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م ب ه دی  ق   :ت 
مــک ت  عصمت  و طهارت   اهل  ۀ  ری  ی   ؟مهع؟ب 

رت  ف  ـــح  ۀ  المعصوم ۀ  اطمــــض 
ر  ت  ات   دح  ج  موسی ب  ر الحواب  عف  ن  ح   ؟مهع؟ب 

می اب  ۀ ۀ  حور   کۀ خ  م علمی  ۀ ف  رکت   ب  ود ب   وح 

د. هان ی س  س و ح  سی 
 

ا رت  ب  ن  حض 
 

 ا

  

این کتاب، با هماهنگی مؤلف، برای تمامی مؤسسات آموزشی آزاد است؛ مشروط به چاپ 
 90922522090اینکه قیمت پشت جلد، با قیمت تمام شده باشد. علی حبیبی: 
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حیمِِبسِمِ حمِنِالر َّ ِاهلِلِالر َّ

ه اچ  ب   دی 
ا< ُءواِمَِِّݗفَّ ِالُقْرِْقرَّ ِِمنَّ رَّ یَّس َّ ِاِتَّ  1>اِنِءَّ

کمررراو آسرررمان  و معجررر  کرررریم،  یرررد مبرررامبر ۀقررررآن  گرامررر  اسرررالم ح ررررت  جاو
، نرازل ها انکه از طرف خداوند متعال برای هدایت انس است ؟ص؟محمدبن عبداهلل
کماو مقدس آشنا شوند. ۀگشته است؛ هم  مسلمانان وظیفه دارند با این 

فر   کماو زندگ  مسلمانان است، از این رو بر هرر مللف کریم، قانون اساس و  قرآن 
که به مقدار الزم برای ت گاه  برر اصرول و فرروس اسرالم واجب است  علیم و ترببت، و آ

 به تالوت قرآن بپردازد.
یران قررآن برا اصرول و  کره قار کرریم، بسریار بره جاسرت  قبل از شروس به ترالوت قررآن 

کنون، بررای  قواعد صحیح خوان  قرآن آشرنا شروند؛ علمرای قرائرت از صردر اسرالم ترا
کماو انرررد و در ایرررن  تحریرررر درآورده ۀهرررای ارزشرررمندی را بررره رشرررت قرائرررت صرررحیح، 

کرره معنررای آنهررا بررا معنررای لغویشرران تفرراوت طهررا از اصرر کماو الحات  اسررتفاده شررده 
 دارند.

کرریم را  که خداونرد متعرال بره بنرده توفیرز آمروز  قررآن  ببش از چهل سال است 
کماو هرای حفر ، آداو و  روخوان ، تجویرد، رو  ۀهایی در زمین مرحمت فرموده و 

کریم به رشته تحریر درآورم.  احلام تالوت و آشنایی با ترجمه و مفاهیم قرآن 
کرره برگ یررد ا  اخیررر کمررابی  کرره جررای  کررردم  اصررطالحات علررم قرائررت و  ۀاحسرراس 

کررره  تجویرررد بررره ابررران فارسررر  باشرررد، خرررال  اسرررت، از ایرررن رو وظیفررره خرررود دانسرررتم 
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هایم  شاءاهلل همانند سایر نوشته نبا این اصطالحات بنویسم تا اِ  ای در رابطه لغتنامه
گذشته  ۀمورد استفاد گیرد و در این لحظات آخر عمر )که از شصت سال  عموم قرار 

گفته سعدی: است(، توشه  ای برای آخرتم باشد، به 
گور خویش فرست        رستکس  نیارد ز پس، تو مبش ف برگ عیش ، به 

 معرفی کتاب
کرررریم، لغتنامررره ۀمرررلغتنا  ۀدربرررار اسرررت ای اصرررطالحات قرائرررت و تجویرررد قررررآن 

کماو که علمای قرائت و تجوید در   اند. های خود آورده اصطالحات  
کلیرردهای فهرررم آن علررم بررره شررمار مررر   ۀرود و برره من لررر اصررطالحات هررر علمررر ، 

 بندی آن است. اسللت و استخوان
ات قرائت و تجوید، سرع  و علمای قرائت و تجوید از دیرباز در تشریح اصطالح

کماو تال  فراوان  نموده هرای بسریاری بره  اند و راه را برای آیندگان همراه سراخته و 
کماو تحریررر درآورده ۀرشررت کرره  هررا از وا ه انررد؛ در ایررن  گردیررده اسررت  هررایی اسررتفاده 

معنای اصطالح  آنها در علرم قرائرت و تجویرد برا معنرای لغروی آنهرا تفراوت دارنرد و 
بر دانشجویان این دو رشته، مبهم و نامفهوم اسرت؛ ایرن ها  ع   از این وا همعنای ب

آوری و در اختیرررار  ای را در ایرررن زمینررره، جمرررع امرررر بنرررده را برررر آن داشرررت ترررا نوشرررته
 مندان قرار دهم. عالقه

 اصطالحات این لغتنامه به ترتیب الفبایی تنظیم شده است.
کماو نررررا لغررررات و تعرررراریف هررررای فره معنررررای لغرررروی ایررررن اصررررطالحات از 

کماو آنهااصطالح   گرفته شده است.  از مجموس  کریم   های قرائت و تجوید قرآن 
کرره برره ابرران فارسرر  ترردوین  باتوجرره برره اینلرره ایررن لغتنامرره برررای اولررین بررار اسررت 

گردد، یقینا  از سهو و خطا مصون نیست، امید است خوانندگان صراحب نظرر برا  م 
کنند. ارسال مبشنهاد و انتقاد خود، ف را یاری   مؤلف

 
 اهلل التوفیز ِمَن 

 قم شیخ عل  حبیب 
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 «ق سمت  الف  »
 الف -ا 

 ، اولین حرف از الفبای ابان عرو است.«ا»حرف الف 
 1.«الف یابسه و الف لینه»است:  «دو قسم»، در ابان عرو بر «ا»حرف الف 

کلمه م   الف  است حرکت «:الف یابسه» که در ابتدا، وسط و آخر  آیرد و بره  پذیر 
اَِّگویند؛ مانند:  نی  م  «زهالف هم»آن  دَّ ،ِبَّ لَّ اَّ ،ِسَّ د،ِِامام،ُِاِخذَّ حمَّ  .اَّ
انتهففاح حلفففر و دّ   ففف   »اسررت و مخرررر  آن:  «لقففف حفففوح ح  »از  «الففف همفففزه»

 .«حنجره و تاّهاح صوت  است
ابان پرایبن  ۀریش و: انتها «الف همزه هنگام تلفظ»

کررررام برررراال جرررردا ِاسررررِتفالآمررررده ) (، و سررررطح ابرررران از 
(، تارهای صوت  به یلدیگر متصل و ِانِفتاحباشد ) م 

گررردد، بررا جرردا شرردن تارهررای  هرروای بررازدم حرربس م 
( از یلرردیگر، هرروای َجهرررصرروت  برره صررورت مرررتعش )

تبازدم با حالت انفجاری ) کرام پرائین ِشدف ( به طرف 
کرم حجرم )کشیده شده و به  ( و َترقیرزصورت نراز  و 

، دارای «الففف همففزه»گررردد، از ایررن رو حرررف  ( تولیررد م َنبرررهو رسررا ) َقررویف بررا صرردای 
هر»صفات:  ت، ج  بره، ِانِفتاح، ِاسِتفال، ِشد  رقیرو  ن   است. «ت 

کلمرررات )در تمرررام  حررراالت،  در الفبرررای عررررو، بررررای حررررف همررر ه در ابتررردای 
شده اسرت و در وسرط و آخرر  استفاده م « الف» مفتوح، ملسور و م موم( از شلل

الرف، واو و یراء )ا، و، ی( اسرتفاده  َاشرلالاز « همر ه َتخفیف» ۀکلمه باتوجه به قاعد
                                                           

 .5، ص4  ة،مبادی العربب. 1
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گویش م  که آقرای  کردند تا قابلیت  های مختلف را داشته باشد؛ اواخر قرن دوم بود 
تشرخی  بررای « ء»(، از شرلل رسس العرینرهر370بن احمد فراهیدی )متوفرای  خلیل

کرد واز آن به  1.ه شدهم ه شناخت برای حرف« ء»بعد این شلل  حرف هم ه استفاده 
کفه بدفد اح حفرح  فتفوح    الف  است حرکت»«: نهی  الف ل  » آیفد و باثفد دو  ناپذیر 

اُءِ؛ مانند: «شود برابر  د  و کشش صداح فت ه    ابَّ ،ِءَّ ابَّ  . تَّ
ف»، از «نفهی  الفف ل  » لفر و دهفا  ح  فضفاح افال  »اسرت و مخرر  آن:  «هحففوح جوفی 
 .«است
از ارتعا  تارهای صوت  همراه با باز  «:الف  دح»

شدن دهان و پایبن آمدن سطح ابان و امتداد صروت 
صورت نرم و آسران  در تمام  ف ای حلز و دهان، به

، دارای صرفات: «الف  فدح»رو  از اینگردد؛  تولید م 
ِّ ج  » فف ِانِفتففاح، ِاسففِتفالت، اففو  هففر،  اسررت. و از  «ولیند  و   

( ترابع حررف قبرل َترقیرزفخیم و نظر درشت  و نازک  )تَ 
 باشد. از خود م 

 آیه
 است. «نشانه و ثال ت»، در لغت به معنای: «آیه»

که بفا نشفانههاح  سوّهفراحهایی اح »و در اصطالح قرائت:  هاح ااصف   قرآ  است 
 ، مانند:«گردیده استاح یکدیگر تفکیک شده و به آیه  دفوح 

ِـ ِبْسِمِالل ِ  ْحم ِحیِمِِِنِِهِالر َّ ِاِ*ِالر َّ
ْمُدِلِِݗَّ ِل ِ ْلحَّ ِمينَّ الَّ ِاْلعَّ ب ِ ِا*ِِِهِرَّ

ْحمِ ݗَّ ِحیِمِلر َّ ي*ِِـِنِالر َّ ِ ْوِمِالد  ـاِلِكِيَّ ِِنِمَّ

                                                           

. 47-55، ص2فرهنگسرتان ابران عربری در قراهره،   ۀبه نقل از مجل ؛72 -13ص ،. قواعد امالی عربی1
کماو که: در نگار  اولی آورده« هم ه»، برای حرف «ا»های ادببات عرو، برای اثبات شلل الف  )در   ۀاند 
بررای یراء و واو مردی « واو»و « یراء»ز شرلل حرکات و حروف مدی، شلل  وجود نداشت، ابتدا ا یعرو، برا

گردید و سپس از شلل  کشریده فتحره(، « الف»استفاده  در ایرن  ،اسرتفاده شرد« الرف مردی»برای )صردای 
که هم ه خوانده م  کرد: الف   که الف دو مصداق مبدا  کلمه م  زمان بود  آید( و  شود )در ابتدا، وسط و آخر 

کشیده فتحه )الف مدی( که مصوت   گیرد. است و تنها بعد از حرف مفتوح قرار م  الف  
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کار رفته اسرت، از جملره:  ،«آیه» معجر ه، نشرانه و »در قرآن در معان  مختلف  به 
 .«خداشناس  یا معاد، بناهای مرتفع و عال  ۀعالمت، دلیل و نشان

که اشتمال هر سوره بر تعدادی آیه، یک امر تروقیف  اسرت و  الزم به توضیح است 
یرراد بررودن آیرره کرررم کررم و ا گرفترره و  ؟ص؟های هررر سرروره بررا دسررتور خرراص مبررامبر ا انجررام 

که مربوط همچنان بدون دخل و تصرف باق  است و در این امر، ِس  ی نهفته است  رف
 1باشد. به اعجاز قرآن و تناسب آیات م 

کجررا ادامرره دارد(، امررری اجتهررادی  تعیرربن فواصررل آیررات )یعنرر  اینلرره هررر آیرره تررا 
کرررم کرره بررا دسررتور و نظررر مبررامبر ا برروده و از آن  ؟ص؟نیسررت، بللرره امررری اسررت ترروقیف  

کره برا تمرام شردن مطلرب، آیره پایران یابرد، چره  ب رگوار منقول است. این گونه نیسرت 
شرود و بررا آنلرره مطلرب هنرروز ناتمررام  در وسررط مطلررب و در اثنراء آن، آیرره تمررام م بسرا 

کوتاه  و بلنردی هرر آیره بره مطالرب منردر  در  بعد تمام م  ۀاست و در آی شود، پس 
 2.آن بستگ  ندارد و صرفا  امر توقیف  است

 ِابتداء
کرد »در لغت به معنای: ، «ابتداء» کرد ، آغاح   است. «شفوع 

 :«به دو  دنا آ ده است» :اصطالح قرائتو در 
کفیم» - 1 کرد  قرائت قرآ   کرریم، «آغاح و شفوع  ، براساس دستور خداوند در قررآن 

ِ<باشد:  «داذهستِ اِ »باید با  ِاذَّ ِاْلُقْرِفَّ تَّ
ْ
أ رَّ ِاِقَّ ِءَّ ِمِِِاهلِلِبِِِْذِِعِتَِّاْسِفَِِّانَّ ِِنَّ ِیِْالش َّ ِِاِنِطَّ  .3>یِمِِجِالر َّ

کریم باید از ابتدای سوره و کامل،  یا آیه شروس قرآن  که از نظر لف  و معنا  ای باشد 
کریم باشد.  مستقل و موافز منظور اصل  قرآن 

کرد  ۀشفوع دوباّ» - 2 که علمرای ، «قرائت قرآ  بدد اح وقف  و این همان  است 
کار م  «ثلم وقف و ابتدا»گذاری  وقف و ابتدا، در نام  برند. به 

گفته  «تناحِائ»بتدای بعد از وقف، به اِ   شده است.هم 
                                                           

 .54ص ،. آموز  علوم قرآن 1
 .59ص ،. همان 2
که قرآن را م » ،91 . نحل/ 3  «.خوان ، به خداوند پناه ببر از شرف شیطان رانده شده پس هنگام  
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کرد  و شفوع دوباّه»، در لغت به معنای: «ائتناح»  است. «اح نوع شفوع 
 کند. و قاری قرآن، بعد از وقف، بار دیگر شروس به خواندن م 

بندهایی هماننرررد  ، تقسررریم«ابتررردای بعرررد از وقرررف»علمرررای وقرررف و ابتررردا بررررای 
 1اند. بندی محِلف وقف انجام داده تقسیم

 َابَجد
د» بج  که حفوح و الفباح زبا  ثرب، دّ آ  به»«: ا  کلمات  است  کلمه اح  طوّ  اولین 

گفففرد آ فففده اسفففت کلمرررات عبارتنرررد از: «ااصففف   ِ»، و آن  ـــو َّ ـــه،ِ َّ بجَّ ـــن،ِزاَّ مَّ َِ َِّ ـــک،ِ ،ُِحط 
ذ،ِضظ خ  شت،ِثَّ ص،ُِقرَّ عفَّ  .«غسَّ

ِد » بج  ها  گفرد »«: ی  ف   م   که الفبفاح ثفبفی دّ آ  بفه حسفاب جل اسم است براح الفاظ  
کلم «آ ده باشد د»آن، یعن   ۀو به مناسبت اولین  بج  ه»به آن  «ا  دی  بج   اند. گفته «ا 

ففحسففاب جل » کففه براسففاب حفففوح ابجففد بففه صففوّت   ت ففر »، « م   حسففابی اسففت 
 .2«بیا  شده باشد

کار م  ۀد را در اشعار برای ساختن مادبَج حساو اَ   .برند تاریخ به 
ل به ترتیب ایر است: کلمات در حساو ُجمف  حروف این 

 7ز=               3و=              5= ره            4د=        3 =        2و=             3ا= 
 50ن=             40م=           30ل=        20 =        30ی=         9ط=        1ح= 
 300 =           200ر=           300ق=     90ص=      10ف=       70س=    30س= 
 3000غ=       900ظ=      100ض=        700ذ=      300خ=    500ث=    400ت=

کلم  .«330»برابر است با « عل » ۀبرای نمونه: 
 70+30+30=330                                      30 = ، ی30 = ، ل70 = س

 = َتحویل ِابدال

کرد ، چیزح ّا به »، در لغت به معنای: «ِابدال»  «جاح چیز دیگر قفراّ داد تبدی  
 .است
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 و در اصطالح قرائت، به دو معنا آمده است:
له ۀهم »که به آن  :«ِابدال همزه» -3 تبفدی  همفزه بفه حففوح »گوینرد،  نیر  م « ُمَبدفَ

ح اح جنس حرکِت قب  اح آ  است  ؛ مانند:« د 
ِ نَّ مَّ

ْ
أ

َّ
ِِأ نَّ امَّ ِِِِ=ِءَّ ِِانإْئمَّ ِِِِان=ِإيمَّ ُتِمنَّ

ْ
أ

ُ
ِِأ وُتِمنَّ

ُ
 1.=ِأ

گفته شده است. «ت وی  همزه»، «ِابدال همزه»به   نی  
کرد  و برگردانید  جابه»، در لغت به معنای: «ت وی »  است. «جا 
 .«به الف، واو و یاءاست برگردانید  همزه » :، یعن «ت وی  همزه»و 
کففه دّ آ ، » :، و آن«وقففف ِابففدال» -2 حرففف  دیگففر تبففدی  حرففف  بففه وقففف  اسففت 
 باشد: ذیل م  و شامل موارد ،«شود   

کن»الف:  گرد به هاء سا ْحمَِّ؛ مانند: «ِابدال تاء  یَِّةِرَّ ْه،ِحَّ ْحمَّ یَِّةِا=ِرَّ  ؛ اْهِ=ِحَّ
تَِِّاًبـاِکتَِّ؛ مانند: «ِابدال تنوین فت ه به الف»و:  ِِ ـ=ِ ـابَّ ـًِءِآا،ِمَّ ِآ=ِمَّ ِِا،ُِ ـًد ءَّ ؛ ا=ُِ ـدَّ

گرد ختم م  که به تاء  کلمات   گذشت. به استثنای  که حلم آن   2شوند 

 )وقف ِاثبات(ِاثبات 
کرد  و پا برجا نمود »، در لغت به معنای: «ِاثبات»  است. «برقراّ 

کاابفت قفرآ  نوشفته ییا اضافه نمود  حرح»و در اصطالح قرائت:  کفه دّ  ی است 
کسر کلمه، داللت بر ثبوت تقدیفح آ  داّد ۀنشده ول  حرکت   ؛ مانند:«آار 

ــْوِنِ< ۀرکلمرر ِاْخشَّ ده ررررره شرررررنوشت« یرراء»رف رررررا حرررررره، برررربقوره رررررس 350ه ررررکرره در آی >وَّ
ــْو < اْخشَّ ــْوُ ْمِوَّ ْششَّ ــتِتَّ لَّ آمررده « یرراء»سرروره مائررده، برردون حرررف  3ه ررررر  در آیرررررول >ِیِفَّ
ْوِنِ<ت: ررراس ِاْخشَّ ْوُ ْمِوَّ ْششَّ تِتَّ لَّ اء هنگرام وقرف، بره  >فَّ ِاثبفات »از ایرن رو بع ر  از قررف

کرده «وفه ذحرح یاء    اند. قرائت 
کلمات  ِ<و یا مانند  اد  ِ<و  > َّ اق  ِ»که در اصل  >وَّ اِد   ِ»و  « َّ اقِـی  بروده و حررف یراء  «وَّ

کثیررر در هنگررام وقررف،  ــاِدِ»برره سرربب اعررالل حررذف شررده و بنررا برره قرائررت ابررن  و  «  َّ
«ِِ اق  شود. خوانده م  «یوَّ
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 ِاخِتالس
 و ضد اشباس است. «ربود  به ثجله و شتاب»، در لغت به معنای: «البِااتِ »

ربود  و استدجال دّ حرکت است هنگام تلفظ، به قسم  »و در اصطالح قرائت: 
گفتفه شفود کن  کره ربرودن ثلر  حرکرت ضرمه و «که نه  ت رک و نه سفا ؛ بره ایرن معنر  

گذاردن دو ثل  دیگر را در حال وصل، اِ  گویند و در این حرال، کسره و باق   ختالس 
کلمه با صوت َخ  کار م شود، و در اختالف    ادا م ِف آن   1رود. قراءات به 

گفته م  «افاح حرکتاِ »و  «ِااِتطاح»، «ِااتالب»به   شود. نی  
 ختالس است.و مترادف با اِ  «ربود  به سرثت»، در لغت به معنای: «اتطاحاِ »

کرررده و بررا حررذف یک ایم  سرروم حرکررت، در واقررع حرکررت را برره صررورت مخفرر  ادا 
 )توضیح ببشتر آن در اخفاء حرکت خواهد آمد(.

 ِاخفاء 
کرد »؛ در لغت به معنای: «افاءاِ »  است. «پوشاند  و   ف  

 :«به دو  دنا آ ده است»و در اصطالح قرائت: 
کففرد  حرکففت اسففت هنگففام تلفففظ»: «اافففاء حرکففت» - 3 و آن حررذف  «  ففف  ادا 
مانررده، و مترررادف بررا اخررتالس  سرروم باق   سرروم صرردای حرکررت اسررت و آوردن دو یک
 2باشد. م 
که زمین«اافاء حرکت» کبیر وجود دارد؛ مانند: ۀ، در جایی است   ادغام 

ْهِ مَِّشَّ ُِرِرَّ ِضَّ ِِبمَّ ْعبَّ الر ُ ُمْرِان،ِوَّ
ْ
أ ِوَّ ْفوَّ ِاْلعَّ ِا،ِوَّ

کنرریم تررا زمینرر کن  گررر حرررف مرردغم را سررا ادغررام فررراهم شررود،  ۀدر ایررن صررورت ا
کنین مبش خواهد آمد و تلف  آن مشلل خواهرد برود، در چنرین مرواردی  اجتماس سا

کثررر محققررین مترر خف  برره فرمررایش ابن ر، برره اخفرراء حرکررت )کرره مترررادف بررا الجرر ری ا
 3اند. ِاختالس است یعن  با دوسوم حرکت( خوانده
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کن اسفت دّ حفالت  بفین»: «اافاء حرح» - 2 داح  فیم و نفو  سفا اظهفاّ و ادغفام،  ا 
د تلفظ نشود که حرح بددح  شد  ه، به ن وح  ن   1.«همراه با غل

کن» کن به حرح باء برسد، اافاء   » :«اافاء  یم سا که  یم سا و  «شود هنگا   
ه همراه است.  با ُغنف

کره قسرمت درونر  و ترری  هنگام اخفای میم ساکن، لب ها بره مخرر  حررف براء 
رها است، ن دیک شرده و صردای  لب دو حرکرت از ف رای ببنر   ۀم، بره انردازیمر ۀُغنف

نَِّگردد؛ مانند:  شود و سپس حرف باء، ادا م  خار  م  ْینَّ اْحُکْمِبَّ ْمِِبِه،ِفَّ  .ااَّ
کن )و تنوین(» کن بفه » «:اافاء نو  سا کفه نفو  سفا ح  فابق  )پفانزده وفحفهنگفا   

ه همراه است. «شود حرح( برسد اافاء     و با ُغنف
ک کشرریده شررده و هنگررام اخفررای نررون سررا ن، ابرران برره طرررف مخررر  حرررف بعرردی 

ه نون، به انداز دو حرکت از ف ای ببن  خرار  مر  شرود و سرپس حررف  ۀصدای ُغنف
 گردد، مانند: مابق  به سهولت و آسان  تلف  م 

ِِِمن ،ِخَّ ب  فِِݠِدالِِذَّ َّ ِِا نیهَّ ْیٌرا،ِيَّ ُِشْر،ِخَّ ِِݠ وَّ  .اًباثَّ

 ِاخالص در قرائت
کففرد ، دوسففت  پففاک و بی»، در لغررت برره معنررای: «ِااففال » یففا  پففاک و اففالد  ر
 است. «داشتن
کرره: «ِااففال  دّ قرائفففت» هفففدح و انگیفففزۀ قففارح قفففرآ ، تنهفففا ّضفففاح »، آن اسرررت 

کمال و قرب و نزدیک  به سوح اداوند باشد  .«پفوّدگاّ و ّسید  به 
له  به قرائت قررآن هدف قاری، تنها باید یاد خدا باشد و با استمداد از عنایت اِ 

کره ف ریلت ترالوت کریم ب کنرد، چررا  پردازد، حقایز آن را در  و به احلرامش عمرل 
یاد خواندن آن نیسرت، بللره در خروو خوانردن ر و اندیشره در آیراتش  ،قرآن، در ا تردبف

 است.
 اند: امام صادق؟ع؟ حامالن قرآن را به سه دسته تقسیم فرموده

گروه  قررآن را ترالوت م 3 و بره ملرو  و کننرد و آن را وسریلۀ امررار معرا   .  و تقررف
 اند. تفاخر به مردم قرار داده
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گرفترره و حرردود  را ضررایع سرراخته . عررده2 اند؛  ای دیگررر فقررط حررروف آن را فرررا 
یاد نلند.  خداوند امثال اینها را ا

هرای فلرری و قلبر  خرود را  ای دیگرر برا دسرتورات شرفابخش آن، ببماری . عده3
کره  درمان م  گرروه اسرت  گرفتاریکنند، به سربب ایرن  هرا را برطررف و  خداونرد برال و 

کمیاو هستند. برکاتش را نازل م  گروه بسیار   1کند. و به خدا قسم این 

 = تشدید ِادغام
کلم«ِادغام» ففو برد  چیزح دّ »است( به معنای: « ِادخال» ۀ، در لغت )مترادف 

 .است «چیز دیگر
کفه »و در اصطالح قرائت:  کن است دّ حرح بددح بفه شفکل   ففو برد  حرح سا

د ادا   مانند: ؛«گرددحرح اول تلفظ نشود و به جاح آ  حرح بددح به صوّت  شد 
ِ ْددَّ ِِمَّ د َّ ِِِِِِِِِِِ=ِمَّ س َّ ِ=ِمَّ ْسِسَّ اِِمَّ

اِ=ِِال َّ ِِاْلـِِلَّ
کن و  ت فرک«: »ادغام»به عبارت دیگر،  اسفت اح یفک   فر ،  تلفظ دو حرح سفا

کره در تعریررف ادغررام آمرده اسررت، فرررو « فررو بررردن»؛ ایرررا ایررن 2«اصفلهبفدو   کففد و ف
 بردن مجازی است نه حقیق .

که حرف اول را  َغم»الزم به یادآوری است  ، یعنر  ادغرام شرده؛ حررف دوم را «ُمردغ
کار «ُمدَغٌم فیه» ، یعن : فروبردن حرف  در «ادغام»، یعن  ادغام شده در آن؛ و به این 

 گویند. حرف دیگر م 
رو در تلفر  حروفر   آورد، از ایرن وجود نم  نلمه: ادغام تغیبری در ذات حروف به

کرد تا صدای حررف قطرع نگرردد، بره ویژه  که دارای صفت رخوت هستند باید دقت 
یران مرتلرب آن م  کره ببشرتر قار شروند؛  اگر صفت استطاله نی  داشته باشد. آسریب  

ِ»ماننرد:  ينَّ ـآل ِ ـاِالض َّ لَّ کن  ؛ بررای مرهیر  از«وَّ در هنگررام »آن بایرد صردای حررف ضراد سرا
کند؛ شبیه: « ادغام د»در مخر  آن جریان مبدا  ِ؛ «سین مشدف س َّ  .مَّ
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گرفته است، از جمله: بندی برای ادغام تقسیم  های مختلف  انجام 
بیر - 1 ک  غیر و   ادغام ص 
ٌم فیه  ت رک است«: »ادغام صغیر» دغ  کن و  ل دغم سا  ؛ مانند:«حرح  ل

ِ=ِثُِ ُِِثْمِِمَّ ُهْمِِِِِِِِم َّ
َّ َ ُهْمِ=ُِق ُِقْلِلَّ

کبیر» کن شده و سپس ادغام   «: »ادغام  ِم  ت رک، ن ست سا دغ  ؛ «شود حرح  ل
ِِ                 مانند: د َّ ِ=ِمَّ ْددَّ ِ=ِمَّ دَّ دَّ ُهْمِ=ِقَِّقَِِِّمَّ اْلِلَّ ُهْمِ=ِقَّ ِلَّ ُهْمِالَّ

ِال َّ
 ادغام تام و ناقد -2
کا اًل اح بین «: »ادغام تام» م  دغ   ؛ مانند: « اند ّفته و اثفح اح آ  باق  نم حرح  ل

ِقَِّ ْتِطَّ ِئِِآالَّ ِفَّ ِ=ِقَِِّة  ط َّ ِئِِآالَّ ِفَّ ِة 
کفا الً «: »ادغام ناقد» فدغم  رود، بلکفه صففت  اح صففات آ ،  اح بفین نمف  حرح  ل

 )حالت  ببن اظهار و ادغام(؛ مانند: « اند باق    
ِ) مِاظهارِوِ مِادغام( ْطت َّ ِ=ِبَّسَّ ْطتَّ ِبَّسَّ

طرراء سرراکن حررذف و در حرررف ترراء، ادغررام  ۀبررا حفرر  صررفت اطبرراق طرراء، قلقلرر 
 شود. م 

ه -3 ن  ه و بدو  غل ن   ادغام باغل
کن و تنفوین»حررف  کره بره شررش حررف  «نفو  سففا  «ادغففام»برسرد،  «ر لففو ی  »وقترر  

کن تبدیل به حرف بعدی شده و در آن ادغام م  م  شرود، و ایرن  شود، یعن  نون سا
ه و در چهارحرف«ل،ر»ادغام در دوحرف ه همراه است.« ی،م،و،ن»بدون ُغنف  با ُغنف

بِ ت  سین و  ل جانِ ت  لین،  ل ماثِ ت  م  ل اادغ -4  ینقار
که دّ   ر  و صفات  ث  یکدی«: »م  تماثلیناادغ» ؛ «گرندادغام دو حرف  است 

ِ                              مانند: ِ=ُِثم َّ ُهْمُِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِثْمِمَّ
َّ َ ُهْمِ=ُِق  ُقْلِلَّ

کفه دّ   فر   شفترک ولف  دّ صففات «: »ادغام  تجانسین» ادغام دو حرف  اسفت 
ُموا              ؛ مانند:« تفاوت باشند ََّ ُمواِ=ِِاظ َّ ََّ ْمِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِاْذظَّ ت ُ بَّ ْدُتْمِ=ِعَّ بَّ ِعَّ

کففه دّ   ففر  و یففا صفففات، نزدیففک «: »ادغففام  تقففاربین» ادغففام دو حرففف  اسففت 
ِ                      ؛ مانند:«یکدیگر باشند ب ِ ُِِقْلِرَّ ب ِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ=ُِقر َّ ِعکَّ م َّ ِ=ِمَّ ِعکَّ ْنِمَّ ِمَّ



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    31 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

 وقف ادغام - 5
کن  است«: »وقف ادغام» کلمفه قفراّ  ۀکه قب  اح حرح همز ادغام واو و یاء سا آافر 
 .«گیرد   

کلمه اء، در هنگام وقف بر  که به حرف  بع   از قرف ختم شده و قبل از « هم ه»ای 
ْوِ»د: رررد، ماننرررباش« واو و یاء ساکن» ه، حرف رررررهم ْیِسَّ ْوءء،ِشَّ ِرْ ء،ُِقـُر ت رررر، نخس«ء،ِبَّ

کننرد  را در یلدیگر ادغام م  آنهانموده، سپس « واو و یاء»را تبدیل به « هم ه»حرف 
ِ»خوانند؛  و به صورت حرف مشدد م  و ْ ،ُِقُر ِر  ْ ،ِبَّ ی ْ ،ِشَّ  .«ُسو ْ

 ِاذالق و ِاصمات
 است. «تیز بود ، روا  بود »در لغت به معنای: ، «ذالقاِ »

 .«آسا  و روا  ادا شد  حرح است»و در اصطالح قرائت: 
ذِلقفففه»را  «حففففوح داّاح صففففت اذالق» گوینرررد. شرررش حررررف دارای ایرررن  م  « ل

ر   ِ ن لل »صفت هستند و در عبارت:   جمع شده است. 1«ب   ف 
 است. «ساکت بود »، در لغت به معنای: «اصمات»

 .«س ت و سنگین ادا شد  حرح است»و در اصطالح قرائت: 
گوینرررد. ببسرررت و دو حررررف  م  « ل فففِمته»را  «حففففوح داّاح صففففت ِاصفففمات»

 باقیمانده دارای این صفت هستند.
، نقش  در تلف  صحیح حروف ندارند، و تنها «صماتذالق و اِ اِ »این دو صفت 

کماو کلمرات اسرت، از ایرن رو در بع ر  از  هرای  کاربرد آن، تشخی  عربری برودن 
 تجوید نیامده است.

کلمرره گفترره م  کرره از سرره حرررف ببشررتر و شررود  ای یافررت نم  شررود در ابرران عرررو، 
باشررند؛ ماننررد: َعسررَجد )برره معنررای طررال( و َزهَ قرره )برره « ُمصررِمته»حررروف آن،  ۀهمرر

کلمررات  برررای دسررتگاه تللررم سررخت و  ۀمعنررای خنررد کرره تلفرر  چنررین  یرراد(، چرررا  ا
باشررند تررا از سررنگین  ناشرر  از « ُمذِلقرره»سررنگین اسررت و حتمررا  بایررد یلرر  از حررروف 

گر کاسته  گردد.تعدد حروف ُمصمته  کلمه، آسان و روان تلف    دد و 
                                                           

کرد.1  . از عقل فرار 



 
 
 

 
 39     «قسمت الف»

 

 ِاسِتطاله
کشیده شد »، در لغت به معنای: «ستطالهاِ »  است. «ا تداد و 

کناّ»و در اصطالح قرائت:  زبا   ۀکشیده شد  صداح حرح ضاد است اح ابتداح 
 .1«تا   ر  الم

ستطاله»است و به آن  «ضاد»، مخصوص حرف «ستطالهاِ »  گویند. م  «حرح  ل
کنار«استطالهصفت » ی آسریا و جریران هرا ناابان با دنرد ۀ، بر اثر برخورد تدریج  

« ضرراد»گررردد تررا زمرران تلفرر  حرررف  آیررد و باعرر  م  برره وجررود م  آنهرراصرروت از میرران 
نسربت « ضراد»ترر ادا شردن حررف  ببشتر از سایر حروف باشد؛ اضافه بر آن باعر  نرم

 شود. م « ظاء»به 

 ِاستعاذه
 است. «پناه اواستن، پناه برد »، در لغت به معنای: «ِاستداذه»

عوُذِبِِ گفتن»و در اصطالح قرائت:  ِمِِِاهلِلِاَّ ِِنَّ ِِیطاِنِالش َّ  .«است جیمالر َّ
کریم، باید با  کریم، براساس دستور خداوند در قرآن  « هاسرتعاذ»ابتدا و شروس قرآن 

ِاِِفَِّ<باشد  ِاِقَِّذَّ ِرَّ
ْ
ِأ ِْرُِقِالِِْتَّ ِءَّ ِمِِِاهلِلِبِِِْذِِعِتَِّاْسِفَِِّانَّ ِِنَّ ِیِْالش َّ ِِاِنِطَّ  .2«یْمِِجِالر َّ

که  از این گفته شده  کففیم اسفت»رو  ، و بهترر اسرت برا «استداذه، شداّ قرائت قرآ  
له ، توجره و صدای بلند خوانده شود تا شنوندگان، ساکت شده و به آیات اِ « َجهر»

کنند.  3مبدا 
ر ب رگ شیعه م  یف  شیخ طوس ، ُمفسف کلف گفرتن  ۀفرماید:  اء ِاتفراق دارنرد برر  ِعـوُذِاَِّ»ُقرف

ِمِِِاهلِلِبِِ ِِنَّ ِالش َّ ِِاِنِیطَّ گفتن  «جیمالر َّ ِِاهلِلِِِمِْسِبِِ<قبل از  ِِِنِمِ ْحِالر َّ  4.>یِمِِحِالر َّ

                                                           

ابرن حاجرب؛  ةشررح شرافی ؛301ص ،التحدید ف  االتقران و التجویرد؛ 243ص ة،تجوید القراءف  . الرعایه 1
 .373، ص3 
که قرآن را م  ،91/ . نحل2  خوان ، به خداوند پناه ببر از شر شیطان رانده شده(. )پس هنگام  
 .232ص ،القرآن . سرالبیان ف  علوم3
 .22، ص3  ،. التبیان ف  تفسیر القرآن4



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    20 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

 ِاسِتفالو  ِاسِتعالء
 است. « ی  به بلندح و باال آ د »، در لغت به معنای: «ِاسِتدالء»

کففام بففاال دّ  ۀبففاال آ ففد  انتهففا و ریشفف»و در اصررطالح قرائررت:  زبففا  اسففت بففه طففرح 
 1.«هنگام تلفظ حرح

دلیه»را  «ِاسِتدالءحفوح داّاح صفت » سفت  گوینرد. هفرت حررف دارای ایرن  م  « ل
غط  »صفت هستند و در عبارت  د   ض   جمع شده است. 2«ِقظ ال

ست  و پایین آ د »، در لغت به معنای: «ِاسِتفال»  است. « ی  به پ 
کفام پفایین دّ  ۀپایین آ د  انتها و ریش»و در اصطالح قرائت:  زبا  است بفه طفرح 

 .«هنگام تلفظ حرح
فِ »را  «ِاسفففِتفالحففففوح داّاح صففففت » سفففت  گوینرررد. ببسرررت و یرررک حررررف  م  «هل ل

ــ»باقیمانررده دارای ایررن صررفت هسررتند و در عبررارت  ــنُِي َّ ِمَّ ــتِِعــم َّ ِب  ِثَّ ُِِدِِو  ــل َّ ــُهِِاذاِسَّ رفَّ حَّ
کا  جمع شده است. 3«شَّ

 از صفات ذات  و ُمَمیف ه است. ِاسِتفالو  ِاسِتعالء
بع   از حروف هم مخر ، تنها با شناخت و رعایت این دو صفت از همردیگر 

 «.ظاء و ذال»و « طاء و تاء»، «صاد و سین»شوند، مانند  تمی  داده م 

 ِاسکان
کرد »، در لغت به معنای: «ِاسکا » کن   است. «سا

کرد  حرح  ت »و در اصطالح قرائت:  کن  کرد سا  .«رک است دّ هنگام وقف 
کرردن برر  در ابان عرو، وقف بر متحر  جرای  نیسرت، از ایرن رو در هنگرام وقرف 

که آخر  کره یلر  از مروارد  متحر  است، تغیبرات  انجرام م  آنهاکلمات   ، آنهرادهنرد 
کلمرره م  کررردن حرررف آخررر  کن  وقففف »باشررد و برره ایررن حالررت  حررذف حرکررت و سررا

 گویند. م  «سکا اِ 
                                                           

 .31ص ،. التحدید ف  االتقان و التجوید1
کوچک و تنا قانع با .2 گرما، به خانه   . در فصل 
کرره حرررفش را نیلررو ادا م 3 کسرر   ت و ب رگررواری  کرره از بی . نگهرردار عرر ف دنرردان  شررلایت  کنررد، هنگررام  

 کند. م 



 
 
 

 
 23     «قسمت الف»

 

