خداوند بر دل

 «شده؛ و عذاب بزرگی در انتظار آنهاست.

ًضاو یا وقف بر کلمة  رَّ  .23در سوره بقره، آیه  مَّ

ِْ ًضُْقلُْْیف رَّ ُهُمْاهلُلْمَّ ادَّ ََّ ْفَّ ض  رَّ ْمَّ ْْاوِبِهم  ِذُبونَّ ک  اُنواْيَّ اْکَّ ِْبمَّ ِلیم 
َّ
ْأ اب  ذَّ ْعَّ ُهم  ْلَّ  وَّ

هر دو عبارت، جملة مستقلی بوده و از نظر اِعراب و دستور زبانی، ارتباط لفظی 
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ین قبا هم ندارند، امّا از نظر معنایی هر دو عبارت در رابطه با اوصاف مناف
 باشند و با هم ارتباط معنوي دارند، معناي آیه چنین است: می
بر بیماري آنان  هاي آنان )منافقان( یک نوع بیماري است؛ خداوند نیز در دل»

گفتند، عذاب دردناکی در انتظار آنان  هایی که می افزوده * و به خارر دروغ
 «.باشد می

در وقف کافی، وقف بر عبارت اوّل و ابتدا از عبارت دوم جایز است، چرا که هر 
توان به  رو می همینباشند، از  نیاز از یکدیگر می دو عبارت مفهوم و رسا و بی

توان بدون بازگشت به عبارت قبل،  و در صورت وقف، می 2عبارت اول اکتفا کرد
توان دو عبارت را به  از عبارت دوم ابتدا نمود، و نیز در صورت توانایی می

یکدیگر وصل کرد، به جز مواردي که وصل دو عبارت، موجب ت ییر و فساد معنا 
است و به  «الزم و حتمی»، وقف بر آن و مفهوم آیات گردد که در این صورت

شود، مانند وقف بر کلمة  نیز گفته می «وقف بیان کافی»آن 
لَّْ ْثَّ ة  در سوره  اثَّ

 .70مائده، آیه 

ْ فَّ ْکَّ د  قَّ لَّْلَّ اِلُ ْثَّ ْثَّ ْاهللَّ اُلواِْإن َّ ْقَّ ِذینَّ
ْال َّ اْمِْارَّ ْمَّ ْوَّ ة  ْثَّ

َّ ِ ِْإ ِْإٰله  ْْآن  اِح   ْوَّ  ِإٰله 
باشد، در عبارت اول، انحراف  تحریف شدة مسیحیان میآیه در رابطه با اعتقادات 

کند و در عبارت دوم، اعتقاد بارل آنها را  یت در مسألة توحید را بیان میمسیح
 نماید. معناي آیه چنین است: کند و خداوند را یگانه معرفی می قارعانه رد می

 به یقین کافر شدند کسانی که گفتند خداوند یکی از سه خداست؛ و هیچ»
در صورت عدم وقف، این توهّم ایجاد «. معبودي جز معبود یگانه وجود ندارد

باشد، در حالی که  شود که عبارت دوم نیز ادامة گفته و اعتقادات مسیحیان می می
 پاسخ اعتقاد غلط آنهاست.

 وقف حسن -3
وقف بر ربارتی است که معنای آن تمام و مفید باشد با این »: «وقف حسن»

                                                           
بیان کرده « الوقف علیه اولی من الوصل». آقاي محمود خلیل الحصري، وقف در موارد کافی را نیز  2

 .(117است. )احکام قراءت القرآن الکریم،   
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فظی و معنوی با ربارت بعدی داشته باشدن و ربارت بعدی نیز از حالن رابطة ل
 .«نظر لفظ و معنا وابستگی به ربارت قبلی دارد

بر آن  باشد،وقف رسا می که چون معناي آن مفهوم و گذاري آن،این است وعلّت نام
ْمانند وقف بر کلمة  حسن و نیکو است،

َّ
ْلْ ٱ ِْمْالِْعَّ  .0و  1در سورة حمد، آیه  ینَّ

ْ
َّ
ُدِْلل ْٰٱ م  حَّ ْل  عَّ ل  ْاَّ ِب  ِمْاِهْرَّ ْلَّ ْ*ْاْینَّ ح  ِحیِمِْنْامْٰلر َّ ْلر َّ

ستایش مخصو  »باشد  عبارت اول به تنهایی داراي معناِ مفید و مفهوم می
بخشنده و »ولی عبارت دوم « خداوندي است که پروردگار جهانیان است

)اِعراب باشند هم از نظر لفظ  در عبارت قبل می «اهلل»دو صفت براي « بخشایگر
و دستور زبان( و هم از نظر معنا )صفت و موصوف باید با هم آورده شوند( 

 عبارت قبلی دارند. «هِلل ْٰ»وابستگی به 
ْدر آیه  هِلل ْٰو یا وقف بر کلمة  حَّ ل  ُدِْلل ْٰاَّ ْام  ِب  ِْهْرَّ عَّ ِمْال  ْلَّ  ینَّ

ستایش مخصو  »باشد  عبارت اول به تنهایی داراي معناي مفید و مفهوم می
در عبارت  «هِلل ْٰ»صفت براي « پروردگار جهانیان»ولی عبارت دوم « خداوند است

 عبارت قبلی دارد.هِلل ْٰاز نظر معنا وابستگی به باشد،هم از نظر لفظ و هم قبل می
ر عبارت اوّل، حسن و نیکو در وقف حسن، )در صورت کمبود نَفَس( وقف ب

توان از عبارت دوم شروع کرد، چرا که جملة بعدي از نظر لفظ  باشد ولی نمی می
و معنا وابستگی به قبلش دارد و باید با هم خوانده شوند به جز مواردي که وصل 
دو عبارت موجب ت ییر و فساد معنا و مفهوم آیات گردد که در این صورت، 

شود،  نیز گفته می «وقف بیان حسن»است و به آن  «میالزم و حت»وقف بر آن 

 .23در سوره مائده، آیه  اُلواقَّْمانند وقف بر کلمة 
ُدْاهلِلْ ُهوُدْيَّ یَّ ِتْال  الَّ ْقَّ اِنْوَّ َِّ ب ُسوطَّ اُهْمَّ دَّ ْيَّ ل  اُلواْبَّ اْقَّ واِْبمَّ ُِ ُْلِع ْوَّ ِديِهم  ي 

َّ
ْأ ت 
ُْغل َّ ُلولَّة  غ  ْْمَّ

ْ ْیَّشَّ فَّ ی  ِفٌُّْکَّ ُْءْآُين 
باشد، نخست عقیدة بارل آنها  با عقیدة نارواي یهود و ابطال آن می آیه در رابطه
، خداوند در «و یهود گفتند: دست خدا )با زنجیر( بسته است»کند،  را نقل می

: گوید پاسخ آنها، نخست به عنوان نکوهش و مذمّت از این عقیدة ناروا می
، سپس «هایشان بسته باد و به خارر این سخن از رحمت )الهی( دور شوند دست»
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بلکه هر دو دست )قدرت( او، گشاده »فرماید:  براي ابطال عقیدة نارواي آنها می
 «.بخشد است، هر گونه بخواهد می

اگر روي عبارت اول وقف نشود و دو عبارت با هم خوانده شود، چنین توهّم 
 باشد، حال آن که گفتة خداوند است. وّم نیز گفتة یهود میشود که عبارت د می

 یادسپاری
توان از  در وقف حسن، اگر در وسط آیه باشد، مشهور این است که نمی -2

عبارت بعدي ابتدا نمود و باید از جاي مناسبِ عبارت قبلی شروع کرد، مانند: 
ْ
َّ
ُدِْلل ْٰٱ م  حَّ ْاِْهْل  ِب  ْ*ْرَّ عَّ ْال  ِمینَّ توان از عبارت بعدي ابتدا  ولی اگر آخر آیه باشد، می لَّ

ْنمود، مانند: 
َّ
ُدِْلل ْٰٱ م  حَّ ْل  عَّ ْال  ِب  ِمْاِهْرَّ )لَّ ْ(1ْینَّ

َّ
مْٰٱ ح  ِحیِم)ِنْالر َّ ، به دلیل روایتی که اُمُّ (2لر َّ

اند که آن  نقل فرموده)زوجة پیامبر( از پیامبر گرامی اسالم السَّلَمَه
ةْ»فرمودند.  می« وقف»حضرت بر آخر آیات  مَّ لَّ ْسَّ نُْاِم  ْْ)رضیْاهللْعِها(عَّ ن  ْعَّ ت  هاُْسِئلَّ ن َّ اَّ

ْاهلِلْ َِ ُسو ْرَّ ة  راءَّ ْْقَّ :ْکَّ ت  قالَّ ْفَّ ْْانَّ رَّ ُعْقَّ ِط  ًةُْيقَّ ًةْآيَّ ْآيَّ ُِ ْتَّ  2«اءَّ

است که معناي آن برخالف مقصود « حَسَن»وقف بر عبارت اول، وقتی  -1
باشد بلکه قبیح و ممنوع  خداوند نباشد، در غیر این صورت نه تنها حَسَن نمی

ْاست، مانند وقف بر کلمة 
َّ
لْٰٱ  .31در سوره نساء، آیه  وةَّْلص َّ

ْْآيَّْ ِذینَّ
اْال َّ هَّ ي ُ
َّ
اأ ُبوءَّ رَّ ق  ْتَّ واِْخَّ ُِ لْٰمَّ ْواْالص َّ ْوَّ ٰرْةَّ ُْسکَّ ُتم  ن 

َّ
 یأ

اي کسانی »باشد  در صورت وقف بر عبارت اول، هر چند داراي معنا و مفهوم می
ولی این معنا خالف مقصود خداوند « که ایمان آوردید به نماز نزدیک نشوید

در حال » اید  اي کسانی که ایمان آورده»باشد:  است، مقصود خداوند چنین می
 «به نماز نزدیک نشوید...« مستی

 وقف قبیح
وقف بر ربارتی است که معنای آنن تمام نباشد و یا دارای »: «وقف قبیح»