گر آخر گرد ختم م  ا که به تای  کلمات   « ررَررررِررررٌررر»شوند( متحر   کلمه )به استثنای 
کسره و ضمه  کن م « رررٍرررررٌرررر »و یا دارای تنوین   گردد. باشد، هنگام وقف، سا

 َاَسلی
س  » ه»اسرت و  «هفر چیفز باریفک و تیفز» :، در لغت بره معنرای«ا  فل  س  ، بره معنرای: «ا 
 است. «سر زبا »

گفته    ،اء، سین و صادحبه سه حرح »و در اصطالح قرائت:  ل   س   «شود حفوح ا 
م است.  1که محل تولید این سه حرف در دستگاه تللف

 َاسنان
سنا »  است. «دندا » :، )جمع ِسن( در لغت به معنای«ا 

 .«یی است دّ تلفظ حفوح نقش اساس  داّندها  ادند»و در اصطالح قرائت: 
در هرر فرک آدمر ، دارای شران ده  2و دو عردد هسرتند، در مجموس سر  «ها  ادند»

کره در نمررودار  «ضففراباب و ا  یفنثنایفا، رباثیفات، ا  »ی هررا نادنردان و شرامل دنرد اسرت 
 آمده است.ذیل 

 
 ِاشباع
کرد »، در لغت به معنای: «ِاشباع»  است. «سیر 

کفرد  حرکفت اسفت و تبفدی  آ  بفه »و در اصطالح قرائت:  حرفف  اح جفنس سفیر ادا 
 .«باشد هما  حرکت   

                                                           

 .203، ص3  ،. النشر1
کوچل  بع   از مردم به. 2 ببسرت  ها، دندان رو ن د آنها تعداد فک، چهاردندان عقل را ندارند، از این خاطر 

 هایشان، س  عدد است. باشد و بع   دیگر، تنها دو تای از آنها را دارند، و تعداد دندان و هشت عدد م 



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    22 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

 هاء ضمیر  شباع حرکتاِ 
کلمه   »«: هاء ضمیر» که دّ آار  شود و  آید و جانشین اسم    هاء  ت رک  است 

 کند(. )و بر مفرد مذکر غایب داللت م  «کند نیاح     ا ّا اح تکراّ آ  بی
گراه  برا «هاء ضمیر» گراه  )برال و « ِاشرباس»، همیشه م موم یا ملسرور اسرت و 

 شود. اشباس( خوانده م 
گر دو طرف هاء ضمیر، متحر  باشد، حرکت هاء ضمیر اشباس م   شود؛ مانند: ا

ِ ُ وِبِْعَّ ْبدَّ ُهِ=ِعَّ ْبدِهی.ِِِِِِِِِِدَّ ْبِدِهِ=ِعَّ ِعَّ

 ِاشمام
 است. «بویید ، بویانید »، در لغت به معنای: «ِاشمام»

کرد  به حرکت ضم  »و در اصطالح قرائت:  جمف   ۀ  ذوفه است به وسیل ۀاشاّه 
ه شنیده شود نمود  لب گرر شرنونده «ها، بدو  اینکه صداح ضم  کره ا ای بره  بره طروری 

ه را تشخی  دهد لب کند، حرکت ضمف  .1های او نگاه 
 شمام بر دو قسم است:اِ 
کلم«ت وصل فام دّ حالفففشماِ » - 1 ِلَِّ< ۀ، در روایت َحف  از عاصم، در 

ْ
أ ن َِّاِتَّ  2>امَّ

که در اصل،  م  ِلَِّ»باشد 
ْ
أ ُننَِّاِتَّ کلمه  «ال  »بوده است و حرف  «امَّ اسرت  «نافیفه»در این 

کبیفر»نه ناهیه، در اینجا  گرفتره، نخسرت نرون اول سراکن و سرپس در  «ادغام  صرورت 
نون دوم ادغام شده است؛ از این رو برای اینله با فعرل نهر  اشرتباه نشرود، اشراره بره 

م الزم اسررت؛ برررای ایررن منظررور، هنگررام تلفرر  نررون محذوفرره برره صررورت ِاشررما ۀضررمف 
د، یک لحظه لب ه جمع م  مشدف  کنیم. ها را به صورت ادای ضمف

کار رفتره اسرت؛ ماننرد:  «الط حرکت به حرکت»، در مورد «ِاشمام»  «یف   قِ »نی  به 
که آن را به اشمام خوانده ه و  3انرد؛ در قرائت   کره حرکرت حررف اول را ترکیبر  از ضرمف

کسررره م  کسررره آورده ه مقرردم بررر  ه از  انررد و جرر ء ضررمف باشررد، در ایررن صررورت جرر ء ضررمف
کمتر است.  کسره، 

                                                           

 .313، ص2  ،حاجب ناب ةشرح شافی؛ 323، ص2  ،. النشر1
 .33یوسف/  ؛233، ص3  ،البیان تفسیر مجمع؛ 304و  303، ص3  ،. همان2
 .201، ص2  ،. النشر3
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کردهبع   از قراء از آن تعبیر به َر  که نخست یک وم  ه و  اند، چرا  سوم حرکت ضمف
کسره آورده م  کند حرکرت  م  هواقع اراد صورت در این شود،در سپس دوسوم حرکت 

ه را ول  تنها یک ه را م  ضمف کسره منتقل م  سوم ضمف  شود. آورد و سپس به حرکت 
کرده کره نره ضرمف  و بع   از آن تعبیر به ِاماله  کسرر ۀاند، ایرا   ۀخرال  اسرت و نره 

کسرخال ، همانند اِ  که نه فتحه خال  است و نه   خال . ۀماله، 
کلمرر «الففط حرففف  بففه حففرح»، در مررورد «ِاشففمام» کررار رفترره اسررت؛ ماننررد   ۀنیرر  برره 

کرده« راطالِصف »  اند. که ببن صاد و زای تلف  
که حرف آخر  «وقف اشمام»، «اشمام دّ حالت وقف» -2 کلمات  است  وقف بر 
ه باشرد؛ ماننرد: آنها ِ<، م موم و یا دارای تنوین ضرمف ـِوَّ ِاِاي َّ ْسـِكَّ ِعِنَّ کره در هنگرام  >يُنِتَّ

کلمه، طبز قاعده،  ِ< شود  ساکن م وقف، حرف آخر  ِاِاي َِِّوَّ ْسـِكَّ ِعِنَّ ، ولر  بعرد از >يْنِتَّ
کررردن حرررف آخررر، بالفاصررله لب کن تلفرر   ه )برردون اینلرره  سررا هررا را برره صررورت ضررمف

کن باشد. صدای آن شنیده شود( درم   آید تا نشانگر م موم بودن حرف سا
بردان عمرل  آنهراکمر  از  ۀقراء نیسرت و تنهرا عرد ۀ، مورد قبول هم«شماموقف اِ »
کره شرنونده کرده ایی حاضرر و در حرال دیردن و شرنیدن قرائرت  اند، آن هرم در جرایی 

گر قاری به تنهایی مشرغول ترالوت باشرد،  کریم باشد؛ از این رو ا « وقرت اشرمام»قرآن 
 1کاربردی ندارد.

 َاضراس
ضففراب» داّ  دندانففه ،سفف ت و نففاهمواّ»، در لغررت برره معنررای: «ِضففرب»، جمررع «ا 
 است. «بود 

کففه نففاهمواّ بففوده و دّ  جمففوع بیسففت ثففدد هففا  ادنففد»و عبررارت از:  ح آسففیا اسففت 
کوچرک(، َطرو بر سه قسم است: َض  «هستند واِحن )آسریای بر رگ(، و واِحک )آسیای 

 ذ )دندان عقل(.واِج نَ 
در «. ی آخر دهانها اندند»گویند، یعن :  نی  م « ذآِخ َم »ی اضراس، ها انبه دند

ی ها اندند»شود، یعن :  گفته م « قادیمَم »رباعیات و انیاو، مقابل به دندان ثنایا، 
 «.جلوی دهان
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کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    24 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

 ِانِفتاحِاطباق و 
گرفتن دو سطح شد  و روح  نطبر»معنای: ، در لغت به«طباقاِ »  است. «هم قراّ 

گفرفتن سفطح زبفا  بفا سفقف دهفا  اسففت دّ »و در اصرطالح قرائرت:  روح هفم قفراّ 
 .«هنگام تلفظ حرح

طبقه»را  «ِاطباقحفوح داّاح صفت »  ، ض، ط، »گویند و چهار حررف  م  « ل
 دارای این صفت هستند. «ظ

 است. «افتراق و جدا بود »، )صد اطباق( در لغت به معنای: «ِانِفتاح»
 .«حرح تلفظ هنگام دّ است دها  سقف اح زبا  سطح بود  جدا»قرائت: ودراصطالح

ِت فففه»را  «ِانِفتفففاححفففرح داّاح صففففت » نف  گوینرررد و ببسرررت و چهرررار حررررف  م  « ل
 باقیمانده )به ج  حروف ُمطبقه(، دارای این صفت هستند.

کررام برراال  صررفت اطبرراق، باعرر  م  شررود تررا صرردای حرررف، برربن سررطوح ابرران و 
 محصور شده و درشت  آن ببشتر از سایر حروف ُمستعلیه باشد.

 ِاظهار
 است. «آشکاّ نمود »، در لغت به معنای: «ظهاّاِ »

 .«آشکاّ و واضح صوّت است اح   ر  اودش به حرح تلفظ»اصطالح قرائت:ودر 
کن و تنوین» که به حروف َحلق   «حرح نو  سا برسند  «ء، هف، ع، ح، غ، خ»وقت  

که بره ایرن حالرت  به صورت آشلار خوانده م  کن»شود  گوینرد و  م  «اظهفاّ نفو  سفا
کن»همچنین  براء و مریم( بره  نر د ببسرت و شرش حررف )بره اسرتثنای «حرح  یم سا

که به این حالت  صورت آشلار خوانده م  کن»شود   گویند. م  «اظهاّ  یم سا

 ِاعجام
گذاشففتن بففر حفففوح»برره معنررای:  ،«اثجففام» گذاشففتن یففا اثففراب  ؛نقطففه  بففا نقطففه 

کرد  گذاشتن بر نوشته  .است «اح ّف  ابهام اح آ  
بررای  هکره امرروزهایی برود  حروف و الفبای عرو صدر اسالم، فاقد نقطره و نشرانه

کلمررات از تشررخی  حررروف متشررابه و یررا اِ  گررردد، از ایررن رو  اسررتفاده م  آنهرراعررراو 
 ببشتر حروف از نظر شلل  یلسان بودند؛ مانند: و، ت، ث،  ، ح، خ و...



 
 
 

 
 25     «قسمت الف»

 

عرراو های قرم  رنا بررای تشرخی  اِ  نخستین بار آقای ابواالسود دوئل  از نقطه
کره بره  کررد  گردیرد و سرپس «ثفرابنقطفه اِ »کلمات استفاده  توسرط دو ترن از ، مشرهور 

گردانش به نام های مشرل  رنرا  از نقطره رو،عُمری بن یَ حَی م و یَ بن عاِص  صرای نَ ه شا
کره بره  گردیرد  ، مشرهور «ثجفاماِ هاح  نقطفه»برای تشرخی  حرروف متشرابه، اسرتفاده 

کره بره حرروف نقطره1گردید نر  گفتنرد یع م « حرروف ُمعَجمره»دار،  . از آن به بعرد برود 
که با نقطه کره فاقرد نقطره بودنرد،  حروف   گذاری رفع ابهام شده در مقابرل بره حروفر  

 گذاری نشده. گفتند، یعن  رها شده و نقطه م « حروف ُمهَمله»
لفه»بع   به جرای عبرارت  هم  مفه و  ل دج  نقوطفه و حففوح    »از عبرارت  «حففوح  ل

 دار و حروف بدون نقطه. حروف نقطه کردند، یعن  استفاده م  «نقوطهغیر    

 ِاقراء
کرد  به اواند »، در لغت به معنای: «ِاقراء»  است. «واداّ 

کننفده بفه »و در اصطالح قرائت:  کفرد  و دثفوت  قفارح قفرآ  ّا بفه اوانفد  دثفوت 
کند  2.«استماع قرائت بپرداحد تا لغزش و اشتباه او ّا برطرح 

ْقِفح»رو  از این که قرائت « ل دهرد( بایرد اسرتاد و مراهر در  قرآن را آموز  م ، )کس  
کند. گوش د   قرائت باشد تا بتواند لغ   قرائت قاری قرآن را 

 «قلب به میم»ِاقالب 
کرد »، در لغت به معنای: «ِاقالب» کرد  و تبدی    .است «دگرگو  

کن وتنوین است به»و در اصطالح قرائت:  کرد  نو  سا کن تبدی    .«حرح  یم سا
کن و تنوین به هرگاه نو»  .«گردد باء برسد، قلب به  یم   حرح   سا

کن دّ نزد باء،اافاء     یم»که نلمه این به وباتوجه نه همراه است سا  . «شود وبا غل
ففه  ففیم بففه  لب»، «هنگففام اافففاح  ففیم» ن  هففا بففه   ففر  بففاء نزدیففک شففده و صففداح غل
گررردد؛  و سررپس حرررف برراء، ادا م  «شففوند دو حرکففت اح فضففاح بینفف  اففاّ     ۀانففداح

ِمانند:  ْعِِِمن  ِصِبَّ ِِد،ِبَّ ِبِِِیٌر  ِمَّ ِا،ِجَّ ِآمَّ ِبِِِء  ِامَّ
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کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    23 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

داننرد، بللره  را بع ر  از علمرای تجویرد، صرحیح نم « قرالواِ »اصطالح  نکاه:
کره افعرال مصردر براو اَ « قلرب بره مریم» ،اصطالح صحیح فَعرَل، ُیفِعرُل، اسرت، چررا 

گفته نم « اقالو» شود، پس گفته نم « َاقَلب»ِافعال است و   1شود. نی  

 ِالحاق
 است. «اضافه نمود  و پیوند داد »در لغت به معنای:  ،«ال اق»

کلمفه دّ هنگفام وقفف»و در اصطالح قرائت:  ؛ «اضافه نمود  حرف  است به آافر 
کلمه و یا حف  توازن در آخر آیات است.«ال اق»  : برای حف  حرکِت حرف آخر 

که وقف است، « سلاناِ »اصل در وقف،  ول  در مواردی برای رعایت این اصل، 
کلمره در هنگرام وقرف  به حرکت صورت نگیرد، و از طرف  نیاز است به حرکت آخرر 

کلم کلمره اضرافه م  ۀتا با  کننرد ترا ضرمن حفر   دیگر مشتبه نشرود، الفر  را بره آخرر 
کلمه، وقف به حرکت هم انجام نگیرد، مانند:  ۀحرکت فتح ا»حرف آخر  ن  که در«ا   ، 

ْ  »بوده، در این هنگام باید  «ا    »اصل  کره احتمرال اشرتباه شردن آن  «ا  خوانده شرود 
ْ  »به  ا»ناصبه است، در این صورت در هنگام وقف با الف  «ا  ن   شود. خوانده م  «ا 

کلمرره «بففراح حفففظ تففواز  دّ آیففات اسففت» ،«ل ففاقاِ »در مررواردی هررم ایررن  ، ماننررد 
و  » کند، آیات قبل و بعد از این آیره برا  که غیر منصرف است و تنوین قبول نم  «یر  ارِ ق 

ر »تنوین فتحه  که در هنگام وقف، تبدیل به الف مدی « اررر  شرود،  م « اررَرر »ختم شده 
ففو  »بررای حفرر  ترروازن، الفر  بعررد از  اارِ ق  کرده «یر  انررد تررا در هنگرام وقررف، ماننررد  اضرافه 
 خوانده شود.« اررَرر »آیات قبل به صورت الف مدی 

کریم است.« الف»از جمله موارد الحاق، الحاق  کلمه در قرآن  ا،ِلِ   در آخر هفت  نَّ ِا،ِاِکن َِّاَّ
ا،ِاݗَّ ُنونَّ ِلظ ُ

ا،ِاݗَّ ُسولَّ ِلر َّ
بِِݗَّ لَِّلس َّ ت،ِسَّ ِیلَّ وَّ ت،ِقَّ اارِِتِسلَّ ِيرَّ  

کررریم « الحرراق هراء سرلت»از جملره مروارد الحراق،   کلمره در قررآن  در آخرر هفررت 
 است.

ِدْه،ِ تَِّلَِِّاْقتَّ ِِ ْه،ِ ن َّ تَّسَّ ِْمِيَّ ْه،ِِحسَّ ْه،ِمَِّاِبیَّ ِااِبیَّ طَّ َْ ْه،ُِس ْه،ِمَِِّلیَّ ْهِاِنیَّ ِاِ یَّ
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 27     «قسمت الف»

 

 ِاماله
 است. « تمای  نمود »، در لغت به معنای: «ِا اله»

کسفففره و الفففف بفففه یفففاء »و در اصرررطالح قرائرررت:   تمایففف  شفففد  صفففداح فت فففه بفففه 
 .«باشد   

که الف، منقلب از یاء،  و یا اینله بعد از حرف الرف، حررف و آن هنگام  است 
 1ملسوری آمده باشد.

غف  »را به دو قسم  «ا اله» بف  »و  «حصل  اند. تقسیم نموده «حکل
غف   ۀِا ال» کسفره اسفت»: «حصل کمف  اح صفداح فت فه بفه  و بره  « تمای  شد   قداّ 
قلی ، تلطیف و بینابین»آن،  گفته م  «ت   شود. نی  
کسره است تمای  شد  »: «حکبف   ۀِا ال» و به آن  « قداّ زیادح اح صداح فت ه به 
گفته م  «هتا    ۀا ال»  2شود. نی  

کروف  اسرت و بره روایرت  هاز اختصاصات قرائت حمر  ،«صغفح ۀِا ال» کسرائ   و 
کلمف  از عاِص َح  يِ < ۀم، تنها در  ْ رَّ امَّ کره صردای فتحر >هَّ راء بره  ۀنقرل شرده اسرت 

کسره متمایل شده و الف بعد از آن به سمت یاء میل مبدا م  کنرد و در ایرن  سمت 
کرامال  تبردیل  م  َترقیزصورت، حرف راء،  که فتحره و الرف،  گردد و باید دقت نمود 

ی نشود. کسره و یاء مدف  به 
 نیدأهاء ت ۀِا ال
گفرد »، «نیدأهاء ت» کفه دّ هنگفام وصفل  بفه صفوّت تفاح  دّ آافر هاء آافح است 

ـ»، مانند: «شود اسم نوشته    ـةِنْعمَّ ْحمَّ کن «ة،ِرَّ ، و در هنگرام وقرف تبردیل بره هراء سرا
ْهِ»گردد،  م  ْحمَّ ْه،ِرَّ  .«ِنْعمَّ

کسرره نموده بع   از عرو انرد )شربیه  ها، فتحه قبل از هاء را متمایل به صدای 
کلمات خانه، اداره(.  3صدای ِا فارس ، در 
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کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    21 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

 نحرافاِ 
 است. « تمای  شد  به سوح دیگفح»، در لغت به معنای: «ن راحاِ »

 .«سوح   ر  حرح دیگر است به حرح شد  صداح   تمای »قرائت: ودراصطالح
راه  ،«هنگفففام تلففففظ حفففرح الم»

خررررو  صررردا از راه مسرررتقیم بسرررته 
شررررود و صرررردای الم برررره طرررررف  م 

، منحرررررف «ضرررراد»مخررررر  حرررررف 
شرررود، و  شرررده و از آنجرررا خرررار  م 

همچنررررین هنگررررام تلفرررر  حرررررف 
یلررر«راء»  ۀ، صررردای حررررف، بررره بار

گردیرده و از آنجرا خرار   سرابان، هدایت شرده و باعر  قطرع و وصرل سرریع سررابان 
گفته م  باشند و  م  «صفت ان راح»دارای  «الم و ّاء»و حرف اند: د شود، از این رو 

ِرفه»به این دو حرف،  ن    گویند. م  «  

 َانیاب
نیاب» بوده و یای آن، قلب به الرف شرده(. در « نیب»، )در اصل «ناب»، جمع «ا 

 است. «نیش و هر چیز نوک تیز»لغت به معنای: 
کفه داّاح تفا  تیفز و یفک ر»و عبارت از:  کنفاّ چهاّ دندان  اسفت  یشفه هسفتند و دّ 

؛ دو تررا در برراال و دو تررا در پررایبن و در «ح پففیش )ثنایففا و رباثیففات( قففراّ داّدهففا ا دنففد
 شود. گفته م  «دندا  نیش»فارس  به آن 

  



 
 
 

 
 29     «قسمت باء»

 

 
 
 

 «اءب  ق سمت  »

 ب = باء
 ، دومین حرف از الفبای ابان عرو است.«ب»حرف باء 

وح»: از «حرح باء» ف  کفه بفه  درونف  لبقسمت »خر  آن: و م «حفوح ش  هفا اسفت 
 .«شود هم  ت   و جدا   

یشر«هنگام تلفِظ حرح باء» ابران پرایبن  ۀ: انتها و ر
کام باال جردا م ِاسِتفالآمده ) باشرد  ( و سطح ابان از 

( َجهر(، هوای بازدم با ارتعا  تارهای صوت  )ِانِفتاح)
کشریده شرده و بره صرورت نراز  و  کام پرایبن  به طرف 

پشرت مخرر  آن، )قسرمت درونر   (،َترقیرزکم حجم )
که به هم متصرل شرده( حربس و برا جردا شردن  لب ها 
تله( با حالت انفجاری )لَق ها از یلدیگر )قَ  لب ( ِشردف

هر»، دارای صفات: «حرح باء»گردد؛ از این رو  تولید م  ت، ج  ، ِانِفتاح، ِاسِتفال، ِشد 
رقیرقلقله و  ْبِاست؛ مانند:  «ت  اْنصَّ ٌْر،ِفَّ ْبتَّ  .اَّ
ده َتحتان باء ُم »و « نقوطهباء َم »، «مهعَج باء ُم »را  «باءحرح » گوینرد،  نی  م « َوحفَ

که دارای یک نقطر ۀیعن  دارای یک نقط فوقران   ۀایرین است، در مقابل حرف نون 
که دارای دو و سه نقطه م   1باشند. است و در مقابل دو حرف تاء و ثاء 

 ُبّحه
ه»  است. «گرفتگ  صدا»، در لغت به معنای: «بل  

که بر اثر فشردگ   «گرفتگ  صدا دّ هنگام تلفظ حاء است»و در اصطالح قرائت: 
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کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    30 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

گرردد، و در صرورت عردم رعایرت ایرن  و سایش هروای برازدم در مخرر  آن، ایجراد م 
 خواهد شد.« هاء»شبیه حرف « حاء»صفت حرف 

 َبسَمَله
ه» ل  سم  گفتن یا نوشتن «ب  ْحِِاهلِلِِِمِِبْسِ<یا  >ِبْسِمِاهلل<،  ْحِِنمِ الر َّ  است. >یمالر َّ

سراخته شرده، یعنر  از « اهلل ِبسِم »این مصدر به رو  َنحت )تراشیدن( از عبارت 
 1اند. ای از حروف یک عبارت ساخته شده کنار هم نهادن پاره

را آغاز قرائت هر بخش  از قررآن، الزم « اهلل ِبسِم »علمای علم قرائت، جملگ  ذکر 
 2شمارند. جای  نم « َبسَمَله»آغاز قرائت را بدون  دانند و هیچ یک از آنان، م 

گفته در این که  کره در  باره، قول دیگری است  گر شروس قرائرت برا آیرات  باشرد  اند: ا
کفار است، به قرینه سرورو رابطه با شیطان  برائرت، ترر   ۀدوزخ و اوصاف منافقان و 

گفررتن « اهلل ِبسررِم » گررر شررروس قرائررت بررا  کنررد، ولرر  کفایررت م « سررتعاذهاِ »بهتررر اسررت و  ا
که در رابطه با خداوند و بهشت و مرؤمنین اسرت  ها،  سرایر سروره ۀقرینر برهآیات  باشد 

 3بهتر است.« ِاستعاذه»بعد از « اهلل ِبسِم »گفتن 

 َبین َبین
ین»  است. «وسط و  یا »، در لغت به معنای: «ب 

حرکافف  جفنس بفا  تلففظ همففزه اسفت بفین همفزه و حففرح هم»و در اصرطالح قرائرت: 
که همزه داّد  .«است 

کرره برررای سررهولت تلفرر  همرر ه، آن را  و آن «تسررهیل ۀقاعررد»معررادل  جررایی اسررت 
أسَببناَببن هم ه و الف؛ مانند:  ؛ و یرا ببنراببن ُمؤِمن؛ و یا َببناَببن هم ه و واو؛ مانند: رَّ

ههم ه و یاء؛ مانند:  لتِئکَّ  کنند. ، تلف  م مَّ
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 «اءب  ق سمت  »

 ت = تاء
 ، سومین حرف از الفبای ابان است.«ت»حرف تاء 

 ۀب فش جلففویی سفطح زبففا  بفا لثفف»و مخررر  آن:  «حفففوح ِنطدف »، از «حفرح تفاء»
کام باال استها ا دند  . «ح ثنایا و ابتداح برآ دگ  
ابران پرایبن  ۀانتها و ریشر :«هنگام تلفظ حرح تاء»

کام باال جردا م ِاسِتفالآمده ) باشرد  ( و سطح ابان از 
(، هرروای بررازدم برردون ارتعررا  تارهررای صرروت  ِانِفترراح)

کشیده شده و به صرورت  کام پایبن  )َهمس( به طرف 
کررم ( پشررت مخررر  آن )بخررش َترقیررزحجررم )  نرراز  و 

کررره برررا لثررره دنرررد ی ثنایرررا و هرررا انجلرررویی سرررطح ابررران 
کام باال چسربیده اسرت( حربس و برا  ابتدای برآمدگ  

کام باال با حالت انفجاری جدا شدن بخش جلویی سطح ابان از قسمت  برآمدگ  
ت) مففس »، دارای صررفات: «حفففرح تففاء»رو  گررردد؛ از ایررن ( تولیررد م ِشرردف ته  ، ِشفففد 

رقیرو  ِانِفتاح، ِاسِتفال  است. «ت 
کره صرفت َهمرس تراء باعر  م  گرردد ترا صردای حررف در  الزم به توضیح اسرت 

تحالررت سررلون پررس از حرربس ابترردایی ) کنررد و ایررن ( بالفاصررله جریرران مبرردا ِشرردف
ِ؛ مانند: 1سازد نیاز م  حالت حرف تاء را از قلقله بی ْترَّ ْتِاَّ ِمعَّ  .اًبا،ِسَّ

راتراء ُم »و « تراء َمنقوطره»و  «تاء ُمعَجمه»را  «حرح تاء» گوینرد،  نیر  م « فوقران  ةَثنف
کره دو نقطره و ایرر حررف  یعن  دو نقطه کره روی آن قررار دارد در مقابرل حررف یراء  ای 

اقرار دارد )یاء ُمَث   تحتان (. ةنف
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 :«حرح تاء، دّ زبا  ثرب بر دو قسم است»
کشففیده ) بسففوطه(» -3 کلمففه   »: «تففاح  کففه جففزء اصففل   باشففد و دّ  تففایی اسففت 
، و در هنگام وصل  و وقف  به صورت تاء خوانده «گردد هاح فدل  حذح نم  صیغه

 شود؛ مانند: م 
ِا
موُتِݗَّ ،ِيَّ وتِ=ِماتَّ ِاِِِِِِِِِِِِِِِِِِلمَّ

باتِ=ݗَّ نُبُتِِلن َّ ،ِيَّ بَّتَّ ِنَّ
گفففرد ) فبوطفففه(» -2 کلمفففه نم »: «تفففاح  کفففه جفففزء اصفففل   باشفففد و دّ  تفففایی اسفففت 
، و در هنگررام وصررل  برره صررورت ترراء و در هنگررام «گففردد هاح فدلفف  حففذح    صففیغه

 شود؛ مانند: خوانده م « هاء»وقف  به صورت 
ِا
ٌرِبیݗَّ ِِةلت َّ ِب  ِ=ِرَّ  ِی،ُِيرَّ

ْرِب  ِاِِْهِیَِّبِِِی،ِتَّ
ِݗَّ سَّ درَّ ْدِِةلمَّ ،ِيَّ سَّ رَّ ْدِ=ِدَّ ُِرُس،ِمَّ سَّ 1ِْهِرَّ

 َتثقیل
ثقی » کرد »( در لغت به معنای َتخفیف، )ضد «ت   است. «سنگین 
ق     » کرد»، یعن  «رحال    ث  د   .«حرح ّا  شد 

د،  حففرح »تلفرر  حرررف مشرردد، سررنگین )ثقیررل( اسررت از ایررن رو برره حرررف مشرردف
کره سرنگین ادا م  گفته م  « ق   ث   ل  گرردد، در مقابرل حررف سراکن  شود، یعن  حرفر  

ف»بره آن  ،که تلف  آن سربک )خفیرف( و آسران اسرت ف   شرود،  گفتره م  «فحفرح  ل  
که سبک و آسان تلف  م   گردد. یعن  حرف  

 َتجوید
یبففا سففازح، نیکففو و سففالم و بی»، در لغررت برره معنررای: «تجویففد» ثیففب  ت سففین، ز

 است. «گردانید 
گفففرفتن و »و در اصررطالح قرائرررت:  تلفففظ هفففر حرفففف  اسففت اح   فففر  آ ، بففا دّ ن فففر 

ر  حرح اح صفات حرح اح صفات ّثایت حر   ست    زه و ل ی  م  نه ذات  و ل ِس   .«ثاّض  و ل  
برای برخورداری از بهترین تجوید قرآن، هیچ راه  بهتر از »گوید:  ابن الج ری م 

که آن را نیلو ببان م ریاضت ابان و تلرار لف  از دها کس    2«.دانم کند، نم  ن 
                                                           

گفت1 گو )رو  نوین در   .   .333قواعد امالی عربی؛ ص؛ 27آموز  ملالمه عربی(، صو 
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کلف ،  کرد: «ن فح و ثمل »توان به دو بخش  را م  «تجوید»به طور   تقسیم 
کففه بففراح صفف یح اوانففد   ۀ جموثفف»: «تجویففد ن فففح» قواثففد و ضففوابط  اسففت 

گردیده است کفیم، وض   کلمات قرآ    .«حفوح و 
کفیم »: «تجوید ثمل » است براساب تلفظ صف یح حففوح فن  و هنر تالوت قرآ  

 ؛ این بخش مبتن  بر َادا و استماس است.«ف یح ثفبی ۀو اصوات با لهج
کفففیم اسففت، اح ن ففر »: « وضفوع ثلففم تجویففد» کلمففات و آیففات قفرآ   تلففظ صفف یح 

 .«صفات ذات  و ثاّض  حفوح ،  اّ 

 َتحریک
 است. «آوّد دّحرکت داد ، به حرکت »، در لغت به معنای: «ت  فیک»

کفم و  آوّد  حرکات سه»و در اصطالح قرائت:  ه( بفدو   کسفره و ضفم  گانه )فت فه، 
وم». در مقابل «زیادت  است کره  «ِاافتالب»و  «آوّد  یک سوم حرکفت اسفت»که  «ر 

 .«آوّد  دوم سوم حرکت است»

 َتحقیق

بففه حقیقففت چیففزح ّسففید  و بففه جففا آوّد  حففر »، در لغررت برره معنررای: « قیففرت  »
ی کم و ز  .است «ادت چیزح بدو  

 :«به دو  دن  آ ده است» :و در اصطالح قرائت
کفه قواثفد »: «ت قیر همزه». 3 دّ آ   ت  فیففتلفظ همزه است به صوّت افالد 

 .«ّاه نداشته باشد
که در تلف  هم ه، اصل گردد. باید از مخرجش مانند سایرحروف تحقیز است   ادا 

که باید از انتهای حلرز و «ت قیر همزه» ، برای دستگاه تللم سنگین است؛ چرا 
کننرده دسرت  َنبرهبا  س ماننردی بره تلفر   گرردد، در ایرن صرورت صردای بلنرِد تهروف ادا 

ویژه اکثر اهل حجاز )بررای مرهیر  از ایرن  دهد. از این روی بع   از اقوام عرو به م 
 1کردند. ادا م  َتخفیفحالت( هم ه را به صورت 
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قههمزه  ل   »، «ت قیر همزه»به   گویند. نی  م  «ق  
 یفتاواند  قرآ  است بفه صفوّت آهسفته و آّام، بفا ّثا»: و آن «قرائت ت قیر». 2

کم و زیادت   .«کا   قواثد ترتی ، بدو  
کلمرره، فاصررله ایجرراد نشررود و یررا  کرره میرراِن اجرر ای  در ایررن رو  بایررد دقررت شررود 

ی نگررردد؛ از  ایررن رو  برررای آمرروز  قرررآن، تمرررین و حرکررت تبرردیل برره حررروف مرردف
کامل قواعد تجوید  شود. استفاده م  ،ممارسِت ابان و ادای 

کررریم بررا  روش ت قیففر: روشرر  اسررت برررای یررادگیری تلفرر  صررحیح قرائررت قرررآن 
 1رعایت اصل ترتیل.

 برد. در این رو  هر ج ئ  از قرآن، حدود دو ساعت وقت م 

 َتحمید
گفتن یا نوشتن «ت مید» ِا»، 

ِݗَّ ِا»یا  «ِهِِلل ِ ِمُدِْلحَّ
مُدِݗَّ ِِِهِل ِ ِلِِلحَّ ب ِ مينِرَّ  .«العالَّ

له»( آن ۀمصدر منحوت )تراشیده شد مد   است. «ح 
ِا»
ِلِْݗَّ سوره،  نکهف، َسَب  و فاطر، عبارت آغاای حمد، انعام، ۀدر پنج سور «ِهِل ِ ِلِِمُدِحَّ

مد یا حا دات»ها را  پس از َبسَمله است، از این رو این سوره ّ ح  و   اند. نامیده «سل
که مسلمانان آن را مدام بر ابان جاری م « میدت  » کنند، ایرا  ، از اذکاری است 

گفتن  ِا»بنابر احادی ، 
مُدِݗَّ کوچک  به جا آوردن شلر نعمت «ِهِل ِ ِلِِلحَّ های ب رگ و 

گفتن  خداوند است، و هیچ چی  ن د خداوند دوست داشتن  ِا»تر از 
مُدِݗَّ  «ِهِل ِ ِلِِلحَّ

 .2نیست

 َتخفیف
کاستن»، در لغت به معنای «ت  فیف» کرد ،   است. «سبک 

کرد  یک  اح حفوح و یا »و در اصطالح قرائت:  کم  کلمه است با    ت ر سااتن 
 .«حذح تشدید براح سهولت تلفظ

کردن حرف«ال رح ت  فیف» کن تلف   د ادا نلردن، سا  .است : حرف را مشدف
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کید ا  » کید به صورت ساکن«هفیفنو  تأ ْضرِِ؛ مانند: است : تلف  نون ت  ْنِيَّ  . بَّ
کن  حففرح »تلفر  حررف سرراکن، سربک )خفیرف( اسررت، از ایرن رو بره حرررف سرا

ففف ف  گفترره م « ل   کرره سرربک و خفیررف ادا م  ،  در مقابررِل  گررردد. شررود، یعنرر  حرفرر  
کید » د«قیلهثنو  تأ کید به صورت مشدف ِ؛ مانند: است : تلف  نون ت  ن َّ ْضِربَّ  .يَّ

کرد  حرح »: «همزه ت  فیف»  .«است همزهسبک تلفظ 
ت، دارای صررفت َنبررر و «حففرح همففزه» باشررد، و ایررن برررای دسررتگاه تللررم  م  ِشرردف

کن باشد؛ مانند:  سنگین است، به گر هم ه سا ِویژه ا
ْ
أ ِاَّ ،ِِاْئمان،ُِاْؤُتِمنَّ نَّ  .مَّ

کاستن از این سرنگین، آن را سربک کننرد  تر تلفر  م  بع   از اقوام عرو، برای 
 گویند. م  «همزه ت  فیف»که به این حالت 

، باتوجه به حرکت حرف هم ه یا حرف قبل از آن، تلف  به یلر  «همزه ت  فیف»
ین(، ح  »از چهار صورت:  ین ب   1گیرد. انجام م  «ذحق  و ح  ذح و ن  ِابدال، تسهی  )ب 

 عشیرخمیس و تَ تَ 
کرد  پنج»، به معنای: « میست  »  است. «تایی 
کرد  ده»، به معنای: «دشیرت  »  است. «تایی 

کماو گرام  اسالم در  که رو  مبامبر  بر این برود ؟ص؟ های تفسیر قرآن آمده است 
 2دادند. که قرائت قرآن و عمل به م امین آن را هم مان به صحابه آموز  م 

کرره رو  مبررامبردر روایررات متعررددی  کرره ده آیرره برره  این ؟ص؟نقررل شررده  گونرره بررود 
دیگررررر  ۀرفتنررررد و برررره ده آیرررر آموخررررت و آنرررران از ایررررن ده آیرررره فراتررررر نم  صررررحابه م 

که راه و رسم و عمل به آن ده آیره نخسرت را از آن ح ررت  مرداختند مگر آن نم  گاه 
کریم فرا م   3داد. آنان آموز  م و عمل به م امین آن را با هم به  گرفتند. و او قرآن 

که تابعین نیر  بررای آمروز  قررآن از ایرن نفَ و این رو  ُس  ت  شد برای فراگیری قرآن 
                                                           

 .23-25، ص3  ،حاجب ناب ة. شرح شافی1
 .39، ص3به نقل از تفسیر قرطب ،   ؛31ص ،تفسیر البیان؛ 303، ص92  ،. بحاراالنوار2
 .39، ص3به نقل از تفسیر قرطب ،   ؛31ص ،تفسیر البیان؛ 303، ص92  ،. بحاراالنوار 3



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    33 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

کوتراه برودن آیرات،  رو  استفاده م  گیرنرده و طروالن  یرا  کردنرد و باتوجره بره افرراد فرا
کوچک که این آیات به قطعات  کننرد، از ایرن رو  الزم بود  که پنج آیه باشد نی  اجررا  تر 

پنج آیه و ده آیه مشخ  باشد تا  ۀکردند تا محدود «دشیر میس و ت  ت  »ت قرآن  را آیا
 پایان سوره.

کره نَ  کماو المقنع آورده است  کسر  ثریم لِ صرربن عاِصرابو عمرودان  در    اولرین 
که به تخمیس و تعشیر آیات مرداخته است.  1بود 

ِِتلَِّ<ه ررررررررر آیرررررردر تفسی ؟ع؟ادقرررررام صرررردر روایت  ام ق َّ ُهِحَّ ونَّ َُ ْت ات  را رررررررنل، >توِتِهِيَّ
ِ»فرمایند، از جمله:  م  ِتلتوَّ ِوَّ وِفِه ُِحُر رِد ِسَّ ِوَّ ِآياِتِه ِِبِحفِظ اهلِل ِوَّ ُِ وَّ ما رِسِِةوَّ ِدَّ ِو ِرِه ُسوَّ

ِ ِوَّ ُه ُِحهودَّ ضاعوا ِاَّ ِو ُه وفَّ ُِحُر ِفظوا ِحَّ خماِسِه، ِاَّ ِو عشاِرِه ِِاَّ دَّ ِتَّ ُِ وَّ ما ِآياِتِه...ب ُِِان َّ و نیست  «ُِر
( حف  آیاتش و چینش حروفش و تالوت آن... )حز تالوت( به خدا قسم، )تنها

آنان حروف قرآن را  ؛آن ۀهایش و یادگیری ده آیه، ده آیه آن و پنج آیه، پنج آی سوره
کردند، و همانا  ر در آیات قرآن « حز تالوت»حف  و حدود  را تباه  همان َتَدبفُ

 2است.
کره  و آن نشان م  هجرری  341)کره متوفرای سرال  ؟ع؟در زمران امرام صرادقدهرد 

 متداول و معمول بوده است.« تخمیس و تعشیر آیات»است(، 
که قر ها  مشخ  برای پایان آیه ۀی صدر اسالم، فاقد نشانها آنالزم به ذکر است 

گرفته است. گذاری بوده است و این شماره  ها، به مرور زمان انجام 
که در عصرر حاضرر چراد شرده در حاشریه قررآن، یها آندر حاشیه بع   از قر ی 

کلمررر کلمررره  ۀو ده آیررر« خمرررس» ۀدر مقابرررل پرررنج آیررره اول،  اند و  نوشرررته« عشرررر»اول، 
و ترا پایران سروره، تلررار « عشرر»و ده آیره بعردی را « خمس»همچنین پنج آیه بعدی را 

 باشد . که اشاره به همین مطلب م شده است، 
ها ن د علمای قرائت بصره  یات بع   از سورهو با توجه به اختالف در شمار  آ

کوفه، در صورت اختالف رم   صرری را بره ؛ حررف اول خمرس و حررف اول بَ «َخرب»و 

                                                           

 .335ص ،مصاحف اهل االمصار ة. المقنع ف  معرف1
 .14، ص1  ة،الحلم . می ان2
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کروف  را بره «َخک»ها و رم   صریعنوان پنج آیه ن د بَ  ، حرف اول خمس و حروف اول 
کوف   1برای ده آیه.« َعک»و « َعب»ها آورده و همچنین رم   عنوان پنج آیه ن د 

 َتدویر
کرد  و دوّه نمود »، در لغت به معنای: «تدویر»  است. «گرد 

اوانففد  ) دمففول ( قففرآ  اسففت دّ حففالت  بففین ت قیففر و »و در اصررطالح قرائررت: 
دّ  2.«ح 

کردن قرآن از ایرن رو  اسرتفاده م  که امروزه برای دوره  کننرد  و این همان روش  
کررره از رو  شرررمرده یرررادگیری قررررآن اسرررتفاده  بررررای آمررروز  و« تحقیرررز»خررروان    چررررا 

مانررد رو   برررای حفرر  و مرررور آیررات، برراق  م « َحرردر»خوان   گررردد و از رو  تنررد م 
کرره  کرره هررر ج ئرر  از قرررآن حرردود یررک سرراعت وقررت م « َترردویر»معمررول   برررد و  اسررت 

ت آن، تناسب ببشرتر ایرن نروس قرائرت « ترتیل»امروزه به رو   گردید، شاید علف مشهور 
کرره توجرره برره معنررای آیررات نیرر  در آن شرررط شررده بررا معنررای اصررطالح  ت رتیررل اسررت 

 است.

 راویحتَ 
ففف» اسفففتراحت داد  و ّاحفففت » :، بررره معنرررای«تفوی فففه»، در لغرررت جمرررع «راویحت 

 است. «گذاّد 
کففه دّ ب     سففت  بففه نماحهففاح  ل »و در اصررطالح )نرر د فقهررای اهررل سررنت(:    ااصفف  

 اطالق شده است. «شود هاح  اه ّ ضا  به جماثت بفپا    شب
کرره امرام جماعرت پررس از هرر دو نمرراز  ۀوجره تسرمی ایررن نمازهرا بره تررراویح آن بروده 

کرره برره صررورت دو رکعترر  برگرر ار م  شررده، برره مررردم فرصررت اسررتراحت  مسررتحب  
 3داده است. م 

های  برپررا داشررتن نمازهررای مسررتحب  در شررب ؟مهع؟در احررادیث  از امامرران شرریعه
                                                           

 .250و  259ص ،. سرالبیان ف  علوم القرآن1
 .207، ص3  ،. النشر2
 .139، ص3  ،. دانشنامه جهان اسالم3



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    31 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

کید قرار  آن به جماعت شدیدا  نه  شده و نمراز  ۀگرفته اما از اقامماه رم ان مورد ت 
 1است.تراویح نوع  بدعت به شماره آمده 

کره برر بردعت برودن  ۀنلمه قابل توجه دربرار گفتره خلیفره دوم. عمرر اسرت  ترراویح 
(، برخرر  از دانشررمندان 51، ص3)بخرراری جعفرر ،   اسررتتررراویح تصررریح شررده 

کردهیفِ نه و َسرَسراهل سنت در توجیه ایرن سرخن، بردعت را دو نروس َح  انرد و  ئه تقسریم 
اند، امرا از دیردگاه دانشرمندان شریع  و برخر   بدعت تراویح را از نوس حسرنه شرمرده

 دانشمندان اهل سنت، هرگونه بدعت  نادرست است.

 َترتیل
ِ<فهشری ۀآی براساس ِلِاْلُقْرءَّ ِت  رَّ ْرتِِوَّ ِتَّ  باشد. «ترتی » صورت به باید قرآن قرائت ،2>تیلًِانَّ

 است. «تن یم و ترتیب  وزو »، در لغت به معنای: «ترتی »
کفه حففوح و »و در اصطالح قرائت:  اواند  قرآ  است به صوّت  ن م و شفمرده 

ر دّ  دناح آیات  .«کلمات ص یح ادا شوند، همراه با تدب 
  بن گویررررراترین تفسررررریر از ترتیرررررل، در فرمرررررایش مررررروالی متقیررررران ح ررررررت علررررر 

کوتاه آمده است ؟امهع؟طالب ابی ففوحݗ  ا» در عبارت   یا ل ال ل قوِح و  ب  ِفظل الول رتی ل ح   ؛3«لت  
هررا و آشررلار و صررحیح تلفرر   ترتیررل رعایررت )و انتخرراو محررل مناسررب برررای( وقف»

 «.کردن حروف است
گردیررد تررا برررای تَ  ؟ع؟جامعیررت فرمررایش ح رررت علرر  ررَح باعرر   ز فرمررایش آن قفُ

فففوح»برررای  «ثلففم تجویففد»ح رررت  حفففظ »برررای  «ثلففم وقففف و ابتففدا»و  «بیففا ل ال ل
گردد.«الوقوح  ، ت سیس 

علمرررای قرائرررت، مباحررر  ترتیرررل را بررره دو قسرررمت واجرررب و مسرررتحب تقسررریم 
که ج ئیات آن در مب کرده    تجوید و وقف و ابتدا آماده است.حاند 

                                                           

 .123، ص120ص ،. همان1
ل/2 مف ل بخوان(.4. م ف ت و ت مف  ، )و قرآن را با دقف
و ابررن  ؛آورده اسررت« وَاداُء الحررروف»، 323، ص37  ،مجلسرر  بحرراراالنوار؛ 45، ص3. تفسرریر صرراف ،  3

 آورده است.« الوقوف ةو معرفتجوید الحروف »، این حدی  را به صورت 209، ص3  ،الج ری در النشر



 
 
 

 
 39     «قسمت تاء»

 

 َتسبیح
سبیح» کفرد ، او ّا اح هرگونفه ثیفب و »، در لغرت بره معنرای «ت  ک  یفاد  افدا ّا بفه پفا

ا دانستن  1؛ و به معنای نماز هم آمده است.«نق   دوّ و  بر 
له»است، مانند:  «سب ا »( ۀ، مصدر منحوت )تراشیده شد«سبیحت  » ب   که  «س 

ف  ب ا  اهلل»ُمَخففَ  .باشد م  «سل
ح  و »هرای  کره برا وا ه «صفف، جمدفه و تغفابن حدیفد، حشفر،»مدن   ۀپنج سور فب   س 

حل  ب ِ س  ِب  ات سوّه»شود،  آغاز م  «یل س   گویند. م  «هاح  ل
گفتن آن به مسلمانان توصیه شده و در نماز «سبیحت  » که  ، ازجمله اذکاری است 

گفته م   واجب است، ... آنهاشود و بر خ  از  بسیار 
کرررم و ائمرر کمررب روایرری از مبررامبر ا تسرربیحات مخصوصرر ، حترر  ؟مهع؟ طهررارا ۀدر 

تسففبیح حضففرت »برررای هررر یررک از روزهررای هفترره نقررل شررده اسررت؛ امررا در ایررن میرران 
 2از همه مشهورتر است. «؟اهع؟حهرا

 َتسلیم
کفرد »به معنای:  ، در لغت«تسلیم» گففتن و سفالم   «گرد  نهاد ، ّام شد ، درود 

 است.
کلمۀ   :«تسلیم، به دو  دن  آ ده است»و در قرآن، 

گرا   اسالم؟ص؟ - 3 سورۀ  53، چنانچه در آیۀ درود و سالم فرستاد  بر پیا بر 
ُهِ<اح او آمده است:  تَّ لَّآِئکَّ ِمَّ ِوَّ ِاهللَّ واِِوِِان َّ

ُ َ ِصَّ ُنوا امَّ ِءَّ ِذينَّ
ِال َّ ا هَّ ي ُ ِاَّ آ ِيَّ ِبی ِ ِالن َّ ی لَّ ِعَّ ونَّ

ُ َ ُيصَّ
یًما َِ ْس ُمواِتَّ ِ َ ِسَّ ْیِهِوَّ لَّ کسان   درود م خداوند و فرشتگانش بر مبامبر »؛ >عَّ فرستند، ای 

گویبد و تسلیم فرمانش باشید که ایمان آورده  «.اید بر او درود فرستید و سالم 
گرا   اسالم؟ص؟ گرد  نهاد  و تسلیم دّ برابر فر ا  - 2 ، هاح ادا و پیا بر 

ِفِی<سورۀ نساء آمده است:  35چنانچه در آیه  ِجُهوا ِيَّ ا ِلَّ ُِثم َّ ...ِ ًجاِݡ رَّ ِحَّ ْنُفِسِهْم اِِاَّ ِمم َّ

                                                           

 «.سبح»ماده  ،. العین1
 .332، ص 93؛ بحاراالنوار،   293 -295، ص7  ،شنامه جهان اسالم. دان2



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    40 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

یًما َِ ْس ُمواِتَّ ِ َ ُِیسَّ ِوَّ ْیتَّ ضَّ که به داوری تو، تن ده»؛ >قَّ کسان  هستند  ند و حت  مؤمنان 
گردند کمترین ناراحت  نداشته باشند و تسلیم مطلز   1«.در دل از ق اوتت، 

 تسهیل
کرد »، در لغت به معنای: «تسهی » کرد ، آسا    است. «سه  
له ۀهمفز»که بره آن  «تسهی  همزه» فه   س  تلففظ همفزه اسفت، بفین »گوینرد،  نیر  م  « ل

گرفته است کرس  همزه قراّ  که پایه و  ِ، مانند: «همزه و بین حرف  
ْ
أ نِْس،ُِمْؤِرَّ  .ُهمِبئِِْمن،ِاَّ

 = ِادغام َتشدید
وح  »، در لغت به معنای: «تشدید»  است. «کرد ،   کم سااتن ق 

ففف» انند دندانۀ سفین ثال ت  است »و در اصطالح قرائت:  کفه بفاالح هفر حرفف  « ففففف 
د تلفظ     .«گردد گذاشته شود، آ  حرح به صوّت  شد 

ففف»این عالمت کلمۀ  «شففف »ابتدای دندانۀ شین غیر آخر «ففففف  د   »از ابتدای  گرفته  «ش 
گذاشته ۀدندانها و دنباله آن حذف  شده، نقطه ررر ) اند آن را باق   (     شر     رررررف  .2َشدفَ

ررررر»عالمررت ایررن  کرره در اصررل دو حرررف برروده و در  ، روی حروفرر  قرررار م «رررررف گیرررد 
کن و برار  یلدیگر ادغام شده باشند، در این صورت این حرف باید دوبار )بار اول سا

تمحلم و با  ،دیگر متحر ( با هم )بدون مل  و فاصله(  3خوانده شود. ِشدف
ففففف»حرف دارای این عالمت  د»را  «فففففف   گویند. م  « شد 

 َتصدیق
کففرد ، بففه ّاسففت  و دّسفف» ، در لغررت برره معنررای:«ت ففدیر» گففواه   ت بففاوّ  ا فففح 
 است. «داد 

گففواه  داد  بفه ّاسفت  و دّسففت بفود  آیففات »و در اصرطالح قرائرت:  کفرد  و  بففاوّ 
گفتن جمل ق   ۀتالوت شده با  د  ِل ل  ص   .«الد  یم اهللل الد 

                                                           

 .437، ص37. تفسیر نمونه،  1
 .230ص ،دلیل الحیران ؛50ص ،. المحلم ف  نقط المصاحف2
د باید دقت نمود تا تغیبری 274، ص3  ،نشرل. ا3 وجود  در صفات ذاتر  حرروف بره؛ )در تلف  حرف مشدف

 نیاید، توضیح ببشتر در مبح  ادغام آمده است(.
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کالم خداوند است و آن که  قرآن،  خوانیم در واقع خدای مهربان با مرا  قرآن م گاه 
کالم وح ، خود را  گوید، ادو اقت ا م  سخن م  که هنگام تالوت یا شنیدن  کند 

کنیم و به مناسربت معنرای مخاطب آیات اِ  ل  له  ببینیم و در معنای سخنانش ت مف
کنیم. آیات، سخنان شایسته گفتگو با مروردگارمان شرکت   ای بگویبم و در 

گرام  اسالمدر روای  ؟مهع؟طهارت و عصمت ببت واهل ؟ص؟ات مختلف از مبامبر 
که آیات قرآن باید باتوجه به معنای آن خوانده شود و اذکاری  سفار  شده 

گفته شود، از جمله وقت  آیه  ِ<متناسب با آن آیات،    ِ ِباَّ ِفَّ ب ِِآالَِّءَّ ُِکِِءِرَّ ِمَّ بَِّاُِتکَّ را  >اِنِِذ 
ئِِلاِ»د: ررررکنید، بگویب رار م رررتل ِِمنِءالا یء  ِِبشَّ ِاُِِكَّ ِب  ِرَّ ُبَِِّ ، و یا با خواندن آیات «ِذ 
ِِآيَِّ< هَّ ي ُ ِالن َِّاَّ ِِآيَِّ<و  >اُسِا هَّ ي ُ ِال ِذِِااَّ ِءَّ نُِينَّ ی»بگویبد:  >واامَّ ب َّ ِلَّ ناِكَّ ب َّ  ۀو یا با خواندن سور «رَّ
ِ»، بگویبد: «شمس» قَّ دَّ ُسوُلُهِِصَّ ِرَّ قَّ دَّ  1.«اهلُلِوِصَّ

که در پایان قرائت، جمله  جاری شود   را بر ابان «ت دیر»از جمله سفار  شده 
گفررتن  ِ»و برره درسررت  و راسررت بررودن آیررات تررالوت شررده بررا  قَّ ــدَّ ِِصَّ ظــیمِلــاهللِالعَّ ِالعَّ ، «ی ُ

 گواه  داده شود.
گرام  اسالم ابن عباس نقل م  که مبامبر  در جواو سؤال عالم یهرودی  ؟ص؟کند 

که از ح رت خواسته بود تا آغاز و ختم قرآن را به او خبر دهد، ح رت  )ابن سالم( 
ْحِِاهلِلِِِبْسـِمِ<فرمودند: آغاز قرآن  ِحِِِنِمِ الـر َّ ِ»یران و خرتم قررآن او پ >یمالـر َّ قَّ ـدَّ ِِاهلُلِِصَّ ِلـی ُ ِالعَّ

ظیم  2است.«ِالعَّ
فرمایرد: یعنر   ( در توضیح این فرراز م 232مه مجلس  در پایان حدی  )صعالف 

که ختم  کالم خداوند باشد.س اوار است   قرآن، با تصدیز 

 َتغلیظ
کلمره «غلیظت  » کفرد  و دّشفت » اسرت و بره معنرای: «تف فیم»، مترادف با  غلفیظ 
 است. «کرد 

کرد  الم جالل»و در اصطالح قرائت:  ِا< ۀدّشت و پر حجم ادا 
 .«است >هللݗَّ
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کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    42 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

کرم حجرم لَ ِف سَت از حروف ُم ، «حرح الم» ه است و در اصل باید به صورت ناز  و 
گردد. و  ـهلل< ۀالم جاللف»آن، تنهرا در  «تغلیظ»ادا 

کره حرکرت «اسفت >اݗَّ . بره شررط آن 
 باشد. «فت ه یا ضمه»حرف قبل از آن 

گود شده و فضفاح حلفر، تنف  و صفداح »، «هنگام تغلیظ الم جالله» وسط زبا ، 
کشیده    کام باال  ِنند: ؛ ما«شود حرح به طرح  مَّ تَّ ُسوُلِِ-اهلُلِِِخَّ  .اهلِلِِرَّ

 َترقیقخیم و َتف
ف یم» کرد »، در لغت به معنای: «ت   است. «بزّگ داشتن و دّشت و پرحجم 

کرد  صداح حرح »و در اصطالح قرائت:  که  بهاست دّشت و پرحجم ادا  طورح 
 .«دها  اح صداح آ  پر شود

کشیده شده و  کام باال  حرف به صورت درشت در هنگام تفخیم، صدا به طرف 
 گردد. و مرحجم تلف  م 

رقیر» کرد »، در لغت به معنای: «ت  کرد  و ناحک و کم حجم   است. «ّقیر 
کرد  صداح حفرح»و در اصطالح قرائت:  ، بفه طفورح اسفت ناحک و کم حجم ادا 

 .«که دها  اح صداح آ  پر نشود
کشیده شده و حرف به صَترقیزدر هنگام  کام پایبن  ورت ناز  و ، صدا به طرف 

 گردد. کم حجم تلف  م 
رقیر»  :«بر دو نوع است ت 
رقیر» -3 کرردن حررف مفتروح اسرت« فتوح ت  کم حجم ادا   َترقیرز، ماننرد : ناز  و 

ِا<راء و الم جالله 
 .>هللݗَّ

رقیر» -2 ای  باشرد، پرس هرر امالره : همان اماله با انرواس مخرتلفش م «غیر  فتوح ت 
 ماله نیست.  اِ َترقیقاست ول  هر  َترقیز

 َتَفّشی
ش  » ف   است. « انتشاّ و پ ش شد»، در لغت به معنای: «ت 

انتشففاّ و پ ففش شففد  هففوا دّ سففطح زبففا  اسففت، هنگففام »و در اصررطالح قرائررت: 
 .«تلفظ حرح شین

کره شریار داده شرده، بره سرقف دهران «هنگام تلفظ شین» ، وسرط ابران در حرال  
 کند. پخش و جریان مبدا م ن دیک شده و هوا از داخل، روی سطح ابان، 
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 َتقلیل
کاستن» :، در لغت به معنای«تقلی » کرد  و   است. «کم 

 .«است حبف  کل  ۀ التح و اِ تلفظ الف بین ف  »و در اصطالح قرائت: 
 .«است تلفظ الف  دح به صوّت ناحک و کم حجم»به عبارت دیگر: 

گذشررته، عبارت کررار برده علمررای  از جملرره: انررد،  هررای مختلفرر  برره جررای آن برره 
 غیر خالصه. ۀمالطیفه، اِ لَ  ۀمالعیفه، اِ َض  ۀمالی، اِ غر  ُص  ۀمال، اِ َترقیزلطیف، تَ 

 کبیرتَ 
کرد »، در لغت به معنای: «تکبیر»  است. «بزّگ داشتن، و به بزّگ  یاد 

گفتن »و در اصطالح قرائت:  کرد  اداوند با  ِا<به بزّگ  یاد 
ِاَِِّهلُلِݗَّ  .«است >ٌربَِِّْ

گون  در باو«   و ر» ۀریش گونا کبرار»های  در قررآن فرراوان « کبر، استلبار، تلبر، ا
کار رفته، اما  ِبِ < 1بار آمده است تنها یک «تکبیر ۀواژ»به  کَّ ْکٌِِْرُهِوَّ  2.>یًٌرابِِتَّ

خداونررد را بسرریار برره »دهررد  دسررتور م  دطور مؤکرر در ایررن آیرره خداونررد برره مبررامبر برره
کرن مفهرومش اعتقراد بره ب رگر  مروردگرار اسرت، نره تنهرا برا ابران مسرلما  ، «ب رگ  یراد 

ِا<گفتن 
ِاَِِّهلُلِݗَّ  .> ٌربَِِّْ

کففه بففه »، «اثتقففاد بففه بزّگفف  اداونففد»معنررای  برتففر دانسففتن اداونففد اسففت اح آن ففه 
  3.«دوصف آی

مسررتحب اسررت، قرراری و  ،طبررز روایررت حفرر  از عاصررم، و بنررابر رو  مشررهور
رح »مستمع از ابتدای سوره  سروره اسرت،  22کره « سروره نراس»ترا انتهرای قررآن « ال فُ

 بگویند.« تلبیر»پس از ختم هر سوره 

یر  َتکر
کرد »، در لغت به معنای: «تکفیر»  است. «تکراّ 

 .«تلفظ حرح ّاء حلفحش سفزبا  است برا»و در اصطالح قرائت: 
                                                           

 .20، ص1  ،. دانشنامه جهان اسالم1
 .333. اسراء/2
 .333، ص32  ،. تفسیر نمونه3
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 ۀار رفررت و برگشررت سررریع( سرررابان در برخررورد بررا لثرر، از لرررز  )تلررر«حففرح ّاء»
 گردد. ی باال تولید م ها اندند
گرر آورده نشرود، حررف راء «کفیرت  » ، صفت ذات  و جدا ناپرذیر حررف راء اسرت و ا

ویژه در هنگام ساکن و مشدد بودن، باید  شود، اما از تلرار اضاف  آن، به شنیده نم 
،ِجلوگیری شود، مانند:  اْ ُ ْرُِاْرِسلَّ ِ،ِفَّ

ْحمِ اݗَّ ِحِِِنِلر َّ  .یمالر َّ

 الوتتِ 
را از آن رو  «اواند »است و  «اح پی یکدیگر آ د »، در لغت به معنای: «الوتتِ »
که  م  «الوتتِ »  .«آیند حفوح اح پی یکدیگر   »گویند 

 1.«اواند  قرآ  و اندیشید  دّ  دان  آ  است»و در اصطالح قرائت: 
که باالترین آنها حز تالوت آن است. «تالوت قرآ »  دارای مراتب  است 
ِذِ<

ُهِال َّ ونَّ َُ ْت ِيَّ ابَّ اُ ُمِاْلِکتَّ ْینَّ اتَّ ِءَّ ِتِِِوِينَّ ق َّ ِتِهِلَِّحَّ ِِتوَّ ِِبِهُِاوِئٰٓلِ   ُِيْؤِمُنونَّ  2.>كَّ
که فرمرود:  در حدیث  از امام صادق؟ع؟ در تفسیر این آیه م  منظرور ایرن »خوانیم 

که آیات آن را به دقت  کنند و به احلرام آن عمرل است  بخوانند و حقایز آن را در  
های آن  های آن ترسرران باشررند، از داسررتان هایش امیرردوار و از وعیررد کننررد و برره وعررده

گردن نهند و نواه  آن را بپذیرند... گیرند، به اوامر    3«.عبرت 
کرالم ِالهر ،  در برخ  آیرات قررآن و در بسریاری از احادیر  بررای ترالوت و قرائرت 

کره اجمراال  بره آداو ظراهری و براطن  تقسریم م آ شروند، بررای اطرالس  دابی ذکر شده 
کریم، نوشتۀ مؤلف مراجعه فرمائید. کماو آداو و احلام تالوت قرآن   ببشتر به 

 َتنوین

که هنگام تلفظ دّ آار بدض  اح اسم»: «تنوین» کن حائدح است  آیفد  ها    نو  سا
کاابت نوشته نم   4.«شود ول  دّ 

                                                           
 .77. دانشنامه جهان اسالم، ص 1
 .322/. بقره2
 .432، ص 3. تفسیر نمونه،   3
کن بر دو قسم است». در ابان عرو 4  «:نون سا
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که نوشته نشده ول  اوانده   »به عبارت دیگر:  کن حائدح است   .«شود نو  سا
فففف  است»: «نشانۀ آ »و  ففففففݩٌ فففففففݭݭݭݭ  ه فففففݦݦً کسره و ضم   .«تکراّ شک  حرکت فت ه، 

کره در نگرار   کن  اسرت  این تلرار شلل حرکت )تنوین(، نشانگر تلفف  نون سا
 و بر سه قسم است:نوشته نشده، ول  باید خوانده شود 

ررررر». تنوین فتحه 3 ًةِ  ، مانند:«ررررررݨ  ْحمَّ ِْنِِِِرَّ ةَّ ْحمَّ  رَّ
کسره2 ررررر». تنوین  ِ  ، مانند:«رررررݨݨݨݨݨݨݭݭݭݭٍ ة  ْحمَّ ِةِْنِِِِرَّ ْحمَّ  رَّ
ه 3 ِ  مانند:« رررررررررٌ ». تنوین ضمف ة  ْحمَّ ُةِْنِِِِرَّ ْحمَّ  رَّ

 َتهلیل
هلی »  است. «باال برد  صدا»َهَلَل، در لغت به معنای:  ۀ، از ماد«ت 

ِل ِاِِآِلَِّ<گفتن »و در اصطالح قرائت:  ِِهَّ
 .«است >هللاِاِال َّ

ه»این جمله « ۀتراشیده شد»مصدر منحوت  ل  یل   1است. «ه 
ِل ِاِِآِلَِّ<گفتن  ِِهَّ

 مهمترین شعار توحیدی اسالم است. >هللاِاِال َّ
ِل ِاِِآِلَِّ<درمنابع حدیث  وتفاسیر، ِِهَّ

کلم ها و با نام >هللاِاِال َّ التوحید،  ُة اوصاف  چون، 
کلم   ُة کلم  2الوثق ، معرف  شده است. ُة الطیبه و العرو  ُة االخالص، 

گفتن تلبیر از سروره ضرح  ترا نراس، مسرتحب دانسرته شرده،  که  در قرائت قرآن 
ِل ِاِِآِلَِّ<گفتن  ِِهَّ

 نی  مستحب است. >هللاِاِال َّ
 توحید مصاحف

گردیدیکسا  »: «توحید   احف» که دّ ح ا  ثثما  انجام   .«سازح   احف 
کننرد خط و نگار  در صدر اسالم، فاقد نقطه و عالمت حرروف و  ۀهرای تعیربن 

گاه  خود م  کاتبین وح  بر حسب چیرگ  و آ نوشتند و برر  کلمات بود و هر یک از 
                                                                                                                                        

کن اصل »الف(  کلمه م «: »نون سا که ج ء اصل   کن  است  به صورت حرف نرون نوشرته «. باشد نون سا
ْنِشود و همیشه خوانا است؛ مانند:  م  سَّ  .حَّ

کن زائد»و(  کلمه نم «:»نون سا که ج ء اصل   کن زائدی است  خاطر  ها به در بع   وقت«. باشد نون سا
کمابرت گر ها اضرافه م  عوامل  در آخر بع ر  از اسرم کلمره اشرتباه نشرود در  ردد. بررای اینلره برا نرون اصرل  

اْبِشود؛ مانند:  نویسند و تنها در حالت وصل  خوانا است و در حالت وقف  خوانده نم  نم  ت  ِِ ِ=ِ اب   ِکت 
 .733، ص1  ،. دانشنامه جهان اسالم1
 . همان.2
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گردیررد تررا بررر سررر قرائررت  همرران اسرراس نیرر  برره دیگررران م  آموختنررد، مرررور زمرران باعرر  
کررس قرائررت خررود را صررحیح و قرائررت  بع رر  کلمررات اخررتالف پدیررد آیررد و هررر  از 

کند. و اختالف و درگیری ببن مسلمانان به وجرود آیرد؛ ایرن امرر  دیگری را غلط تلق  
)براسرراس را  «قففرآ  واحففد و یکسففان »عثمرران را بررر آن داشررت تررا بررا مشررورت صررحابه، 

که مهاجر کند و بره عنروان شنیده بودند ؟ص؟انصار از مبامبر ین وقرائت   قفرآ  »( تهیه 
که براسراس آن قررآن بره  « رج  که همه موظف شدند  کند، و از آن به بعد بود  معرف  

که برخالف این قرائت بود جمعها آنقرائت بپردازند و قر آوری و از ببن برده شرد؛  یی 
 1شود. یاد م  «توحید   احف = یکسا  سازح   احف»عنوان  از این واقعه به

ط  َتَوّسُ
ط» س ل و   است. «اثتدال و  یانه بود »، در لغت به معنای: «ت 

 :«به دو  دنا آ ده است»و در اصطالح قرائت؛ 
ح به  قداّ چهاّ حرکت»: «طتوس  » -3  .«کشش حفوح  د 

، «مرردف و قصررر»  در بحرر کرره برره آن « دو حرکررت»، حررداقل مقرردار مرردف « َقصررر»اسررت 
کره در ذات دم مدف اضاف  است و عبه معنای و گویند  م  این همان مقداری اسرت 

 حروف مدی نهفته است.
 ، کثر مقدار مدف که به آن « شش حرکت»و حدا و به معنای گویند  م « طول»است 

 ترین مقدار مدف غیر طبیع  است. حداکثر و طوالن 
که  باق  م  که به آن  «چهاّ حرکت»ماند حد وسط این دو مقدار   «طتوس  »است 

 حدف وسط )میانه(، قصر و طول است.به معنای و گویند  م 
 «ةو الرااو ةبین الشد  »: «طتوس  » -2

تبع   از حروف دارای صفت  و برخ  دیگر دارای صرفت رخروت اسرت،  ِشدف
رع»اما پنج حرف  م ن  ت، نه صفت «ل  خوت، بلله ببنراببن هسرتند از دارند و نه رِ  ِشدف

فف»، از اصررطالح «بینففابین »ایررن رو بع رر  از علمررای تجویررد، برره جررای تعبیررر   «طتوس 
کرده که به معنای حدف وسط )میانه(،  استفاده  تاند   و رخوت است. ِشدف
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 «اءب  ق سمت  »

 

 ث = ثاء
 ، چهارمین حرف از الفبای ابان عرو است.«ث»حرف ثاء 

ح ثنایففا هففا ا بففین سفففزبا  و سفر دنففد»و مخررر  آن:  «حفففوح ِلثفوح»، از «حفرح ثففاء»
 گردد. تولید م  آنهاکه با دمیدن هوا از میان  «است
یشر :«هنگام تلفظ حرح ثاء» ابران پرایبن  ۀانتها و ر

کام باال جردا م  (ِاسِتفالآمده ) باشرد  و سطح ابان از 
( و بررردون ارتعرررا  تارهرررای صررروت  )َهمرررس( ِانِفتررراح)

کرام  هوای بازدم با حالرت سایشر  )رخروت( بره طررف 
کشرریده شررده و برره صررورت  کررم حجررم پررایبن  نرراز  و 

های ثنایررا برره  ( از ف ررای سرررابان و سررر دنرردانَترقیررز)
مفففس، »، دارای صرررفات: «حفففرح ثفففاء»شرررود )َنفررر (. از ایرررن رو  ببررررون دمیرررده م  ه 

فد و ِانِفتاح، ِاسِتفالّاوت،  رقیر، ن  ،ِثَِّاست؛ مانند:  «ت  ْثٌِربَّ  .اِلْثِيَّ
 ۀگوینرررد بررره جهرررت ن دیرررک برررودن مخرررر  آن بررره لثررر م  «ثفففوحلِ »را  «حفففرح ثفففاء»
شُرُجِ» ،ی باالها اندند ِيَّ رف  ِاِِِمنُِقرِبِِحَّ

ها برخروردی  ، و سرابان، مستقیما  با لثره«هثَِّلل َّ
که توضیح ببشتر آن در اصطالح   خواهد آمد.« ِلثوی»ندارد 

ث  »را  «حففرح ثففاء» باشررد، در  گوینررد یعنرر  دارای سرره نقطرره م  نیرر  م  «ثففهل   حففرح  ل
 باشند. که دارای یک و دو نقطه م « تاء»و « باء»مقابل دو حرف 



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    41 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

 َثنایا
ه»، جمع «ثنایا» ِنی   است. «دوتایی»، در لغت به معنای: «ث 

کفه دو تفا دّ بفاال و دو تفا دّ پفایین دّ ها ا دند»و عبارت از:  ح تیز جلفو دهفا  اسفت 
 باشند. . و مجموعا  چهار عدد م «داّندکناّ هم قراّ 

گفترره  «ح پففیشهففا ا دنففد» ،ی ثنایررا و رباعیرراتهررا اندنررد ۀدر فارسرر  برره مجموعرر
 شود. م 
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مج  ق سمت  »  «ی 
 

 ج = جیم
 پنجمین حرف از الفبای ابان عرو است. « »حرف جیم 

وسط زبا  و قسفمت  قابف  آ  اح »و مخر  آن:  «جفححفوح ش  »، از «حرح جیم»
کام( است  .«سقف دها  )س ت 

انتها و ریشه ابان پایبن  «:هنگام تلفظ حرح جیم»
( و بخش جلویی وسرط ابران بره سرقف ِاسِتفالآمده )
کرام( متصرل م قسرمت دهان ) گرردد، هروای  سرخت 

کررام َجهررربرازدم بررا ارتعررا  تارهررای صروت  ) ( برره طرررف 
کررم حجررم  کشرریده شررده و برره صررورت نرراز  و  پررایبن 

مخر  آن، حبس و با جدا شدن وسط (، پشت َترقیز)
تابان از سقف دهان )قلقله( برا حالرت انفجراری ) گرردد، از ایرن رو  ( تولیرد م ِشردف

هر»، دارای صفات: «حرح جیم» ت، ج  رقیفر، قلقله و 1ِانِفتاح، ِاسِتفال، ِشد  اسرت؛  «ت 
ْشُرجمانند:  ْ ِر ،ِنَّ  .تَّ
فجفح»را  «حرح جفیم» کره  گوینرد، بره م  «ش  شفکاح بفین وسفط »خاطر مخرر  آن 

کففام بففاال اسففت و عرررو برره شررلاف برربن دو چیرر ، شررجر  «زبففا  و قسففمت  قابفف  آ  اح 
 2گوید. م 

                                                           

ابان پایبن  و سطح  ۀچسبد ول  انتها و ریش . در تلف  حرف جیم، هرچند وسط ابان با سقف دهان م 1
کام باال جدا م   رو دارای صفت انفتاح است. باشد از این آن با 

 .333، ص9  ،جهان اسالم ۀ. دانشنام2



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    50 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

 ُجزء
زء»  است. «ب ش و قسمت  اح یک چیز»، در لغت به معنای: «جل

نفف  اح قففرآ  اطففالق   »و در اصررطالح قرائررت:  شففود، یففک قسففمت اح  بففه ب ففش  دی 
 .«س  قسمت

ت تقسیم  اختالف است. ،ج ء و زمان آن بندی قرآن به س  در رابطه با علف
کمرراو زنرردگ  مسررلمانان اسررت و همرر کررریم، قررانون اساسرر  و  مسررلمانان  ۀقرررآن 

ویژه در نمازهای روزانه به قرائت قرآن بپردازند، و این قرائرت  روزه به وظیفه دارند همه
برحرررذر  نباشرررد و از تنرررد خوانرررد بایرررد بررره صرررورت شرررمرده و مفهررروم، همرررراه برررا تفلرررر

گرامر  اسرالمقفُ َح داشتند، برای تَ  م  و  ؟ص؟ز ایرن هردف، روایرات متعرددی از مبرامبر 
که قرآن را در یرک مراه  که از عموم مسلمانان م  1وارد شده ؟مهع؟اطهار ۀائم خواستند 

کنند، از این رو علمای قرائت، قرآن را به س  قسمت تقسیم و نام هر  )س  روز( ختم 
گردید.با بندی  نامیدند و این تقسیم«  ءُج »قسمت را   استقبال مسلمین مواجه 

کر کیرد در خرتم قرررآن در مراه مبرار  رم رران  ه مراه نرر ول علرت دیگرر آن، سررفار  ا
که در ماه رم ان یک ختم قرآن  قرآن است، و مسلمانان خود را موظف م  دانستند 

کرده اند تا هرر روز یرک قسرمت  داشته باشند، از این رو قرآن را به س  قسمت تقسیم 
گردد.)ُج    ء( آن تالوت 

کررار ابرری و بع رر  ایررن تقسرریم  هررر( 344عثمرران عمررروبن عبیررد )متوفررای  بندی را 
 330هر(، قرآن به تعداد ایام سال 351که به دستور منصور عباس  )متوفای دانند  م 

کره م  کرده تا راهنمای افرادی باشد  خواهنرد قررآن را در یرک سرال حفر   روز تقسیم 
 2کنند، نامبرده نخست قرآن را به س  ج ء و سپس هر ج ء را دوازده قسمت نمود.

 جمع قرآن
کنفاّ هفم قفراّ داد  اجفزاح آ گفردآوّد  »، در لغرت بره معنرای: «جم »  «چیفزح بفه 

                                                           

حفاظررره و  ة)النررروس العشررررون فررر  معرفررر 74ص ،3االتقررران؛  ؛ 3،4،9، ح132، ص4،  ة. وسرررائل الشررریع1
 رواته(.

اء،   ؛330، ص3. التمهید ف  علوم القرآن،  2  ،دانشرنامه جهران اسرالم؛ 379، ص3به نقرل از جمرال القررف
 .229، ص30 



 
 
 

 
 53     «یمقسمت ج»

 

 است.
و حفررر  آن از  «جفففا هاح قفففرآ  دّ یک گفففردآوّد  سفففوّه»بررره معنرررای:  «جمففف  قفففرآ »

 .است مراکندگ 
کاّ ّفته است:  واژۀ جم  قرآ  براح دو  دنا به 

اظ قرآ »رو به  ، ازاین«ها آورح وحفظ قرآ  دّ سینه جم ». 3 اعل القفرآ »، «حف  م  ، «جل
که قرآن را در سینهگفت نی  م  کسان   کرده های خود جمع ند، یعن    اند. آوری 

گرام  مبامبر اسرالم؟ص؟ اسرت و آن ح ررت دیگرران  اولین حاف  قرآن، شخ  
کرد، و اصرار داشرت ترا صرحابه قررآن را بره خراطر  را نی  به این امر دعوت و تشویز م 

که قراری و حراف   بسپارند و برای آموز  قرآن به تازه مسلمانان، از وجود آن صحابه 
 1کردند. قرآن بودند، استفاده م 

اع القفرآ » ،«کاتبین وح »، و به «ها آورح و نگاّش قرآ  دّ ص یفه جم ». 2 م   «جل
کل قرآن را به صورت ملمروو در یک نی  م  که  کسان   آوری  جرا جمرع گفتند، یعن  

 اند. کرده
که به تدریج بر آن  مبامبر اکرم؟ص؟ عده کار نگار  آیات قرآن   ای از صحابه را به 

گماشته بود و با عنوان  ح رت نازل م  افاب وحف »شد،  شردند، آن  شرناخته م  «کل
که نرازل م  گردیرد، فرورا   ح رت با دقت و اصرار زاید الوصف ، هر قسمت از قرآن را 

کاتبرران وحرر  را اح ررار م  داشررت تررا نگررار   ه نوشررتن آن آیررات، وا م کرررد و برر ایررن 
 2قرآن، پشتوانه و پشتیبان حف  قرآن در حافظه مسلمانان باشد.