 .«مفهومی باشد که مورد قصد و اراده خداوند نیست

                                                           
 .112،   2، النشر، ج317   2و البرهان ج 49   2، و االتقان ج17224. مُسند احمد، حدیث  2
 « اند دانسته و مراجع بزرگوار شیعه، وقف بر آخر آیات را بهتر و آن را سنت پیامبر گرامی اسالم»

 ، الخامس: الوقف علی فواصل اآلیات(.عروة الواقی، فصل فی مستحبات القراء
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« قبیح»گذاري آن این است که وقف بر آن در حال اختیار ناپسند و  و علّت نام
 باشد.« اضطرار»باشد مگر این که از روي ناچاري و  می
 باشد: اي مراتب ذیل میدار« وقف قبیح»
 وقف بر عبارتی که داراي معناي مفیدي نباشد، مانند: -2

وا ُر فَّ ْکَّ ِذینَّ
ل َّ ْاَّ ِْان َّ

 وقف بر عبارتی که داراي مفهوم نسبی است، مانند: -1

وا ُِ امَّ ْءَّ ِذینَّ
ل َّ اْاَّ هَّ ي ُ ْيآْاَّ

 وقف بر عبارتی که موجب ت ییر و فساد معنا شود، مانند -0

ْ ِذینَّ
اْال َّ هَّ ي ُ
َّ
اْأ ايَّ لْٰءَّ ُبواْالص َّ رَّ ق  ْتَّ واِْخَّ ُِ  ةَّْومَّ

 وقف بر عبارتی که موجب فساد کالم شده و کفرآمیز شود، مانند: -3

ْ ْاهللَّ خِْان َّ َِّْ ح  َِّ ِْیییَّس 
را « مورد سوم»و « وقف ناقص»را « مورد اول و دوم»الزم به یادسپاري است که 

 اند. نامیده« وقف کفران»یا « وقف اَقبح»را « چهارم»و « وقف قبیح»
، وقف جایز نیست و باید از آن پرهیز گردد به ویژه اگر موجب «وقف قبیح»در 

فساد و یا ت ییر در معنا شود، مگر این که قاري به خارر عواملی که خارج از 
وقف »و یا « وقف اضطراري»اختیار اوست، ناچار به وقف شود، از این رو به آن، 

شود، چرا که هیچ عاقلی بدون جهت در جایی کالم ناقص  میگفته « ةضرور
 کند. است، وقف نمی

 پرسش و تمرین 

 ها بر اساس نظریه ابن الجزري چند قسم است، نام ببرید. اقسام وقف -2
 با کافی را توضیح دهید فر  میان وقف تام، -1
 وقف حسن را تعریف نموده و فر  آن را با وقف قبیح، توضیح دهید. -0



 

 

 
 
 
 

 درس سوم

 1«سجاوندی»بندی  بر اساس تقسیم« اقسام وقف»

 وقف الزم -1

خلل  بما بعدش وصل شودنموج که اگر به وقف برربارتی است»:1«وقف الزم»
 .«سازد گردد و یا معنای خالف مقصود را به ذهن متبادر می در معنا میفساد  و
 باشد. رو وقف بر آن محل، الزم و حتمی میهمین از 

نیست بلکه  «وقف بیان تام»مترادف با  «وقف الزم»الزم به یادسپاري است که 
وقف بیان »شود که به آنها،  در برخی از موارد وقف کافی و حسن نیز دیده می

بندي ابن  شود، با موارد آنها در تقسیم گفته می« وقف بیان حسن»و « کافی
 الجزري آشنا شدید.

 وقف مطلق -2
وقف بر ربارتی است که قبل و بعد از آنن ارتباطی با هم »: «وقف مطلق»

ندارند و وقف بر آن محلن پسندیده و به جا باشدن و چنانچه به وصل خوانده 
 .«ب خلل و فساد در معنا نگرددشوندن کالم تغییر نکرده و موج

                                                           
و سرالبیان فی علوم القرآن )حسین  022 -023   تجوید استداللی، )عبدالحسین فاضل گرّوسی،.  2

 013 -012   بیگلري(،

گویند؛ و مراد واجب  نیز می« بجوقف وا»گوید: بعضی به این نوع وقف،  می 101،   2النشر، ج - 1
 باشد. باشد، یعنی نزد علماي قرائت، واجب می شرعی نیست بلکه واجب صناعی می
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رو وقف بر آن، مطلقا خوب است چه قاري با کمبود نَفَس مواجه شود همین از 

ْفِْیا نشود، مانند وقف بر کلمات  ِِ ْو  ی
َّ
ِْمْلْ ٱ  .23و  9سوره آل عمران، آیات در  ادیعَّ

نَّْ ب َّ َِِّْإن َّْْآرَّ ْ م  و  اِ ِْلیَّ َّ ِ اِمُعْال ْجَّ َِّْْكَّ ْاهللَّ ِْإن َّ ِِ ِْفی ي بَّ ْْخخْرَّ ادَّ ِمیعَّ ِلُفْال  ْْ(1)ُْيخ  ِذینَّ
ْال َّ ِْإن َّ

نِْ ُْتغ  ن  واْلَّ ُر فَّ ْکَّ ْْیَّ اُلُهم  وَّ م 
َّ
ْأ ُهم   ِ َِّْْعَّ ْ ي ئًْْآوَّ ْاهلِلْشَّ ِْمنَّ ُدُهم  ِخَّ و 

َّ
ولْاأ

ُ
ْأ ݖْوَّ ٰ ݧ ْئِْݩݩݩݧ ارِْْكَّ َّ ِ ُقوُدْال ْوَّ ُْهم 

تقسیم کنیم، دستة  «الزم و غیرالزم»را به دو دستة  «وقف تام»اگر  یادسپاری:
خواهد بود، البته مصادیق وقف مطلق، منحصر به « وقف مطلق»دوم از مصادیق 

شود،  باشد و بعضی از موارد وقف کافی را نیز شامل می وقف تام غیر الزم نمی

ْمانند وقف بر کلمة 
َّ
وملْ ٱ ی ُ  .1در سوره آل عمران، آیه  قَّ
َِّْ حَّْْآاهلُلْ ْال  ُْهوَّ ِْإِخ َّ ِْإٰلهَّ وُمْْی ُ ی ُ قَّ یْ ْْال  لَّ ْعَّ ََّ َّ َ ْنَّ ْْكَّ ِ  ٌّ حَّ

ِْبال  ابَّ َِّ ِک  ال 

 وقف جایز -3
وقف بر ربارتی است که جهتِ وقف و وصل در آن وجود »: «وقف جایز»

امانند و قف بر کلمة  2،«داشته باشد ولی جهت وقف آنن بهتر است ننَّ طَّ ت   اَّ
 .142در سوره بقره آیه 
َِّْ اْ نَّ ب َّ نَّْْخرَّ اِخذ  ْنَِّسينَّْْآُتؤَّ َِّْْآِإن  ْ اْوَّ نَّ ب َّ اْرَّ نَّ

 
ن طَّ ت 
َّ
ْأ و 
َّ
اْخأ نَّ ی  لَّ ْعَّ ِمل  ح   تَّ

کافی )به غیر از موارد وقف بیان  فوقف جایز، تقریبا شامل تمامی موارد وق
 شود. کافی( می

 جواز وقف: به جهت کامل بودن عبارت از نظر اِعراب و دستور زبان است.
 باشد. دو عبارت میجواز وصل: به جهت ارتباط معنوي موجود بین 

 وقف مُجَوَّز لِوَجهٍ -4
و وصل در آن  قفوقف بر ربارتی است که جهت و»: «وقف مُجَوَّز لِوَجٍه»

، مانند وقف بر کلمة «وجود داشته باشد ولی جهت وصل آنن بهتر است

                                                           
 و تهذیب القراء 013و  012و سرالبیان فی علوم القرآن،    022و  023. تجوید استداللی    2

هاي با رسم الخط  در قرآن« ف جایزقو»؛ الزم به یادسپاري است که 231)ابراهیم پور فرزیب(   
 است. باشد یعنی: جهت وقف و وصل آن، یکسان می« جواز مستوي الطرفین»عربی جدید، به معناي 
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 ِْ ِةْݦݦݘَّْخِبا  .42در سوره بقره، آیه  ِترَّ

وِئٰٓل
ُ
ْأ ٰیْْكَّ حَّ ُواْال  رَّ تَّ ْاش  ِذینَّ

ْوال َّ اِْباِْ ةَّ يَّ ن  َّخالد ُ َِّْء اُبْوَّ ذَّ عَّ ُهُمْال   ِ ُفْعَّ ف َّ ُْيخَّ لاَّ ِةْفَّ ِْترَّ ُرونَّ صَّ ُْين  ْخُْهم 
باشد، با این تفاوت که  وقف مجّوز نیز مانند وقف جایز، مترادف با وقف کافی می
باشد( و در وقف  تر می در وقف جایز، وقف آن بهتر است )جهت وقف قوي

 باشد(. تر می قوي  مجّوز، وصل آن بهتر است )جهت وصل

 ةوقف المُرخَّصُ لِلضَّرور -5

وقف بر ربارتی است که کالم بعدی از حیث »: «ةوقف ا لمُر خَّصُ لِلضَّرور»
توان آن  معنا مربوط به قبل باشد ولی چون آیه یا داستان طوالنی است و نمی

، و بعد از وقف، «توان وقف کرد را به یک ن ف س خواندن از باآ ضرورت می
باشد،  ده هم الزم نیست، چرا که جملة بعد با وجود ارتباط به قبل، مفهوم میاعا

آًءْمانند وقف بر کلمة   .11در سوره بقره، آیه  ِبنَّ

ْ
َّ
ِذيْٱ
اًشْل َّ ِْفرَّ ضَّ ر  أَّ ُکُمْاِ  ْلَّ لَّ عَّ ْْاجَّ مَّ ْالس َّ ِْبنَّْآوَّ ْآءَّ مَّ ْالس َّ ِْمنَّ ََّ ََّ ن 

َّ
ْأ آًءِْْءْآًءْوَّ  مَّ

ْجملة  آِء مَّ ْالس َّ ِْمنَّ ََّ ََّ ن  ْاَّ آًءْوَّ ْارتباط به قبل دارد، چون فاعل  مَّ ََّ ََّ ن  ضمیر  اَّ
باشد و  گردد ولی با این حال، جمله، مفهوم می عبارت قبل باز میبه است که 