 و َهمس َجهر
هر»  .است «آشکاّ بود  و صداح بلند»، در لغت به معنای: «ج 

کففه دّ اثففر نزدیففک شففد  و »و در اصررطالح قرائررت:  صففداح آشففکاّ و بلنففدح اسففت 
جفیفففا  آحاد نففففس(، هنگفففام تلففففظ حفففرح بفففه وجفففود اّتدفففاش تاّهفففاح صفففوت  )و ثفففدم 

 .«آید   
                                                           

 .337، ص 2. صحیح بخاری،   1
 .33، ص 3به نقل از تفسیر برهان،  ؛ 71. مژوهش  در علوم قرآن، ص 2



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    52 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

هففرصفففت » ان بففاب و ثففدم جفیففا  آحاد نفففس دّ هنگففام تلفففظ حففرح »، باعرر  «ج 
کرره دسترسرر  برره تارهررای صرروت  نداشررته ، ازایررن«گففردد    گذشررته  اند، در  رو علمررای 

رنِحِاِِ»اند:  گفته َجهرتعریف  طِقِِِ ِباُسِجَّ ِالن ُ سِِعندَّ فَّ وفالُحِبِِِالن َّ  1.«ر
هففرحفففوح داّاح صفففت » جهففوّه»را  «ج  گوینررد. هجررده حرررف دارای ایررن  م  «  

زُنِقارِِ»صفت هستند و در عبارت  ِوَّ ُظمَّ ِعَّ    ِِ ِِجه َّ ب  ََّ ِذ ِطَّ ض    جمع شده است. 2«غَّ
مس»  است. «  ف  بود  و صداح آهسته»غت به معنای: ل، در َجهر، ِضد «ه 

که بر اثر دوّ شفد  و ثفدم  اح است صداح   ف  و آهسته»و در اصطالح قرائت: 
 .«آید ، هنگام تلفظ حرح پدید   «و جفیا  آحاد نفس»اّتداش تاّهاح صوت  

مفففس» ففففیفففا  آحاد ن  ج  »، باعررر  «صففففت ه  ، «گفففردد س دّ هنگفففام تلففففظ حفففرح   ف 
که دسترس  به تارهای صوت  نداشته ازاین گذشته  اند، در تعریف َهمس  رو علمای 
ِ»اند:  گفته ِجَّ فَّ طِقِبِِلِعنِدِاِِسِرياُنِالن َّ وفن ُ  3.«الحر
هموسفففه»را  «حففففوح داّاح صففففت همفففس» گوینرررد. ده حررررف دارای ایرررن  م  «  

ِ»صفت هستند و در عبارت  تَّ کَّ ِسَّ شص  ُهِشَّ ث َّ حَّ  جمع شده است. 4«فَّ

 َجوف
وح»  است. «درو  و فضاح اال »، در لغت به معنای: «ج 

کفه   ف   فضاح افال  حلف»و در اصطالح قرائت:   اففو  حففوح ر و دهفا  اسفت 
 .«باشد ح   د     

ححفوح    » ، شامل سه حرف الف ماقبل مفتوح، یراء سراکن ماقبرل ملسرور و «د 
کن ماقبل م موم است؛ مانند:  اواو سا اُتو ِی،ُِنوِحیهَّ  .ءَّ

ح» نرر  از  :«هنگففام تلفففظ حفففوح  ففد  صرردای حرررف برردون تلیرره بررر قسررمت معیف
رررم، در تمررام  ف رررای حلررز و دهررران، برره صرررورت نرررم و آسررران امترررداد  دسررتگاه تللف

                                                           

 .14ص ،القرآن اللریم ةاحلام قراء ؛23ص ،د القرآن. البرهان ف  تجوی1
کوشا.2  . ب رگ است جایگاه و من لت قاری با طراوت و شاداو، جستجوگر و 
 .14ص ،القرآن اللریم ةاحلام قراء ؛23ص ،. البرهان ف  تجوید القرآن3
کرد، ساکت شد.4  . پس شخص  او را تشویز 



 
 
 

 
 53     «قسمت حاء»

 

ولین» آنهایابد، از این رو به  م  گفته م  «حفوح  د   شود. نی  
 
 
 

 «اءح ق سمت  »

 ح = حاء
 ششمین حرف از الفبای ابان عرو است. «ح»حرف حاء 

نفاح  ۀوسط حلر و دّ      دری ف»و مخر  آن:  «لق حفوح ح  »، از «حرح حاء»
 .«است
ابان پایبن  ۀانتها و ریش :«هنگام تلفظ حرح حاء»

کام باال جردا م ِاسِتفالآمده ) باشرد  ( و سطح ابان از 
کشریده شرده و  ۀ(، دریچِانِفتاح) کم  بره عقرب  نای، 

سازد، هوا بازدم بدون  ف ای حلز را به هم ن دیک م 
صرروت  )َهمررس( بررا حالررت سایشرر  ارتعررا  تارهررای 

ه( به دیواره گرفتگ  )ُبحف هرای حلرز  )رخوت( همراه با 
کم حجم ) حفرح »گرردد؛ از ایرن رو  ( تولید م َترقیزکشیده شده و به صورت ناز  و 

مس، ّاوت، »، دارای صفات: «حاء ه و ِانِفتاح، ِاسِتفاله  رقیفر، بل   ماننرد:  ؛اسرت «ت 
لَِّ د،ِفَّ ْحمَّ  .تْحِاَّ
یعنررر  بررردون نقطررره نیررر   «حفففاء غیفففر  نقوطفففه»و  «لفففههم  حفففاء  ل »را  «حفففرح حفففاء»
یعنرر  « قوطرهخرراء من»و « خرراء معجمره»کرره بره آن « خراء»گوینرد، در مقابرل حرررف  م 

گفته م  نقطه  شود. دار 

 ظحاِف 
کننفده، نگهداّنفده، »، در لغت بره معنرای: «ِحفظ»، اسم فاعل از «حافظ» حففظ 

اظ»است، و جمع آن:  «نگهبا  و نگهداّ ف  ف  ه»و  «حل  باشد. م  «ح 



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    54 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

 .«که قرآ  ّا اح بر داّداست کس  »و در اصطالح قرائت: 
های آمروز  و انتقرال  در جامعۀ عرو صدر اسالم، حف  یل  از مهمترین شیوه

 دانش بود.
کنررار  کررریم از تحریررف، در  گرامرر  اسررالم؟ص؟ برررای حفرر  و صرریانت قرررآن  مبررامبر 

های خرود نیر  اقردام  ت بره حفر  قررآن در سرینهخواسر نگار  قرآن، از مسرلمانان م 
کننررد و برررای تشررویز ببشررتر، عررالوه بررر ببرران ف ررایل معنرروی و پررادا  خداونررد برره 

کرره از حفرر  ببشررتری  حافظرران قرررآن، مسرراولیت اجتمرراع  را برره افرررادی م  سررپرد 
کثیررری از اصررحاو، در زمرران حیررات آن  برخرروردار بودنررد. ایررن امررر سرربب شررد جمررع 

کل کثیرِر حافظران قررآن باعر  شرد  ح رت، حاف   کرریم شروند و وجرود جمرع  قررآن 
کند. یاد  کم یا ا  کس  نتواند حتف  حرف  را در قرآن، 

ت و یررک عبررادت برر رگ همیشرره در میرران » مسرر لۀ حفرر  قرررآن برره عنرروان یررک سررنف
کمراو، تلثیرر و در  مسلمانان بوده و هست، حت  پرس از آنلره قررآن بره صرورت یرک 

رر گردیررد و حتف کرره سرربب شررد ایررن همرره جررا پخررش    بعررد از مبرردایش صررنعت چرراد 
گردد، باز هم  کماو به عنوان مرنسخه کشورهای اسالم  چاد و نشر  کماو در  ترین 

کرد، به  حف  قرآن به عنوان یک سنت دیرینه و افتخار ب رگ، موقعیت خود را حف  
که در هر شهر و دیار، همیشه جمع  حاف  قرآن بوده و هست  1«.طوری 

 )حافه( حافی
ح  » ۀ، بدون تشدید از ریش«حاح  » و  فف  » ۀبا تشدید، از ریش «حاح  »، و «ح  ف  ، «ح 

 است. «هر چیز ۀکناّ»هر دو در لغت به معنای: 
که دّ تلفظ حرح ضاد، نقش اساس   ۀکناّ»و در اصطالحات قرائت:  زبا  است 

 شود. گفته م  «حرٌح حاف  یا حاف  »، «حرح ضاد»رو به  ، از این«داّد
کنففاّ»: «ضففادحففرح » ح آسففیاح هففا ا زبففا ، بففا دنففد ۀاح براففوّد تففدریج  یکفف  اح دو 

 .«گردد هما  طرح تولید   
 حاّلٌّ ُمرَتِحل

فف    » ۀ، از مرراد«حففال  » ففه». و اسررت «شفف د ففففود آ ففده»، برره معنررای: «ح  ل  برره  «    
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 55     «قسمت حاء»

 

 است. «    نزول و ففود آ د »معنای 
ِ فف » رت  فف   » ۀاز مرراد « ل ح  فف  ثففن »اسررت،  «  فف  ۀکننففدتففرک » :، برره معنررای«ّ  ِاّت   

 .«جا ّفت اح آ »: ، یعن «المکا 
و ایررن برره خرراطر اخررتالف در نقررل  «بففه دو  دنفف  آ ففده اسففت» :در اصررطالح قرائررت

گرام  اسالم که از مبامبر   نقل شده است. ؟ص؟روایات  است 
ِ فف ݗ  ا»در منررابع اهررل سررنت، برره نقررل از انررس بررن مالررک،  رت  برره معنررای:  «ل ففال ل المل

که پس اح اتم قفرآ ، بالفاصفله اح ابتفداح قفرآ  »آمده، یعن :  «حاِ ت  فل اِتمل المل ݗ  ا» کس  
کند کرده»و مقدار آن را  «شفوع   1«.اند سوره حمد و پنج آیه از سوره بقره ببان 

ل فال  ݗ  ا»، ؟امهع؟و امام سرجاد و صرادقاکرم؟ص؟ ، به نقل از مبامبر و در منابع شیعه
ِ ف  رت  کففه اح اول قففرآ  شفففوع و تففا »آمررده، یعنر   «لفففاِتحل ال ففاِتمݗ  ا»برره معنررای  «المل کسفف  

 2.«کند پایا  قرآ  اتم   
که برنا ه روحانه بفراح قرائفت » :قدر جامع هر دو تعریف یل  است، یعن  کسان  

دهنرد و  کننرد و ترا پایران ادامره م  ، از اول قررآن شرروس م «قرآ  به صوّت  ن م داّند
 دهند. کنند و ادامه م  ره از اول قرآن شروس م پس از ختم قرآن، دوبا

 َحدر
دّ» گرفتن»، در لغت به معنای: «ح   است. «سرازیر شد  و سرثت 

کفه دّ »و در اصطالح قرائت:  اواند  قرآ  است به صوّت تند و سفی  بفه شفکل  
 3.«ّثایت قواثد ترتی ، الل  واّد نشود

ی، تبردیل  که حروف مردف کوتراه نگردنرد و در این رو  باید دقت شود  بره حرکرات 
ه ها از ببن نروند، از این رو  برای قرائت قرآن در نمازهای مسرتحبف  و همچنرین  غنف

 شود. حف  و مرور آیات حف  شده )توسط حافظان(، استفاده م 
 َحذف )ِاسقاط(

ذح» کرد ، اندااتن»، در لغت به معنای: «ح  کرد ، دوّ   است. «قط  
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کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    53 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

 .«براح آ  آوّده شود جایگزین  اینکه حرح،بدو  یکاندااتن »قرائت: ودراصطالح
  واّد حذح ثباّتند اح:

 ذح همزهح   -1
گوینرد، ماننرد حرذف یلر  از دو  نی  م  « ذوفه    ۀهمز»که به آن : «ذح همزهح  »

ِ»هم ه در عبارت  ِآشَّ ِءَّ
َّ
ُهِأ رَّ ُهِ»شود:  که خوانده م  «ْنشَّ رَّ ِْنشَّ آءَّ  .«شَّ

 وقف حذح -2
کلمفففه انفففدااتن حفففرح»: «وقفففف حفففذح» کفففه بفففر آ  وقفففف انجفففام  آافففر  اح اسفففت 
ِرْ ِ» :؛ مانند«گیرد    ْیء،ِبَّ ْوء،ِشَّ ْوِءسَّ که هنگام وقت حرف هم ه حذف شرده و  «ء،ُِقُر

ْوِ»به صورت:  ِرْ ،ُِقُر ْی،ِبَّ ْو،ِشَّ  شود. خوانده م   «سَّ
ِ<عبارت و یا مانند  مَّ اتِ ِآفَّ کمابت قرآن، بدون حرف یاء، نوشته شده  1>ینِِٮءَّ که در 

ـ< مَّ ـِآفَّ ات  ـ<شرود  در حالرت وصرل  خوانرده م « یراء»، ولر  ایرن >ِنِٮءَّ مَّ ــآِفَّ ات  ِِِنِٮءَّ ؛ >اهلُلِِ َّ
کره بردون حررف  کمابرت قررآن  اء براساس  اسرت، در هنگرام وقرف، « یراء»بع   از قرف

اتِ »و به صورت « حذف»را « یاء ملفوظ»  اند. خوانده «ْنِٮءَّ

 رفَح 
کناّ»، در لغت به معنای: «حرح»  است. «هر چیز ۀلبه و 

ن، »و در اصطالح قرائرت:  د و  دفی  فر ) شف   ق   کفه بفر   رجف   ل   صفدایی اسفت 
ح(  ّ )تقدیفح و فرضف ،  اننفد حففوح  فد  د  ق   انند حفوح حلق ، لسان ، شفوح( یا  ل

 .«تکیه داشته باشد
که بر یک  اح ب ش»به عبارت دیگر:  هاح دستگاه تکلم تکیه داشته  صوت  است 

 .«باشد
 بر دو قسم است:دّ زبا  ثرب، حفوح 

ّ باشند داّاح که هستند حفوف »«:اصل  حفوح». 1 د   ق  ر یا  ل ق    .«شک  و  رج   ل  
ففر» ق   کففه حفففوح »«:   ففر   ل   ففم  ن و  ش  فف  اسففت دّ دسففتگاه تکل  دففی   کففا   ل
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 57     «قسمت حاء»

 

 1.«شوند بیست و هشتگانه ثرب، هنگام تلفظ اح آ  ااّ    
دّ» ق   که  ش    کان  است »«:   ر   ل م نداّد و  ۀفرض   ن  دّ دستگاه تکل   دی 

ح است  2.«    افو  حفوح  د 
ح» م قطع نخواهرد  :«هنگام تلفظ حفوح  د  ن  از دستگاه تللف صدا در جای معیف

کنرد. از  ، نرم و آسان در ف ای حلز و دهان امترداد مبردا م حرفشد بلله صدای 
ولینحفوح    »این رو به این حروف،   شود. گفته م  «د 

کففففه داّاح شففففک  و   رجفففف   شفففف د »: «رثفففف حفففففوح ف  ». 2 حفوففففف  هسففففتند 
در  «تسففهی  شففده ۀهمففز»، ماننررد: «باشففند باشففند و بففین دو   ففر  دّ جفیففا     نم 

>ِ ــک  ِم ْع َّ
َّ
أ

َّ
در « الررف ِامالرره شررده»شررود و یررا  کرره برربن الررف مرردی و همرر ه تلفرر  م  >أ
يِ < ْ رَّ امَّ  شود. که ببن الف و یاء خوانده م  >هَّ

 ةکَ َحرَ 
ر  » نبش وجا»معنای: به لغت ،ضدسلون،در«ةک  ح   .است«اوّد  تکا  جایی، به جل

 باشد. م  «حرکات»و جمع آن، 
لففب دّ هنگففام   تلفف هففاح  جفایی حالت و جابففه حرکفت»و در اصرطالح قرائررت: 

 .«تلفظ حفوح است
 و بر سه قسم است:

 است. « ررررَ رررر»آن  ۀهنگام تلف  حرف، و نشان ها  لب شدن گشوده :«حرکت فت ه»-1
 گویند. م  « فتوح»را،  «داّاح حرکت فت هحرح »
 است. « ررررِ رررر»آن  ۀتن لب ایرین هنگام تلف  حرف، ونشانسشل:«کسره حرکت»-2

کسره»  گویند. م  « کسوّ»را،  «حرح داّاح حرکت 
 است. « ررررُ ررر»آن  ۀنشان و تلف  حرف،ها هنگام  لب مبوستن هم به:«حرکت ضمه»-3

 گویند. م  « ضموم»را،  «ضمه حرح داّاح حرکت»
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کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    51 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

کسرره و ضرمه( بره نکاه: گانه )فتحه،  کرم و   آوردن حرکات سه  کامرل و بردون  طور 
یادت  را   .گویند م « حریکتَ »ا

 شوند. تقسیم م  «اصل  و فرث » ۀبه دو شاخ «حرکات»
کسره و »«: حرکات اصل »  .«االد است ۀضمفت ه، 
کلمات «نااالد پیش اح تاء تأنید دّ هنگام وقف ۀفت »«: حرکات فرث » ، در 

ْحِ< ــرَّ ــْعِ،ِنِِةمَّ کرره برره آن >ةمَّ کسررره خررال   کرره نرره فتحرره خررال  اسررت و نرره   ۀِا الفف»، 
کسر م  «صغفح کلمات:  ۀگویند، و  کسر >یضِغِِل،ِقی<ناخال  در  خرال   ۀکه نه 

که به آن  ۀاست و نه ضم  1گویند. م  «ِاشمام»خال  

وف َتَهّجی  حر
ج  »و  «هجاء» ه  کلمفه اح هفم و شفمرد  »: به معنای: «ت  کفرد  حففوح  بفا  آنهفاجدا 

 است. «اسا   و صداهایشا 
ج  »یا«هجاء حفوح» ه   2.«اح الف تا یاء برشمرد  اسا   حفوح»،یعن :«حفوح ت 

وف مّدی  حر
ح» که بدد اح حرکفات همجفنس »: «حفوح  د  گیرنفد و  افود قفراّ   حفوف  هستند 

 .«شوند باثد دو برابر  د و کشش صداح حرکات قب  اح اود   
ح» ، یرای ماقبرل «ا رررَررر»، شرامل سره حررف: الرف ماقبرل مفتروح اسرت «حفوح  فد 

 است.« و رررُ ررر»و واو ماقبل م موم « یرر ررِ ر»ملسور 
گرام  اسالم که مبامبر  مردی را کشش حروف ؟ص؟ در روایات اسالم  آمده است 

کامال  رعایت م   کردند. در قرائت قرآن 
از َانررس بررن مالررک )یلرر  از اصررحاو آن ح رررت( مرسرریده شررد، قرائررت رسررول 

گفتنررد: قرائررت آن ح رررت بررا  ؟ص؟خرردا بررود. سررپس « مرردف »چگونرره بررود  در جررواو 
ِِاهلِلِِِمِْســــبِِ< ِِِنِمِ ْحِالر َّ کرررررد و )توضرررریح داد( برررره  >حیمالر َّ حمِ <، >اهلل<را قرائررررت  ــــر َّ و  >نال
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 59     «قسمت حاء»

 

حیم<  1داد. مدف م  >الر َّ

وف ُمعجمه و ُمهَمله = ِاعجام  حر
م  ال رح» ثج  کرد»، یعن : «ا   .«با قراّ داد  نقطه، حرح ّا اح ابهام ااّ  
مه» دج   .«داّ حفوح نقطه»، یعن : «حفوح  ل
هم    ال رح» گذارح نکرد و ّها ساات»، یعن : «ا   .«حرح ّا نقطه 
  .«بدو  نقطهحفوح »، یعن : «لههم  حفوح  ل »

 نقوطه و غیر  نقوطه = ِاثجامحفوح    
ط  ال رح» ق  گذاشتحرحبراح »، یعن : «ن   .«، نقطه 
 .«داّاح نقطه هستند که حفوف  شده، گذارح حفوح نقطه»،یعن :« نقوطه حفوح»
که نقطه نداّند حفوح نقطه»،یعن :« نقوطه غیر حفوح»  .«گذارح نشده، حفوف  

که درکلم ، توضیح داده شد، در صدر اسالم، ببشرتر حرروف «اعجام» ۀهمانگونه 
گسررتر  اسررالم و رو آوردن اقرروام غیررر عرررو برره  از نظررر شررلل  یلسرران بودنررد، بعررد از 
کرار از شرلل  که این حروف از یلدیگر تمی  شروند، و بررای ایرن  اسالم، الزم دیده شد 

گردیررد؛ از ایررن برره بعررد، حررروف برره دو دسررت و یررا « لررههَم و ُم  مررهعَج ُم » ۀنقطرره اسررتفاده 
 تقسیم شدند.« نقوطهنقوطه و غیر َم َم »

که دارای یک نقطه بودنرد قیرد  رد»و حروف   را»، دو نقطره «ةُمَوحفَ و سره نقطره « ةَمُثنف
ث»

 کردند. نی  به آن اضافه م « ةُمَثلفَ
گرر ایررن نقطره گررر ایرر حرررف قرررار « فوقران »ها، برراالی حررف قرررار داشرت، قیررد  و ا و ا

کرره دو نقطرره روی  را نیرر  اضررافه م « تحترران »داشررت، قیررد  کردنررد، ماننررد: حرررف ترراء 
ا» حرف دارد،  اُمَث » که دو نقطه ایر حرف دارد،  و حرف یاء« فوقان  ةُمَثنف « حتران تَ  ةنف

کماو م  هرای لغرت و  گفتند ترا از یلردیگر تمیر  داده شروند، از ایرن اصرطالحات در 
گسرترده اسرتفاده شر اصرل  و تلفر  صرحیح  ۀده ترا ریشراختالف قرائت، به صرورت 

گردد.  کلمات به خوبی آشلار 
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کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    30 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

عه وف َمَقّطَ  حر
ده» ط  ق   است. «قطده قطده و جدا شده اح یکدیگر»، در لغت به معنای: « ل
که دّ اوائ  »: «حفوح  قطده» یفک یفا چنفد حفرح بفا سوّه قرآ   22حفوف  هستند 

صوّت قطده قطده وهر حرفف  اند ول  باید این حفوح ّا به  هم( نوشته شده به ) ت  
که خوانده م >الم<مانند:  ؛«با اسم ثفبی آ  اوانده شوند  .«الف،ِلام،ِمیم»شود  ، 

 ِحزب
گفوه»، در لغت به معنای: «ِحزب»  .است «طایفه، دسته و 

کفیم است»و در اصطالح قرائت:  ن  اح قرآ    .«ب ش  دی 
کریم برای تسهیل در  بندی تمام  تقسیم کریم بوده های قرآن  قرائت و حف  قرآن 

گسرتردگ  جهران اسرالم، مسرلمانان تقسریم خاصر  بررای   بندی است. و با توجره بره 
کرره بع رر  هررر جرر ء را برره دو قسررمت و  خررود داشررته اند، ازجملرره تقسرریم اجرر اء قرررآن 

کرده « حر و»انرد و نرام هرر قسرمت را  بع   دیگر هر ج ء را به چهار قسمت تقسریم 
 اند. نامیده

او  عربرری بررره مبررروی از تقسرریم خررطی برررا رسررم الهررا آنقرررازجملرره  بندی ابررن بررروف
کل قرآن را به هر 433)متوفای  کرده 30(   اند. ح و )هر ج ء به دو ح و( تقسیم 
عثمرران  بندی ابرری الخط ایرانرر  و ترکرر  برره مبررروی از تقسرریم ی بررا رسررمهررا آنو قررر
کررل قرررآن را برره 344عبیررد )متوفررای   نعمررروب برره چهررار حرر و(  حرر و )هررر جرر ء 320( 

کرده  1اند. تقسیم 
کرره هررر یررک از صررحابه تقسرریم ای بررر اسرراس  گانرره بندی هفت الزم برره ذکررر اسررت 

کرررل قررررآن را خرررتم  ها بررررای خرررود داشرررته سررروره اند و براسررراس آن هرررر هفتررره یرررک دوره 
 خواهد آمد.« َمن ل»کردند، توضیح ببشتر آن در توضیح اصطالح  م 

 َحّق حرف
ر  »  است. «ا ر ثابت، ن یب و بهره اح چیزح»در لغت به معنای:  ،«ح 
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 33     «قسمت حاء»

 

که دّ ذات و طبیدت حفوح  ها و حالت ویژگ »در اصطالح قرائت: و  هایی است 
 .«کند نهفته و بدو  وجود آ ، حرح ت قر پیدا نم 

کرره در ذات هررر یررک از  هررا و حالت برره عبررارت دیگررر: آن ویژگ  هررای ثررابت  اسررت 
المخر ( از  مخررر  یررا قریررب گردنررد تررا حررروف )هم عرر  م حررروف وجررود دارنررد و با

 کند. ها در هیچ حالت  تغیبر مبدا نم  یلدیگر تمیب  داده شوند و این ویژگ 
 1نامیده است. «حر حرح»را  «صفات ذات »ابن الج ری، 
ر  حرح ست      ل

ر  حرح» ست    کفه بفر اثفر ترکیفب و همنشفین  بفا  هفا و حالت ویژگ »«:  ل هفایی اسفت 
هررا اوال  و بالررذات در طبیعررت  و ایررن ویژگ  «گففردد وح دیگففر بففر حففرح ثففاّض   حففف

حرررف، وجررود نرردارد ولرر  بررر اثررر همنشررین  آن بررا حرکررات و حررروف دیگررر، اسررتحقاق 
 کند. چنین ویژگ  را مبدا م 

 2نامیده است. « ست ر  حرح»را  «صفات ثاّض »ابن الج ری،  
 َحلق
لر»  است. « جزاح غذا دّ بیخ دها گلو، »، در لغت به معنای: «ح 

کففه اح پففایین بففه تاّهففاح »و در اصررطالح قرائررت:  قسففمت  اح دسففتگاه تکلففم اسففت 
کوچفک   فدود حصوت  دّ  گرد ( و اح باال بفه  ففح زبفا   نجره )     برجستگ  وسط 

 .«گردیده است
که از این محل ادا م   گویند. م  «حفوح حلق »گردند  حروف  

دارای سره مخرر  اسرت و از هرر مخرر  دو حررف بره ترتیرب ذیررل  « وضفوع حلفر»
 گردد. خار  م 

 

                                                           

ِ ِصَف . »2و  1
ُکلف ها      ِمن  ِ ها ٍة َوُهَو ِاعطاُء الُحروِف َحقف  (.30)منظومه ابن الج ری، ببت        َو ُمسَتَحِقف

 



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    32 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

 
ِک الد  م  ن  ل    ا 

ک» ن  کفام دهفا »، در لغت به معنای: «ح  ، در لغرت بره «ث  فم»اسرت، و  «چانه و 
کفام و دهفا ، »است، و در مجموس به معنای:  «است وا »معنای:  قسمت است وان  

کام کفه داّاح شفک  »اسرت. و عبرارت اسرت از:  «س ت  آ  قسفمت اح سفقف دهفا  
 .«گنبدح و جدارح س ت است

کل الل   م  ن  ل    ا 
ففکل الل  مفف »اسررت،  «گوشففت»، در لغررت برره معنررای: «ل  ففم» ن  ل   برره معنررای:  «ا 
کففام» کففام دهففا ، نففرم  گوشففت   قسففمت ثقففب »اسررت. و عبررارت اسررت از:  «قسففمت 

که در نمودار ذیل «سقف دها ، چسبیده به زبا  کوچک   مشخ  شده است:، 

 
 َحمد )حامدات(

مد» کلمره ، نام سوره«حا دات»یا  «ح  که برا  آغراز « َحمرد»ای از مرادۀ  هایی است 



 
 
 

 
 33     «قسمت خاء»

 

کهف، َسَب  و فاطر. ةاند از: فاتح شوند و عبارت م   1اللماو، انعام، 
 حوامیم
گروهررِ  سرروره«حففوا یم» کررریم در ترتیررب  ، نررام  های چهلررم تررا چهررل و ششررم قرررآن 

که با عۀ  مصحف است  م  »حروف مقطف که بره ترتیرب عبارت آغاز م « ح  انرد از:  شوند 
ی، ُزخُرف، ُدخان، جاثیه و احقاف. َلت، شور   2غاِفر )ُمؤمن(، ُفصفِ

م  »ها  به مجوس این سوره م  »یا « ذوات ح  گفته« آل ح   اند. نی  
 
 
 

 «اءح  ق سمت  »

 خ = خاء
 هفتمین حرف از الفبای ابان عرو است. «خ»حرف خاء 

ابتففداح حلففر ) فففح  یففا  حلففر و »و مخررر  آن:  «حفففوح حلقفف »، از «اففاء حففرح»
 .«دها ( است

یشر :«هنگام تلففظ حفرح افاء»  ابران براال ۀانتهرا و ر
کام باال جدا م ِاسِتعالءرفته ) باشرد  ( و سطح ابان از 

(، هرروای بررازدم برردون ارتعررا  تارهررای صرروت  ِانِفترراح)
)همرررس( و برررا حالرررت سایشررر  )رخررروت( از ابتررردای 
کشرریده شررده و برره صررورت  کررام برراال  حلررز، برره طرررف 
گرردد؛ از ایرن رو  درشت و مرحجم )تفخریم( تولیرد مر  

 ؛اسررت «و تف ففیم ِانِفتففاح، ِاسففِتدالءهمففس، ّاففوت، »، دارای صررفات: «حففرح اففاء»
ْشُرِِمانند:  ُخُِج،ِيَّ  .ُيْنفَّ

                                                           

 205. مژوهش  در تاریخ قرآن، ص1
 .323، 34جهان اسالم،  ؛ و دانشنامۀ 3، ص2. تفسیر نمونه،  2



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    34 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

گویند، در  دار نی  م  یعن  نقطه «ااء  نقوطه»و یا  «هم  دج  ااء  ل »را  «حرح ااء»
یعنر  بردون نقطره، « حراء غیرر منقوطره»و « لرههَم حاء ُم »که به آن « حرف حاء»مقابِل 

 شود. گفته م 

 ِخفاء
 است. «ِاستااّ و پنها  بود »، در لغت به معنای: «فاءِا »

 .«پنها  و   ف  بود  صداح حرح است هنگام تلفظ آ »و در اصطالح قرائت: 
ه»را  «حفوح داّاح صفت ِافاء» ِفی   گویند، م  «حفوح ا 

 ، دارای این صفت هستند.«حفوح  دح و حرح هاء»چهار حرف 
گسرتردگ  مخرجشران در ف رای حلرز و دهران «افاح حفوح  فدح» ، بره خراطر 

 .است)جوف( 
، بررره خررراطر اجتمررراس صرررفات ضرررعیف )َهمرررس، رخررروت، «اففففاح حفففرح هفففاء»

 .است( در آن ِانِفتاح، ِاسِتفال
کرره هنگررام سررلون، ایررن حرررف برره سررخت   باعرر  م « هرراء»خفررای حرررف  گررردد 

گیرد، از این شنیده شود به ی نی  قرار  گر بعد از حروف مدف رو در روایرات اسرالم   ویژه ا
گردیده است. کید   بر آشلار تلف  شدن حرف هاء ت 

ِلِفِوِالهاء»ال الباقر؟ع؟: ق حِِبالاَّ افصَّ ِفَّ نتَّ ذَّ  (352، ص 4)وسائل الشیعة،   .«ِاذاِاَّ
کن وقت  اذان م »  «.گویی، الف و هاء را فصیح آشلار و روشن ادا 

کم  فشار آوردن به انتهای حلز،  از این را تقویرت « هرای سراکن»رو الزم است با 
کامل، ببرون بباید و   شنیده شود؛ مانند:نمود تا از حالت خفای 

 
ْیْهِ وُبِِالَّ ت ُ ِاَّ لتْه،ِوَّ ِتِالص َّ امَّ ْدِقَّ اِاهلْل،ِقَّ

ْمِدْه،ِِال َّ ا،ِِبحَّ ِِاْ ِدنَّ
 َخیشوم

 است. «بیخ بین ، درو  بین »، در لغت به معنای: «یشوما  »
 .«باشد   صداح  یم و نو  افو       که است بین  فضاح»قرائت: و دراصطالح

، راه عبور هوای بازدم از دهان بسته و صردای حاصرل از «هنگام تلفظ  یم و نو »
 گردد. خار  م  « جراح ایشوم»ارتعا  تارهای صوت  از 



 
 
 

 
 35     «قسمت دال»

 

ج  َخلط و َمز
لط» ز »و  «ا   است. «دّهم آ ی تن چیزح با چیز دیگر»، هر دو به معنای: «  

 .«دّهم آ ی تن صداح دو حرح دّ یکدیگر است»و در اصطالح قرائت: 
ز » لط و    که صدای آنها از درآمیختن : «ا  صفت بع   از حروف فرع  است 

ِ<در مثرال  «همفزۀ تسفهی  شفده»ماننرد:  1آید؛ صدای دو حرف به وجود م  ِمـک   ْع َّ
َّ
أ

َّ
 >أ

ـا<در مثرال  «الفف م الفه شفده»که صدای آن ببن الف و هم ه است و یرا  هَّ ي  ْ رَّ کره  >مَّ
 صدای آن ببن الف و یاء است.

 
 
 

 «الدق سمت  »

 د = دال
 ، هشتمین حرف از الفبای ابان عرو است.«د»حرف دال 

 ۀب فش جلفویی سفطح زبفا  بفا لثف»و مخرر  آن:  «طدف حففوح نِ »، از «حرح دال»
کام باال استها ا دند  .«ح ثنایا و برآ دگ  
ابان پرایبن  ۀانتها و ریش :«هنگام تلفظ حرح دال»

کام باال جردا م ِاسِتفالآمده ) باشرد  ( و سطح ابان از 
(، هررروای برررازدم برررا ارتعرررا  تارهرررای صررروت  ِانِفتررراح)
کشریده شرده و بره صرورت  ،(َجهر) کام پایبن  به طرف 

کررم حجررم ) (، پشررت مخررر  آن )بخررش َترقیررزنرراز  و 
ی ثنایرا و ابتردای هرا انجلویی سطح ابران بره لثره دنرد

کررام برراال م  چسرربد( حرربس و بررا جرردا شرردن بخررش جلررویی سررطح ابرران از  برآمرردگ  
تکام باال )قلقله( با حالت انفجاری )قسمت برآمدگ   گردد، از این  ( تولید م ِشدف

                                                           

 .330. احلام قراءة القرآن اللریم، ص 1



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    33 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

هر»دارای صفات:  «حرح دال»رو  ت، ج  اسرت؛ ماننرد:  «و قلقله ِانِفتاح، ِاسِتفال، ِشد 
ْمُِيولَّْدِ لَّ  .ُيْدِخُل،ِوَّ

گوینرد  یعن  بدون نقطه، نی  م  «نقوطهدال غیر    »و  «لههم  دال  ل »را  «حرح دال»
گفتره  یعن  نقطره« ذال منقوطه»و « ذال معجمه»که به آن « رف ذالح»در مقابل،  دار 

 شود. م 

 ُدعا
ثا» کارح»در لغت به معنای:  «دل  است. «دّاواست انجام 

کفففارح اح اداونفففد اسفففت»و در اصرررطالح بررره معنرررای:  ، و بررره «دّاواسفففت انجفففام 
 نی  آمده است. «پرسش و ثبادت»معنای: 

 است. «قرآ تالوت »از جمله مصادیز دعا، 
ـُهِ<سرورۀ جرن:  39اکثر مفسرین در تفسیر آیرۀ  ن َّ

َّ
ِأ ـاُدوِوِوَّ َِّ ـْدُعوُهِ ْبـُدِاهلِلِيَّ ِعَّ ـامَّ ـاِقَّ م َّ ِالَّ

ًدا ْیِهِِلبَّ لَّ ِعَّ ُکوُنونَّ کرده «تفالوت قفرآ »به معنای  «دثا»، >يَّ کفه »انرد:  معنر   و هنگفا   
رآ  ّا دّ اواند )ق ااست و ادا ّا    بنده ادا )حضرت   مد؟ص؟( به ثبادت بر   

گفوهففف  اح جفففن )بفففراح شفففنید  قفففرآ ( سففف ت اطفففراح او جمففف   نمفففاح تفففالوت    کفففرد( 
 1.«شدند   
، ذکرهررای ثررابت  نرردارد و انسرران متناسررب بررا وضررع ببرونرر  و روحرر  خررود «دثففا»
کند و بر ابان بباورد و یا حت  بر قلب بگذراند. م   تواند هر دعایی را انتخاو 

 امبران ِاله  نقل شده است.در قرآن، دعاهای فراوان  از مب
ررت موضرروس دعاسررت و  دعررای انبیرراء و صررالحان، نشرران دهنرردۀ عظمررت و اهمیف

که چه آمال و خواسته ها م  ببان این دعاها، هم به انسان هایی داشرته باشرند  آموزد 
کردن را تعلیم م   2دهد. و هم چگونگ  و آداو دعا 
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 37     «قسمت ذال»

 

 
 
 

الق سمت  »  «د 
 

 ذ = ذال
 نهمین حرف از الفبای ابان عرو است. «ذ»حرف ذال 

ح ثنایفا هفا ا بفین سفر زبفا  و سفر دنفد»و مخرر  آن:  «حفوح ِلثوح»، از «حرح ذال»
 .«است
یشرررر :«هنگففففام تلفففففظ حففففرح ذال» ابرررران  ۀانتهررررا و ر

کرام براال جردا ِاسرِتفالمبایبن آمده ) ( و سرطح ابران از 
، هرروای بررازدم بررا ارتعررا  تارهررای «ِانِفترراح»باشررد  م 

( و برا حالرت سایشر  )رخروت( بره طررف َجهرر) صوت 
کشیده شده و به صورت نر کرم حجرم کام پایبن  از  و 

ی ثنایرا تولیرد هرا انابان و سر دند( از ف ای سرَترقیز)
هففر»، دارای صررفات: «حففرح ذال»گررردد، از ایررن رو  م  و  ِانِفتففاح، ِاسففِتفال، ّاففوت، ج 

رقیر ُعوُذِاست؛ مانند:  «ت  ْب،ِاَّ  .ِاْذ َّ
دجمه»را  «ذالحرح » گوینرد، در  دار نیر  م  یعن  نقطره «ذال  نقوطه»و یا  «ذال  ل

یعنر  بردون نقطره، « دال غیرر منقروط»و یرا « دال مهمله»که به آن « حرف دال»مقابل 
 1شود. گفته م 

 ِذکر
 .«یادکرد ،  طلب یا  وضوث  ّا بفزبا  آوّد  است»در لغت به معنای:  «ِذکر»
کرد  اداوند است»، در اصطالح قرآن: «ِذکر»  .«یاد 

                                                           

 .749، ص31  ،. دانشنامه جهان اسالم 1



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    31 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

گفتراری یرا نوشرتاری یرا  کل ، هر یادآوری را برا هرر علتر ، اعرم از ذهنر  یرا  به طور 
 توان ذکر نامید. اشارت ، م 

، بره ایرن معنرا «اود قرآ  و وح  است»در قرآن،  «ذکر»یل  از مهمترین مصداق 
 1یعن  مروردگار جهان است. که قرآن، خود راهنمایی به مذکور یا مدلول اصل 

سازد و  ایرا قرآن قبل از هر چی ، انسان را متذکر و ببدار م  ،«است ِذکرقرآ  »
یافته است، با وضوح و تفصیل  که انسان اجماال  با فطرت خدادادی در حقایق  را 

برای همۀ  «وسیلۀ تذکر و بیدارح»رو خداوند، قرآن را تنها  دهد، از این شرح م 
کرده است: جهانیان م ِ<عرف   ِمينَّ الَّ ِِلْلعَّ اِِذْکر 

ِِال َّ این قرآن، تذکر و ببداری » 2؛>ِاْنُِ وَّ
 «.برای همۀ جهانیان است

قرآن، ذکر است، ایرا خداوند متعال با سخن خود، بندگان خویش را به فرائض و 
 3گردد. احلام یادآور م 

 کرد.قرآن، ذکر است و باید همیشه آن را به یاد داشت و بدان عمل 

 َذلقی یا َذوَلقی
لر» ول ر»و  «ذ  کناّ»در لغت به معنای:  «ذ   است. «هر چیز ۀتیزح و 

کناّ»که از  «الم، نو  و ّاء»سه حروف  ، «گردند زبا  تلفظ   دو طرح سف ۀتیزح و 
ق »حروف  ول  لق  یا ذ   4شود. گفته م  «ذ 
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 39     «سمت راءق»

 

 
 
 

 «راءق سمت  »
 

 ر = راء
 ابان عرو است. ، دهمین حرف از الفبای«ّ»حرغ راء 

لق »، از «حرح ّاء» کناّ»است، و مخر  آن:  «حفوح ذ  دو طرح سفزبا   ۀتیزح و 
 .«ح ثنایا استها ا دند ۀو لث
یشر :«هنگام تلفظ حرح ّاء» ابران پرایبن  ۀانتهرا و ر

کام باال جردا م ِاسِتفالآمده ) باشرد  ( و سطح ابان از 
صررروت  (، هررروای برررازدم، برررا ارتعرررا  تارهرررای ِانِفتررراح)
( و برررا حالرررت نیمررره سایشررر  )توسرررط( برررا تلررررار َجهرررر)

ی ثنایرای براال )تلریرر( هرا اندنرد ۀبرخورد سرابان با لثر
 گردد.  تولید م 

کشریده شرده و بره صرورت درشرت و مرر  کام باال  گاه  به طرف  صدای حرف راء 
کرم  کشریده شرده و بره صرورت نراز  و  کرام پرایبن  گراه  بره طررف  حجم )تفخریم( و 

 گردد.  ( تلف  م َترقیزحجم )
هففر»، دارای صررفات: «حففرح ّاء»رو   از ایررن  «و تکفیففر ِانِفتففاح، ِاسففِتفال، توسففط، ج 

گاه  با  گاه  با تفخیم و  ،ِلَِّهمراه است؛ مانند:  َترقیزاست، و  ْکُفْرُِاْرِسلَّ  .اِتَّ
کسره عامل  به کل ، فتحه و ضمه عامل تفخیم و   حرف راء است. َترقیزطور 
گوینرد، در  یعن  بدون نقطه، نی  م  «نقوطهغیر    »و یا  «لههم  ّاء  ل »را  «حرح ّاء»

گفترره « زاء منقوطرره»و یررا « زاء معجمرره»کرره برره آن « حرررف زاء»مقابررل  یعنرر  نقطرره دار 
 شود. م 



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    70 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

 یاتَرباِع 
باِث » ، )آنلره از «چهاّتفایی»، )بدون تشدید یاء، جمع َرباعیه(، به معنرای: «یاتر 

گردی  ده( است.چهار ج ء تشلیل 
کففه دّ دو طففرح دنففد چهففاّ دنففدان »و عبررارت از:  گرفتففه هففا ا اسففت  ح ثنایففا قففراّ 

 ؛ دو تا در باال و دو تا در پایبن.«است

 ُربع
ب »  است. «4/1یک قسمت اح چهاّ قسمت، »، در لغت به معنای: «رل

 .«حزب است 4/1»و در اصطالحات قرائت: 
کره  ( نسربت م هرر 590)متوفرای بندی را بره ابوالقاسرم شراطب   این تقسریم دهنرد 

کرره م  کسرران   کررار م  برررای  گیرنررد ایررن رو  را برره  برررد و هررر  خواسررتند قررراءات را فرررا 
 1داد. قسمت از شصت قسمت )یعن  ح و( را در چهار روز تعلیم م 

 الُمصَحف )الُقرآن( الخط و َرسُم  َرسُم 
سففم» کففه »، در لغررت برره معنررای: «ّ  کاغففذ صففوّت چیففزح، شففک  یففا اطفف   روح 

 .«بکشند
کلمات، طفیق»: «ال ط سمل ّ  »  .«نوشتن ۀطفح نوشتن حفوح و 
کففیم اسفت اح »: «رآ القل  سمل ّ  »و یا  «ف    المل  سمل ّ  » کلمفات قفرآ   کیفیت نگفاّش 

کلمات  2.«ن ر حذح و زیادت حفوح و وقف و ابتداح 
کرریم اسرت در «ف ف   المل  سمل ّ  »و مرراد از  کلمرات قرررآن  کیفیررت نگرار   زمرران ، 

که برای جلوگیری از اختالف قرائت، دسرتور داد ترا مصرحف واحردی را  ۀخلیف سوم 
کننرد و برره  بره عنوان مصرحف َمرَجرع بنویسرند و از روی آن چنرد مصرحف بازنویسر  

کنند. ک  اسالم  ارسال   مرا
 است:بر دو قسم  «ف    المل  سمل ّ  »
کمابت بر اساس تلف  و قواعد ابان عرو «یاس ّسم قِ ». 1  است.: 

                                                           

 .230، ص30  ،. دانشنامه جهان اسالم1
 . دلیل الحیران عل  مورد الظمآن.2



 
 
 

 
 73     «قسمت راء»

 

کمابررت براسرراس تلفرر  و قواعررد ابرران عرررو نیسررت، و در «سففم ِاصففطالح ّ». 2  :
کمابت با لف  مطابقت نردارد؛ ماننرد:  کم شدن حرف ،  یاد یا  برخ  موارد، از جمله ا

ِ< ۀکلم مَّ که در قرآن به دو صرورت نوشرته شرده اسرت، در بع ر  از آیرات طبرز  >آُءِجَّ
ِ<قاعده و تلف   ِِوَّ ِلِِذ  ِِكَّ مَّ ِجَّ ِِمِالِِآُءِالظ َّ . و در جایی دیگر برخالف 37سوره حشر، آیه  >ينَّ
ِ<قاعده و تلف   ِِوَّ ِلِِذ  ِِكَّ ِجَّ ݧ ِمَّ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ُِِؤاِݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݨݦ ِِݧ ِِمِالِِالظ َّ  نوشته شده است. 29مائده، آیه  ۀسور >ينَّ

که باید به صورت متصل باشند ول  به صورت منفصل و جدای از و یا  کلمات  
کلمۀ  است؛ شده نوشته هم ا»مانند  ݧ  ݧ ݧ ذݧ ݧ  ݨݧ ݧ ِدر آیۀ  «ِلهݧ ُقوُلونَّ يَّ اِ>وَّ اِي  نَّ تَّ ََّ ْي ݧ اِوَّ ݧ ݨݨݨݧ ݧ اِمݨݨݨݧ ذَّ ݧ  ݧ ِ ݨݧ ِِل

اِب< و یا به علس باید به صورت منفصل باشند ول  به صورت متصل نوشته  1اْلِکت 
کلمۀ  ْمِ»شده است؛ مانند  ْمِدر آیۀ  «فإنِلَّ

ِال َّ یُبوا<ِ>فَّ ٖ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ  .2یَّْستَّ ݫ
که بههمچنو  کلمات   کشریده «رررة،ة» ت نی  تاء ین  ختم شده ول  به صرورت ترای 

ِدر دو آیررۀ  « نعمررة، نعمررت»نوشررته شررده اسررت؛ ماننررد « ت» واِ>وَّ ــُر ُِ ِِاْذ ــةَّ ِاهلِلِِِنْعمَّ
ْیُکْم< لَّ ِو   3 عَّ واِ>وَّ ُر ُِ ِِاْذ تَّ ْیُکْمِِاهلِلِِِنْعمَّ لَّ ِ.4<ِعَّ

 داّند:ثلماح اسالم دّ  تابدت اح ّسم الم  ف، سه ّأح و ثقیده 
 باشد.  دانند و مخالفت با آن جای  نم  م  : رسم المصحف را توقیف«اول حّأ»
و   داننرررد نررره تررروقیف  ( می)قررررارداد  : رسرررم المصرررحف را اصرررطالح«دوم حّأ»

 بنابراین، جای  است مخالفت با رسم المصحف.
کمابررت مصررحف برررا«سففوم حّأ» کرره  عمرروم مررردم  ی: جررای  بللرره واجررب اسررت 

کمابرت قررآن برا رسرم  کمابرت رایرج و معرروِف نر د آنهرا باشرد، و جرای  نیسرت  براساس 
گاهرران نشررود، ولرر  عثمرران بررا ایررن حررال،   اولیرره، تررا باعرر  تغیبررر )در قرائررت( نرر د ناآ

کرره بررر رسررم عثمرران از آثررار  ینیرر  محافظررت شررود، ماننررد اثررر  هم مرران واجررب اسررت 
گذشتگان صالح به ما   نفیس رسیده باشرد و بره خراطر رعایرت ناآشرنایان رهرا که از 

گاهان که زمین او وجود آنها خال  نگردد، بلله در دست آ گیرد  نباشرد؛ و پرس   قرار 
                                                           

کهف/1  .49. 
 سورۀ قص  به صورت منفصل آمده است. 50؛ در آیۀ 34. هود/2
 .7. مائده/3
 .303. آل عمران/4



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    72 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

رعایرت احتیراط  ۀبرر پایر یکند: و ایرن رس  خود را اینگونه ببان م ۀاز نقل اقوال، عقید
بره   زمران قرآن از دو جهت اسرتوار اسرت، از جهرت نگرار  قررآن در هرر عصرر و یبرا

که ن د آنها معروف است تا مردم، دچار اشرتباه در )قرائرت( قررآن نشروند و از  یا شیوه
کسان که آشنایان و  که ترس از اشرتباه برر آنهرا نیسرت، آن را   جهت حف  رسم اولیه 

ب رگي است، به ویرژه بره خراطر حفر    بخوانند؛ و بدون شک، احتیاط، مطلب دین
کریم  .1قرآن 

 ُرکوع
کرد  براح تواض »، در لغت به معنای: «ّکوع»  است. «ام شد ، پشت ام 

که براساب  وضوثات اا  تقسیم »و در اصطالح قرائت:  ن  اح قرآ   ب ش  دی 
 .«شده است

کره نسربتا   حمرد، چنرد آیره ۀبنابر فقه اهرل سرنت، نمرازگ ار بعرد از ترالوت سرور ای 
بندی بررای  د؛ و این تقسیمرفتن و به رکوس م  ردهک م مون واحدی دارند، تالوت م 

گرفته است.  2آن انجام 
کررره ایرررن تقسررریم کررره  بع ررر  معتقدنرررد  بندی )رکوعرررات( بررررای افررررادی اسرررت 

 3خواهند در ماه مبار  رم ان، یک ختم قرآن در نماز تراویح داشته باشند. م 
کرررره در سررررال  مراجررررع »هجررررری قمررررری، توسررررط  3354در صررررفحه آخررررر قرآنرررر  

یهاالمص  شده، آمده است.ت یبد « حف المصرف
کفه   »، عبارت است از: «ع»رم  رکوس  کسف   اواهفد قفرآ  ّا دّ  سهم روحانفه بفراح 

کند  .«دو سال حفظ 

 موز سجاوندی(موز وقف )رُ رُ 
کفه »، در لغت به معنای: « زّ  »؛ جمع « وحّل » اشاّه به چیزح، ثال فت    فو  

 .است «اح آ ، چیزح یا  طلب  دّک شود
                                                           

 .379-313. مناهل العرفان في علوم القرآن، ص  1
 .230، ص30  ،دانشنامه جهان اسالم. 2
 ص ،ة. حسین  شیخ عثمان، حز التالو3
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که داللت بر انت اب      ناسفب  هاح ثال ت»: «ّ وح وقف»    وص  است 
کفیم داّد کرد  دّ قرائت قرآ    مشهور است. «ّ وح سجاوندح»و به  «براح وقف 

کررره سرررجاوندی بررررای  کررررد، شرررش عرردد برررود ولررر  بعرررد از «وقررف»رمرروزی  ، وضرررع 
کره بره «وقرف»هایی دیگرری بررای  سجاوندی، علمای قرائت نشرانه ، اضرافه نمودنرد 

کاربردترتیب حروف  کنیم، توضریح ببشرتر  را به اختصار اشراره مر  آنهاترین  یالفبا، 
 آمده است.« ها انواس وقف»در  آنها

ِ«.وقفِجائم»ِ=ِ«ج»
ِوقفِمُِ»ِ=ِ«جه» صرَّ ِ«.خ 
ِ»ِ=ِ«ز» ِوقفُِم َّ ِ«.زو َّ
ِ»ِ=ِ«س» ِ«.کتعلتمتِسَّ
صِفوق»ِ=ِ«ص» خ  ِ«.ُمرَّ
«ِ ِ»ِ=ِ«بصَّ ِ«.صلِبهِماِبعدجوازِوقفِبهِشرطِوَّ
ِِمراَِّ»ِ=ِ«ِصل» ِ«.صلبهِوَّ
ِا»ِ=ِ«یِصلِ »

ِݗَّ ِیِمِِولِ ِصلِ)الوصل(ِاَِّ»،ِ«یولِ اَِِّصُلِلوَّ ِ«.الوقفِنَّ
ََِّوقفِمُِ»ِ=ِ«ط» ِ«.قط
ِ«.کوعاتُرِِۀنشان»ِ=ِ«ع»
ِ«.قیلِفیِهِالوقف»ِ=ِ«فقِِ»
ِقف»ِ=ِ«لتقِِ» ِ«.قیلِلاِتَّ
ِا»ِ=ِ«یلِ قِِ»

ِݗَّ ولِ »،ِ«یولِ اَِِّقُفِلوَّ ِِقفِ)الوقف(ِاَّ ِالوَّ ِ«.صلیِِمنَّ
ِکَِّ»ِ=ِ«ک» ِقبلیِراِدارد.ِ،ِحکمِمورد«كلذ 
ِ«.وقفِممنوع»ِ=ِ«لا»
ِ«.وقفِمعائقه»ِ=ِ«ِِݒِِِِِݒِ»

 آنهررای مختلررف، ت رادی در مرواردی از هرا آندر قرر «ّ ففوح قفرآ » ۀبرا مقایسر نکافه:
کره قررآن برر دیرده م  اسراس نظرر آنرران  شرود، و ایرن بازگشرت بره برداشرت افرررادی دارد 



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    74 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

محرلف مناسرب بررای وقرف، ؛ بهترین راه برای شرناخت گردیده استگذاری  عالمت
کریم است.  آشنایی با معنا و تفسیر قرآن 

وم  َر
وم» کرد »در لغت به معنای:  ،«ر   است. «طلب نمود  و اّاده 

کففه  سففوم( اح حرکففت اسففت بففه تلفففظ  قففدارح )یک»و در اصررطالح قرائررت:  طورح 
ِهم  صداح آ  اح بین بفود و صداح ضدیف  اح حرکت باق  بماند  1.«قسمت  ل

وم»  است: بر دو قسم  «ر 
کلم «:روم دّ حالت وصل » -3 ِلَِّ< ۀدر 

ْ
أ ـاِتَّ ن َّ ـ»کره در اصرل  2>امَّ ـلَّ ُنِنَّ ـأمَّ بروده و  «ااِتَّ

کلمره در هنگرام قرائرت اادغ اء برای اشاره به اصل  گرفته، بع   از قرف کبیر صورت  م 
کننرررد. در ایرررن صرررورت ادغرررام بررره  سررروم حرکرررت )َروم(، آن را تلفررر  م  برررا آوردن یک

 3گیرد. انجام نم صورت صحیح 
وم دّ حالت وقف » -2 کره حررف آخرر  «:ر  کلمرات  اسرت  ، ملسرور یرا آنهراوقف برر 

کامل  کسره و ضمه باشد، تا هم وقف بر متحر  به صورت  م موم و یا دارای تنوین 
کلمه باشد؛ در حقیقت قراری قررآن برا  انجام نگرفته باشد و هم اشاره به حرکت آخر 

کار،  کلمه را اراده و طلب م »این  گو  خرود،  ۀتا شنوند« کند حرکت آخر  ن دیک با 
کند. کلمه را در    بتواند حرکت آخر 

که شنونده ابن الج ری م  ای باشد تا حرکت  گوید: فائده وقف روم، وقت  است 
کاربردی نخواهد داشت. کلمه را تشخی  دهد، در غیر این صورت وقف روم   4آخر 

  

                                                           

 .313، ص2  ،بجحا ناب ةشرح شافی ؛323، ص2  ،. النشر1
 .33/. یوسف2
 .305و  304، ص3. النشر،  3
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اءق سمت  »  «ر 

 ز = زاء
 یازدهمین حرف از الفبای ابان عرو است. «ح»حرف زاء 

ل »، از «حرح حاء» س  ب فش جلفویی سفطح زبفا  و »است، و مخر  آن:  «حفوح ا 
 .«ثنایا باال است ۀسطح صاح پشت لث

یشر :«هنگام تلفظ حرح حاء» ابران پرایبن  ۀانتهرا و ر
کام باال جردا م ِاسِتفالآمده ) باشرد  ( و سطح ابان از 

( َجهربازدم با ارتعا  تارهای صوت  )(، هوای ِانِفتاح)
کرررام پرررایبن  و برررا حرررال سایشررر  )رخررروت(، بررره طررررف 

کرم حجرم ) ( از َترقیرزکشیده شده و به صورت ناز  و 
 ۀبخش جلرویی سرطح ابران و سرطح صراف پشرت لثر

که به گردد. و به خراطر تنگر   هم ن دیک و تنا شد( تولید م  ثنایای باال )در حال  
شررود و هم مرران صرردای  یش و فشررار از مخررر  خررار  م مخررر ، هرروای بررازدم بررا سررا

هر» ، دارای صفات:«حرح حاء»شود، از این رو  صفیر( شنیده م سوت مانندی ) ، ج 
رقیر، صفیر و ِانِفتاح، ِاسِتفالّاوت،  ِاست؛ مانند:  «ت  وَّ ْز ِاَّ م ُ عَّ ،ِاَّ  .اج 
گوینررد در  دار نیرر  م  یعنرر  نقطرره «حاء  نقوطففه»و یررا  «دجمففهحاء  ل »را  «حففرح حاء»

گفتره « راء غیرمنقوطه»و یا « راء مهمله»که به آن « حرف راء»مقابل  یعن  بدون نقطه 
 شود. م 
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جویی از  برای حرف زاء، اصرطالح  در قرائرت و تجویرد یافرت نشرد، بررای صررفه
بایست از صفحۀ فرد شرروس شرود( حردیث  را در  صفحۀ سفید چون حرف بعدی م 

کنم ترا ان شراء  نقرل مر « ضرورت آموز  قرآن به عنروان یرک وظیفرۀ شررع »طه با راب
گردد.« معلم  قرآن»اهلل توفیز   نصیب ما 

سوِلِاهلل ِةِرَّ ِصی َّ ِِ؟ص؟ِمنِوَّ ر  بیِذَّ ِ:؟هر؟ِلاَّ
ِِبِعَِمـِه،» ُُ ـ فَّ ِلاُِينتَّ ِةِعاِلم  ِالِقیامَّ ومَّ ِاهلِلِيَّ نِزلًَّةِِعندَّ اِسِمَّ ِالن  ر َّ ِشَّ ،ِِان َّ ر  باذَّ ِِياِاَّ ـبَّ ََّ ـنِطَّ مَّ وَّ

ِةِ ن َّ ِال َّ ِجهِريحَّ مِيَّ یِهِلَّ اِسِِالَّ ِالن  ِِبِهُِوجوهَّ  1.«ِعلمًاِِلُیصِرفَّ
گرام همانا بدتریِن مردم »فرمایند:   در سفار  خود به ابوذر م؟ص؟ اسالم  مبامبر 

که از دانش او  یاز نظر من لت و موقعیت ن د خداوند در روز قیامت، دانشمند است 
کسبه دیگران ن یا بهره ره مرردم را بره سرو یکه در م  رسد؛ و  خرود  یدانش برود تا توجف

 .«بهشت به مشامش نخواهد رسید یجلب نماید، بو
آمرروز    ، یعنر«علمري، مسر لة تعلرریم اسرت  رسرران برارز بهره یها از نمونره  یلر»

رز بره یرادگیر  ع ی انر ۀرو همر دادِن دانش خود به دیگران؛ از این کرریم  یکره موفف قررآن 
که خواندن قرآن را به دیگرران آمروز  دهنرد ترا فرمرایش مبرامبر  اند، شده وظیفه دارند 
 در روز قیامت، شامل حال آنان نشود. ؟ص؟اسالم  گرام

کره رعایرت آنهرا،   ، اصرول تردریس و آمروز  هرر دانشر ینیست برا  شل اسرت 
کرد. یبهتر و اودتر یا نتیجه مین ارجمند خواهد   نصیب معلف

کرریماصرول »برای آشنایی برا  کمراو « آمروز  قررآن  رسرم و ضربط و راهنمرای »بره 
کریم  نوشتۀ مؤلف مراجعه فرمایبد.« تدریس روخوان  و روانخوان  قرآن 

  

                                                           

 (.3از ابواو المواع  والحلم، حدی   4، )باو 73، ص 77. بحاراالنوار،   1
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نق سمت  »  «سی 

 س = سین
 ، دوازدهمین حرف از الفبای ابان عرو است.«ب»حرف سین 

ل »، از «حرح سین» س  ب ش جلویی سفطح زبفا  و »است و مخر  آن:  «حفوح ا 
 .«ثنایاح باال است ۀصاح پشت لث سطح
یشررر :«هنگفففام تلففففظ حفففرح سفففین» ابررران  ۀانتهرررا و ر

کررام برراال جرردا ِاسررِتفالپررایبن آمررده ) ( و سررطح ابرران از 
( هروای برازدم بردون ارتعرا  تارهرای ِانِفتاحباشد ) م 

صوت )همس( و با حالت سایش  )رخوت(، به طرف 
کرم حجرم  کشیده شده و به صورت نراز  و  کام پایبن 

( از بخش جلرویی سرطح ابران و سرطح صراف َترقیز)
که به هم ن دیک و تنا شرده( تولیرد م  ۀپشت لث گرردد، و بره  ثنایای باال )در حال  

شرود و هم مران  خاطر تنگ  مخرر ، هروا برازدم برا سرایش و فشرار از مخرر  خرار  م 
، دارای «حفففرح سفففین»شرررود؛ از ایرررن رو  صرردای سررروت ماننررردی )صرررفیر( شررنیده م 

رقیففر، صفففیر و ِانِفتففاح، ِاسففِتفالهمففس، ّاففوت، »صررفات:  ،ِاسررت؛ ماننررد  «ت  ْســبابَّ اَّ
ِ  .ِلباس 
یعنرر  برردون نقطرره نیرر   «سففین غیر نقوطففه»و یررا  «هملففهسففین  ل »را  «حففرح سففین»
« شررین منقوطرره»و یررا « شررین معجمرره»کرره برره آن « حرررف شررین»گوینررد، در مقابررل  م 

 شود. گفته م دار یعن  نقطه
را سرر ابران برا  «حاء، سین و صاد»بعض از علمای تجوید، مخر  سه حرف  نکاه:

کرره صررحیح نم  های ثنایررای پررایبن دانسررته پشررت دنرردان کرره مخررر   اند  باشررد، چرررا 
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باشرد و حرال آنلره صردای ایرن حرروف، از برخرورد سرر  حرف، محرل تولیرد حررف م 
د از چسربیدن سرر گرردد، بللره بعر های ثنایرای پرایبن تولیرد نم  ابان با پشت دنردان
های ثنایای پایبن، صدای حرف، از بخش جلرویی سرطح ابران  ابان با پشت دندان

که به هم ن دیک و تنا شده( تولیرد  و سطح صاف پشت لثۀ ثنایای باال )در حال  
 1باشد. رو این محل، مخر  این سه حرف م  گردد، از این م 

 َسَبب َمّد 
د  » ب    ب  که باثد به »یعن :  ،«س   .«شود وجود آ د   د  و کشش بیشتر   آن ه 

یکشرررش »، اسرررتهرررا الزم  در قرائرررت قررررآن، بع ررر  وقت از مقررردار « حرررروف مررردف
که در اصطالح قرائت به آن:  طبیع  و اصل  آن، ببشتر  « د  غیرطبید  و فرث »شود 

 .گویند م 
کرره باعرر  م  ی از مقرردار طبیعرر  و اصررل  آن ببشررتر  آنچرره  گررردد تررا حررروف مرردف

 گویند. م  «سبب  د  »، در اصطالح قرائت به آن کشیده شود
گونه است« سبب  د  »  :2بر دو 
کففه دّ لفففظ ظففاهر و  شففهود نیسففت ولفف  اح ن ففر »: «سففبب  دنففوح» - 3 سففبب  اسففت 

اسرت؛ از ایرن رو بره آن،  «دّ نفف  ۀ بالغف». و هردف از آن، «گفردد  دنا،  وجب  فد    
 3گویند. م  « د   بالغه»

که دّ لففظ ظفاهر و  شفهود اسفت»: «سبب لف  » - 2 ، و عبرارت از: «سبب  است 
 است. «سکو »و  «همزه»

 َسکت
 است. «سکوت و اا وش شد »، در لغت به معنای: «سکت»

کوتففاه )کمتففر اح ح ففا  وقففف، بففه »و در اصررطالح قرائررت:  قطفف  صففوت اسففت ح ففان  
س و ادا  ۀانداح ف   .«قرائت ۀدو حرکت( بدو  تجدید ن 

                                                           

 .334ص. جهد المقل، 1
 .344و  333، ص3. النشر،  2
ی اسرت ولر  در علرم قرائرت و تجویرد، سربب ضرعیف  بره 3 . مدف معنوی هرچند در عرف عرو، سبب قرویف

 آید. حساو م 
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فد اح ثاصم واّد سکت دّ »  ، عبارت است از:«روایت ح 
کلم -3 ًجِ< ۀسلت بر   .3/کهف، آیه ۀدر سور >اِعوَّ
کلم -2 ِدِ< ۀسلت بر  ْرقَّ  .52/یس، آیه ۀدر سور >انَِِّمْنِمَّ
کلم -3 ْنِ< ۀسلت بر  اْقِ< 27/قیامت، آیه ۀدر سور >مَّ ْنِرَّ ِمَّ ِِقیلَّ  .>وَّ
کلم -4 ْلِ< ۀسلت بر  تِِ< 34/مطففین، آیه ۀدر سور >بَّ

ل َّ وِبِهْمِکَّ َُ یُِق ل  ِعَّ انَّ ْلِرَّ  .>بَّ
قیف»های دیگری نی  ذکر شده است؛ از قبیل:  نام «سکت»برای  فةو  قف  ، ةفیففا   ٌة ، و 

قف   سیر ٌة و  کا  ةی  کا  ةطیفل   ٌة ، س  سیر ٌة ، س   .«ةی 
 مشخ  شده است.« س»موارد سلت در قرآن با رم  

کلمرره از سررورهررا آندر بع رر  از قررر حمررد، بررا خررط ریرر ،  ۀی قرردیم  در آخررر هفررت 
که مراد از آن جلوگیری از « سلت» ۀکلم ز »نوشته شده است،  لط و     .است «ا 

کلمرات به کره  ت شود  شرده و جردای از هرم  صرورت تقطیع در قرائت قرآن باید دقف
کلمۀ بعد وصل شود و به تلف  نشود، به کلمۀ قبل به  که ج ِء آخر  صورت یک  طوری 

گردد؛ برای   نمونه:کلمۀ مستقل تلف  
کلمۀ مستقل است؛ در آیۀ « ُهَو »ضمیر  ِِ>ُقْلِیک  ُهُِِ وَّ ه<ِالل َّ حَّ

َّ
باید مواظبت شود  أ

ِ»صورت  فاصله ایجاد نشود و به« واو»و « هاء»که ببن دو حرف  ِوَّ ُهُِِقْلُه؛ هِالل َّ حَّ
َّ
 «أ

که معنا را به  سازد.   دگرگون م کلف  خوانده شود 
طباطبرایی یر دین نیر   بره ایرن اهلل سریدمحمدکاظم  فقیه ب رگوار، ح رت آیرت

 فرماید: مطلب اشاره نموده است و م 
کلمرررات، جررردا از هرررم و تمیررر  داده شررروند و  کررره  )در قرائرررت قررررآن( سررر اوار اسرررت 

کلمه به کلمه،  که از میان دو  معنا( تولید  ای ُمهَمل )نامفهوم و بی نحوی قرائت نشود 
ْمُدِشود؛ مثال  در  ْلحَّ

ـِه<ِ>اݗَّ <و در  «ُدِلـْ ِ»لفر   ِلل   ب ِ ـِهِرَّ ِ»لفر   >ِلل   ب ِ ام>و در  «ِ ـرَّ ݧ  ݧ ـْوِمِݧ ِِلـِكِيَّ
ِ ٖ ْوِ»لف   <يِنِالد  ِ ِإيِ >و در  «ِکیَّ ْعُبُدِݧ ِنَّ ِ»لف   <اكَّ ُْ نَّ ِ ِإيِ >ودر  «کَّ عݧ ِنَّْستَّ ِٖاكَّ نَّْسِ»لف   <يُنِݫ و در  «کَّ

ْیِهْمِ> لَّ ِعَّ ْمتَّ ْنعَّ
َّ
ِ»لف   <أ َُّ ْیِهْمِ>و در  «تَّ لَّ ْغُضوِبِعَّ ْیٌِرِاْلمَّ ِ»لف   <غَّ َُّ  تولید شود ...؛ «بݬݬݪِ

که م  سپس در ادامه م  در سورۀ حمد، »گویند:  فرماید: این همان چی ی است 
کلمۀ ُمهَمل وجود دارد  1«.هفت 

                                                           

کماو الصالة، في سحلام القراءة، مسئلۀ1 کاظم ی دى، العروة الوثق ،   .353، ص3 ،  55. سید محمد 
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 سکون
آّا فففش یفففافتن و اح حرکفففت بفففاح »، )ضرررد حرکرررت( در لغرررت بررره معنرررای: «سفففکو »

 است. «ایستاد 
که براح نشا  داد  حرح  به ثال ت    »و در اصطالح قرائت:  کن اح آ  گویند  سا

رر»شلل دو این یل  از ؛ و به «گردد استفاده    ـــ« »ررررررغ ـْ  باشد: م «  ــــــ
کن»را  «حرح داّاح ثال ت سکو »  گویند. م  «سا

 سوره
که در منش  اشتقاق آن وجود دارد، «سوّه» برای آن ، در لغت با توجه به اختالف  

کرده گون  ذکر  گونا که با معنای اصطالح  آن، به معان    ای تناسب دارند.  گونه اند 
گر از ماد -3 ؤّه» ۀا ، تبدیل بره واو شرده(، بره َتخفیفآن جهت  ۀباشد )و هم  «سل

اسررت؛ در ایررن صررورت برره  «آشففا یدن  دّ ظففرح ۀ انففد نففیم اففوّده و باق »معنررای: 
کفیم »معنای:  ک  قرآ    1.«استقطده و قسمت  اح 

گر از ماد -2 وّ» ۀو ا است و به حصرار و  «اّتفاع و بلندح بنا»باشد، به معنای:  «سل
« سروره»شهر )که دیوارهای بلند اطراف شهر برای حف  از هجوم دشمن بود( نی   ۀبار

کفه »شود؛ در این صورت به معنای:  گفته م  کففیم اسفت  کف  قفرآ   قطده و ب ش  اح 
 2.«دّ ح اّ اود داّد انند بناح بلند، آیات  ّا 

گر از ماد -3 وّ» ۀو ا اسرت و بره  «بناهفاح بلنفد و برافراشفته»باشد، بره معنرای:  «ةسل
شرود؛ در ایرن صرورت بره  گفته م  «سوّه»های مختلف از یک بنای ب رگ  نی   بخش

که اح یکدیگر جدا    ب ش»معنای:   3.«باشد هاح   تلف قرآ  است 
گانف ب شهر یک اح »و در اصطالح قرائت:  کففیم اسفت  ۀهاح صفدو چهفاّده  قفرآ  

ْحِِاهلِلِِِبسِمِ<که با  ِحِِِِنِمِ الـر َّ  ۀبرائفت( و دّ برگیرنفد ۀشففوع شفده )بفه اسفتثناح سفوّ >یمالـر َّ
گردیده است که آغاح و انجام آ ، توسط وح ،  ش د   .«آیات  است 

                                                           

 و لسان العرو.و مفردات راغب  32، ص3  ،. مجمع البیان1
 «.سور» ۀبه نقل از لسان العرو، ماد ،357، ص34  ،. تفسیر نمونه2
 «.سور» ۀبه نقل از لسان العرو، ماد، 357، ص34  ،. تفسیر نمونه 3
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نق سمت  » ی 
 «س 

 

 ش = شین
 است. ، سی دهمین حرف از الفبای ابان عربی«ش»حرف شین 

فف»، از «حففرح شففین» وسففط زبففا  و قسففمت »اسررت و مخررر  آن:  «جفححفففوح ش 
 .« قاب  آ  اح سقف دها  است

یشررر «:هنگفففام تلففففظ حفففرح شفففین» ابررران  ۀانتهرررا و ر
کرام براال جردا ِاسِتفالپایبن آمده ) (، و انتهای ابران از 

کرره شرریاردار ِانِفترراحباشررد ) م  (، وسررط ابرران در حررال  
کرر ام( ن دیررک شررده، شررده برره سررقف دهرران )سررخت 

هوای بازدم بدون ارتعا  تارهای صوت  )همس( و برا 
کشریده  کرام پرایبن  حالت سایش  )رخوت( بره طررف 

کم حجم ) ( روی سطح ابان، پخش )َتَفشف ( و تولیرد َترقیزشده و به صورت ناز  و 
، 1ِانِفتفاح، ِاسفِتفالهمس، ّافوت، »، دارای صفات: «حرح شین»گردد؛ از این رو  م 

ش   و  ف  رقیرت  ِاست؛ مانند:  «ت  ْشش  ْمِس،ِيَّ الش َّ  .یوَّ
گوینرد در  دار نیر  م  یعنر  نقطره «شین  نقوطفه»و  «دجمهشین  ل »را  «حرح شین»

یعنر  بردون نقطره « سین غیرمنقوطره»و « سین مهمله»که به آن « حرف سین»مقابل 
 شود. گفته م 

                                                           

شررود و حالررت انطبرراق برره خررود  . در تلفرر  حرررف شررین، هرچنررد وسررط ابرران برره سررقف دهرران ن دیررک م 1
کرام براال جردا م  ۀگیرد، ول  انتها و ریش م  باشرد از ایرن رو دارای صرفت انفتراح  ابان پرایبن و سرطح آن برا 

 است.