 دیگري نیازي نیست که عبارت قبل را اعاده نمود.
 شود. می «وقف کافی و حسن»شامل بعضی از موارد  «وقف مُر خّص»

 وقف ممنوع
مختلف است، بعضی موارد آن را جایی « وقف ممنوع»مبناي علماي قرائت در 

دانند که عبارت اول به کلّی ناقص و نامفهوم باشد و بعضی دیگر از جمله  می
دانند که در صورت وقف؛ نشود از  عالّمه سجاوندي، موارد آن را جایی می

( 103/ 2)النشر/  اي است که ابن الجزري عبارت بعدي، ابتدا نمود و این نکته
فرماید: بعضی از قاریان به خارر عدم آشنایی با این مبنا  روي آن تاکید دارد و می

رسند، به خارر کمبود نَفَس،  می« ال»)وقف ممنوع نزد سجاوندي(، وقتی به رمز 
نمایند و  براي این که وقف ممنوع را انجام ندهند، روي کلمة بعدي توقف می
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ْشوند. مانند وقف بر کلمة  ع میمرتکب وقف قبیح و ممنو ِهم  ی  لَّ در سوره  عَّ
 .7حمد، آیه 

ْ ْاِصرَّ رِْاطَّ ی  ْغَّ ِهم  ی  لَّ ْعَّ تَّ م  عَّ ْأن  ِذینَّ
ُضوِبْْْل َّ غ  مَّ آلْْال  خْالض َّ َِّْ ْوَّ ِهم  لی  ݩ ِْعَّ ݧ ْݧ ْینَّ

رِْباشد ولی ابتداي از  و جایز است چرا که عبارت مفهوم می« وقف حسن»که  ی  ْغَّ
ْالْ  ْمَّ ِْهْیْ لَّْعَّْْوِبُْضْغ  ْباشد، چرا که صفت براي  جایز نمی م  ِذینَّ

است، و حال  ال َّ
 کنند که قبیح و ممنوع است. توقف می« غیر»آنکه روي کلمة 

 اند از قبیل: براي وقف، انواع دیگري ذکر کرده -2
 شود. که هر کس بر آنها، وقف نماید موجب م فرت و آمرز  می« وقف غُفران»
 بر آنها، وقف نموده است. مکه پیامبر گرامی اسال« وقف نَبِیّ»
در هنگام تلقین آیات به پیامبر  که جبرئیل« وقف جبرئیل»یا « وقف مُنزَل»

 بر آنها، وقف نموده است. اسالم
هاي دیگري که هیچکدام، دلیل محکمی ندارند و بیشتر آنها، استنباط و  و وقف
 باشد. هاي شخصی می برداشت

استاد محمود خلیل الحصري، قاري و مُحَقِّق علوم قرآن )در کتاب معالم االهتداء 
 فرماید: ( می07الی  01الوقف و االبتداء،    معرفةإلی 

هاي اهل  با بررسی فراوان در اُمّهات کُتُب حدیث، سُنّت و تفسیرو  شمایل»
م وقف در تجوید، به اار صحیحی یا حتّی ضعیفی بر نخوردم که داللت بر لزو

همة این موارد، یا بعضی از آنها با توجّه به سنّت عملی یا قولی بنماید، شاید هم 
از این به بعد، مدارکی به دست آوریم که اضطراب و قلق را از بین ببرد و 

 «.ارمینان دل را به همراه آورد
استجاب هیچک »فرماید:  و صاحب جواهر به نقل از پدر عالمه مجلسی)ره( می

ها، از  بندي ها نزد من اابت نشده، چرا که این عناوین و تقسیم بندي سیماز تق
السالم  اند و در زمان امیرمؤمنان علیه اصطالحاتی است که متأخرین انجام داده

 2.«وجود نداشته است

                                                           
 097،   9. جواهر، ج 2
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در قرآن کریم، وقفی که شرعا حرام و یا واجب باشد، نداریم به روري که اگر  -1
د، مرتکب حرامی شده باشد و یا اگر آن را به جا آورد، قاري قرآن، آن را ترک کن

اي  مستحقِّ اوابی گردد، مگر این که قاري قرآن از رويِ قصد جدّي و تعمّد جمله
را بر زبان جاري کند که برخالف مقصود خداوند باشد و از آن معناي کفر و یا 

 نفی احکام اِلهی فهمیده شود.
هاي مختلف، تضادِّ فراوانی در آنها دیده  در قرآن« رموز وقف»با مقایسة  -0
شود، و این بازگشت به برداشت افرادي دارد که قرآن را بر اساس نظر آنان،  می

رو هیچ کدام از آنها براي قاري قرآن، حجّت همین اند، از  گذاري نموده عالمت
باشد و بهترین راه براي شناخت محلِّ مناسب براي وقف نمودن،  شرعی نمی

 با معنا و تفسیر قرآن کریم است.آشنایی 
 در رابطه با وقف بر آخر آیات، دو نظر وجود دارد. -3

یکم: وقف بر آن جایز است )هر چند ارتباری لفظی و معنوي بین آنها برقرار 
 المؤمنین، جناب اُمّ السَّلَمه ل این گروه روایتی است که از اُمُّباشد( و دلی
 نقل شده، او گفته است: زوجه پیامبر

ها قرائتش را قطع  خواند در پایان هر یک از آیه وقتی قرآن می رسول خدا»

ْ: فرمود کرد، می می ِْبس  ح  ْالر َّ ْاهلِل ِحْمِْٰم ْالر َّ فرمود:  کرد و بعد می وقف می یمن

ْ
َّ
مُدِْلل ْٰٱ ْالْ لحَّ ب  ِْهْرَّ ِمْعَّ ْفرمود:  کرد و بعد می وقف می ینالَّ

َّ
ْٱ ح  ِحِْْنْمْٰلر َّ وقف  یمالر َّ

 2«.کرد تا پایان حدیث می
 فرقی ندارد.« حکم آن با وسط آیه»اند  دوم: گفته

 اگر رابطه لفظی و معنوي در میان باشد جایز نیست و االّ جایز است.
ان  اند و بر فرض قبول گفته این گروه به سند روایت اُمّ السّلمه خدشه وارد کرده

دارد، شاید سورة حمد، ویژگی خاصی  که این روایت اختصا  به سورة حمد
اند: رو  پیامبر چنین بوده که  باشند و یا گفته ها، فاقد آن می دارد که سایر سوره

 فرمود تا پایان آیه را بفهماند. بر آخر آیات وقف می

                                                           
 .17224. مُسند احمد، حدیث  2
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ین و فقهاي اسالم در قرائت قرآن کریم، وقف نولی با توجّه به سیره و رو  مؤم
متداول و جایز است بلکه تأکید بر برتري و استحباب آن نیز بر آخر آیات، نه تنها 

 2شده است.
 مگر این که معنایی خالف مقصود خداوند از آن فهمیده شود.

 پرسش و تمرین 

 باشد؟ نام ببرید. چند قسم می« سجاوندي»ها بر اساس نظریه  اقسام وقف -2
 را توضیح دهید.« وقف الزم با مطلق»فر  میان  -1
را، توضیح « مُجَوَّز لِوَجه»را تعریف نموده و فر  آن را با وقف « جایز»وقف  -0

 دهید.
 ، الزم است؟ چرا؟«ها رموز وقف»آیا رعایت  -3
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 درس چهارم

 سجاوندیرموز 
 

هاي مناسب براي وقف نمودن، آشنایی با ادبیات و معانی  الزمة شناختن محل
ها، عرب زبان نیستند،  باشد و با توجه به این که بیشتر مسلمان کلمات عرب می

هایی قرار داد تا راهنماي  ، نشانه سجاوندي براي هر یک از انواع وقف هعلّام
 «رموز سجاوندی»ها به  مناسب براي افراد غیر عرب باشد، از این رو آن نشانه

 مشهور گردیده است.
، آنها را در قالب شعر در «رموز سجاوندي»بعضی از شعراء، جهت یادگیر بهترِ 

 ایم. ن قرآن، یکی از آنها را انتخاب نمودهاند که براي آشنایی قاریا آورده
 مونــف باشد رهنـتا تو را در وق  ونــو کنــرا بشن م ـاریا این نظـق

 ت اندروــگر گذشتی بیم کفر اس  ذر از اوــوقف الزم است مگ «م»

 ابی وراـر کجا یــذري زو هــنگ  ر تو راـد مَـق آمـف مطلـوق «ط»

 لیک ایستادن در او بهتر تو راست  تـجایز بگذري زو هم رواس «ج»

 لیک بگذاشتن از او اولی تَر است ت ـمُجَوَّز ایستی هم در خوراس «ز»

 اند اندهـس مـرّاء در تَنَفُّــه قُـجمل  دـان را وقف مُرَخَّص خوانده «ص»

 ريــرَکّب بنگـی، مُـر بینـاگ «ِخ»  ا که آیت بنگريـف کن آن جـوق
هاي  هاي دیگري را براي محل علماي قرائت، نشانهبعد از علّامه سجاوندي، 

 کنیم. وقف، اضافه نمودند که به چند تاي آن به رور اختصار اشاره می
 ، یعنی: بنابر قول بعضی، وقف جایز است.«قیل فیهِ الوقف»رمز « قف»
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 ، یعنی: بنابر قول بعضی، وقف جایز نیست.«قیل ال تَقِف»رمز « قال»
 نی: وصل کن.فعل امر است، یع« صِل»
، یعنی: در صورتی وقف «وصل به ما قبل»عالمت وقف است امّا به شرط « صِق»

علیه را با عبارت قبلی وصل کرده باشی. )مترادف با  جایز است که عبارت موقوفٌ
 وقف معانقه(

یعنی: در صورتی وقف « وصل به ما بعد»عالمت وقف است امّا به شرط « صب»
)مترادف با  علیه را با عبارت بعدي وصل کنیجایز است که عبارت موقوفٌ 

 وقف حسن(.
 «. »مانند « مرّخص»عالمت وقف « جه»
 باشد. است، یعنی: حکم این مورد همانند سابق می« کذلک»رمز « ک»

ها و رموز وقف را قرار  ها، بر یک محل، چندین نوع از نشانه در بعضی از قرآن
ج »واز وقف را آورده باشند، مانند: اند تا اقوال مختلف در جواز و عدم ج داده
شود، از  که این امر باعث سردرگمی قاریان قرآن می«... ط صلی»، «  ال»، «صلی
رموز »هجري قمري به منظور اتّحاد و اتّفا   2031رو علماي مصر در سال همین 
هاي ذیل را انتخاب و جایگزین رموز  هاي کشور خود، عالمت در قرآن« وقف

 د.سجاوندي نمودن

 «.وقف الزم»نشانة  «م»

 «.وقف ممنوع»نشانة  «ِخ»

 «.الوقف اولی»نشانة  «قلی»

 «.الوصل اولی»نشانة  «صلی»

 «.جواز وقف»نشانة  «ج»
« جواز وقف و وصل با اولویّت وقف»سجاوندي، « ج»الزم به یادسپاري است که 

« جواز وقف و وصل بدون اولویّت»رسم الخط عربی جدید، « ج»بود ولی 
در رسم الخط عربی جدید، داللت بر « ال»؛ و همچنین «مستوي الطرفین»باشد،  می

براي دو منظور به کار برده « ال»ممنوعیت وقف دارد ولی در رموز سجاوندي، 
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دیگري ممنوعیت ابتداي از بعد آن، که در این  ، وشود، یکی ممنوعیت وقف می
 باشد. یصورت، وقف جایز است ولی ابتداي از بعد آن، ممنوع م

«ْْ ْݒ ْْْ باشد و بر  می« جواز وقف بر یکی از دو موضع»، یعنی «وقف معانقه»نشانة  «ݒ
توان وقف کرد، و آن وقتی است که دو وقف نزدیک یکدیگر باشند،  هر دو نمی

 و وقف هر یک، مانع از وقف بر دیگري باشد.
، در جایی است که در یک کلمه و یا عبارتی، دو احتمال باشد، هم «وقف معانقه»

تواند وابسته به عبارت قبل از خود باشد و هم به عبارت بعد از خود؛ و هر  می

ْفِْکدام ازدو احتمال ررفدارانی داشته باشد،مانند کلمه  ِِ  .1در سوره بقره، آیه 1ی

َِّْٰذلِْ اُبْ َِّ ِک ْال  ْْخكَّ ي بَّ ْرَّ ݒ ݧ ݧ ݧ ݒِْفیْݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݨݨݨݨݧ ِقینَّ َّ ِ ُم ُْهًدىِْلل  ِِْْ
جا قاري قرآن، مختار است یکی از دو نظر را انتخاب و بر آن موضع وقف  در این

 نماید، ولی انتخاب هر کدام، مانع از جواز وقفِ بر دیگري خواهد بود.
 گویند. نیز می« وقف مراقبه»به این وقف، اضافه بر وقف معانقه، 

است و در این جا، عبارت مورد نظر  «در آغوش گرفتن»، به معناي: «معانقه»
حتما  باید در آغو  یکی از دو ررف خود قرار گیرد؛ تا خللی در معناي آن 

 ایجاد نشود.
است و در این جا، قاري قرآن باید مواظب  «مواظبت کردن»، به معناي: «مراقبه»

 1باشد. باشد، وقف بر هر کدام، مانع از وقف بر موضع دیگري می

 اِبتداء
باشد و  می «شروع کردن و آغاز نمودن»، در ل ت به معناي (ضدّ وقف) ،«اِبتداء»

 در اصطالح قرائت به دو معنا آمده است:
 «.آغاز و شروع کردن قرائت قرآن کریم» -2
 «.شروع مجدّد قرائت قرآن بعد از وقف»  -1

                                                           
 132و سرالبیان فی علوم القرآن،    42،   2. االتقان فی علوم القرآن، ج 2

و یا دو « معانقه»عبارت است از یک نقطه نون و دو نقطه قاف کلمه  «ْْݒْ»گویند این سه نقطه  . می 1
 باشد. می« مراقبه»کلمه نقطه قاف و یک نقطه باي 
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 )غیر جایز(. «قبیح»)جایز( و « حسن»و هر کدام از آنها نیز بر دو قسم است: 
اي است که از نظر لفظ و  آغاز و شروع نمودن از آیه»)جایز(:  «ابتدای حسن»

 .«اصلی قرآن کریم باشد معنا کامل، مستقل و موافق منظورِ
اي است که از نظر لفظ و  آغاز و شروع نمودن از آیه»)غیر جایز(:  «ابتدای قبیح»

و یا موافقِ منظورِ اصلی قرآن  معنا ناقص و موجب ت ییر و فساد معناي آیه گردد
 .«کریم نباشد

بندي محلِّ  هایی همانند تقسیم بندي ، تقسیم«ابتداء»بعضی از علماي قرائت، براي 
« ابتدايِ بعد از وقف»ها در رابطه با  بندي که این تقسیم 2اند وقف، انجام داده

را نیز متذکّر  باشد. با توجّه به این که در ذیل اقسام وقف، نحوة ابتداي آنها می
اِبتداء و شروع »بینیم، از این رو به بررسیِ  ایم، نیازي به ررح دوبارة آنها نمی شده

 پردازیم. می «نمودن قرائت قرآن کریم

و یک قسم بیشتر  «اختیاری بوده»و شروع نمودن قرائت قرآن کریم،  «ابتدا»
گونه  بوده و هیچ باشد که از نظر لفظ و معنا مستقل می «ابتدای تام»نیست و آن 

 ارتباری با آیات قبل نداشته باشد.
ابتدا و شروع قرآن کریم، بر اساس دستور خداوند در قرآن کریم، باید با 

 باشد،  «استعاذه»

ْ ُقر  ْال  تَّ
 
أ رَّ اْقَّ ِإذَّ افَّ ِْباهلِلْءَّ ِعذ  َِّ اس  ْفَّ ِجیِمْنَّ اِنْالر َّ طَّ ی  ْالش َّ  1ِْمنَّ

، و بهتر «قرائت قرآن کریم استشعار  اِستعاذهن »از همین رو گفته شده که 
باشد تا شنوندگان ساکت شده و به آیات اِلهی، توجه  و بلند خواندن می« جَهر»

 0پیدا کنند.

ُعْ»البته منظور تنها ذکر جملة  ْاَّ یطَّ ْالش َّ ِْباهلِلِْمنَّ ِجیِمْاوُذ باشد، بلکه تخلّق  نمی «ِنْالر َّ
به آن شرط است، یعنی ذکر این جمله، مقدمة تحقّق حالتی در نفس و جان انسان 

                                                           
 103،   2. النشر، ج 2

 خوانی، به خداوند پناه ببر از شرّ شیطان رانده شده(. . )پس هنگامی که قرآن را می94. نحل/  1

 121. سرالبیان فی علوم القرآن،    0
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هاي سرکش که  گردد، حالتِ توجّه به خداوند، حالتِ جدایی از هوي و هوس
هاست؛ و تا چنین حالتی در روح و جان انسان  مانع فهم و درک صحیح انسان

 او ممکن نیست. پیدا نشود، درکِ حقایق قرآن براي
بر گفتن  «کلیّة قُرّاء اِتّفا  دارند»فرماید:  شیخ روسی، فقیه و مُفسِّر بزرگ شیعه می

ُعْ» ْاَّ یطَّ ْالش َّ ِجیِمْاوُذِْباهلِلِْمنَّ ْقبل از گفتن  «ِنْالر َّ ِْْمْاهلِلِْبس  ح  ِحْمْٰالر َّ  2.یمِنْالر َّ
)پیش از قرائت سورة حمد در رکعت اوّل  «گفتن اِستعاذه»و کلیّة فقهاي شیعه، 

ُعْ»، جمالت «اِستعاذه»گفتن  وةو در رابطه با نح «دانند می مستحب»نماز( را  وُذْاَّ
ْ نَّ یْ ِْْباهلِلْمَّ ْالش َّ ِجْطَّ ُعْ»و  «یماِنْالر َّ ِمْاَّ ِلْیِعْالْ وُذِْباهلِلْالس َّ یْ عَّ ْالش َّ ْیِمِْمنَّ ِجْطَّ را نقل  «یماِنْالر َّ
 1اند. نموده

ْ گفتن بعد از استعاذه» ، به خصو  اگر ابتدا و «نیز الزم است اهللِْمِْبس 
 شروع قرائت از اول سوره باشد.

وحی فرمودند، دستور  خداوند بزرگ در نخستین آیاتی که بر پیامبر 
دهد که در آغاز شروع تبلیغ اسالم، این وظیفة خطیر را با نام خداوند شروع  می

ِبْ ٱِْنماید  ِمْرَّ ِْباس  ْء  رَّ ْق   0...كَّ

ْٱِْرا بعد از « قرآن»بعضی از مفسرین، کلمة  ء  رَّ ِءْ»دانند، یعنی  در تقدیر می ق  رَّ ِاق 
ْ ُقر  ْال  ِبْ ءَّ ِمْرَّ ِْباس  ْانَّ  3، قرآن را با نام پروردگارت بخوان.«كَّ
ِمْاهللاز این رو بر مسلمانان نیز الزم است که قرآن را با    شروع نمایند. ِبس 

ِمْاهللگفتن به نام خداوند است « استعانت جُستن»کار، به معناي در آغاز هر ِبس 
 رلبم. هم از ذات پاکش استمداد می کنم و نام او شروع می شروع کردن به» هم و

ْاهللکلیة فقهاي شیعه،  ِم دانند و خواندن آن،  می« جزئی از هر سوره»را ِبس 
ِمْاهللاست به است ناي سوره برائت )که « واجب»  1ندارد(. ِبس 

                                                           
 .11،   2التبیان فی تفسیر القرآن، ج . 2

 ()فی مستحبّات القراء 222،   2الواقی، ج . عرو 1

 .2. علق/  0

 .21،    2و ج 211،   17. تفسیر نمونه، ج 3

 (.4، مسأله )فی احکام القراء 232،   2الواقی، ج . عرو 1
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با توجّه به مطالب فو ، اگر قاري قرآن بخواهد از ابتداي سوره، شروع نماید،  