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    12 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

 َشْجری
ْجر»  است. «شکاح دها »در لغت به معنای: )با سلون جیم(  ،«ش 

کفام »و در اصطالح قرائت:  فاصله و شکاح بین وسط زبا  و قسمت  قاب  آ  اح 
اسررت؛ از ایررن رو برره ایررن سرره حرررف،  « ، ش، ح»کرره مخررر  سرره حرررف  «بففاال اسففت

جفح » هحفوح ش  فْجِفی  یره»بع ر  ایرن حرروف را،   شرود، و گفتره م  «یا ش  « حرروف غار
 انررد، یعنرر  شررلاف برربن سررطح ابرران داده« الَفررمف غررار »انررد و نسرربت آن را برره  نامیده

کام باال.  و 

 طّسُ َو و ِرخوت و تَ  ِشّدت
ت» ت»، در لغت به معنای: «ِشد   است. «س ت  و قو 

 «اسفت حبس جفیا  صوت دّ   ر ، هنگام تلففظ حفرح»و در اصطالح قرائت: 
کامل اندام ۀکه در نتیج گردد تا حرف به  آید و باع  م  های صوت  پدید م  اتصال 

گردد.  سخت  تلف  
تحففففوح داّاح صففففت » فففدیده»، «ِشفففد  ـــهُتِ»گوینرررد و هشرررت حررررف  م  «ش  جَّ اَّ
ِ قَّ بَّ  دارای این صفت هستند. «كطَّ

کرره بررر اثررر اتصررال  نیرر  م  «حفففوح انفجففارح»، «ح شففدیدهوحففف»برره  گوینررد، چرررا 
های صروت  از  شود، و با جردا شردن انردام خرو  صدا بسته م  های صوت ، راه اندام

 گردد. یلدیگر، صدای حرف با حالت انفجاری تولید م 
 است. «سست  و نر  »، در لغت به معنای: «ّاوت»

کره در  «اسفت جفیا  صوت دّ   ر ، هنگام تلففط حفرح»و در اصطالح قرائت: 
گردد تا حرف بره نرمر   آید و باع  م  های صوت  پدید م  عدم اتصال اندام ۀنتیج

گردد.  تلف  
اوه»را  «حفوح داّاح صفت ّاوت» ِّ ااوه یا  ث،ِح،ِ»گویند و پان ده حرف  م  «ِّ

 دارای این صفت هستند. «،ِ ِخ،ِذ،ِز،ِس،ِش،ِص،ِض،ِط،ِظ،ِغ،ِف،ِو،ِ ـ
افاوه»به  ِّ کره برر اثرر عردم اتصرال گو نیر  م  «حففوح سایشف »، «حففوح  ینرد، چررا 



 
 
 

 
 13     «ینقسمت ش»

 

کنرد و  های صوت ، صدای حرف در مخر ، با حالت سایشر  جریران مبردا م  اندام
 گردد. تولید م 

 است. «ِاثتدال و  یانه بود »، در لغت به معنای: «طس ل و  ت  »
 «اسفت جفیا  جزئ  صوت دّ   ر ، هنگام تلففظ حفرح»و در اصطالح قرائت: 

کام اندام عدم اتصال و ۀکه در نتیج  آید. های صوت  پدید م  عدم جریان 
طحفوح داّاح ص» ه و یا بین»را  «فت توس  گوینرد، و پرنج  م  «ةو الرااو ةالشد   بینی 

ع»حرف  رَّ مِنَّ عُمر»و یا  «لَّ  دارای این صفت هستند. «ِلنَّ
ط»به  گفته م  «حفوح بینابین » ،«حفوح داّاح صفت توس   شود. نی  

 چند نکاه:
کمراو قراموس،  - 3 را  «و، ح»دو حررف  بع   از علمای تجوید از جمله مؤلرف 
ه»نی   ره، دارای هفرت حررف )نرور  م  «حفوح بینی  دانند؛ در ایرن صرورت، حرروف ببنیف

 شود. علم ( م 
 باشد؛ مانند: زمان تلف  حروف متحر ، یلسان و مساوی م  - 2

ِ ِدفَّ ِِ-رَّ ُركَّ صَّ بَّ ِعُدُکُمِِ-ُسُبِلِِ-فَّ ِِ-يَّ كَّ ُِنِريَّ
ررط، ولرر   ت، رخرروت و توسف کن، بررا توجرره برره صررفت شرردف زمرران تلفرر  حررروف سررا

باشررد؛ زمرران تلفرر  حررروف رخرراوه )برره خرراطر جریرران صرروت در مخررر (  متفرراوت م 
ره )بره خراطر جریران ج ئر  صروت در  ه اسرت؛ و زمران تلفر  حرروف ببِنیف ببشتر از ببِنیف

 ؛ مانند:1باشد مخر ( ببشتر از شدیده م 
ِِ-ُاِخْرْجُتْمِ ٌْرتَّ ْکبَّ ْستَّ ْتُکْمِِ-اَّ بَّ ِْع َّ ْكِِ-ِاْذاَّ ْدرَّ ِصَّ ْحِلَّكَّ ْمِنَّْشرَّ لَّ ِاَّ

که دارای صفت رخوت یا توسط هستند، باید دقت  - 3 در هنگام تلف  حروف  
کره در میران  د برودن، آسریب   نمود تا صدای حرف قطع نگرردد برویژه در هنگرام مشردف

یان قرآن روا  دارد؛  ِ»مانند: برخ  از قار ونَّ ُر َّ ِ ذ َّ اِاهلُلِيَّ
از حرروف رخراوه و  «ذال»؛ «،ِِال َّ

ه م  «الم»  باشد. از حروف ببنیف
                                                           

 باشد. . البته با توجه به نوس قرائت )تحقیز، تدویر و حدر( متفاوت م  1



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    14 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

 َشرُط الَمّد 
 است. «الزام و تدلیر چیزح به چیز دیگر»، در لغت به معنای: «شرط»
د  » رطل الم  ح است»در اصطالح قرائت:  «ش   1.«حفوح  د 
،ِایا ملموو و در تمام  حاالت ثابت است؛ مانند:  «شرط  د» آءَّ ِجَّ

ةݗَّ آق َّ  .ْلحَّ
الَُّهِآید؛ مانند:  و یا ملفوظ است و بر اثر اشباس هاء ضمیر به وجود م  ُهِݡِوِمَّ دَّ ْخلَّ

َّ
 .،ِأ

که حرکت قبل، همجنس آن حروف باشد )حروف  گاه  قوی است، آن وقت   و 
که حرکت قبل همجرنس آن حرروف نباشرد  گاه  ضعیف است، آن وقت   مدی( و 

ْيْنِ»ند: )واو و یاء ساکن ماقبل مفتوح(؛ مان هیعک»در حروف مقطعه  «عَّ صݡ ِݡ  .«ݡ

 شفتان
فه»نیه َتث، «شفتا »  است. «لب»در لغت به معنای  «ش 

که     تولید چهاّ حرح فاء، بفاء،  فیم و واو  لب»و در اصطالح قرائت:  ها است 
ح است  .«غیر د 

ح»رو به چهار حرف  از این فف  »حرروف  «فاء، باء،  یم و واو غیر د  فش   «ه ف  وح یفا ش 
 گویند. م 

 َشکل )َضبط(
ک » کرد »، در لغت به معنای: «ش  کشید  و ضبط   است. «دربند 
کاًل » ْلتل الِکااب  ش  ک  کردم»، یعن : «ش  کشید  و ضبط   2.«آ  ّا دربند 
کمابرت،  ، به معنای عام  دارد و شامل هر چیر ی م «شک » کره بره ضربط  شرود 

کففه بففراح  ثال تها و  شففک »کنررد؛ ولرر  در اصررطالح قرائررت:  کمررک م  هففایی هسففتند 
کفیم، اح آنها استفاده     .«گردد ضبط و حفظ ص ت قرائت قرآ  

 های حرکات، سلون، تشدید، مدف و تنوین است: ها و عالمت و شامل شلل
 

ــ َـّ ـــــ)ـــ ـُ ـــ ـِ ــــــ ـْ ــــــــ ـ  ـــــــــــ ًــِــــݡ ِـ ــــ ـــــــ ـ  ِــ(ـــــ
                                                           

 .350، ص3. النشر،  1
 .22. المحلم ف  نقط المصاحف، ص2
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 «صادق سمت  »
 

 ص = صاد
 ، چهاردهمین حرف از الفبای ابان عرو است.« »حرف صاد 

ل »، از «حرح صاد» س  ب ش جلویی سفطح زبفا  و »است و مخر  آن:  «حفوح ا 
 .«ثنایاح باال است ۀسطح صاح پشت لث

یشر :«هنگام تلفظ حفرح صفاد» ابران براال  ۀانتهرا و ر
کرام براال حالرت روی ِاسِتعالءآمده ) ( و سطح ابران برا 

گیرد )اطبراق(، هروای برازدم  گرفتن به خود م هم قرار 
برردون ارتعررا  تارهررای صررروت  )همررس( و بررا حالرررت 
کشیده شرده و بره  کام باال  سایش  )رخوت(، به طرف 
صورت درشرت و مررحجم )تفخریم( از بخرش جلرویی 

که به هرم ن دیرک و تنر ۀسطح ابان و سطح صاف پشت لث  اثنایای باال )در حال  
به خاطر تنگ  مخر ، هوای بازدم با سایش و فشار از مخر  گردد؛ و  شده( تولید م 

حفرح »شرود، از ایرن رو  خار  و هم مران صردای سروت ماننردی )صرفیر( شرنیده م 
اسررت؛  «، اطبففاق، صفففیر، و تف ففیمِاسففِتدالءهمففس، ّاففوت، »، دارای صررفات: «صففاد

ِمانند:  وَّ تَّ ُق،ِوَّ ْصدَّ ْبٌرِِاَّ ْواِِبالص َّ  .اصَّ
دار نیر   ، یعنر  بردون نقطره«صفاد غیر نقوطفه»و یرا  «هملفهصفاد  ل »را  «حرح صاد»
یعنر  « ضاد منقوطه»و یا « ضاد معجمه»که به آن « حرف ضاد»گویند. در مقابل  م 

گفته م  نقطه  شود. دار 



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    13 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

 صفت = صفات
است؛ مانند: درشت  و  «چگونگ  و حالت ش ء»، در لغت به معنای: «صفت»

 نازک  و نرم  و سخت .
که دّ هنگفام تولیفد و اففو   چگونگ  و حالت»و در اصطالح قرائت:  هایی است 

فففم پدیفففد    و موجرررب تشرررخی  حرررروف  «آیفففد حفففرح اح   فففرجش دّ دسفففتگاه تکل 
گفررت:  و برره طررور خالصرره م  گررردد. مخررر  از یلرردیگر م  هم ففت بففه وجففود »ترروان  کیفی 

 .«آ د  و افو  حرح اح   رجش
کرده «دو دسففته»را برره  «صفففات»علمررای تجویررد،  صفففات ذاتفف  و »د: انرر تقسرریم 

زه ی  م  نه»و  « ل س ِ  .«صفات ثاّض  و  ل  
زه. 1 ی  م   صفات ذات  و  ل

فزه» ی ِ م  کفه ذات و طبیدفت حفرح  وجفود و  حالت»: «صفات ذاتف  و  ل هفایی هسفتند 
گردند تا حروف از یلدیگر تمیر  داده  و باع  م  «جدایی ناپذیر آ  حرح است جزِء 

گرررر آن حالت هرررا آورده نشررروند، اسررراس و بنیررران حررررف مخررردو  و از بررربن  شرروند؛ و ا
 خواهد رفت.

کرده «دو دسفففته»را بررره  «صففففات ذاتففف »بع ررر  از علمرررای تجویرررد،  انرررد:  تقسررریم 
گیر(»  .«صفات ذات  غیر  تضاد )اات اص (». و «صفات  ذات   تضاد )فرا

گیفر(صف» یت بفا یکفدیگر  حالت»: «ات ذاتف   تضفاد )فرا کفه دّ ضفد  هفایی هسفتند 
گیر( دّ هم ؛ و در مجمروس هشرت صرفت «حفوح ثفبفی وجفود داّد ۀبوده و )به طوّ فرا

که ترکیب   )چهار او  مت اد( م  باشند و هر حرف  ال اما  دارای چهار صفت است 
 باشند و عبارتند از: از مجموس این هشت صفت م 

3- ِ مس -2 ضد آنِهرجَّ َّ  
3- ِ ِ -4 ضد آنِةِشد َّ  ةِرخوَّ
 ِاسِتفال -3 ضد آنِِاسِتعلتء -5
 ِانِفتاح -1 ضد آنِباقطاِِ -7

کرده «ِاذلاقِوِِاصمات»و بع   دو صفت   اند. را نی  به آن اضافه 
یت  بففا  حالت»: «صفففات ذاتفف  غیففر  تضففاد )اات اصفف (» کففه ضففد  هففایی هسففتند 
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کفه  بدض  اح حفوح داّند(، و حفوف  یافت   یکدیگر نداّند )و اات ا  به  شوند 
 .«هیچ یک اح اوصاح گذشته ّا نداشته باشند

لفه، لفین، ِان فراح، »، عبارتند از: «صفات ذات  غیر  تضاد»مشهورترین  لق  صففیر، ق 
ه و  ه، ِافاء، بل   ن  ش  ، ِاسِتطاله، غل ف  برهتکفیر، ت   .«ن 

نه .2 ِس   صفات ثاّض  و  ل  
نهصفات ثاّض  » ِس  که بر اثر ترکیب حفوح یا حرکات  حالت»: « ل   هایی هستند 

کلمرات  «گردد و یا همنشین  با حفوح دیگر ثاّض    و باع  روان و نیلو ادا شردن 
گررر آن صررفت آورده نشررود، خللرر  برره اصررل و بنیرران حرررف وارد  و آیررات م  شرروند و ا

کاسته م  نم   گردد. سازد، تنها از فصاحت و ایبایی آن، 
مطررح  «احکام حففوح»را تحت عنوان  «صفات ثاّض »های تجوید،  کماودر 

رقیففرتف ففیم و »انررد و شررامل:  کرده کن و ت  کن، احکففام نففو  سففا ، ادغففام، احکففام  ففیم سففا
 باشد. م  «تنوین، و  د و ق ر

وح  » ۀرا به دو دست «صفات ذات »علمای قرائت،  کرده «و ضدیف ق   اند: تقسیم 
فففوح  صففففات » هفففر»: ، عبارتنرررد از«ق  ت، ج  لقلفففه، صففففیر، ِاسفففِتدالء، ِشفففد  ، اطبفففاق، ق 

ه،  ن  ش  ، استطاله، غل ف  برهان راح، تکفیر، ت  هن   .«، و بل  
مس، ّاوت، »، عبارتند از: «صفات ضدیف»  .«، لین و افاءِانِفتاح، ِاسِتفاله 

 و ضعیف در ادغام حروف مؤثر است. َقویف شناخت صفات 

 َصفیر
فففیر» صففدایی اسففت سففوت  اننففد، و یففا صففدایی شففبیه »، در لغررت برره معنررای: «ص 

 .است «صداح پرندگا 
کفه هنگففام تلففط سفه حففرح »و در اصرطالح قرائرت:  صفداح سففوت  اننفدح اسفت 
 .«شود حاء، سین و صاد شنیده   

کرامال  تنرا شرده و برا  آنهرا، مجرای هوا در مخرر  «هنگام تلفظ حاء، سین و صاد»
کره  ای سروت ماننردی شرنیده م سایش و فشار هوا در مخر  این حروف، صد شرود 

 گویند. م  «صفیر»به آن 
 گویند. م  «   فوّه»را  «حفوح داّاح صفت صفیر»



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    11 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

 ِصله
 است. «ا تداد و کشش»، در لغت به معنای: «ِصله»

 و در اصطالح قرائت، به دو معنا آمده است:
ا تداد و کشش حرکت هاء ضمیر و وص  آ  بفه حفرح هفم »: «هاء ضمیر ۀِصل» -3

 ؛«جنس هما  حرکت است
ی به وجود م  ُهِآید؛ مانند:  از امتداد و کشش حرکت ضمه، واو مدف ْبدَّ ُهِ=ِعَّ ْبدَّ   وِعَّ

کسره،یای از و ی به امتداد وکشش حرکت  ْبِدِهِآید؛مانند:  وجود م  مدف ْبِدِهِ=ِعَّ   ِعَّ
 است:بر دو قسم  «هاء ضمیر ۀصل»

؛ مانند: «بدد اح هاء ضمیر، سبب  د  )همزه( نیا ده است«: »صغفح ۀصل» -الف
ِِوُِهِِان َِّ ْجِعِهِلِ عَّ ِِ ِیِرَّ قَّ ِلَّ  .اِدر 

 ؛ ماننررد:«بدففد اح هففاء ضففمیر، سففبب  ففد  )همففزه( آ ففده اسففت«: »کبفففح ۀصففل» -و
ُهِِݡِوِالَُّهِمَِّ دَّ ْخلَّ

َّ
ِِِبِهِِ-ِأ ْزِِ  

َّ
ِأ  .اًجاوَّ

هرگاه قب  اح  یم جم ،  ضفموم و  ابدفدش  ت فرک باشفد، دّ «: » یم  ۀصل» -2
گففر قبفف  اح آ ،  کسففوّ باشففد، حففرح « واو»حففال وصفف ، حففرح  بففدا   ل ففر « یففاء»و ا

کار م  « یم  ۀصل»و آن را  «ساحند که در اختالف قرائت به   رود، مانند: گویند 
ْیُکْمِ» لَّ ْیِهْمِ»وِِ«عَّ لَّ ْیُکُمو»ِهِِ«عَّ لَّ ْیِهِمک»وِِ«عَّ لَّ  شود. خوانده م  «عَّ

 الخط قرآن است. لیلن اول  حف  رسم
کرره بعررد از مرریم جمررع، فرر  راوی عاِصررَح  کلمررات   باشررد، « هرراء ضررمیر»م، فقررط 

ْینَِّ»صررررله داده یعنرررر  برررره اشررررباس خوانررررده، ماننررررد:  ْســــقَّ ْمُتُمــــُهِاَّ د َّ ُمُه،ِقَّ ُِ و...ِِــــهِِ«ا
ْینَِّ» ْسقَّ ْمُتُموُهِاَّ د َّ ُموُه،ِقَّ ُِ  1الخط نی  با واو نگاشته شده است. سمخوانده و در رِ«ا

  

                                                           

 .230ص ،. سرالبیان ف  علوم القرآن1



 
 
 

 
 19     «قسمت ضاد»

 

 
 
 

ادق سمت  »  «ص 

 ض = ضاد
 ، پان دهمین حرف از الفبای ابان عرو است.«ض»حرف ضاد 

کناّ»است و مخر  آن:  « رس  و حافحرح ِض » ،«حرح ضاد» زبفا   ۀیک  اح دو 
 .«ح آسیاح باالح هما  طرح استها ا با دند
یشر :«هنگام تلفظ حفرح ضفاد» ابران براال  ۀانتهرا و ر

کرام براال حالرت ِاسِتعالءرفته آمده ) ( و سرطح ابران برا 
گرفتن بره خرود م  گیررد )اطبراق(، هروای  روی هم قرار 

( از یلرر  از دو َجهررربررازدم بررا ارتعررا  تارهررای صرروت  )
ی آسریای ها انابان )به استثنای سرابان( با دند ۀکنار

ج یهمرران طرررف، بررا حالررت سایشرر  )رخرروت( برره ترردر
کررام برراال  برخررورد و جرردا م  شررود )اسررتطاله( و صرردای حرررف از میرران آن برره سرروی 

گررردد، از ایرررن رو  تولیررد م )تفخررریم( کشرریده شررده و برره صرررورت درشررت و مرررحجم 
هففر»، دارای صررفات: «حففرح ضففاد»  «، اطبففاق، اسففتطاله و تف ففیمِاسففِتدالء، ّاففوت، ج 

ِاست؛ مانند:  ُحض ُ ْضًبا،ِيَّ  .قَّ
گوینرد  دار نیر  م  ، یعن  نقطره«ضاد  نقوطه»و یا  «دجمهضاد  ل »را  «حرح ضاد»

یعنر  بردون « صراد غیرمنقوطره»و یرا « صراد مهملره»که بره آن « حرف صاد»در مقابل 
گفته م   شود. نقطه 

بل ال ففففوح»را  «ضفففاد» صفففد  حررررف و تلفررر  آن را مشرررلل   یعنررر : دشررروارترین «ا 
که آن را نیلورو  این  ازدانند،  م  کنند و تلف  آن بره صرورت  کم هستند افرادی  تلف  

کرره عرررو اصرریل  صررحیح نیسررت، این« دال درشررت» گونرره تلفرر ، از افرررادی اسررت 



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    90 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

 1نبوده و حرف ضاد در ابانشان وجود ندارد.
فففظ صففف یح حففففوح»فقرررای شررریعه  ک تلف   «نقففف  آ  بفففه صفففوّت  تفففواتر»را  « فففال

کرره از:  م  «ضففاد حجففازح»را  «تلفففظ صفف یح ضففاد»رو تنهررا  اند، از ایررن دانسررته داننررد 
کناّۀ زبا  و دندا » کره شربیه دال  «گردد هاح آسیا تلفظ    بین  و تلف  ضاد مصرری 

 2اند. درشت است را صحیح ندانسته
 ِضرسی

 است. «داّ بود  س ت و ناهمواّ، دندانه»، در لغت به معنای: «ِضرس »
کفه دّ تولیفد حفرحها ا دند»و در اصطالح قرائت:  ضراب( اسفت   ،ضفاد ح آسیا )ا 

 گویند. م  «حرح ِضرس »، «حرح ضاد»رو به  ، از این«نفش اساس  داّند
 ةَضّمَ 
م   » کلم«ةض  م  » ۀ، از   است. «یک باّ به هم پیوستن»، به معنای: «ض 

کفه هنگفام تلففظ آ ، فففففففل ففففیکف  اح حرکفات حففوح )»و در اصطالح قرائت:  ( اسفت 
 .«گیرند   ها )یک باّ( حالت به هم پیوستن به اود  لب

کره صردای ضرمف «ررررُ ررر»شلل ضمه  گرفتره شرده اسرت، چررا  عربری،  ۀ، از حرف واو 
کلمه اشتباه نشود، آن را  متمایل به حرف واو است، و برای اینله با حرف واو اصل  

کوچک و روی حرف قرار داده  «.ررررُ ررر      و     و »اند،  به شلل واو 
 گویند. م  « ضموم»را  «حرح داّاح ثال ت ضمه»

 َضواحک
واحک»  است. «اندا »: )جمع ضاحله( به معنای «ض 

کفففه هنگفففام اندیفففد ، نمایفففا    هفففا ا دنفففد» :و عبرررارت از و در  «شفففوند یی اسفففت 
کنررار دنررد کرره در  ی َانیرراو )نرریش( قرررار دارنررد؛ در هررا انمجمرروس، چهررار عرردد هسررتند 

 شود. گفته م  «ح آسیاح کوچکها ا دند» آنهافارس  به 
                                                           

 ،(هررر 444ابرو عمرررو دانرر  )متوفررای  ة؛ فرر  تجویررد القررراء ة(، الرعایررهرر 437 . ملر  بررن ابرری طالررب )متوفررای1
ابن الج ری ؛ (، الموضح ف  التجویدهر 433عبدالوهاو القرطب  )متوفای  ؛التحدید ف  االتقان و التجوید

 القرآن اللریم. ة(، احلام قراءهر 3403محمود خلیل الحصری )متوفای  ؛النشر ،(هر 133)متوفای 
 .59هر(، األلفیة في فقه الصالة الیومیة، ص 713محمد بن ملف  عامل  )شهید اول( )متوفای . 2



 
 
 

 
 93     «قسمت طاء»

 

 
 
 

 «طاءق سمت  »

 ط = طاء
 شان دهمین حرف از الفبای ابان عرو است. «ط»حرف طاء 

ب ش جلویی سطح زبا  با »است و مخر  آن:  «طد حفوح نِ »، از «حرح طاء»
کام باال استها ا دند ۀلث  .«ح ثنایا و ابتداح برآ دگ  

یشر :«هنگفام تلففط حفرح طفاء» ابران برراال  ۀانتهرا و ر
کام براال حالرت روی  (، وِاسِتعالءآمده ) سطح ابان با 

گرفتن به خود م  گیرد )اطبراق(، هروای برازدم  هم قرار 
کررام برراال َجهررربررا ارتعررا  تارهررای صرروت  ) ( برره طرررف 

کشیده شده و به صرورت درشرت و مررحجم )تفخریم( 
 ۀپشررت مخررر  آن )بخررش جلررویی سررطح ابرران برره لثرر

کام باال م ها اندند حبس و با جدا شردن بخرش چسبد(  ی ثنایا و ابتدای برآمدگ  
کام باال )قلقله( با حالت انفجاری ) تجلویی سطح ابان از قسمت برآمدگ   ( ِشردف

هر»، دارای صفات «طاءحرح »گردد؛ از این رو  تولید م  ، اطباق ِاسِتدالء، شدت، ج 
لَِّاست؛ مانند:  «قلقلهو  ،ِوَّ ْطشَّ  .اُِتْشِطْطِبَّ

گوینرد  یعن  بدون نقطه نی  م  « نقوطهطاء غیر »و   «هملهطاء  ل »را  «حرح طاء»
گفتره  یعنر  نقطره« ظاء منقوطره»و « ظاء معجمه»که به آن « حرف ظاء»در مقابل  دار 

 شود. م 

 َطواِحن
واِحن» کننده»، جمع )طاحنه( به معنای «ط   است. «آسیاب 

کفرد  لقمفهها ا دند»و عبارت از :  کفه دّ آسفیاب  هاح غفذا،  ح آسیاح بزّگ اسفت 



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    92 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

کره  «داّنفد نقش اساس  و در مجمروس، دوازده عردد هسرتند، در هرر آرواره شرش عردد 
کوچک( قرار دارند.  بعد از ضواحک )آسیای 

 َطواسین
واسفین» کره بررا حرروف مقطعرره  ، نررام سروره«ط  ِ<هایی اسررت   شرروند؛ آغرراز م  >طـس 

م  و ق  د»های  و عبارتند از: سوره درا، ن   1.«شل

 ُطول
 است. «بلندح و دّازح»، )ضد قصر( در لغت به معنای: «طول»

کففه جففایز »و در اصررطالح قرائررت:  کثر ح ففان   کشففش حفففوح  ففدح بففه انففداحه حففدا
 .«است

کره در ذات حرروف  حداقل مقدار کشش حروف مدی، دو حرکرت )قصرر( اسرت 
که ببشتر از آن را  مدی نهفته است و حداکثر زمان مجاز، شش حرکت )طول( است 

کشررش مرربش از حررد مجرراز نهرر   ادهاجررازه ند انررد. و بسرریاری از علمررای تجویررد، از 
 اند. کرده

 ُطَول
ل» و   است. «تر، بلندتر طوالن »جمع طول، در لغت به معنای:  «طل
ففب ل » ل الس   ففو  کرره از همرره طرروالن «الط ل تر  : هفررت سرروره از قرررآن )بعررد از سرروره حمررد( 

 .« ائده، اندام، اثراح و یونسبقره، آل ثمرا ، نساء، » :است و عبارتند از
  

                                                           

 .305. مژوهش  در تاریخ قرآن، ص 1



 
 
 

 
 93     «قسمت ظاء»

 

 
 
 

اءق سمت  »  «ط 

 ظ = ظاء
 ، هفدهمین حرف از الفبای ابان عرو است.«ظ»حرف ظاء 

ح هفا ا بفین سففزبا  و سفر دنفد»اسرت و مخرر  آن:  «حفوح ِلثوح»از  «حرح ظاء»
 .«ثنایاح باال است

یشر :«هنگفام تلففظ حفرح ظفاء» ابران برراال  ۀانتهرا و ر
کرام براال حالرت روی ( و ِاسِتعالءآمده ) سطح ابران برا 

گرفتن به خود م  گیرد )اطبراق(، هروای برازدم  هم قرار 
( و برا حالرت سایشر  َجهرربا ارتعرا  تارهرای صروت  )

کشریده شرده و بره صرورت  کرام براال  )رخوت( به طرف 
درشررت و مرررحجم )تفخرریم( از ف ررای سررر ابرران و سررر 

هففر»، دارای صررفات: «اءحففرح ظفف»گررردد، از ایررن رو  ی ثنایررا تولیررد م هررا اندنررد ، ج 
اْغُلْظِاست؛ مانند:  «، اطباق و تف یمِاسِتدالءّاوت،  ،ِوَّ مَّ ََّ ْظ  .اَّ
گوینرد، در  دار نی  م  یعن  نقطه «ظاء  نقوطه»و یا  «دجمهظاء  ل »را  «حرح ظاء»

یعنر  بردون نقطره « طراء غیرمنقوطره»و یرا « هملرهطاء ُم »که به آن « طاء»مقابل حرف 
 شود. گفته م 

ول» شود، م  گفته « شاله ظاء»،«ظاء حرح»به  است.  «بود  باال» معنای: به ،«ش 
که روی آن قرار م  ظاء »رو به آن  گیرد، از این و چون حرف ظاء دارای الف  است 

کره بردون الرف اسرت، تمیر   معجمره )نقطره« ضراد»انرد ترا برا حررف  گفته « شاله دار( 
  1داده شود.

                                                           

 .31ص ،القرآن ة. احلام قراء1



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    94 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

ت شباهت دو حرف  یادسپارح: ه به ایرن 1در تلفف  «ظاء»با  «ضاد»به علف ، با توجف
برا هرم  «جهفر، ّافوت، اسفتدالء و اطبفاق»که این دو حرف در تمام  صرفات مت راد 

رت نمرود ترا  باشند و به صورت درشت و مرحجم نی  ادا م  مشتر  م  شوند، باید دقف
 هر حرف، درست از مخر  خود ادا شده و از یلدیگر تمی  داده شوند.

 

       
، دارای صرررفت «ظفففاء»بررا حررررف  «تففففاوت دّ   فففر »، اضرررافه بررر «ضفففاد»حرررف 

ر فاصلة میاِن ابتدا و انتهراِی است و در هنگام تلفف  آن، صدای حرف د «استطاله»
شرود ترا سرهم  یابد و این امرر باعر  م  های آسیای باال امتداد م  کنارة ابان و دندان
تر نیر  ادا شرود،  باشد و به صورت نرم «ظاء»ببشتر از حرف  «ضاد»زمان  تلف  حرف 

 مانند:
ل َِّ» ل َِّ-ضَّ ًةِ»ِ-ِ«ظَّ ْضرَّ ًةِِ-نَّ ْظرَّ ِنَِّ»ِ -ِ«نَّ ِنَِِّ-ة ِاِضرَّ  «ة ِاِظرَّ

 
  

                                                           

گر  ۀ. طبز فتوای هم 1 گرردد، نمراز باطرل « ظاء»به صورت « ضاد»مراجع ب رگوار تقلید، ا و یرا بررعلس تلفر  
کماو الصالة، فصل ف  القراءة، مس له   (.37و  32است. )عروة الوثق ، 



 
 
 

 
 95     «ینقسمت ع»

 

 
 
 

نق سمت  »  «عی 

 ع = عین
 ، هجدهمین حرف از الفبای ابان عرو است.«ع»حرف عین 

نفاح  ۀوسط حلر و دّ      دری ف»و مخر  آن:  «لق حفوح ح  »، از «حرح ثین»
 .«است
یشررر :«هنگففام تلففففظ حففرح ثفففین» ابررران  ۀانتهرراء و ر

کررام برراال جرردا ِاسررِتفالپررایبن آمررده ) ( و سررطح ابرران از 
کشریده  ۀدریچ( ِانِفتاحباشد ) م  نای به آرامر  عقرب 

سررازد، هرروا بررازدم بررا  شررده و ف ررای حلررز را تنررا م 
( با حالرت نیمره سایشر  َجهرارتعا  تارهای صوت  )

کشرریده  ( برره دیوارهةو الرخرراو ة)برربن الشررد هررای حلررز 
کرم حجرم  کشیده شده و به صورت ناز  و  کام پایبن  شده و صدای حرف به طرف 

هفر»، دارای صفات: «حرح ثین»این  گردد؛ از ( تولید م َترقیز) ، ِاسفِتفال، توسفط، ج 
رقیر، و ِانِفتاح ِاست؛ مانند:  «ت  ُدع ُ ْعُبُد،ِيَّ  .نَّ
گوینرد،  یعنر  بردون نقطره نیر  م  «غیر نقوطفه»و یا  «هملهثین  ل »را  «حرح ثین»

دار  یعنر  نقطره« غرین منقوطره»و یرا « عجمرهغرین ُم »کره بره آن « غین»در مقابل حرف 
 شود. م گفته 

 َعزائم
وح   ۀاّاد»، )جمع ع یمه( در لغت به معنای: «ثزائم» که انجفام داد  ق  آ  ، چیزح 

 .است «الحم باشد
جود» زاِئمل الس ل که دّ آ ، آیات سجده آ ده است سوّه»از: است ،عبارت«ث   .«هایی 
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کرررده و برره  ۀو بررر قرراری و شررنوند کرره برررای خداونررد سررجده  آن آیررات، الزم اسررت 
تسبیح و حمد مروردگارشان بپردازند، و این سجده واجب است و حتما  باید انجام 

که بر قاری و شنونده آن آیات، سجده  ۀبپذیرد، در مقابل، آیات سجد دیگری است 
 کردن الزم و حتم  نیست بلله مستحب است.

مائِِ»ل: قا ؟ع؟َعن َابی َعبِداهلل لعَّ
َّ
ِِݡِمِݡُمِالأ ِوَّ نزيل، ِحمِتَّ ِِݡ جهَّ ِةالس َّ ِوَّ ،ِ

ِِباسِمِاݗَّ أ ِِأْقرَّ لن َّ مِوَّ
ِبِ  ِرَّ ِكَّ وض  فر ِِبمَّ یسَّ لَّ ِوَّ سنون  ِالُقرآِنِمَّ ُِ می ها اِفیِجَّ ماِعَّ  1.«،ِوَّ

که آن ح رت فرموده است:  ؟ع؟از ح رت صادق ع ائم عبارتند از: »نقل شده 
رر ررک اسررِم بِ  سقررَر جم و اِ لررنفَ ݗَ سررجده، ا تن یررل، حررم   م  ال  هررا در تمررام  قرررآن  و سرروای این ربف

 .«باشد مستحب است و واجب نم 
که اواند  و شنید  آنها سجدۀ واجب داّند، ثباّتند اح:  آیات  

که به 35سورۀ سجده، آیه  -3 ِ<، وقت   ونَّ ْکِبٌُر اِیَّْستَّ لَّ  رسید؛ >وَّ
لت، آیه  -2 که به 37سورۀ فصف ِ<، وقت   ْعُبُدونَّ اُهِتَّ  رسید؛ >ِاي َّ
که به انتهای آیه رسید؛ 32نجم، آیه سورۀ  -3  )آخر سوره( وقت  
که به انتهای آیه رسید. 39سورۀ علز، آیه  -4  )آخر سوره( وقت  

  

                                                           

 .113، 4،  ة. وسائل الشیع1
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نق سمت  » ی   «ع 

 غ = غین
 نوزدهمین حرف از الفبای ابان عرو است. «غ»حرف غین 

ابتففداح حلففر ) فففح بففین حلففر و »و مخررر  آن:  «حفففوح حلقفف »، از «حففرح غففین»
 .«استدها ( 
یشر :«هنگام تلففظ حفرح غفین» ابران براال  ۀانتهرا و ر

کام باال جدا م ِاسِتعالءرفته ) باشرد  ( و سطح ابان از 
( َجهرر( هوای بازدم با ارتعا  تارهرای صروت  )ِانِفتاح)

و با حالت سایش  )رخوت( از ابتدای حلز بره طررف 
کشریده شرده و بره صرورت درشرت و مرررحجم  کرام براال 

دارای  «حفرح غفین»رو  گردد، از این )تفخیم( تولید م 
هر»صفات:  ْفِرْغِاست؛ مانند:  «و تف یم ِانِفتاح، ِاسِتدالء، ّاوت، ج   .ِاْغِفْر،ِاَّ

گوینرد،  دار نیر  م  یعنر  نقطره « نقوطفهغین » و یا  «دجمهغین  ل »را  «حرح غین»
یعن  بدون نقطه « عین غیرمنقوطه»و « هملهعین ُم »که به آن « حرف عین»در مقابل 
 شود. گفته م 

 «ُغّنه»
ه» ن  که اح  جراح بین  ااّ    »، در لغت به معنای: «غل  .«شود صدایی است 

کففه هنگففام تلففف»و در اصررطالح قرائررت:  اح  آنهففاظ صففداح همففراه  ففیم و نففو  اسففت 
 .«شود  جراح بین  ااّ    

ه بر دو قسم است: ن   غل
ه اصل  )ذات (» - 3 ن  کره بردون «غل : ج ء جدایی ناپذیر دو حرف نون و میم است 
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ز مبردا نم  کن ایرناز ، کنرد آن، حرف نون و میم تحقف بره  ،رو در تلفر  مریم و نرون سرا
که حتما  ُغنف  ،ویژه در هنگام وقف  شنیده شود؛ مانند: ،میم و نون ۀباید دقت شود 

ِحیْمِ لر َّ
َّ
ِميْنِِ-ٱ الَّ ْلعَّ

َّ
ِعيْنِِ-ٱ يْنِِ-نَّْستَّ آل ِ اِالض َّ ِلَّ ِوَّ

ه فرث  )ثاّض (» - 2 ن  که در هنگام ادغام یا اخفای نون و «غل ه زائدی است  : ُغنف
کن بر حرف عارض م   باشد. شود و فرس بر اصل م  میم سا

ه ن   .با توجه به حاالت  یم و نو ،   تلف است ،ح ا  غل
ه» ن  کن و  ت رک»: در «کمتفین ح ا  غل ن  »که  است « یم  و نو  سا بروده  «اصفل  ۀغل

 کند. و بدون آن، حرف میم و نون تحقز مبدا نم 
ه» ن  کن«: »بیشتفین ح ا  غل  «هنگام  شدد بفود  و یفا ادغفام و ااففاح  فیم و نفو  سفا
ن  » که است در مجررای ببنر  جریران مبردا دو حرکرت  ۀبه انداز بوده و «ث فر حائد و ۀغل

ِ؛ مانند: کند م  د  م َّ اِلُِمحَّ ِءَّ ِوَّ د  م َّ یُِمحَّ ل  ِعَّ ل ِ ِصَّ لُهم َّ
ل  
 .اݗَّ

کوتراه نرون و مریم و یرا  نکاه: رۀ فرعر  نرون و مریم، صردای  بع   افراد بره جرای ُغنف
ـیِ»خواننرد:  کشرند و بره ایرن صرورت م  صدای حرف قبرل از آنهرا را م  ل  ِعَّ ـل ِ ِصَّ لُهـم َّ

ل  
اݗَّ

ِ اد  م َّ اِلُِمحَّ ِءَّ ِوَّ د  ام َّ  که صحیح نیست. «ُمحَّ
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اءق سمت  »  «ف 

 ف = فاء
 ، ببستمین حرف از الفبای ابان عرو است.«ح»حرف فاء 

وح»، از «حرح فاء» ف  ح ثنایفاح هفا ا لب زیفین و سر دنفد»و مخر  آن:  «حفوح ش 
 .«باال است

یشر «:هنگام تلفظ حرح فاء» ابران پرایبن  ۀانتها و ر
کام باال جردا م ِاسِتفالآمده ) باشرد  ( و سطح ابان از 

(، هرروای بررازدم برردون ارتعررا  تارهررای صرروت  ِانِفترراح)
کشیده شده و به صرورت  کام پایبن  )همس( به طرف 

کرررم حجرررم ) ( از میررران مخرررر  آن )لرررب َترقیرررزنررراز  و 
ی ثنایررا برراال( بررا حالررت سایشرر  هررا انایرررین و سررر دنررد

همففس، ّاففوت، »، دارای صررفات: «حففرح فففاء»رو  گررردد، از ایررن )رخرروت( تولیررد م 
رقیرو  ِانِفتاح، ِاسِتفال ْفِرْغِاست. مانند:  «ت  ُطوُفِِ،اَّ  .يَّ

 َفتح
 است. «گشود  و باح نمود »، در لغت به معنای: «فتح»

براح اداح حرح  فتوح   گشود  و باح نمود  دها  است،»و در اصطالح قرائت: 
 .«که بددش الف آ ده باشد

که الف مردی بره صرورت خرال  و بردون تمایرل بره حرفر   و آن، هنگام  است 
گردد.  دیگر، تلف  

 فتح بر دو قسم است:
کره لهجر«نهایت گشود  دها  است دّ تلفظ حرح  فتفوح«: »فتح شدید» - 3  ۀ؛ 
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کررره در هنگررام تلفررر هررا برره عروغیر ، همیشررره آن را «آ»  صرردای ویژه ایرانیررران اسررت 
 اصیل عرو و قرائت قرآن وجود ندارد. ۀکنند و در لهج درشت و مرحجم ادا م 

کم«فتح  توسفط» رو بره آن،  حجرم، از ایرن : تلفر  فتحره اسرت بره صرورت نراز  و 
رقیر» گفته «ت   گویند. هم م « تفخیم»اند، و بع   در تقابل با ِاماله، به آن  نی  

 َفتحه
 است. «یک باّ گشود »، به معنای: «فتح» ۀکلم، از «فت ه»

کفه هنگفام تلففظ آ ، « فففففف  ففففف»یک  اح حرکفات حففوح »و در اصطالح قرائت:  اسفت 
 .«گیرد ها )یک باّ( حالت باح شد  به اود    لب

که صدای فتحر«ررررَ رررر»شلل فتحه  گرفته شده است، چرا  عربری،  ۀ، از حرف الف 
کلمره اشرتباه نشرود،  متمایل به حرف الف است، و برای اینله با حرف الف اصل  

کوچک و مایل روی حرف قرار داده  «رر ررَ رررر     ا      ا »اند؛  آن را به شلل الف 
  1گویند. م  « فتوح»، «حرح داّاح ثال ت فت ه»

 َفواصل
واص » کننفدۀ»، )جمرع فاصرله( در لغرت بره معنرای: «ف   «دو چیفز  اح یکفدیگر جفدا 

 است.
 .«کلمۀ آار آیه است»و در اصطالح قرائت: 

شود، بررای اینلره بربن آیرات قبرل و بعرد فاصرله و  گفته م  «فواص »به آخر آیات 
 2اندازد. جدایی م 
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 303     «قسمت قاف»

 

 
 

اف  ق سمت  »  «ف 

 ق = قاف
 و یلمین حرف از الفبای ابان عرو است.  ، ببست«ق»حرف قاف 

فوححففوح »، از «حرح قاح» ه  زبفا  و ابتفداح زبفا   ۀانتهفا و ریشف»و مخرر  آن:  «ل 
 .«کوچک است

کرام براال  «:هنگام تلفظ حرح قاح» سرطح ابران از 
یشررِانِفترراحباشررد ) جرردا م  انتهررای ابرران  ه و( و تنهررا ر

کررره بررراال رفتررره ) ( و بررره ابتررردای ابررران ِاسرررِتعالءاسرررت 
صرررل و برررا جررردا شررردن از یلررردیگر )قلقلررره(  کوچرررک متف

( و بررررا حالررررت َجهرررررمرررررتعش شررررده )تارهررررای صرررروت  
تانفجرراری ) کشرریده ِشرردف کررام برراال  ( صرردا برره سرروی 

شود و به صورت درشت و مرحجم )تفخیم( تولیرد  م 
، دارای صررررفات: «حففففرح قففففاح» رو گررررردد؛ از ایررررن م 
هر» ت، ج  ُیْنِفْقِاست؛ مانند:  «، قلقله و تف یمِانِفتاح، ِاسِتدالء، ِشد  َْ ُم،ِفَّ ْقوَّ  .اَّ

 ِقراَءه
کردن و به هم مبوستن»، در لغت به معنای: «قرائت»  است. 1«جمع 
که در خواندن،  م « قرائت»را از آن جهت « خواندن»و  کلمات، »گویند  حروف و 

 «.گردند کنار هم جمع م 
گونه»و در اصطالح قرائت:  کریم به  گرامر   تلف  الفاظ قرآن  کره مبرامبر  ای اسرت 
 .2«اند اسالم؟لص؟ قرائت فرموده

 رَقص
کوتاه »، در لغت به معنای: «ق  ر»  است. «باحداشتن و 

ح اداح حفوح»قرائت:  و دراصطالح  .«اضاف  کشش بدو  و طبید  طوّ به است  د 
                                                           

 .71، ص 33؛ لسان العرو،   30، ص 4،   ف  غریب الحدی  واألثر . النهایة1
کریم، ص  مقدمه. 2 یخ قراءات قرآن   .10ای بر تار
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 َقلَقله
 است. «جا شد  اضطراب و جابه»، در لغت به معنای: «قلقله»

جایی   فر  و آشفکاّ شفد  صفداح حفرح اسفت دّ  جابفه»و در اصطالح قرائرت: 
 .«سکو هنگام 
که در عبارت  «داّاح صفت قلقله پنج حرح» د»هستند  طبل ج  گردیده  «قل جمع 

لق  » آنهااست و به  ق   گویند. م  «حفوح  ل
کرره  فف »بع رر  معتقدنررد  لق  ق  کرره  ، حرکررت ضررعیف  برره خررود م «حففرح  ل گیرنررد 
گفتر کرده ثفده»ابرن الجر ری:  ۀصحیح نیست، و بره  کفه قلقلفه، حرکفت  اح ایفال  انفد 

که چنین نیستاست دّ   1.«حال  
کن مقلقل با حرف متحرف  است.  این اشتباه به خاطر عدم تمی  دادن حرف سا

آیرد ولر   حرف ساکن غیر مقلقرل از برخرورد دو ع رو دسرتگاه تللرم بره وجرود م 
حرف ساکن مقلقل، مانند حرف متحرر  از جردا شردن دو ع رو دسرتگاه تللرم بره 

که ساکن وجود م   باشد. است و حرکم  همراه آن نم  آید ول  با این تفاوت 
 قلقله دو قسم است:

کل » - 3 لَِّ؛ مانند: «حرح  قلق  است دّ حالت وقف  ۀقلقل«: »حبف  قلقله   .اُِتْشِطْطِوَّ
ففف» - 2  ؛ ماننرررد:«حفففرح  قلقففف  اسفففت دّ حالفففت وصفففل  ۀقلقلففف«: »حغف  قلقلفففه صل

ا،ِ اِفهَّ ْطرَّ لَِّاَّ اْ ِدنَِّوَّ  .ااُِتْشِطْطِوَّ
 َقطع
کرد »، در لغت به معنای: «قط »  است. «بفید  و جدا 

 و در اصطالح قرائت، به دو معنا آمده است:
 ؛«است قط  صوت براح پایا  داد  به قرائت»مت خرین، به معنای:  دن 

کرد  است»ول  ن د متقدمین، غالبا  به معنای:   2.«وقف 
لمه معنای دوم، از رویات ام کره شریو علیها( اهلل )رضر السف قرائرت مبرامبر  ۀگرفتره شرده 

کرده است:  را این ؟ص؟گرام  اسالم ِ»گونه ببان  ِ ط  قَّ ِيَّ ُهِآکانَّ تَّ راءَّ ِقَّ  .«ةآيَِِّةيَُُِّ
                                                           

 .203، ص3  ،. النشر1
 .239، ص3  ،. النشر2



 
 
 

 
کاف»  303     «قسمت 

 

 
 
 

 «کاف  ق سمت  »
 

کاف  ک = 
کاف   و دومین حرف از الفبای عرو است.  ببست «ک»حرف 

کاح» وح»، از «حرح  ه  کوچک انتهاح زبا  و انتهاح زبا  »و مخر  آن:  «حفوح ل 
کام  جاوّ است  .«و ب ش  اح نرم 

کاح» کرام براال  «:هنگام تلفظ حرح  سطح ابران از 
یشرررِانِفتررراحباشرررد ) جررردا م  ابررران پرررایبن اسرررت  ۀ(، ر

کم  جلوتر از ریشِاسِتفال) ابان براال  ۀ(، انتهای ابان، 
کوچررک و بخشرر   1رفترره کررام  ازو برره انتهررای ابرران  نرررم 

صرررل و برررا جریررران هررروای برررازدم بررردون  مجررراور آن، متف
ارتعا  تارهرای صروت  )همرس(، برا حالرت انفجراری 

ت) کمِشدف کشیده شده و به صرورت  کام پایبن  ( تولیرد َترقیرزحجرم ) ( صدا به سوی 
تهمفس، »؛ دارای صرفات: «کفاح حرح»رو  گردد؛ از این م  و  ِانِفتفاح، ِاسفِتفال، ِشفد 

رقیر ْنُِیْشرِِنند: است؛ ما «ت  ٌْر،ِمَّ بَّ ِْ  .ْكِاَّ
                                                           

. مررال  در اسررتعالء، ریشررۀ ابرران اسررت و بقیررۀ اجرر ای ابرران، نقشرر  در ایررن صررفت ندارنررد؛ برررای نمونرره: در 1
کرره برراال «خ، غ، ق»تلفرر  سرره حرررف  ، تنهررا انتهررای «کرراف»آیررد ولرر  در حرررف  م ، تنهررا ریشررۀ ابرران اسررت 

مانرد؛ از ایرن رو جر ء حرروف مسرتعلیه بره شرمار  آید و ریشۀ ابران، پرایبن م  باال م  ابان)قبل از ریشۀ ابان(،
 روند. نم 

کاف از حروف مستعلیه، استدالل م  هر3345 )متوفای محمد مرعش  ِ»کند:  ( در رابطه با خرو  حرف  أن َّ
یالُمعتبٌرِفِیِ قصَّ ِاَّ ِِاستعلتُء مِلاِ...ِوِالکافِِالاستعلتءِفیِاصطلتحهم، سانِاَّ ِةِالل ِ ِقی  عُهِبَّ ݩݩݩݩݧ یِمَّ ݧ ݧ ِاستعلݧ سان،ِسواء  الل ِ

ی يِنِأقصَّ اِماِبَّ ݩݩݩݩݧ یِِبهاِإل  ݧ ݧ ِطهِلایستعلݧ سَّ ِوَّ سانِوَّ  .(34)جهل المقل، صِ«الل ِ
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 ةَکسرَ 
سر» ۀکلماز ، «ةکسر»  است. «یک باّ شکسته شد »، به معنای: «ک 

کفه هنگفام تلففظ آ ، « ففففففِ فففف»یکف  اح حرکفات حففوح »و در اصطالح قرائت:  اسفت 
 .«گیرد باّ( حالت شکستن به اود    لب زیفین )یک
کسره  گرفتره شرده« رررررِ رررر»شلل  کسرر از حرف یراء  کره صردای  عربری،  ۀاسرت، چررا 

کلمه اشتباه نشود، آن را  متمایل به حرف یاء است، و برای اینله با حرف یاء اصل  
کسررره  ( ایررر حرررف قرررار داده   ـــــٮ  ) برره شررلل یررای غیررر آخررر و برردون نقطرره انررد، شررلل 

کرراربرد و اختصررار، دندانرر کثرررت  آن را حررذف  ۀنخسررت دارای دندانرره بررود، برره خرراطر 
ــــِِِِِِـِٮِِِِِيـِِِِ ِِِ»کردند؛  ـِ  .«ـــ
کسره»  گویند. م  « کسوّ»را   «حرح داّاح ثال ت 
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 «المق سمت  »
 

 ل = الم
 ، ببست و سومین حرف از الفبای ابان عربی است.«ل»حرف الم 

ق »، از حروف «حرح الم» ول  لق  یا ذ  بفا  دو طرح سِر زبفا »است، و مخر  آن:  «ذ 
 .«ح )ثنایا، رباثیات، انیاب و ضواحک( استها ا دند ۀلث

یشر «:هنگام تلفظ حرح الم» ابران پرایبن  ۀانتهرا و ر
کررام برراال جرردا  ( و سررطح عقبررِ  ِاسررِتفالآمررده ) ابرران از 

 ۀ( و دو طررررررف سرررررر ابررررران برررررا لثرررررِانِفتررررراحباشرررررد ) م 
ی مقابرررل بررراال )ثنایرررا، رباعیرررات،؛ انیررراو و هرررا اندنرررد

گردد، و صدای حرف با حالرت  م ضواحک( متصل 
کنرررار ابررران  ۀباقیمانرررد ۀنیمررره سایشررر  )توسرررط( از دو 

( بره َجهرر)انحراف( همرراه برا ارتعرا  تارهرای صروت  )
کم کشیده شده و به صورت ناز  و  گرردد، )بره  ( تولیرد م َترقیرزحجرم ) طرف پایبن 

گررر قرربلش حرررف مفتروح یررا م ررموم  باشررد، صرر «اهلل» ۀاسرتثنای الم جاللرر دا برره کرره ا
کشیده شده و به صورت درشت و مرحجم )تغلی ( تلف  م  کام باال  گردد(.  طرف 

هفففر»، دارای صرررفات: «حفففرح الم»رو  از ایرررن ، ان فففراح و ِانِفتفففاح، ِاسفففِتفال، توسفففط، ج 
رقیر ْلُیْمِلْ ِ است؛ مانند: «ت  ِر،ِوَّ مَّ اْلقَّ  .وَّ

 ویثَ ثه = لَ لَ 
 است. «دندا  گوشت بیخ دندا ، پایه»، در لغت به معنای: «لثه»

 ۀبررره لثررر آنهرررارا بررره جهرررت ن دیرررک برررودن مخرررر   «ثفففاء، ذال و ظفففاء»سررره حرررروف 
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حفففوح »کنررد(،  ها برخررورد نم  ی برراال )هررر چنررد سرررابان، مسررتقیما  برره لثررههررا اندنررد
 گویند. م  «وحث  ل  

ِ»، یعن : «حفوح ِلثوح»
ِِمنُِقرِبِالل َّ شُرجَّ وفِيَّ هحر ِ.«ثَّ

رو  در عرف عرو متداول اسرت، از ایرن «آ نام ش ء نزدیک  گذارح اشیاء به نام»
ُکِاند:  گفته م ِ رُبُِتسَّ لعَّ ْیِءِِ)اَّ ِِالشَّ ِِبمَّ ِاِجَّ ُه(اوَّ  .رَّ

 َلحن
«  ْ  :؛ از جمله، )با سلون حاء( دارای معان  مختلف  است«نل 
ْ نل فِ لݗ  ا». 3 کلمات است»، به معنای: «  الکالمل    ؛«اطا و اشتباه دّ تلفظ 

 .«و اشتباه دّ قرائت قرآ  است اطا»: ازمعنای اصطالح  آن عبارت است 
 ل  ن، نزد ثلماح تجوید بر دو قسم است:

ِل   ». الف کلمات آسیب برسفاند و «: »ل  ن ج  که به سااتاّ  اطا و اشتباه  است 
گردد کلمات   .«باثد تغییر  دنا و یا اثراب 

رر ه و یررا   اننففد: فرر  صررحیح حررروف و رعایررت نلررردن صررفات ذاترر  و ممیف عرردم تلف
کلمه را تغیبر دهد؛ مثل حرکت فتحتغیب که معنای  ـْیِهم<تراء  ۀر حالت   لَّ ِعَّ ْمـتَّ ْنعَّ  >اَّ

ْمُتِ»به ضمه  ْنعَّ ْیِهْمِِاَّ لَّ  .«عَّ
ِل   »به این نوس از خطا و اشتباه را  گویند، ایرا خطای آشلاری است  م  «ل ن ج 

 شوند. که همگان، متوجه اشتباه بودن آن م 
کلمفففات، آسفففیب  ااطففف«: »ل فففن ِاِفففف   ». ب کفففه بفففه سفففااتاّ  و اشفففتباه  اسفففت 
 .«کاهد ّساند ول  اح ف احت و زیبایی آ     نم 

ره مانند حرروف، ادغرام برا  َترقیرزها، مردهای عارضر ، تفخریم و  عردم رعایرت ُغنف
کلمات به وجود نم  که تغیبری در معنای  ه  ه و بدون غنف  آورد. غنف

ِف   »به این نوس از خطا و اشتباه،  که برای  م  «ل  ن ا  گویند؛ ایرا خطایی نیست 
صین فِ  ، متوجه آن م همه، معلوم و آشلار باشد و تنها متخصف  شود. نف

ْ نل الکالم». 2 کالم «آواح، آهن  و لهجه است»به معنای:  «ل  ؛ و به فحوا و مفهوم 
گفتن( نی    شود. گفته م  «ل  ن»)حالت  از سخن 
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گررراه  در رابطررره برررا آهنرررا و لهجرررۀ  ی)صرررداهای لحرررن،  حرکرررات و حرررروف مدف
کرررالم(  کشرریده( اسرررت؛ و زمرران  در رابطررره بررا حرررالت  از سررخن گفتن)فحوا و مفهررروم 

کرره هررر  م  برر  و ...  باشرد؛ ماننررد لحررن و آهنررا جملررۀ خبرری و یررا اسررتفهام  و تعجف
گفتار مخصوص به خود را دارنرد. بررای نمونره: در فارسر ، علر  »جملۀ  یک، حالت 

گفتاِر خبرری ببران، و هرم م توان  را ، هم م « آمد تروان برا آهنرا و  با آهنا و حالت 
کرد. ب  و یا استفهام  تلف   گفتاِر تعجف  حالِت 

ـــ نمونه:عبارت در ابررران عربررری وقررررآن نیررر  چنرررین اسرررت؛برای ِ>ِاي َّ ـــُدِِاكَّ ْعُب ِِنَّ ـــِوَّ ِِاي َّ ِاكَّ
ݭِِ ݫ ݫ عݫ گفتراِر خبرری ادا نمرود و هرم برا را هم م  1يُن<نَّْستَّ آهنرا و  تروان برا آهنرا و حالرِت 

کررره در ایرررن صرررورت، دو معنرررای مت ررراد از ایرررن  گفتررراِر اسرررتفهام انلررراری  حالرررت 
 فهمیده خواهد شد. عبارت،

کید بر قرائت قرآ  با ل ن ثفبی  سفاّش و تأ
کررریم برره ابرران عربرری نررازل شررده اسررت:  ــقرررآن  ــِآ>ِان َّ ْلنَّ ْنمَّ ِِاُهِاَّ ــاِاًنــاُقْرءَّ ِبی ً رَّ ُکـــْمِِعَّ

َّ َ عَّ ِلَّ
> ونَّ َُ ْعِق  2.تَّ

گر قرائت  قرآن، اضرافه برر رعایرت قواعرد تجویرد، همرراه برا لحرن عربری و صردای ا
کررره یلررر  از  نیلرررو باشرررد، تررر ثیر فراوانررر  در روح و روان آدمررر  خواهرررد داشرررت، چررررا 
معجرر ات قرررآن، لحررن و آهنررا دلنشررین آن اسررت. از ایررن رو در روایررات اسررالم ، 

که قرآن را به صورت عربِی آن، فرا بگیرید و با صدای   نیلو بخوانید.سفار  شده 
گرام  اسرالم امام صادق؟س؟ نقل م  که مبامبر   ُمـوا» فرمروده اسرت: ؟ص؟کند 

َّ َ عَّ ِتَّ
ِ ِبی َِّتِهِِالُقرآنَّ رَّ  «.قرآن را به صورت عربی آن، فرا بگیرید»، 3«ِبعَّ

ُءوا»فرماید:  و در روایت دیگر م  قرَّ ِِاݗِ لحاِنِِالُقرآنَّ
َّ
ِبِِِبأ رَّ ِِالعَّ صواِتهاِوَّ

َّ
قرآن را با »، 4«أ

 «.و لهجۀ عربی بخوانیدآهنا 
                                                           

کمک م  مرستیم و تنها از تو یاری خداوندا( تنها تو را م »)، 5. حمد/1  .«خواهیم و 
فرستادیم تا شراید شرما)به  صورت قرآن )و به ابان( عربی فرو همانا ما )آن( را به»، 2. سورۀ یوسف؟س؟/آیه2

کنید)و ببندیشید(  .«خوبی( در  
بر؛   345، معاني األخبار، ص .  ابن بابویه3

َ
کمراو الصرالة، س ِر َغیر  ِفر اُو ِقرَراَءِة الُقررآِن َو َلروَو وسرائل الشریعة، 

اَلة، باو  .220 ، ص3     ،3 ، حدی 30 الصفَ
کلین ، اللاف4 ِکَماُو َف ِل الُقررآن . محمدبن یعقوو  روِت الَحَسرنتِ ، َبراُو َتر ،  َبراُو َترِتیرِل   یرِل الُقررآِن ِبالصفَ

وِت ال  .334 ، ص2  ،   َحَسنالُقرآِن ِبالصفَ
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 ِلسان
 است. «زبا »، در لغت به معنای: «ِلسا »

که دّ تلفظ حفوح نقش داّند ب ش»و در اصطالح قرائت:   .«هاح   تلف زبا  
گفتاری( عبارتند از: بخش  های مختلف ابان )قسمت متحر  اندام 

 

 
 لین 
 است. «نر   و روان »در لغت به معنای:  «لین»

 .«نرم و آسا  تلفظ شد  حرح است اح   رجش»و در اصطالح قرائت: 
نه»را  «لین حفوح داّاح صفت» ِی  گویند و دو حرف واو و یای سراکن ماقبرل  م  «ل 

کشرررشآنهرررا  باشرررند و ویژگررر  م  ْ (ِـــــَِـّـــــْوِِــــــَِـّــــ)مفتررروح  باشرررد؛  پذیر برررودن م  ، روان و 
ْيِديِهْمِمانند:  ،ِاَّ ْوتَّ هَّ  .غَّ
ح» کشرش حرکرات تلفر  م « حفوح  د  شروند، از  نیر  نررم و روان، همرراه برا مردف و 
ولین» آنهارو به  این ِِشود؛ مانند:  گفته م  «حفوح  د  اُتو  ای،ُِنوِحِءَّ  .یهَّ

 ویَلَه  -ة َلها
ها» که دّ بیخ حلر قراّ داّد»، در لغت به معنای: «ةل  کوچک است   .«زبا  
کففاح» ففوححفففوح »را  «دو حففرح قففاح و  ه  کرره ابرران  م  «ل  گوینررد، برره دلیررل نقشرر  

 ( در تولید این دو حرف دارد.ةکوچک )َلها
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مق سمت  »  «می 
 

 م = میم
 ، ببست و چهارمین حرف از الفبای ابان عرو است.«م»حرف میم 

فوح»، از «حرح  یم» هفا اسفت  قسمت بیفون  لب»است و مخر  آن:  «حفوح ش 
 .«گردد که به هم  ت     

ابان پرایبن  ۀانتها و ریش :«هنگام تلفظ حرح  یم»
کام باال جردا م ِاسِتفالآمده ) باشرد  ( و سطح ابان از 

ها به هرم متصرل، هروای  (، قسمت ببرون  لبِانِفتاح)
( از مجررای ببنر  َجهربازدم با ارتعا  تارهای صوت  )

ه( با حالت نیمه سایش  )توسط( به صورت نراز   )ُغنف
کم حفرح »رو  گرردد؛ از ایرن (، خرار  م َترقیزحجم ) و 
هففر»، دارای صررفات: « ففیم ففه و ِانِفتففاح، ِاسففِتفال، توسففط، ج  ن  رقیففر، غل اسررت؛ ماننررد:  «ت 

ْمثَِّ ِاَّ  .ا،ُِيْمِدْدُکْمِاُلهَّ

 َمِئین )َمُئون(
و » ِئین و  ئل ه»، جمع «   هایی اسرت  است، و شرامل سروره «صد»، به معنای: «ِ ئ 

کمتر( باشند. کم  ببشتر یا   که حدود صد آیه )یا 
ِئین»شاخصۀ  کماو«   که در همۀ  های تفسیری و علوم قرآن آمده، همان است  ، 

 که ذکر شد اما در رابطه با تعداد آنها اختالف است.
کرده های طوال تا سوره بع   آن را بعد از سوره  1اند. های َمثان  ذکر 

                                                           
 .301، ص3؛ البرهان في علوم القرآن،  34، ص3. مجمع البیان،  1



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    330 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

گروه   1شود(. م  سوره چهارده های طوال تا سورۀ مؤمنون )که دیگر، بعد از سوره و 
 2اسرائیل( تا مؤمنون. دانند، از سورۀ اسراء )بن  ها را هفت سوره م  و بع   آن

 َمثانی
ثان »در رابطه با   ، اقوال مختلف است.«  

ففف »بع ررر  آن را جمرررع  ْثن  گفته دانسرررته «دو ففف »بررره معنرررای  «   انرررد شرررامل  اند و 
کرره در مرتبررۀ دوم، بعررد از سرروره هایی م  سرروره های  ل و قبررل از سررورهاهای طررو شررود 

ل قرار دارند )طوال، َمئین، َمثان (.  3ُمَفصف
گرامر  و  که شیعه و سرنف  از مبرامبر  مشهور همین است به قرینۀ روایت مشهوری 

کرده ـورِالطـو»انرد:  اسرالم؟ص؟ نقرل  الِمکـانِالتــوراةِوُاعطیـتِالممـينِمکــانُِاعطیــتِالس 
لِثمانِوستونِسورة... َتِبالمفص  بورِوِفض   4.«الإن یلِوُاعطیتِالمثا يِمکانِالم 

فف »و بع رر  دیگررر، آن را جمررع  ن   ث  ّ»برره معنررای  « ل ففف   ک  انررد و برره قرینررۀ آیرره  گرفته « ل
>ِ ا ِیَّ ثَّ اِبًهاِمَّ اًباُِمتَّشَّ اند، یعن  مباح  قرآن،  ههای قرآن دانست شامل همۀ سورهو  5>ِکتَّ

ر ببران شرده، امرا ایرن تلررار هرگر   از داستان ها، مواع  و اندرزها و... بره صرورت ملررف
 6آفرین است. انگی  و نشاط آور نیست، بلله شوق ماللت

ج  َمخَر
 است. «       افو ،        بیفو  آ د »، در لغت به معنای: «  ر »

 .«     تلفظ حرح است کا  تولید یا »و در اصطالح قرائت: 
 بر دو دسته است:«   اّ  حفوح»
کفففه دّ برگیرنفففدهفففا ا  کففف«: »  فففاّ  ثفففام». 3 یفففک یفففا چنفففد   فففر   ۀیی هسفففتند 
گفته م  « وض »و به آن  «باشند    کل  است. نی    شود و شامل پنج مخر  

                                                           

 ، به نقل از ابوالفتوح.303. مژوهش  در تاریخ قرآن، ص1
 .33، ص3. مجمع البیان،  2
 .20، ص3؛ التبیان ف  تفسیر القرآن،  35، ص3. االتقان،  3
 .30، ح302، ص2. اصوکاف ،  4
 .23. زمر/5
 .432، ص39؛ تفسیر نمونه،  35، ص3؛ االتقان،  34، ص3البیان،   . مجمع6
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که دّ برگیرندها ا  ک«: »  اّ  اا ». 2  «باشند تنها یک   ر     ۀیی است 
اسرت و هرر مخرر ، َمَحرلف تولیرد یرک ترا  «هففده   فر »بنابر قول مشهور  نهاآو تعداد 

 باشد. سه حرف م 

 َمّد 
د  »  است. «زیادت، افزون  و کشش»، در لغت به معنای: «  

ح است بیش کشش صوت دّ حفوح»اصطالح قرائت: و در  .1«اح  قداّ طبید   د 
که بعرد از حرکرات همجرنس خرود  ی، حروف  هستند  گیرنرد و  قررار م حروف مدف

، در ذات و  باع  دو برابر مد کشش حرکات قبرل از خرود م  شروند، و ایرن مقردار مردف
طبیعت حروف مدی نهفته اسرت و بردون آن، مردی وجرود نخواهرد داشرت؛ ماننرد: 

 َءاُتوِن .
کشررش حررروف  بع رر  وقت هررا )برره خرراطر عوامررل لفظرر  یررا معنرروی( الزم اسررت، 

ی، از مقرردار طبیعرر  و ذاترر  آن کرره در اصررطالح قرائررت برره آن: مرردف مرردف »، ببشررتر شررود 
 گویند. م « غیرطبیع ، عارض  و فرع 

وایات اسالمی  مّد در ر
؟س؟ نقل کلین  از محمدبن جعفر و او از پدر  امام جعفر صادق ،االسالم ثقة

که م  که آنها کردندمرستو  و چلچله نیک سفار   ۀدربار ؟ص؟مبامبر خدا کند  ، چرا 
دانید  : م  فرمود؟ص؟در ادامه، مبامبر هستند؛دگان نسبت به مردم ترین مرن م نوس

که م  ِنِ>گوید:  گوید  م  خواند، چه م  گذرد و آواز م  وقت   ْحم  ِالر َّ ِاهلِل ِبْسِم
... ِمينَّ الَّ ِاْلعَّ ِب  ِرَّ ِه ِِلل   ْمُد ِاْلحَّ ِحیِم* تا ُامف اللماو )یعن  سوره حمد( را خواند و  <الر َّ

که آخر آواز  ينِ>گوید  رسد، م  م  هنگام   ݩ ِ ݧ آلݧ اِالض َّ ِلَّ  ؟س؟، )سپس امام صادق<وَّ

                                                           

گر ، «مدف »کلمۀ . 1 ی برها ی»کار بررده شرود، معنرای آن:  در برابر حرروف مردف ؛ اسرت« کشرش اضراف  حرروف مردف
کلم ول  بع   وقت ک« مدف »ۀ ها  شرود؛ در ایرن صرورت  کار بررده م  ره، ضرمه( برهسردر برابر حرکات )فتحره، 

، داُود»خواهرد برود؛ ماننرد « کشش حرکات بره انردازۀ دو حرکرت»معنای  به ُُ هرا، ایرر  نکره در بع ر  از قرآ« برا
کلمۀ مردف را نوشرته ی تولیرد  حرف واو م مومه با خط ری ،  ه را بایرد مردف داد ترا واو مردف اند، یعنر  حرکرت ضرمف

 «.باُؤو، داُوود»شود؛ به این صورت: 
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ِ»ه، فرمودند: در ادام ه وتَّ ِصَّ ِاهلِل سوُل ِرَّ ِِبها د َّ ين>مَّ ݩ ِ ݧ آلݧ ِالض َّ ا ِلَّ  ؟ص؟مبامبر خدا ؛«<وَّ
ينِ>صدایش را در  آل ِ ِالض َّ ا ِلَّ ی آن را با مدف و  1داده است. مدف م  <وَّ )یعن  الف مدف

 خواندند(. کشش ببشتر م 
ت  مردی ن د ابن مسعود قرآن م : »نویسد م ابن الج ری  خواند )تا از صحف

يِنِ>قرائت خود مطمئن شود( هنگام قرائت  ِِ ا سَّ ِاْلمَّ آِءِوَّ رَّ اُتِِلْلُفقَّ قَّ دَّ اِالص َّ مَّ آن  2<ِإن َّ
گفت: مبامبر خدا« مدف »را بدون  برای من این چنین نخوانده ؟ص؟ خواند، ابن مسعود 

ح رت برای شما چگونه خوانده است، ای ابا  است. آن مرد مرسید: آن
گونه خوانده  گفتند: آن ح رت برای من، این  عبدالرحمان  ابن مسعود در جوابش 

يِنِ>است  ِِ ا سَّ ِاْلمَّ آِءِوَّ رَّ اُتِِلْلُفقَّ قَّ دَّ اِالص َّ مَّ کلمه  و آن <ِإن َّ را( مدف داد،  «ُفَقَرآِء »را )یعن  
 3پس شما هم آن را مدف بدهید.

که قرائت رسول بن م کند از انس قتاده نقل م  ُسَنن نسائ  از الک مرسیدم 
گفتند:  خدا؟ص؟ ا»چگونه بود  در جواو  د ً ُهِمَّ وتَّ ِصَّ ُمد ُ ِيَّ ݧ انَّ ݧ  4.«کݧ

که قرائت رسول  ُبخاری از قتاده نقل م  که: از سنس بن مالک مرسیده شد  کند 
گفت: ؟ص؟خدا ِ>ِبْسِمِ چگونه بود  در جواو 

َّ
أ رَّ ِقَّ اُِثم َّ د ً ِمَّ ِنِِاهلِلِِکانَّ ْحم  ِِالر َّ ُمد ُ ِحیِم<ِيَّ الر َّ

ِحیِم<ِِبـِ>ِبْسِمِ ِِبـِ>الر َّ ُمد ُ ِن<ِوِيَّ ْحم  ِِبـِ>الر َّ ُمد ُ بود، « مدف »ئت آن ح رت با ؛ قرااهلِل<ِوِيَّ
ِنِِاهلِلِِِبْسِمِسپس  ْحم  ِحیِمِِالر َّ کرد )و توضیح داد( مدف م  الر َّ و مدف  «اهلل»داد به  را قرائت 

ْحمِ »داد به  م  ِحیِمِ»داد به  و مد م  «ِنِالر َّ  5.«الر َّ
کرره دو روایررت اخیررر )کرره انررس بررن مالررک از  بررا بررسرر  روایررات مررذکوره در م  یرراببم 

گرامرر  اسررالم کرره دارای مرردف ؟ص؟مبررامبر  ی اسررت  کردنررد( در رابررط بررا حررروف مرردف  نقررل 
خاطر عجلرره و  طبیعرر  )برره انرردازۀ دو حرکررت( هسررتند و مت سررفانه ببشررتر مررردم برره

گفتررار، به ۀ مررردم  انرردازه دو حرکررت نم  سرررعت در  گفتررار روزمرررف کرره در  آورنررد، امررری 
                                                           

کلین ، محمد1 اف بن .  ُخطفَ د، َباُو الغ یغ ِکَماُو الصفَ  .223، ص3 ،  2، حدی  یعقوو،اللافي، 
 .30ه: آیۀ. توب2
 .335، ص 3الج ری، النشر ف  قراءات العشر،   ابن. 3
کماو االفتماح، باو مدف الصوت بالقراءة،  4 بن حسن،  ؛  طبرس ، ف ل 379، ص2. سنن نسائ ، 

ل(. 4)ذیل آیه 539، ص30 مجمع البیان ف  تفسیر القرآن،   مف  سورۀ م ف
 .234ص، 3،  2و3. صحیح بخاری، ف ائل القرآن، باو مدف القراءة، حدی 5
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گرامر  اسرالم ک؟ص؟مترداول و معمرول اسرت؛ از ایرن رو مبرامبر  یرد ببشرتری  روی آن ت 
گفتار روزانه، با عجله و شرتاو نخواننرد بللره آن م  را  فرمودند تا مردم، قرآن را مانند 

ی از نظرر زمران   کننرد و بربن حرکرات و حرروف مردف به صرورت ترتیرل و شرمرده قرائرت 
 فرق بگذارند.

کلمات   ِ که تنها روی مدف ينِ>اما در دو روایت اول و دوم  آل ِ اِالض َّ ِلَّ ِ>و  <وَّ آِءِِلْلُفقَّ  <رَّ
ِی موجود در آیه نداشتند، نشانگر این  کاری به دیگر حروِف مدف کید داشتند و  ت 

که مراد از  کلمه، « مدف »است  باشد یعن  اضافه بر  م « مدف غیر طبیع »در این دو 
ی به که در دیگر حروف مدف ی  گرام  اسالم مدف  ؟ص؟طور طبیع  وجود دارد، مبامبر 

 داده است. )که دو حرکت است(، مدف و کشش م آنها را ببشتر از حالت طبیع  

رگوار شیعه  مّد در فتوای فقهای بز
؛ مختلرررف اسرررت« مررردف غیررر طبیعررر »فترراوای فقهرررای ب رگررروار شرریعه در رابطررره برررا 

صرل و الزم»فتروا بره  ،بع   مردف متصرل را »گروهر  رعایرت ؛ 1انرد داده« وجروو مردف متف
 اند: اند و بع   دیگر فرموده دانسته« واجب»را « الزم»و مد  2«احتیاط مستحبف 

که با مدف خوانده شرود» گروهر  دیگرر فتروا داده 3«.بهتر آن است  کره بایرد مردف  و  انرد 
گفترره شررد، رفتررار نلننررد،  کرره  کننررد و چنانچرره برره دسررتوری  واجررب و الزم را رعایررت 

کند و دوباره بخواند. که نماز را تمام   4احتیاط آن است 
که مسئلۀ  شلف  باق  نم  باتوجه به مطالب ذکر شده،  از صدر « مدف فرع »ماند 

کریم مطرح بود و هست؛ ازاین کنون در قرائت قرآن  رو عقل سلیم حلم  اسالم تا
ِ آن، ن د علمای ادببات و تجوید، اجماع  است و باید از  م  که مدف کند در مواردی 

کشش داده ش گر واقعیت  بهمقدار طبیعِ  آن، ببشتر مد و  وجود « مدف فرع »نام  ود تا ا
کرده به  ویژه در رابطه با مدف الزم در داشت، انسان به وظیفۀ شرع  خود عمل 

                                                           
؛ ح رت آیت اهلل سیستان ، تنها در مدف الزم )و  125. رسالۀ عملیۀ ح رت آیت اهلل بهجت؟حر؟، مسئلۀ 1

ین( فتوا به وجوو داده الف  .919اند، مسئلۀ  ال ال ف
 .3032. رسالۀ عملیۀ ح رت آیت اهلل وحید خراسان ، مسئلۀ 2
 .3003. رسالۀ عملیۀ ح رت امام خمین ؟حر؟، مسئلۀ 3
گلپایگان ، صاف  و نوری همدان (. تو4  ضیح المسائل با فتوای سی ده نفر از مراجع معظم تقلید )خوئ ، 
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ين> آل ِ اِالض َّ ِلَّ گردیده است و بع   از  <وَّ که روایت از امام صادق؟س؟ در باۀ آن نقل 
 اند. علماء و مراجع تقلید نی  به وجوو شرع  و یا احتیاط واجب، حلم داده

وف الفبا  :اقسام مّد، به ترتیب حر
 مّد اصلی = مّد ذاتی و طبیعی. 1

ح بفه آ  باشفد«: » د  اصل » که قوام حفوح  فد  ح است  حرروف و بردون آن، 1« د 
ی ز نم  مدف  یابد و بعد از آن، سبب مدف )هم ه و سلون( نیامده باشد؛ مانند:   تحقف

ا ِ شود: بدون مدف م ُِِاوِتینَّ  ُاِتنَّ
گفته م  « د  ذات  و طبید »و به آن،   شود. نی  

 ل = مّد طبیعیمّد َبَد . 2
ففد  بففدل» ح دّ اصفف  همففز«: »   کن بففوده و براسففاب قاثففد ۀحفففوح  ففد  اجتمففاع  ۀسففا

ح     ؛ مانند: «شوند همزتین، تبدی  به حفوح  د 
ِ نَّ امَّ ِ=ِءَّ نَّ مَّ

ْ
أ انِِءَّ انِ=ِِإيمَّ وُتواِِِإْئمَّ

ُ
ْؤُتواِ=ِأ

ُ
ِأ

نرافع بره روایرت »است، تنهرا در قرائرت  « د  اصل  و طبید »، در حلم « د  بدل»
 خوانده شده است.« حرکت 3و  4، 2»به مقدار « ور 

 ئهَمّد َتبر. 3
که در قرائت  «ح نف  جنس به  قداّ چهاّ حرکت است>الَِّ<ِ د  »؛ « د  تبرئه»

ِ<حم ه آمده است؛ مانند:  ِلِِذ  ِفِِاُبِلَِّاْلِکتَِِّكَّ یْبَّ  . >یِهِاِرَّ
بر»  :  از انواس مدف معنوی است.«ئه د  ت 

 مّد تعظیم. 4
اِ <؛ مانند: «قراّ بگیرد >هل ِاِِ<که قب  اح  ح ان ، >الَِّ< د  «:» د  تد یم» اِالِ ِلَّ

ِِال َّ  .>اهلُلِِهَّ
کرره مرردف منفصررل را برره  « ففد   نف فف »: در حلررم « ففد  تد ففیم» کسرران   اسررت، ولرر  

کیرد و  م « توسرط»اند در چنین مواردی، به  خوانده« قصر» خواننرد؛ و هردف از آن، ت 
گفته م  « د   بالغه»نف  خدایان دروغین است، از این رو به آن،   2شود. نی  

                                                           

 .29ص ،. قواعدالتجوید1
 .344، ص3  ،. النشر2
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 مکین = مّد فرعیمّد تَ . 5
کن و » :« د  تمکین» کفه تلففظ حفرح سفا  د  اضاف  )بیش اح  قداّ طبیدف ( اسفت 

 .«کند پذیر    همزه ّا ا کا 
هاح فرث » ۀو شامل هم  شود. م  « د 

ی، سرخت و مشرلل اسرت، برا مردف  کن و هم ه، بعد از حروف مردف تلف  حرف سا
کن و همررر ه، املان  فففد  »شرررود، از ایرررن رو بررره آن  پرررذیر م  اضررراف ، تلفررر  حررررف سرررا

کننده  د  ا کا »گویند، یعن   م  «تمکین  1.«پذیر 
 مّد ثابت = مّد الزم. 6

کففه سففبب آ ، سففکو«: » ففد  ثابففت» ح اسففت  مرردف ». در مقابررل «ثابففت باشففد   ففد 
 است.« سلون عارض»که سبب آن، « عارض

 مّد جائز = مّد منفصل و مّد عارض. 7
کشففش اضففاف  آ ، اتفففاق ن ففر وجففود «: » ففد  جففائز» کففه دّ  ح اسففت  ؛ در «نففداّد ففد 

کره بره  ، اتفاقآنهاکه در کشش اضاف  « مدف الزم»و « مدف متصل»مقابل   آنهرانظر است 
 شود. گفته م « مدف واجب»

 مّد َحجز. 8
گرفتن»، در لغت به معنای: «حجز» کرد ،  یا  دو چیز قراّ   است. « ن  

 :صطالح قرائت به دو معنا آمده استو در ا
جز» الف. کنین است«: » د  ح  که براح ّف  التقاء سا ح  و این مدف در واقع مرانع  « د 

کن م   2شود. از رسیدن دو سا
ی )کره ذاتر گرر بعرد از حرروف مردف کنین، جرای  نیسرت، ا  ا  در ابران عررو، التقراء سرا

کنین مربش  گیررد، التقراء سرا کن ثابت  )سرلون ذاتر ( قررار  ساکن هستند( حرف سا
کنینع الرفررآیررد، برررای  م  ی ،تقرراء سررا کشررش  ببشررتر م  را حرررف مرردف کشررند، و ایررن 

کن برره یلرردیگر م  « مرردف حجرر »کنررد، از ایررن رو برره آن  اضرراف ، مررانع از رسرریدن دو سررا
آلِْ گویند، مانند: م  آل ِِݦݦݦݦ َِّاءَّ ،ِضَّ ِنَّ  .ينَّ

                                                           

 .31. ابن الج ری، التمهید ف  علم التجوید، ص1
 .29ص ،. قواعد التجوید2
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اء، از  ج»و مشهور ببن قرف  ، همین است.«ز د  ح 
جز»ب.  کرد  الف است بفین دو «: » د  ح  کفه پشفت سفر هفم آ فده  همفزهاضافه  اح 
ِ»؛ مانند: «باشد أْنذَّ ُؤِأ

َّ
ُهْم،ِأ انَِّْرتَّ إذَّ

َّ
 .«ِب ُئُکْم،ِأ

ی )به انداز اء، هم ه اول را با الف مدف مد طبیع (  ۀدر چنین مواردی، بع   از قرف
گردد، خوانده  به این شلل: اند، تا این الف، مانع از رسیدن دو هم ه به یلدیگر 

اِ» ِءَّ ُهْم،ِأْنذَّ اْرتَّ اِب ُئُکْم،ِنَُِّؤِءَّ اءَّ ِ،«إذَّ
گویند،  نی  م « مدف فاصل»)حج  = مانع شدن و میان دو چی  واقع شدن( و به آن 

اء، این نوس از مردف را  ایرا این الف، ببن دو هم ه فاصله انداخته است، ول  مشهور قرف
 1قبول ندارند.