ْاهللگفتن  ِم حتما  الزم است و اگر بخواهد از وسط سوره شروع کند،  ِبس 

ِمْاهللگفتن   اند: فرموده بهتر است، چراکه پیامبر گرامی اسالم ِبس 

ِْذیْبَّْ» ر  م 
ْاَّ َُِّْکل ُ ْ  َ ِمْا ُرِْبس  کَّ ذ  ْاهلِلْفِْخْيَّ ر  تَّ ب  ْاَّ ُهوَّ ْفَّ ِِ  .2«ی

 ؛«نتیجه خواهد بود مهمّی که نام خداوند در آن برده نشودن بی کار هر»

ِمْاهللوقتی گفتن در ابتداي هر کاري، نیکو است، قطعا  در ابتداي قرائت  ِبس 
 تر خواهد بود. قرآن، نیکوتر و پسندیده

شروع قرائت با آیاتی باشد که در اند: اگر  در این باره، قول دیگري است که گفته
و اوصاف منافقان و کفّار است، به قرینة سوره برائت،  خرابطه با شیطان و دوز

ْاهللترک  ِم کند ولی اگر شروع  کفایت می« استعاذه»بهتر است و گفتن  ِبس 
قرائت با آیاتی باشد که در رابطه با خداوند و بهشت و مؤمنین است به قرینة 

ِمْاهللا گفتنه سایر سوره  1بهتر است.« اِستعاذه»بعد از  ِبس 

 پرسش و تمرین 

 چیست؟«  »با « ز»فر  میان رمز  -2
 توان وقف نمود؟ چرا؟ باشد آیا می« ال»اگر آخر آیه  -1
 چیست؟« صلی»با « قلی»فر  میان رمز  -0
 وقف معانقه چه نوع وقفی است؟ و رمز آن چیست؟ -3
 یعنی چه؟« اِستعاذه» -1

                                                           
 )االبتداء بالبَسمَله(. ، باب استحباب27)ابواب الذکر، باب  2293،   3. وسائل الشیعه، ج 2

 127. سرالبیان فی علوم القرآن،    1



 

 

 
 
 
 
 

 درس پنجم

 هـاتمـخ

بحث را اختصا  به توضیح و بررسی مطالبی دادیم که آشنایی با آنها،  ةخاتم
باشد تا در هنگام روبرو شدن با آنها، با  براي قاریان قرآن کریم الزم وضروري می

 مشکلی مواجه نشوند.

 خلط و مزج-1

و موارد آن در قرآن کریم آشنا شدید، « سکت»در مبحث وقف و ابتدا، با معناي 
حمد، هفت جا ة اند: در سور ن، این است که بعضی مدّعی شدهعلّت یادآوري آ

شود و  را انجام داد درغیر این صورت، اسم شیطان درست می« سکت»باید عمل 
نوشته شده است. « سکت» ةکلم  ها، روي این موارد، با خط ریز، در بعضی از قرآن

، شاید هاي علم قرائت نیز نیامده است باشد و در کتاب این مطلب صحیح نمی
در قرائت قرآن کریم به « خلط و مزج»ذکر آن براي بر حذر داشتن عوام النّاس از 

چرا که مردم در نمازهاي روزانه با آن،  حمد باشد،  ةخصو  در قرائت سور
 سروکار دارند.

در قرائت قرآن، باید دقّت نمود که کلمات قرآنی به صورت تقطیع شده و یا 
بعد وصل نشود، چراکه دراین صورت  ةلمحرف آخر کلمه، به حرف اول ک

ممکن است فاقد معنا ویا معناي دیگري از آن استفاده شود که در اصطالح علم 
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 مانند:  گویند، می 2«خلط و مزج»قرائت به آن 

ْهْٰ ِْان َّ ْ    این چنین خوانده نشود            اذَّ هَّ ْْا،ِان   اذَّ
ْ
َّ
ْلْ ٱ ْحَّ ْ    این چنین خوانده نشود         ِهُْدِلل ْٰم 

َّ
،ٱ م  حَّ  ِهُْدِلل ْْْٰل 

اهلل سیدمحمدکاظم رباربائی یزدي در کتاب عروه  فقیه بزرگوار، حضرت آیت
 به این مطلب اشاره نموده است: الواقی،

)در قرائت قرآن( سزاوار است که کلمات، جدا از هم و تمیز داده شوند و به 
معنا( تولید  و بیاي مهمل )نامفهوم  نحوي قرائت نشود که از میان دو کلمه، کلمه

ْبشود؛ م ال  در 
َّ
ْلْ ٱ ْحَّ ْلُِْدْ»لفظ  ِهْل ْٰلُِْدْم  ِْْهْل ْٰلِْو در  «ل  ْرَّ ِْهْ»لفظ  ب ِ ْرَّ ِْكْالِْمَّْو در  «ب 

ْيَّْ ِْْمْو  ِ ْیَّْکِْ»لفظ  ینالد  ْاي َّْاِْو در  «و  ْنَّْْكَّ َِّْْکَّْ»لفظ  ُدْبُْع  ْاي َّْاِْو در  «ع  ْنَّْْكَّ لفظ  ینِعَِّْْس 

ْنَّْکَّْ» و در  «س 
ْنْ اَّْ ْعَّ ْم  ْتَّْ»لفظ  مِهْیْ لَّْعَّْْتَّ ْو در  «عَّ ْالْ ْرِْیْ غَّ ْمَّ ْبِْ»لفظ  مِهْیْ لَّْعَّْْوِبُْضْغ   «عَّ

 تولید شود.
حمد،  ةدر سور»گویند:  فرماید: این همان چیزي است که می سپس در ادامه می

 .1«مهمل وجود دارد ةهفت کلم
 اند: این مسأله فرموده ةبعضی از مراجع تقلید در حاشی

 .«دربر نداردای دیگر  ذکر این مسأله به جز تولید وسوسه ثمره»

ْنمازگزاران و قاریان قرآن، توجّه دارند که قرائت قرآن کریم، براساس آیه  ْوَّ ِْلْت ِْرَّ
ُْقْالْ  ْر  ْءَّ ْتَّْْانَّ باید به صورت منظم و شمرده باشد، به روري که حروف  0ًلاديتِْر 

                                                           
این مسأله، اختصا  به قرآن ندارد، در فارسی نیز اگر وسط کلمه، وقف و آن را تبدیل به دو کلمه  . 2

سحر گفتم استخاره   به عزم توبه،»شود؛ مانند این مصرع شعر حافظ  نماییم، معناي دیگري فهمیده می
معناي جمله « به عزم تو، به سحر گفتم استخاره کنم»وقف کنیم و بخوانیم: « توبه» ةط کلماگر وس  ،«کنم

اگر بین حروف یک کلمه، »الواقی آمده است:  احکام القراء 31در مسأله  کند. به کلی ت ییر پیدا می
رل است، فاصله بیفتد، اختیارا  باشد یا اضطرارا  به روري که از صد  آن کلمه خارج شود، نماز با

 )توضیح بیشتر در پاورقی بعدي(.

حمد ندارد،  ة؛ این مسأله، اختصا  به سور11،مسأله  ،فی احکام القراءهعروه الواقی،کتاب الصال . 1
ْهُْْل ْقُْآیه اخال ، ةبراي نمونه،در سور تمامی آیات قرآن جاري است، ْاَّْْاهلُلْْوَّ ْحَّ ْ»اگر بین کلمه   فاصله  «ُهوَّ

ْْ،ُهْلْ قُْ»بیندازیم و به صورت  ْاَّْْاهلُلْْوَّ ْحَّ  باشد. ایم و صحیح نمی بخوانیم، کلمات مهمل به وجود آوردهْ «  

 .3مزّمّل/  . 0
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وکلمات صحیح ادا شوند، همراه با تدبّر در معانی آیات و از سرعت در قرائت و 
رهیز شود تا نماز و قرائت قرآن آنان، مورد قبول و پهمچنین مکث میان کلمات 

 باعث تقرّب به درگاه الهی گردد.

 مالهتح و اِفَ -2

باشد و در اصطالح قرائت،  می «گشودن و باز نمودن»در ل ت به معناي:   ،«تحف »

گشودن و باز نمودن دهانن برای ادای حرف مفتوحی که » عبارت است از:
به صورت خالص و « الف مدّي». و آن هنگامی است که «بعدش الف آمده باشد

 بدون تمایل به حرفی دیگر، تلفظ شود.
 اند. تقسیم نموده «شدید و متوسّط»را به دو قسم  «فتح»
غیر  ةکه لهج «باشد نهایت گشودن در تلفظ حرف مفتوح می»: «فتح شدید»

، همیشه آن را «آ»ویژه ایرانیان است که درهنگام تلفظ صداي  ها و به عرب
 اصیل عرب و قرائت قرآن وجود ندارد. ةلهج کنند، ودر ادا می«درشت و پرحجم»
 رو به همین، از «تلفظ فتحه است به صورت نازک و کم حجم»: «فتح متوسّط»

 2گویند. هم می« تفخیم»و بعضی در تقابل با إماله، به آن   اند، هم گفته« ترقیق»آن 
باشد و در اصطالح قرائت،  می «متمایل نمودن»، در ل ت به معناي: «إماله»

 .«باشد متمایل شدن صدای فتحه به کسره و الف به یاء می»عبارت است از: 
 باشد.« یاء»، منقلب از «الف»و یا « کسره» ،«الف»و آن هنگامی است که بعداز 

 اند. تقسیم نموده «صغری و کبری»را به دو قسم  «إماله»
 «باشد متمایل شدن مقدار کمی از صدای فتحه به کسره می»: «إماله صغری»

 1شود. نیز گفته می« تقلیل، تلطیف و بینابین»و به آن 
باشد و در روایت  ی، از اختصاصات قرائت ابوعمرو بصري م«إماله ص ري»

 حفص از عاصم، نیامده است.

                                                           
 .19و03/ 1النشر/  - 2

 1/7همان و شرح رضی/  - 1
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، «باشد متمایل شدن مقدار زیادی از صدای فتحه به کسره می»: 2«إماله کبری»
 شود. نیز گفته می« إماله تامه»و به آن 

روایت  از اختصاصات قرائت حمزه و کسائی کوفی است و به  ،«إماله کبري»
ْمَّْ حفص از عاصم، تنها در کلمة ْج  راء به  ةنقل شده است که صداي فتح 1اهَّْيْٰرَّ

کند و دراین  میل پیدا می یاء، کسره متمایل شده و الف بعد از آن به سمتِ سمتِ
گردد و باید دقت نمود که فتحه و الف، کامال   صورت، حرف راء، ترقیق می
 تبدیل به کسره و یاي مدّي نشود.

تو  سیاهِ ةدایر راء، ةقاري، به جاي عالمت فتح ها، براي راهنماي دربعضی از قرآن
ْمَّْ»اند؛  پر و یا شکل لوزي، زیر حرف قرار داده ْا،ْمَّْهَّْٮْٰرج   .«اهَّْٮْٰرج 

 فایدۀ اماله
کلمه در مواردي که الف، منقلب از یاء  ةسهولت در تلفظ و مشخص ساختن ریش

پذیرد(،  میاین سهولت با نزدیک ساختن صداي فتحه به کسره انجام  باشد؛ )و می
موجود در  اند به خارر رعایت فتحة لص( خواندهخا ةاما کسانی که به فتح )فتح

 0باشد. متن می
باشد، فتح را گویش اهل  دو گویش مشهور عرب می  و اماله، فتح یادسپاری:

)قسمت شرقی  العرب( و اماله را گویش اهل نجد حجاز )قسمت عربی جزیر
 اند. بیان کرده  جزیره العرب(،

 کلمات دو وجهی در قرآن -3
ُصُطْي  چهار کلمه -2-0 ب  ًة3ْ)يَّ طَّ ص  1ْ،ْبَّ ،ْ

َّ
ْلْ ٱ ِطُرونَّ ی  2ُْمصَّ ِطرْ ْ، ی  و « صاد»را هم با  (7ِبُمصَّ

                                                           
من  قر  من الیاء و فی الصّ ري، األلف فی اإلماله الکبري قر»؛ 37القرآن کریم،   احکام قراء - 2

 «.األلف األصلیّه

 .32هود/  - 1

 .01،  1النشر،ج - 0

 .131بقره / - 3

 .29اعراف/  - 1

 .07رور/  - 2

 .11غاشیه/  - 7
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ها، یک  رو در نگار  بعضی از قرآن توان قرائت کرد؛ از این می« سین»هم با 
 اند. به صورت ریز، باال یا پایین حرف صاد قرار داده« سین»

ْبَّْوُْْطُْصْبْ يَّْالزم به یادسپاري است که خواندن دو کلمة اول  ْص  « سین»با ًْةْطَّ

ْآخر  و دو کلمة
َّ
ُْمْلْ ٱ ُْرِْطْیْ صَّ ُْمْبِْوْْونَّ همین مشهورتر است؛ از « صاد»با  رْ ِطْیْ صَّ

اول، حرف سین را باالي حرف صاد و در  ةها، در دو کلم در بعضی در قرآنرو 
 اند. آخر، حرف سین را زیر حرف صاد قرار داده ةدو کلم

ْکلمات  -1-0 ْع ْضَّ ْْف  ْو نیز « ضاد ةضمّ»با « ضاد ةفتح»اضافه بر  2اًفْع ْضَّ
 ارجحیت دارد.« فتحه»نقل شده است، امّا با 

الزم به یادسپاري است که این کلمات باید به یک حالت خوانده شوند و یا با 
 «عفضُ»ودیگري را با ضمّه«عفضَ»یکی را با فتحهتوان  فتحه ویا با ضمّه،پس نمی

 ضاد خواند. ةضاد و بار دیگر با ضم ةتوان یکبار همه را با فتح خواند؛ اما می

 رکوع -4
هرقدر برای »مسلمانان خواسته است که: » ةخداوند متعال، در قرآن کریم از هم

و پیامبر 1«بپردازندپذیر استن به قرائت و تالوت قرآن کریم  آنان میسّر و امکان

به قرائت و حفظ »همیشه مسلمانان را  معصومین ةو ائمّ گرامی اسالم
تا  0«فرمودند و آن را افضل ربادات قرار داده بودند قرآن کریم سفارش می

مسلمانان نسبت به معارف قرآن و اصول و فروع دین مبین اسالم، آشنایی الزم را 
یشتر مسلمانان، قرائت قرآن را به عنوان یک درس بینیم ب رو می همینپیدا کنند، از 

توانش به  ةزندگی خود قرار داده بودند و هرکس به انداز ةروزانه، جزء برنام
 پرداخت. قرائت قرآن می

بندي قرآن کریم پرداختند که از  علماي صدر اسالم، براي تسهیل امر، به تقسیم
 حزب )بعضی هر جزء را به 3جزء و هر جزء به  03آنها، تقسیم قرآن به  ةجمل

                                                           
 .13روم/  - 2

 .13مزّمّل/  - 1

 ، از ابواب قراءه القرآن(.22باب »)باب  430،   3وسائل الشیعه، ج - 0
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و براي نشان دادن هریک از ... ربع و 3زب به حاند( و هر  حزب تقسیم نموده 1
 هاي خاصّی قرار دادند. این تقسیمات، نشانه

 «رکوع 558»قرآن است که مجموعا   «رکورات»ها،  بندي این تقسیم ةاز جمل
 باشد و آن می« رکوع» ةقرار دادند که حرف آخر کلم «ع»آن را  ةباشد و نشان می

 

ْ    اي که پایان رکوع است، اضافه نمودند، را روي شماره آیه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ْ
ع
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
 

ای از زنجیرۀ مقاصد سوره است که دارای معنای مستقلی  حلقه»: «رکوع»
 .«باشد می

 دو نظر وجود دارد. و معیار آن،« رکوع»ها به  سوره بندي در رابطه با تقسیم
حمد، مقدار دیگري از  ةدر دو رکعت اول نمازهاي روزانه، باید اضافه بر سور -2

که نماز خوان، از آیات تالوت شده بهرمند گردد  قرآن خوانده شود، و براي این
ه نمازخوان ها، ب باید بین آن آیات، پیوستگی معنوي برقرار باشد؛ رکوعات سوره

ویژه در ماه  کند تا در هر رکعت، مقدار مشخصی از آن را قرائت کند به می کمک
مندند تا یک ختم قرآن در نمازهاي  که بسیاري از مسلمانان عالقه 2مبارک رمضان

توانند کل قرآن را  رو با شبی ده نماز دو رکعتی می همینمستحبّی داشته باشند، از 
 کنند. در ماه مبارک رمضان، ختم

 آمده:« 122سرّ البیان فی علوم القرآن،   »کتاب  در
هاي ماه مبارک رمضان، عالوه بر نوافل یومیه، هزار رکعت مستحبی وارد  در شب

گویند و اهل سنت و جماعت، سی جزو  قرآن را  1«نماز تراویح»است که آن را 
روي آخرین به هزار قسمت، تقسیم کرده و هر جا قصّه و یا موضوعی تمام شود، 

                                                           
التراویح من رمضان )حق  لرکوع لمن اراد ختم القرآن فی صاللألماکن الّتی ندبو ا ، اشار«ع»حرف  - 2

 ، حسین شیخ ع مان(التالو

گذاري شد به نشستی  باشد، سپس نام ،  دراصل به معناي مطلق نشست می«ترویحه»، جمع «تراویح» - 1
هار گرفت، بعد از آن به هر چ هاي رمضان براي استراحت کردن انجام می که بعد از چهار رکعت از شب

هاي رمضان خوانده  تی که در شبعگذاري شد و همچنین به بیست رک نام« ترویحه»رکعت 
فرهنگ  ،023،   1لسان العرب، ج ،142   شود. )المنجد فی الل ه و االعالم، گفته می« تراویح» ، شود می

 (312،   1الل ه، ج  سیعمید فارسی و معجم مقای
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است و در هر رکعت از نمازهاي « رکوعات»نویسند که نشانة « ع»آیة آن، حرف 

خوانند و سپس  الکتاب، یک قسمت آن را به جاي سوره می فاتحة، بعد از حتراوی

 روند. به رکوع می
براي رکوع آورده شده « ع»هایی که نشانة  مجموع رکوعات قرآن، در تمامی قرآن

اید اشتباه نویسنده، اشتباه گرفتن رکوعات قرآن، با خواندن باشد، ش تا  می 114
هاي ماه مبارک رمضان است که مرحوم حاج  هزار رکعت نماز مستحبی در شب

نقل  شیخ عباس قمی )رحمت اهلل علیه( در مفاتیج الجنان از امام جواد
فرموده است که در دهة اول و دوم، شبی بیست رکعت و دهة سوم، شبی سی 

 شود هزار رکعت. در سه شب قدر، شبی صدر رکعت، در مجموع می رکعت و
نماز  ةالزم به یادسپاري است که در احادیث اسالمی، بر شب زنده داري و اقام

 هنمازهاي مستحبی ب ةمستحبی درماه رمضان تأکید شده است، اما از اقام
جماعت، شدیدا  نهی شده و نماز تراویحی که به جماعت خوانده شود، نوعی 

 2بدعت به شمار آمده است.
اساس فتواي مراجع بزرگوار تقلید، در نمازهاي واجب، باید بعد از حمد،  بر و

توان مقداري از یک  ي کامل خوانده شود ولی در نمازهاي مستحبی می یک سوره
 1سوره را خواند.

مراجع المصاحف »هجري قمري، توسط 2013قرآنی که درسال  در آخر -1
 تأیید شده، آمده است:« المصریه

«ْ ْهکذا کوِع ْالر ُ َُ م ْع»رَّ ِةْ« ْالِحص َّ ِن ْعَّ ة  ِْعبارَّ ُْهوَّ ْفیْْوَّ ْالُقرآنَّ ِْحفُظ ُْيريُد ن ِْلمَّ ة وِمی ِ الیَّ
ین و آن عبارت است از سهم روزانه براي کسی « ع»رمزِ رکوع  چنین است  «عامَّ
 خواهد قرآن را در دو سال حفظ نماید. یکه م

توانند یک سورة روالنی م ل بقره  خواهند قرآن را حفظ نمایند، نمی افرادي که می

                                                           
 ،2 از ابواب نافله شهر رمضان و دانشنامه جهان اسالم، ج 23، باب 292   ،1 وسائل الشیعه، ج - 2

  413 . 

 .1هالعروه الواقی، فصل فی القراءه، مسأل - 1
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تر تقسیم نمایند و با  را در یک  روز حفظ کنند لذا باید آن را به قطعات کوتاه
ن توجّه به این که اگر بین آیات حفظ شده، پیوستگی معنوي برقرار باشد، حفظ آ

رو با توجّه به مقاصد و  همینتر و ماندگاري آن نیز بیشتر خواهد بود، از  آسان
اند تا حافظین قرآن، ری  معناي هر سوره، آن را به چند قسمت، تقسیم نموده

 برنامة مشخص به حفظ آنها بپردازند.

 پرسش و تمرین 

 موارد سکتی که در سورة حمد، گفته شده، آیا حجیّت دارد؟ چرا؟ -2
 براي چه بوده است؟« رکوعات»ها به  بندي سوره تقسیم -1
 فتح و اماله را تعریف نموده و اقسام آن را نام ببرید. -0



 

 

 
 

 ای های چهار گزینه پرسش

 تجوید قرآن کریم

عبارت است از: خواندن قرآن ............. همراه با  ترتیل در اصطالح قرائت -2

 تَدَبُّر در معنانی آیات

 الف( به صورت منظم و شمرده به روري که حروف و کلمات صحیح ادا شوند،

 ب( با لحن عربی و با صداي نیکو و زیبا،

 د( هر سه مورد صحیح است   ج( به صورت تحقیق و شمرده

 عبارتند از:« کُند به تُنداز » اقسام قرائت به ترتیب  -1

 تدویر ب( تحقیق، ترتیل،   درالف( تحقیق، ترتیل، حَ

 درد( ترتیل، تحقیق، حَ   درج( تحقیق، تدویر، حَ

 ....«.تلفظ صحیح حروف »تجوید در علم قرائت عبارت است از  -0

 زیبا صداي با و عربی لحن ب( با الف( ازنظرمخارج، صفات و احکام حروف

 د( هر سه مورد صحیح است ها  وقفها، مخارج و حفظ  متج( از نظر عال

مخارج حروف بنابر قول مشهور ....... تاست و در ............ موضع از دستگاه  -3

 تکلم قرار دارند.

 0 -24د(             1-24ج(        0-27ب(   1 -27الف( 

 شود؟ ...... حرف میحلق داراي .......... مخرج بوده و شامل ...........»موضع  -1

 0-0د(    2-1ج(         2-0ب(    2-2الف( 

« جهر، رخوت واستعالء»یک از سري حروف ذیل، همگی داراي صفات  کدام -2

 باشند؟ می

 سه مورد د(هر      ج( ض، ظ، غ       ب(  ،ظ،غ الف(  ، ض، ظ
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 عبارتند از:« ذلقی»حروف  -7
 د( هر سه مورد راء. -ج( نون راء –ب( الم   نون –الف( الم 

 شود. بوده وشامل حروف جیم، شین و... می جرخداراي... م« شجري»حروف  -4
 «یاي مدّي» -0ب(    «یاي غیر مدّي» -0الف( 
 «یاي مدّي» -2د(    «یاي غیرمدّي» -2ج( 
 هم مخرج... و تفاوت آنها در صفات استعالء،.... و ...« تاء و راء»دو حرف  -9
 باشد. می

 و شدّت  اربا -ب( بوده  اربا  و شدّت -دهالف(نبو
 اربا  و جهر -د( بوده   اربا  و جهر -ج( نبوده

 شود. می« حرف»...داراي ... مخرج بوده و شامل « شفتان»موضع  -23
 3-1د(  3-2ج(      0-1ب(  0 – 2الف( 
 به ترتیب عبارتند از:« رخوت -انفتاح–همس »ضدّ صفات  -22

 ب( اذال ، اربا ، جهر.   ت.الف( جهر، اذال ، شدّ
 د(شدّت، اربا ، جهر.   ج( جهر، اربا ، شدّت.

 باشند؟ می« شدّت»یک از سري حروف ذیل، همگی داراي صفت  کدام -21
 ب( اجدت ربقک   الف(فح ّه شخص سکت.

 د( باء و جیم صحیح است.    ج( قطب جد.
 صوتی است که...« غُنّه( »20

 شود. ب( از فضاي بینی خارج می آید. وجود میالف( از ادغام نون و میم به 
 الف و باء صحیح است. آید. ها به وجود می ج( از جمع شدن لب

 «.در هنگام سکون».... در اصطالح قرائت عبارت است از « قلقله» -23
 «.قطب جد»ب( تلفظ حروف     الف( آزاد نمودن و ظاهر کردن صداي حرف.

 د( باء و جیم صحیح است.کم و با شدّت ادا کردن صداي حرف.     ج( مح
 باشند عبارتند از: حروفی که داراي صفات استعالء و اربا  می -21

 ب(  ، خ، غ، ض.   الف(  ، غ، ط، خ
 د( ط، ض، ظ،  .    ج( ط، غ،  ، ظ.
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ث، ذ،  ، »تلفظ حروفی که در عربی با فارسی تفاوت دارند عبارتند از:  -22
 «ض، ط، ظ، ع...
 د( هر سه مورد        ج( ح، غ، و.     ب(  ، و، ح.  الف( ح، خ، غ

 شود. از وسط حلق با گرفتگی خاصّی تلفظ می»...« حرف  -27
 د( حاء         ج( خاء ب( همزه  الف( عین

وت که شود، با این تفا از یک مکان تلفظ می« ااء»، مانند حرف «ذال»حرف  -24
 باشد. ، داراي صفت... می«ااء»و حرف  راي صفت ...، دا«ذال»حرف 

 جهر -ب( همس  همس -الف( جهر
 د( الف و جیم صحیح است  توسط -ج( رخوت

شود با این تفاوت که آن حرف  تلفظ می« ذال»مانند حرف »....« حرف  -29
 باشد. می»....« داراي 

 تفشی -ب( ااء   اربا   -الف( ظاء
 ب صحیح است د( الف و    ج( ظاء انفتاح

 باشند. می».....« از حروف استعالء بوده و داراي صفات «اءظ و ضاد»دوحرف -13
 ب( اربا  و استطاله   الف( اربا  و جهر
 د( هر سه مورد صحیح است   ج( جهر و استطاله

 ...«  ،ض، ط، ظ »باشند، عبارتند از:  می« تفخیم»حروفی که داراي صفت  -12
 غ،   ب( ع،    الف( ح، خ، غ.
 د( هر سه مورد صحیح است.    ج( غ، خ،  .

 شود. با تفخیم ادا می...«  ، ض، ط،ظ،  ، »الف مدّي بعد از حروف  -11
 د( خ، غ، ر  ج( و، ع، غ ب( ع،غ، ر  الف( ح،ع، غ

ِْْ ِْجْيَّْ»در کلمات«الم»حکم -10 ْْ-اهللَّ
ل َّ ْعَّ یْاهلِلْْ-ام  لَّ ْْ-عَّ  باشد: به ترتیب ذیل می«اُتُْظُلمَّ

 ب( تخفیم، ترقیق، تفخیم، ترقیق. تفخیم، تفخیم، تفخیم، تفخیم.الف( 
 د( ترقیق، ترقیق، تفخیم، ترقیق.  ج( ترقیق، تفخیم، تفخیم، تفخیم.

 شود که ... باشد هنگامی تفخیم می« راء»حرف  -13
 ب( مضموم یا مفتوح  الف( ساکن ما قبل مفتوح
 د( هر سه مورد صحیح است  ج( ساکن ما قبل مضموم
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 شود؟ همگی ترقیق می« راء»در کدامیک از سري کلمات ذیل، حرف  -11
ُقوُهْالف(  ِر  ْحَّ صَّ ْ،ِْمر  ق  ،ِْرز  ْب(    اد  ة  بَّ ْْ،ِار  ب ُتم  تَّ ،ِْاِنْار  نَّ و  عَّ  ِفر 

، )ج ِريم 
،ْْکَّ ر  ی  ْتَّ ة  يَّ ْد(    ِمر  ِبر  اص  ،ْفَّ ُتم  ر  ،ُْذِک  ة  قَّ  ِفر 

 گویند.».....« حرف  دو حرفی که از نظر مخرج، نزدیک به هم باشند، دو -12
 د( متماالین  ج( متشابهین  ب( متقاربین     الف( متجانسین 

ُموا»نوع ادغام در عبارت  -17 لَّ ْظَّ ْْ-اذ  ُکم  ب َّ ْرَّ ل  ْْ-بَّ تَّ ط   باشد. به ترتیب ذیل می «بَّسَّ
 ب( متقاربین، متجانسین، متجانسین الف( متجانسین، متقاربین، متجانسین

  د( متجانسین، متقاربین، متقاربین  انسینج( متقاربین، متقاربین، متج
ْفِْ» عبارت در «میم ساکنه» حکم – 14 ُکم  ُهْیَّْلَّ لَّ ِْمث  ْها، ْْم  ُهم  عَّ ْْ،مَّ ُتم  ن  ْْاَّ ِِ  ترتیب  بهْ«ِب
 باشد. می ذیل

 ب( اظهار، ادغام، اخفاء  اظهارالف( اشدّ اظهار، ادغام، 
 د( اظهار، ادغام، اقالب  اقالب ج( اشدّ اظهار، ادغام،

 شود. در نزد بقیه حروف اظهار می»....« میم ساکن غیر از دو حرف  -19
 د( ب، ف  ج( م، ف       ب( ف، و     الف( ب، م

ْ»حکم تنوین و نون ساکن در عبارات  -03 ُکونَّ یَّ ْفَّ ْْ-ُکن  ِْْمن  ِرِهِْالْْٰ-لَُّدن  ی  ْغَّ به ترتیب  «ه 
 باشد. ذیل می

 اء.ب( اظهار، ادغام، اخف  الف( اخفاء، ادغام، اظهار
 د( اظهار، ادغام، اظهار.  ج( اظهار، اظهار، اخفاء

 شود. ادغام ... می« و ي،»تنوین و نون ساکن نزد دو حرف  -02
 د( الف و جیم صحیح است       ج( ناقص        ب( بدون غُنّه الف( با غُنّه

 شود. تنوین و نون ساکن نزد.... می -01
 ادغام ناقص.« و، ي»دو حرف  ب( ، ادغام با غُنّه«ینمو»الف( چهار حرف 
 د( هر سه مورد صحیح است. ، ادغام کامل«ل، ر، م، ن»ج( چهار حرف 

 گیرد؟ صورت می« ادغام با غُنّه»در کدامیک از سري کلمات ذیل  -00
ْمَّْالف(  ِحمَّ ْرَّ ْْ،ن  و  رَّ ْيَّ ِْان  ْْ،اوَّ ًةْوَّ م َّ ْاَّ ْب(   ًةْاِح َّ ِعیَّ ْمَّ ن  ْْ،مَّ َُ ُقو ْيَّ ن  ْْ،مَّ ِفر  غ  ْنَّ ة   ِحط َّ
ْمَّْج(   َ ْوا ْْ،ن  ُکم  ًقاْلَّ ِْْ،ِرز  ْف

ْیْشَّ ْْك   ُبونَّ لعَّ  د( الف و باء صحیح است. يَّ
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ْ»در عبارت  -03 م َّ ْهَّ ش َّ ْمَّ ِمْاز  ِْبنَّ ِ َّْآء  ْمَّ رِْیم  ی  خَّ ِْلل   چند مورد غُنّه وجود دارد؟ «اع 
 مورد 3د(   مورد 2ج(  مورد.    7ب(        مورد. 1الف( 

ْ»در عبارت  -01 ُْترَّ ِْمن  ُکم  قَّ لَّ ْخَّ ُْثم َّ ْاب  ِْاذَّ ونَّ ن تَِّشُر ْتَّ ر  ْبَّشَّ ُتم  ن   چند غُنّه وجود دارد؟ «اْاَّ
 مورد. 2د(   مورد. 4ج(  مورد 1ب(            مورد. 7الف( 
 مدّ ...... مدّي است که سبب آن ....... و در یک کلمه باشند. -02

 همزه -ب( متصل  سکون -الف( متصل
 سکون -د( منفصل  همزه -ج( منفصل

ْ»انواع مدّ در عبارت  -07 جَّ بَُّْْءوااوَّ ْاَّ ِْعشَّ  باشد. به ترتیب ذیل می «ًءْااُهم 
 ب( منفصل، منفصل، ربیعی، منفصل. الف( متصل، منفصل، ربیعی، متصل.
 د( متصل، ربیعی، ربیعی، متصل ج( منفصل، منفصل، ربیعی، متصل

 در اصطالح تجوید، عبارت است از:« مدّ» -04
 بیش از میزان ربیعی.« ینمو»ار حرف الف( امتداد صوت در چه

 ب( امتداد صوت در حروف مدّي بیش از میزان ربیعی.
 باشد. د( همان حروف مدّي می  باشد. ج( همان عالمت مدّ می

 باشد. سبب آن ........ و مقدار کشش آن ........... حرکت می« الزم مد» -09
 2 -ب( سکون     2 -الف( همزه 
 2الی  3 -( سکوند   2الی  3 -ج( همزه

 باشد. به ترتیب ذیل می« متصل، الزم، عارضی»میزان کشش مدّهاي  -33
 حرکت. 3حرکت،  2حرکت، 3ب(  حرکت. 2حرکت،  2حرکت،  2الف( 
 د( هر سه مورد صحیح است. حرکت. 1حرکت،  2حرکت،  1ج( 
وجود دارد، کدامیک « کهیعص»از میان مدّهایی که در حروف مقطعه  -32
 باشد؟ می «مدّلین»

 د( هر سه مورد  ج( صاد  ب( عین       الف( کاف

ْ»در صورت وقف بر کلمه  -31 ف  و   آید؟ چه نوع مدّي پیش می «تَّ
 د( هیچکدام ج( واجب  ب( الزم       الف( لین
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 انواع وقف بر اساس رابطه لفظی و معنوي دو عبارت، عبارت است از: -30
 تام، کافی، حسن، قبیحب(   الف( بدون ت ییر، اسکان، ابدال.

 د( هر سه مورد صحیح است.   ج( الزم، جایز، ممنوع.
وقف..... وقفی است که هر یک از دو عبارت از نظر لفظی مستقل بوده و  -33

 باشد: تنها رابطة معنوي میان آنها برقرار می
 د( قبیح ج( حسن  ب( تام. الف( کافی

 باشد؟ الزم میهاي ذیل، نشانه وقف  کدامیک از عالمت -31
 د( الف و باء صحیح است.  ج( ط.  ب( م.  الف( ز

 باشند. به ترتیب براي معانی ذیل می «م،ْص،ْز»رموز وقف  -32
 ب( الزم، مُرخَّص، مجوّز.   الف( مجّوز، مُرخَّص، جایز
 د( الزم، وصل بهتر، جایز.   ج( مجّوز، وصل بهتر، الزم.

 وقف کرد. ...به معناي این است که  «ْْݨݦݦْݒْْْْݨݦݦݒْْْْ»وقف معانقه  -37

 ب( حتما  باید روي یکی از آن دو محل   توان الف( برهیچیک ازآن دو محل نمی
 توان د( بر هر دو محل می         توان ج( بر یکی از آن دو محل می

 عبارتند از:« نوع وقف»عوامل تعیین کنندة  -34
 رابطة لفظی،رابطه ظاهريب(  الف( رابطة لفظی، رابطة معنوي، عالمت وقف
 د( رابطة لفظی، رابطة معنوي ج( رابطة معنوي، عالمت وقف، موضوع جمله

قِْ»موارد سکت در قرآن عبارتند از:  -39 ْوَّ ْرَّ ِْمن  ْیلَّ ااق 
ل َّ ْْ،ْکَّ ْرَّ ل  ...بَّ  «انَّ

َِّْالف(  عَّ ْمَّ ب  کَّ ِیْ ْ-اِار  ِوًجاْقَّ َِّْب(   ًماعَّ عَّ ْمَّ ب  کَّ ِدنَّْْ-اِار  قَّ ر  ْاْهْٰمَّ  اذَّ
ِوًجاْج(  ِیْ عَّ ِدنَّْْ-ًماقَّ قَّ ر  ْاْهْٰمَّ  د( هر سه مورد صحیح است   اذَّ
 «.باشد متمایل شدن صداي... می»قرائت، عبارت است از:  دراصطالح«اِمال» -13

 ب( فتحه به ضمه و الف به واو  الف( فتحه به کسره و الف به یاء
 د( الف و باء صحیح است.  ج( حرفی به صداي حرف مجاور
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 وسائل الشیعه، محمد بن الحسن الحُرِّ العامِلیّ، داراحیاء التراث العربی. -2
لتراث التبیان فی تفسیر القرآن، ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی، داراحیاء ا -7

 العربی، بیروت، لبنان.
 تفسیر پرتوي از قرآن، رالقانی. -4
 .تفسیر صافی، فیض کاشانی،  -9
 .2024تفسیر نمونه، آیت اهلل مکارم شیرازي، دارالکتب االسالمیه، تهران،  -23
 .2042معرفت، مؤسسه فرهنگی تهمید، قم،  هادي محمد اهلل آموز  علوم قرآنی،آیت -22
 .2334الزرکشی، دارالفکر، بیروت،  عبداهلل بن محمد علوم القرآن،بدرالدین البرهان فی -21
 البرهان فی تجوید القرآن، محمد صاد  قمحاوي. -20
 الدین السیوری، دارالفکر، بیروت. االتقان فی علوم القرآن، جالل -23
 االسالمیة. القرآن الکریم، محمود خلیل الحصري، دارالبشائد احکام قراء -21
 .1330، ،عمان،دار العمارعند علماء التجوید،غانم قدوري الحمد  الدراسات الصوتیه -22
، االوقاف لشؤون المکتفی فی الوقف و االبتداء، ابی عمرو الدانی،  -27

 م. 2940عرا ، 
 .2037البابی، مصطفی ، علی القاري، قاهره،  متن شرح فی  المنح -24
 النشر فی القراءات العشر، ابن الجزري، کتابفروشی جعفري تبریز. -29
 2024در تاریخ قرآن کریم، محمد باقر حجتی، دفتر نشر فرهنگ اسالمی،  پژوهشی -13
 الحسنه ابوتراب، اصفهان. قرض صندو  اسماعیلی، حاج قرائت، فنونو قرآن در پژوهشی -12
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 .2014االسالم، سید حسن صدر، علمی، تهران،  تأسسیس الشیعه لعلوم -11
 فاضل گرّوسی، نشر شفا. تجوید استداللی، عالمه عبدالحسین -10
ف بحرانی، مؤسسه النشر سالطاهره، شیخ یو فی احکام العتر حدائق الناظر -13

 هـ  . 2334االسالمی، قم، 
 .2042، انتشارات احیاء کتاب، 1القرآن  -11
 علمیه مراجع تقلید شیعه.رساله  -12
 .2022سِرُّ البیان فی علم القرآن، حسن بیگلري، انتشارات کتابخانه سنائی،  -17
 سنن نسائی، جالل الدین سیوری، داراحیاء التراث العربی، بیروت. -14
 ، غانِم قَدُّوري الحمد، دارال واانی للدّراسات القرآنیه، دمشق.شرح  -19
 ، بیروت.بخاري، ابی عبداهلل محمد بن اسماعیل البخاري، دارالمعر صحیح -03
 .الواقی، سید محمد کاظم الطباربائی الیزدي،  عرو -02
 هـ  . 2071المفید، نجف، قواعد التجوید، سید محمد الجواد العاملی،  -01
 .قواعد تجوید، عبدالعزیز عبدالفتاح قاري -00
تداء در قرائت قرآن کریم، دکتر کاظم شاکر، مرکز انتشارات دفتر بقواعد وقف و ا -03

 .2074تبلی ات اسالمی، 
 2321لسان العرب، عالمه ابن منظور، داراالحیاء التراث العربی، بیروت،  -01
 االبتدا، شیخ محمود الحصري، انتشارات اسوه. الوقف و معالم االهتداء الی  -02
م التجوید، محمد مکی نصر الجریسی، قاهره، مکتبة القول المفید فی عل نها -07

 .2039مصطفی البابی الحلبی، 
 