 مّد ذاتی = مّد اصلی و طبیعی. 9
که«: » د  ذات » ح نهفتفه اسفت و بفدو   هما   د  اصل  است  دّ ذات حففوح  فد 

 .«کند آ ،  د  ت قر پیدا نم 
 مّد ِصله = ِصله. 11

که بر اثر اشباع حرکت حرح به وجود   «: » د  ِصله» ح است   .«آید  د 
 مّد طبیعی = مّد جایز. 11
 . مّد عارض12

کبیر باشد«: » د  ثاّض» که سبب آ  سکو  ثاّض  یا ادغام  ح است   .« د 
 .  استنوس مدف جایو از 

 :بر دو قسم است د  ثاّض 
کبیر، «: » د  ثاّض به سبب ادغام» الف. که بر اثر ادغام  ، سکون  است  سبب  د 
الِِاِݗ< مانند: ؛«شده باشد ثاّض ِحیمِم َّ جای   طول و توسط  قصر، به مدف آن که2ِ>ِكِلر َّ
 است.

                                                           

 .353، ص3  ،. النشر1
ِحیِمِاِݗ<. در اصل 2 ِحیِمِاِݗ<بوده، نخست میم ِ>ِكِالِِمَِِّلر َّ کرده> لر َّ کن  اند تا زمینرۀ ادغرام بره وجرود ببایرد و  را سا

کرده کبیر(. سپس دو میم را در یلدیگر ادغام   اند )ادغام 
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کففه بففر اثففر وقففف، «: » ففد  ثففاّض بففه سففبب وقففف» ب. ، سففکون  اسففت  سففبب  ففد 
ِال»؛ مانند: «ثاّض شده باشد  1که مدف آن به قصر، توسط و طول جای  است. «ِحیْمِر َّ

 مّد عارضی )مّد َعَرضی(. 13
ح «: » د  ثاّض » کفه بفه افاطر همفزه و سفکو ، ثفاّض بفر حففوح  فد  ح اسفت   د 
 .«گردد   

 که مدف در ذات حروف نهفته بود. « د  ذات »در مقابل 

 دل = مد الزممّد ِع . 14
 است. «ن یر و  انند»، در لغت به معنای: «دلِث »
کنین اسفت«: » د  ثدل» که براح ّف  التقفاء سفا ح  ثفدل  ، فد  اضفاف »، و ایرن « د 

کنین م  2«حرکت شود.  است یعن  مانند و معادل حرکت است و مانع از التقاء سا
« عردل و ماننرد»ن د علمای قرائت بنا بر قرول مشرهور، « طول»مقدار مدف آن، و یا اینله 

 یلدیگر است.

 رق = مّد الزممّد َف . 15
که استفهام و ابر ّا اح یکدیگر جدا   «: » د  ففق» ح است  آهلُل،ِ :؛ مانند«کند  د  ءَّ

آ ِݦݦݦݦݦݦ َِّالِْءَّ آلذ َّ ،ِءَّ يِْنَّ رَّ َِِّ  .نَِّ
گرر همر  ۀبه اعتبار هم  کلمرات آمرده، و طبرز قاعرده ا که قبل از این   ۀاستفهام  
کره ایرن  ۀوصل بعد از هم  استفهام، ساقط شود، در این صورت معلروم نخواهرد برود 

، همر جمله خبری اسرت یرا اسرتفه وصرل بره صرورت  ۀام ، در ایرن صرورت اسرتثناء 
ی خوانده م  و در حلرم  اسرتفهام  از خبرری تمیر  داده شرود ۀشود، تا جمل الف مدف

 است.« مدف الزم»

 مّد الزم = مّد )سکون( ثابت. 16
 است. «ثابت و واجب»، در لغت به معنای: «الحم»

                                                           

 .334، ص3  ،. النشر1
 .337، ص3  ،. النشر2
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کفه سفبب آ ، سففکو  ثابفت بفوده و دّ حالففت »و در اصرطالح قرائرت:  ح اسففت   فد 
 .«شود وقف و وص  آوّده   

کلم « د  سکو  الحم»، یا به معنای: « د  الحم» که جهت اختصار،  سلون  ۀاست 
گردیده. و یا به معنای:  کره نر د همره « مردف واجرب»حذف  ی  کره بره معنرای مردف اسرت 

اء، واجب م   باشد. قرف
اء « یزا  کشش  د  الحم»  است. «طول»، ن د ببشتر قرف
 بر دو قسم است:« سکو  الحم»

کن اظهففاّ شففده «: »سففکوم   هففر»الففف.  کففه بففه صففوّت حففرح سففا سففکون  اسففت 
فف»، به آن تلف  حرف ساکن خفیف است، و چون «شود اوانده    ف   « فد  الحم  ل  

 گویند. نی  م 
دغم»ب.  که دّ حرح بددح ادغفام شفده و بفه صفوّت » :«سکو   ل سکون  است 

د اوانده    د، ثقیل و سنگین اسرت. و چون «شود حرح  شد  ، بره تلف  حرف مشدف
ق  »آن  ث   گویند. نی  م  « د  الحم  ل

کرار رفتره اسرت و یرا در و هر یک از سلون ُمظهر و  ُمدَغم، یا در حرروف مقطعره بره 
 است.« چهار نوس»، «مدف الزم»رو  کلمات، از این

فِحرفی؛ِمانند:ِن ف  ِلازمُِمشَّ د  ِمَّ ِِݡ ِْن.=ُِنو 
آ فَِِمک؛ِمانند:ِءَّ ف  ِلازمُِمشَّ .ݦݦݦݦݦݦ َِّالِِْمد  ِنَّ

لِحرفی؛ِمانند:ِال ق  ِلازمُِمثَّ یِݡِمِݡمد  آم ِ ِْم.ِݡ=ِالف،ِلَّ
ِلازم ِمُِِمد  ينَّ آِل  لَِِمک؛ِمانند:ِضَّ ق َّ ِ.ثَّ

 َمّدلین. 17
لین» نففه آ ففده و سففبب آ  «: » ففد  ی  ح، حفففوح ل  کففه بففه جففاح حفففوح  ففد  ح اسففت   ففد 

 . «باشد سکو    
 و بر دو قسم است: 

ْيْنِ»سلون الزم؛ مانند: الف.  ِحم»و  «ݡِصݡِهیعݡِک»در  «عَّ  . «ݡِقݡِسݡِعِݡ
ْوْفِ»سلون عارض: و.  ِ=ِخَّ ْوف  ِ»، «خَّ ْیٌر  ْیٌْرِخَّ  .«=ِخَّ



 
 
 

 
 339     «یمقسمت م»

 

صل = مّد واجب. 18  مّد مّتَ
کلمه باشند«: » د  ت   » که حرح  د  و همزه دّ یک  ح است  آُءِ؛ مانند: « د   .یَّشَّ

 است. «توسط، فوق توسط و طول»: مدف متصل و مقدار کشش
ت    »  قراء واجب است. ۀگویند، ایرا مدف آن، ن د هم نی  م  « د  واجب»را  « د   ل

 مد جایز مّد منَفصل =. 19
کلم«: » د   نف  » کلمه و همزه دّ ابتداح  که حرح  د  دّ آار  ح است  بدد  ۀ د 
آِِإن َِّ؛ مانند: «باشد نَّ ب َّ ِرَّ  .كَّ

 مّد واجب = مّد مّتصل و الزم. 21
کشفش اضفاف  آ ، اتففاق ن فر وجفود داّد«: » د  واجفب» کفه دّ  ح اسفت  ، در 1« فد 

، اتفاق نظر وجرود نردارد آنهااف  که در کشش اض« مدف عارض»و « مدف منفصل»مقابل 
 شود. گفته م « مدف جای »، آنهاکه به 

 مراتب مّد 
ت و ضرعف  درجه ت و ضعف، بسرتگ  بره قروف شررط و »بندی مراتب مدف از نظر قوف

، دارد« موجررب مرردف  ، « شرررط مرردف »؛ برره حرررف مرردف گفترره « موجررب مرردف »و برره سرربب مرردف
 شود. م 

گر شرط و موجب هر دو  گر یلر  از  َقویف ا باشند، مدف آن، اجماع  و الزم است؛ و ا
 آن دو و یا هر دو ضعیف باشند، مدف آن اختالف  و جای  است.

ی از حروف لین، « شرط مدف »از نظر   تر هستند. َقویف حروف مدف
صررل از منفصرررل  ۀ، سرررلون الزم از عررارض و همررر «موجرررب مرردف »از نظررر  تر  َقرررویف متف

 است.
 عبارت است از: وی به ضعیف،بنابراین مراتب مدف از ق

کشش آن؛ ،« د  الحم» -3  همه اجماس دارند بر مدف و مقدار 
 باشد ول  در مقدار کشش آن، اختالف است؛ ، اجماس بر مدف م « د   ت  » -2

                                                           

 .33و  30ص ،. قواعدالتجوید1
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 ؛شود ، حمل بر مدف الزم م « د  ثاّض» -3
 شود. حمل بر مدف متصل م  « د   نف  » -4
کلمه جا ظاهر م  از آن «شناات  راتب  د   ثمرۀ» گر در  که ا ای دو نوس مدف  شود 

ِ»مقدم بر مرتبۀ ضعیف خواهد بود؛ مانند  وجود داشته باشد، مرتبۀ قوی،  آن   که  «جَّ
کلم  است؛ و در صورت وقف بر آخِر آن، مدف سلون عارض  نی  مبش  مدف الزم مثقل 

م بر حلم مدف سلون  آید؛ در این م  باشد. یا در  عارض  م جا حلم مدف الزم، ُمقدف
آُءِ»مثال  ݧ  ݧ ݧ که مدف متصل است؛ و در صورت وقف بر آخر آن، مدف سلون عارض   «یَّشݧ

صل، مقدم بر حلم مدف سلون عارض   آید؛ در این مبش م  جا نی  حلم مدف متف
 خواهد بود.

که بازگشت تمام  اقسام مدف به نمودار ایر م  در پایان متذکر م   باشد. شود 
 

 
 الخط = رسم المصحف  َمرسوم

 ُمَسّبحات = تسبیح

 مصاحف عثمانی
کففز اسففال    اسففت   ففاحف «: »  ففاحف ثثمففان » کففه دّ ح ففا  ثثمففا ، بففراح  را

 . «گردیدتهیه و اّسال 
کر  اسرالم   بعد از توحید مصاحف، از روی آن، مصراحف  نوشرته شرد و بررای مرا
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گردیررد. تررا مسررلمانان براسرراس آن مصرراحف رائررت قرررآن بپردازنررد؛ ایررن برره ق ،ارسررال 
گردید.«مصاحف عثمان »مصاحف به   ، مشهور 

بع رر  دیگررر  ،در تعررداد ایررن مصرراحف، اخررتالف اسررت، بع رر  پررنج مصررحف
که این مصراحف بررای  هفت مصحف م  ارسرال شرد، عبارتنرد  آنهرادانند: مراک ی 

کوفه، یمن، بحرین و مصحف  هم برای مردم مدینه.  1از: مله، شام، بصره، 
کرررده  یعقرروبی، ایررن مصرراحف را نرره عرردد م  دانررد و مصررر و ج یررره را نیرر  اضررافه 

 2است.

 مامف اِ صَح ُم 
که ثثما  به ثنوا     ف  رج  نزد افودش »«:    ف ا ام»    ف  است 

 .«داشت
کرر  اسررالم ، عثمرران  بعررد از توحیررد مصرراحف، و نسررخه برررداری و ارسررال برره مرا

  نگره داشرت و ایرن مصرحف بره مصحف  هم به عنوان مصحف مرجع، ن د خرود
گردید. «   ف ا ام»  مشهور 

 3دانند. و بع   مصحف مدینه را، به عنوان مصحف امام م 

ل = ُمَفّصالت  ُمَفّصَ
ف    » که بعد از سوره : سوره« ل کوتاه  است   های َمثان  آمده است. های 

کوتاه  سوره« ف   »گذاری آنها به  نام تو عل بسم »ها(،  ، این است )به علت 
یادی میان آنها فاصله و جدائ  انداخته است. «اهلل  4های ا

در رابطرره برررا تعرررداد آنهررا، اخرررتالف اسرررت، مشررهور از سرررورۀ محمرررد تررا آخرررر قررررآن 
که شصت و هشت سوره است. م   5باشد 

                                                           

 .32، ص3  ،تقانو اال ؛7، ص3  ،. النشر1
 .370ص، 2  ،. تاریخ یعقوبی2
 .34ص ،المصاحف ،تان جس. س3
 .301، ص3؛ البرهان ف  علوم القرآن،  302. مژوهش  در تاریخ قرآن، ص4
کاف ،  5  .34، ص3؛ مجمع البیان،  20، ص3؛ التبیان،  303، ص2. همان؛ اصول 
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کرده سوره ل را به سه دسته تقسیم   اند: های مفصف
الت  ف    -3 و  ط  ؛ ل  : از سورۀ محمد تا سورۀ َعمفَ
طات  ف    ت -2 ح ؛وس   : از سورۀ َعمفَ تا سورۀ َوال فُ
ح  تا سورۀ ناس.ق اّ  ف    -3  1: از سورۀ َوال فُ

 مقادیر المّد 
کفه بفه وسفیلۀ آ  قفدّ و انفداحۀ »در لغت به معنای:  « قداّ»، جمع « قادیر» آن فه 

 است. «آید اح شماّه و پیمانه و... دست    هچیزح ب
 .« قداّ کشش  د  است»در اصطالح قرائت:  « قادیر المد  »

  قداّ کشش  د  
کشش مدف  ی  «دو حرکت»حداقل مقدار  که در طبیعرت و ذات حرروف مردف است 

کثر مقرردار  م  «ق ففر»نهفترره اسررت و برره آن  گوینررد، یعنرر  عرردم مرردف اضرراف ، و حرردا
چهفاّ »گوینرد، و حردف وسرط آن،  م  «طفول»و بره آن  2است «شش حرکت»کشش مدف 

 گویند. م  «توسط»است و به آن  «حرکت
کره برا توجره بره نروس قرائرت  «اسفت راد اح حرکت، ح ا  تلفظ یفک حفرح  ت فرک »

 باشد. )تحقیز، تدویر و َحدر( متفاوت م 
کثر مقرردار مرردف نلمرره:  باشررد، و ببشررتر از  حرکررت( م 3، سرره برابررر مرردف طبیعرر  )حرردا

 اند. کرده را، هم علمای تجوید و هم فقهای ب رگوار تقلید نه  آن
عل  کرررره فقیرررره زمرررران خررررود  نیرررر  برررروده، مالف قرررراری  از جملرررره علمررررای تجویررررد 

که م 3034)متوفای  گوید: هر( است 
بع   از ائمرۀ قرائرت  چه حرکت( وآن کشش ببشتر از پنج الف)پنج جای  نیست»

نین انجام  3«.ها وکراهتش شدیدتر است ترین بدعت دهند، از زشت م  وببشتر مؤذف
                                                           

 .373، ص1. الحدائز الناضره ف  العترة الطاهرة،  1
ُکُمب قردما )علمرای مبشرین تجویرد( . 2 مقردار مردف غیرطبیعر  و عارضر  را دو برابرر مردف طبیعر  و ذاتر ، در 

کرده رِو األول(، مشخ   ُهنفَ ِف  ال فَ  34ابوعمرو دان ، التحدید ف  االتقان و التجوید، ص اند )ِضعَف  َمدفَ
 هجری(. 444)متوفای 

 .50. المنح الفلریة ف  شرح الج ریة، ص3



 
 
 

 
 323     «یمقسمت م»

 

 ه نی  بر این مسئله، اجماس دارند:همۀ فقهای شیع
گر ببش ازمقدار متعارف، مدف داده شود و باع  » که مدف واجب است، ا در جایی 

کند، نماز باطل است کلمه  کلمه از صدق آن   1«.خرو  

 ُمْقری ْ )ِاقراء(
ْقِفح  » که اواند  ّا آ وحش   »، در لغت به معنای: « ل  است. «دهد کس  

که ثاِلم به ثلم قرائت باشد و دّ قرائت قفرآ ، »و در اصطالح قرائت:  کس  است 
کند. « هاّت الحم ّا داّد گوش د   تا بتواند لغ   قرائت قاری قرآن را 

ل  َمنز
 است. «جاح ففود آ د »، در لغت به معنای: «نزل   »

کررره در یرررک روز مبمرروده م  گفتنرررد و  م « منررر ل»شرررد را یرررک  در قرردیم، مسرررافت  
کردنرد و خرود را بررای  ن آن مسافت، فرود آمده و استراحت م مسافران پس از مبمود

 ساختند. مبمودن منازل بعدی، آماده م 
که بع   از صحابه و تابعین، قرآن را در مدت یک  در منابع تاریخ  آمده است 

کرده بودنرد  رو قرآن خود را به هفت قسمت تقسیم کردند، از این هفته ختم م  بندی 
 2خواندند. آن را م و هر روز یک قسمت از 
کرره م  یبندی برررا بعرردها ایررن تقسرریم خواسررتند یررک خررتم قرررآن در هفترره  افرررادی 

گردید، نمون ی برا هرا آندر قرر« هفت من ل»بندی به  این تقسیم ۀداشته باشند مرسوم 
که در پایان صفحات از من ل یرک ترا منر ل هفرت  الخط شبه قاره دیده م  رسم شود 

گردیده است.  مشخ  
که قراری قررآن بره مسرافری تشربیه  نام گذاری هر قسمت به من ل، برای این است 

که م  خواهد ختم قرآن را در هفت روز انجام دهد، برا خوانردن هرر قسرمت، در  شده 
کنرد و خرود را بررای قرائرت روزهرای  را مبموده است، اسرتراحت  م « من ل»واقع یک 

 سازد. بعد آماده م 
                                                           

کاظم طباطبایی1  .354، ص3 ،  43الوثق ، في سحلام القراءة، مسئلۀ ، العروة . ی دى، سید محمد 
 .223، ص2  ،اء ف  تهذیب االحیاء البی ة. المحجفَ 2
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 موجباُت الَمّد 
 است. «باثد، انگیزه و سبب»در لغت به معنای:  « وجب»، جمع « وِجبات»
کرره باعرر  و سرربب  1«همففزه و سففکو  اسففت»در اصررطالح قرائررت:  « وجبفات  ففد»

نیرر   «سففبب  ففد  »رو برره همرر ه و سررلون،  گررردد، از ایررن وجود آمرردن مرردف عارضرر  م  برره
 گویند. م 
که سلون ثابت و یا هم ۀ متصل باشرررد  گاه  قوی است، آن « وجب  د  » وقت  

گاه  ضعیف است، آن که سلون عارض و یا هم ۀ منفصل باشد. و   وقت  
گشتند و با هم متصل  شرط و موِجب چون قوی 

که  باشد منفصل مدف واجب دان و جای  آن 

 عَموِض 
وِض »  است. «جایگاه،     قراّ داد »، در لغت به معنای: «   

کففه دّ برگیرنففدهففا ا  کفف»و در اصررطالح قرائررت:    ففر  یففک یففا چنففد  ۀیی هسففتند 
لفر، ِلسفا ، »مشرهورند؛ و عبارتنرد از موضرع:  «  اّ  ثفام»و به  «باشند    فوح، ح  ج 

یشوم  .«شفتا  و ا 
  

                                                           

 .350، ص3. النشر،  1



 
 
 

 
 325     «قسمت نون»

 

 
 
 

ونق سمت  »  «ن 

 ن = نون
 ، ببست و پنجمین حرف از الفبای ابان عرو است.« »حرف نون 

ح هففا ا دنففد ۀسففر زبففا  بففا لثفف»اسررت و مخررر  آن:  «حفففوح ذلقفف »، از «حففرح ّاء»
 .«پیشین باال است

ابان پرایبن  ۀانتها و ریش «:هنگام تلفظ حرح نو »
کام باال جردا م ِاسِتفالآمده ) باشرد  ( و سطح ابان از 

ی مبشرین )ثنایرا و هرا اندنرد ۀ(، سرر ابران برا لثرِانِفتاح)
تارهرررای رباعیرررات( متصرررل، هررروای برررازدم برررا ارتعرررا  

رره( بررا حالررت نیمرره َجهررر) صرروت  ( از مجرررای ببنرر  )ُغنف
کرم ( َترقیرزحجرم )  سایش  )توسط( به صورت ناز  و 

هفففر»، دارای صرررفات: «حفففرح نفففو »رو  گرررردد؛ از ایرررن خرررار  م  ، ِاسفففِتفال، توسفففط، ج 
ه و ِانِفتاح ن  رقیر، غل ُکوُنِاست؛ مانند:  «ت  یَّ ْنِفَّ ُِ ِ، ْمتَّ ْنعَّ  .اَّ

 ةَنبر = َنبر
بفر» هفر چیفز بلنفد و برآ فده، بفاال بفرد  صفدا بدفد اح پففایین »، در لغرت بره معنرای: «ةن 

 است. «بود  آ 
کففه اح تلفففظ همففزه شففنیده »و در اصررطالح قرائررت:  صففداح بلنففد و ّسففایی اسففت 

 .«شود   
، تارهررای صرروت  برره یلرردیگر متصررل و باعرر  عرردم «همففزهحففرح هنگففام تلفففظ »

گ جریان نفرس و صردا م  هران  تارهرای صروت ، صردای بلنرد و گرردد، برا براز شردن نا
که به آن  رسایی شنیده م  بره»شود   گویند. م  «ن 
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رو بره ایرن حالرت،  شرود، از ایرن محقرز م « َنبرره»، تنهرا برا حالرت «صداح همزه»
یاده گفته م « تحقیز هم ه» کره در  َنبرهروی در آوردن  شود و از ا کررد، چررا  باید مرهی  

س و سرفه شنیده م   شود. این صورت صدای ناخوشایندی شبیه به تهوف
م سرنگین اسرت، و بره همرین جهرت، همر ه را «ت قیر همزه» ، برای دستگاه تللف

 اند. نامیده« اثقل الحروف»
در قرائررت مشررهور )حفرر  از عاصررم(، همرر ه بایررد برره تحقیررز خوانررده شررود ولرر  

کرده«همزه ت  فیف»برای علمای قرائت،  تسفهی ، تبفدی ، »اند از قبیرل  ، احلام ذکر 
 .«حذح و نق  و حذح

 ِنطع = ِنطعی
کام باال»، در لغت به معنای: «نط »  است. «برآ دگ  

گفته   »و در اصطالح قرائت:   «شود به سه حرح تاء، دال، و طاء، حفوح ِنطد  
 که محل تولید این سه حرف است.

 حذف همزهل = َنقل و َنق
کرد  و اح جایی به جاح دیگر برد  جابه»، در لغت به معنای: «نق »  است. «جا 

کن قبفف  اح اففود و »و در اصررطالح قرائررت:  نقفف  حرکففت همففزه اسففت بففه حففرح سففا
ِ»؛ مانند: عبارت «حذح همزه دّ قرائت حَّ ََّ ْف

َّ
ْدِأ ِ»شود:  که خوانده م  «قَّ حَّ ََّ ْف دَّ  .«قَّ

ق »  ۀهمز»و یا  «نق  و حذح همزه»است و به آن، هم ه  َتخفیفیل  از موارد  «ن 
گفته م  « نقوله  شود. نی  
اء در هنگام وقف، جهت «ق قف ن  و  » هم ه، آن را حذف  َتخفیف، بع   از قرف

ْمُرِ»دهند؛ مانند:  و حرکمش را به حرف قبل نقل م  ْلأَّ
َّ
ِأ ْرِض، اْلأَّ ، در هنگام وقف «وَّ

ْمْرِ» لَّ
َّ
ْرْض،ِأ الَّ  1.«وَّ

  

                                                           

 .230ص ،. سرف البیان1



 
 
 

 
 327     «قسمت واو»

 

 
 
 

 «واوق سمت  »
 

 و = واو
 و هفتمین حرف از الفبای ابان عرو است.  ، ببست«و»حرف واو 

گففرد  لب»و مخررر  آن:  «حفففوح شفففوح»از  «حففرح واو» کففه بففه صففوّت  هففا اسففت 
 .«آید ) انند شکوفه( دّ   

یشرر :«هنگففام تلفففظ حففرح واو» ابرران پررایبن آمررده  ۀر
کام ن دیک م ِاسِتفال) شرود ولر   ( انتهای ابان به نرم 

کام باال جدا م  (، ِانِفتراحباشرد ) جلوی سطح ابان از 
( و برررا َجهررررهررروای برررازدم برررا ارتعرررا  تارهرررای صررروت  )

کشریده  کام پرایبن  حالت سایش  )رخوت(، به طرف 
کررم حجررم ) ( از برربن َترقیررزشررده و برره صررورت نرراز  و 

هر»دارای صفات:  «حرح واو»گردد؛ از این رو  ها، خار  م  لب ، ِاسفِتفال، ّاوت، ج 
رقیرو  ِانِفتاح ْوااست؛ مانند:  «ت  و َّ ْوِم،ِلَّ  .يَّ

 «واو مّدی»
ح» کفه بدفد اح حفرح  ضفموم قفراّ   »، «واو  د  کن  است  گیفرد و باثفد دو  واو سا

ه     .«شود برابر  د  و کشش صداح ضم 
ی، دارای عالمررت سررلون اسررت؛ ماننررد: هررا آندر قررر ی بررا رسررم شرربه قرراره، واو مرردف

«ِ ُتْوُبْونَّ کاربرد، بدون عالمت سلون  ول  در رسم «يَّ کثرت  الخط های دیگر، به خاطر 
ِنوشته شده است؛ مانند:  ُتوُبونَّ  .يَّ
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 َوصل
ص » کرد  و به هم پیوستن»در لغت به معنای:  «و   است. «جم  

کلمففات ّا پشففت سففر هففم و بففدو   کففد و »و در اصررطالح قرائررت )ضررد وقررف(: 
 .«است فاصله اواند 

 وصل به سکون
کلمففه بدففدح »: «بففه سففکو وصف  » کلمففه و وصفف  آ  بفه  حفذح حرکففت حففرح آافر 
 .«است

که  ۀقاعد وقف به حرکفت و وصف  »کل  در ابان عرو و قرائت قرآن بر این است 
کلمرات «به سکو  جایز نیست کلمات، باید اعراو آخرر  ؛ از این رو در هنگام وصل 

کریم نی  بر همین اساس، عالمت گردید آورده شود، قرآن  گر قراری گذاری  ه است، تا ا
کلمات و آیات )به کوتاه( را پشت سر هم بخواند، اعرراو آن  قرآن بخواهد  ویژه آیات 

 مشخ  باشد.
کلمه یا آیه را  گر قاری قرآن بدون اینله عمل وقف  انجام دهد، حرکت آخر  حال ا
کلمره یرا آیره بعردی  حذف و به صورت ساکن بخواند و بدون مل  و فاصله آن را با 

کن که صحیح نم « وصل به سلون»گویند:  د، م وصل   باشد. انجام داده 

 وقف
 است. «باحداشتن و ایستاد »، در لغت به معنای: «وقف»

کلمففه »و در اصرطالح قرائررت:  کشففید   ۀ)بففه انفداحاسفت قطف  صففوت بفر آاففر  نفففس 
 1.«قرائت ۀثادح( به ق د ادا 

کل  است.  2 باحد ثلم وقف، شا   دو  ب د 
 تدا؛ب ناسب براح وقف و اانت اب       -1
کلمات. ۀن و -2 کلمات و آغاح نمود  اح ابتداح  کرد  بر آار   وقف 

                                                           

 .240، ص3  ،النشر ؛293، ص2ابن حاجب،   ة. شرح شافی1
 .224، ص3  ،. النشر2
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 ختباریقف اِ َو 
گاه  یافتن اح چیزح»، در لغت به معنای: «اتباّاِ »  است. «آح و  و آ

که  دلم جهفت آح فو  و یفادگیفح قفرآ  آ فوحا ، »و در اصطالح قرائت:  وقف  است 
کفه ن فو کلمهدهد بر آار  دستوّ    کنند، تا تش ید دهفد  وقفف  ۀاح  ش د وقف 

گرفته  .«اند کرد  ّا به دّست  یاد 

 ختیاریقف اِ َو 
ط داشفتن»، در لغت به معنای: «اتیاّاِ » کارح یفا ا ففح آحادح و تسفل   «برگزید ، دّ 

 است.
که قفارح قفرآ ، بفدو  هیچ»و در اصطالح قرائت:  اح، بفا  گونفه ثاّضفه وقف  است 

 1.«دهد ااتیاّ اود، ثم  وقف ّا انجام   اّاده و 
که   دناح  فیدح  ۀثباّت یاد شده تمام، و دّگیرند»و آن در جایی صحیح است 

که هریچ سرخن«است کره سرخن نراق  باشرد برا اراده و اختیرار  . چرا  وری در جرایی 
 کند.  توقف نم 

ن»بر سه قسم است:  «اتیارحقف اِ و  » س  کاف ، و ح   .«تام، 

 ضطراریقف اِ َو 
 است. «ناچاّ شد ، دّ انده شد »، در لغت به معنای: «اضطراّ»

فس و  اننفد » :و در اصطالح قرائت ف  کمبفود ن  کفه قفارح قفرآ ، بفه افاطر  وقف  است 
 2.«آ ، ناچاّ شود ثم  وقف ّا انجام دهد

کررره   دنفففاح  فیفففدح  ۀتمام و دربرگیرنفففد ثبفففاّت یفففاد شفففده،»و آن در جرررایی اسرررت 
 .«نیست

که عمل وقف را انجام دهد، و طبیع  و قاری  قرآن به خاطر عوامل ، ناچار شده 
کرره وقررف در چنررین مررواردی از روی اختیررار، برررای قرراری قرررآن صررحیح نبرروده و  اسررت 

 قبیح است.
                                                           

 .225ص ،. همان1
 .223، ص3  ،. النشر2



 
 
 

 
کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    330 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

 زدواجوقف اِ 
کدام اح ن ر لففظ و  دنفا  سفتق  «: »وقف احدوا » که دو ثباّت، هر  دّجایی است 

 ؛ مانند:«ادل وجود داّد، تقاب  و تدآنهاهستند ول  بین 
اِلًحِ< ِصَّ ِملَّ ْنِعَّ ْفِسِهِِامَّ نَّ َِ اِ ِفَّ ْیهَّ ََّ عَّ ِفَّ آءَّ سَّ ْنِاَّ ِمَّ  1>وَّ

گرچرره وقررف بررر عبررارت اول جررای  اسررت،  گونرره مرروارد،  ــاِلًحِ<در ایررن  ِصَّ ِمــلَّ ــْنِعَّ اِمَّ
ْفِسْهِ نَّ َِ که بر عبارت دوم وقف شود؛ این نوس وقف را > ِفَّ  «وقف احدوا »اما بهتر است 
که دو عبارت قرینه، همچون دو او  هستند. نامیده  2اند، به این مناسبت 

اء، در چنررین مررواردی، قائررل برره تفصرریل شررده گفته بع رر  از قرررف گررر دو  اند،  انررد: ا
گرر دو عبرارت، عبارت،  کره برا هرم خوانرده شروند، ولر  ا کوتاه بودند، بهترر ایرن اسرت 

کرره روی عبررارت اول و گررردد، ایرررا نفررس قرراری، طرروالن  بودنررد، بهتررر ایررن اسررت  قررف 
کفایت نم  کند و ناچرار بره وقرف اضرطراری در اثنرای  گاه  برای تالوت دو عبارت 

گردد، و بع   وقت  3شود. ها این وقف اضطراری باع  تغیبر معن  م  جمله دوم 

 وقف تام
کفه ّابطف«: »وقفف تفام» وجففود  آنهفالف ف  و  دنفوح  یفا   ۀوقفف بفین ثبفاّت  اسفت 

 مانند:؛ «نداشته باشد
الِِ< اِِكِمَّ يِنِ*ِِاي َّ ْوِمِالِد  ِيَّ اِكَّ ِِاي َّ ْعُبُدِوَّ ِنَّ ِعيُنِِكَّ  >نَّْستَّ

در وقت تام، وقف بر عبرارت اول و ابتردا از عبرارت دوم نیلرو و پسرندیده اسرت و 
 4وقف بر آن، اول  از وصل است.

 وقف جائز
کففه وقففف و وصفف  آ  جففایز باشففد«: »وقففف جففایز» و  «وقففف بففین دو ثبففاّت  اسففت 
 5کدام بر دیگری، برتری نداشته باشد. هیچ

                                                           

 .35ة/جاثی ؛43/ . فصلت1
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کاف »ببشتر موارد  عرابی( ببن از این قبیل است، ایرا عدم رابطه لفظ  )اِ  «وقف 
 معنوی، اقت ای وصل را دارد؛ مانند: ۀوقف را دارد، و وجود رابط دوعبارت، اقت ای

الَِّ< ُ ْمِفِیِمَّ اِ*ِوَّ هَّ ِسیسَّ ِحَّ ُعونَّ ْنُفُسُهِِآِیَّْسمَّ ْتِاَّ هَّ اِلُدِاْشتَّ ِوْمِخَّ ِ>نَّ
که  کفه »، «وقف جائز نزد سجاوندح»الزم به توضیح است  وقف بفر ثبفاّت  اسفت 

 1.«جهت وقف و وص  دّ آ  وجود داشته باشد ول  جهت وقف آ ، بهتر است
کاف  است و آقرای حصرری در  کراف »وقف جای  از موارد وقف  وقرف را »، «وقرف 

کرده است.« بهتر از وصل  2قلمداد 

 )وقف َنِبّی(وقف جبرائیل 
که پیا بر به  تابدت اح جبرائیف  ا فین،  وقف بر    «: »وقف جبرائی » هایی است 
 .«کرد وقف    آنهابر 

بفاع»و  «   ِبفوقفف الن   »به این نوس از وقرف،  گفتره شرده اسرت؛ و در ده  «وقفف ِات  نیر  
کرده کرده جای قرآن ذکر  انرد، ولر   اند و بع  ، هفرت مرورد دیگرر را نیر  بره آن اضرافه 

گفته مؤلف  هیچ در منابع احادیث  و « معالم االهتداء»کدام سند معتبری ندارد و به 
کند، وجود ندارد. که داللت بر این معنا   3تفسیری، حت  اثر ضعیف  

 وقف َحَسن
فن وقفف» س  کفه  دنففاح آ  تمفام و  ق ففود باشفد؛ ولفف  «: »ح  وقففف بفر ثبففاّت  اسفت 

 ؛«ثباّت بددح اح ن ر لفظ و  دنا وابستگ  به ثباّت قبل  داّد
ل، حسن و نیلو است ول  مشهور این است  در وقف حسن، وقف بر عبارت اوف

گر که  کرد؛ مانند:  وسط آیه باشد نم ا ِا<توان از عبارت بعدی ابتدا 
ْمُدِݗَّ ِِلل ِ ِْلحَّ ِب  ِهِ*ِرَّ

ِ ِاْلعَّ ِمينَّ گر آخر آیه باشد م  >الَّ کرد؛ مانند:  ول  ا ِا<توان از عبارت بعدی ابتدا 
ِݗَّ ِْمُدِْلحَّ

ِِلل ِ  ِاْلعَّ ِب  ِ*ِِهِرَّ ِمينَّ ِالَّ
ْحِاݗَّ ِحیِمِمِ لر َّ  .>ِنِالر َّ

کره معنرای آن بررخالف  در وقف َحَسرن، وقرف برر عبرارت اول، وقتر  جرای  اسرت 
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در غیررر ایررن صررورت، نرره تنهررا َحَسررن نیسررت بللرره قبرریح و  مقصررود خداونررد نباشررد،
کلمه  َِ <ممنوس است؛ مانند وقف بر   نساء: ۀسور 43در آیه  >ةوالص َّ

ِذِ<
اِال َّ هَّ ي ُ آِاَّ ُنواِلَِّيَّ امَّ ِءَّ بُِاينَّ ْقرَّ َِ تَّ ِِةَِّوواِالص َّ ار  ْنُتْمُِسکَّ ِاَّ  > *ِوَّ

 توقف ُسنَّ 
ت» ن    .«وقف بر آار آیات است«: »وقف سل
ت نبففففوح آیففففات،وقفففف بففففر آاففففر » فففن   ررررَلمه  «سل کرررره ُامفُ السفَ اسررررت برررره دلیرررل روایترررر  

گرامرر  اسررالم ۀعنها( اوجرر اهلل )رضرر  قرائررت آن ح رررت،  ۀاز شرریو ؟ص؟گرامرر  مبررامبر 
کرده است.  ُهِآيَِّ»ببان  تَّ اءَّ رَّ ِقَّ ُُ ِط  ُِيقَّ انَّ  1.«ًةِآيًَِِّةِکَّ

ت نبوی،   2اند. دانستهو مراجع ب گوار شیعه، وقف بر آخر آیات را بهتر و آن را سنف

 ح = وقف کافیوقف صالِ 

 وقف ُغفران
فرا »  3.«وقف بر آ ،  وجب آ فحش و  غفرت است«: »وقف غل

کند، موجب آمررز  و مغفررت الهر   که هر کس در ده موضع، وقف  روایت شده 
گیرررد؛ ولرر  سررند معتبررری نرردارد و در منررابع احررادیث  و تفسرریری، حترر  اثررر  قرررار م 

که داللت بر این  کند، وجود ندارد.ضعیف    4معنا 

 وقف َقبیح
که  دناح آ ، تمام نباشد و یا داّاح  فهو   «: »وقف قبیح» وقف بر ثباّت  است 

که  وّد ق د و اّاده اداوند نیست  .«باشد 
کرد، به «وقف قبیح»از  گر موجب فسراد و یرا تغیبرر در معنرا شرود،  باید مرهی   ویژه ا

که خ مگر این ار  از اختیار اوست، ناچار به وقف شرود؛ از که قاری به خاطر عوامل  

                                                           

 .223، ص3  ،النشر؛ 427، ص3  ،البرهان؛ 19، ص3  ،تقاناال؛ 27331 . ُمسَند احمد، ح1
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فف»یررا  «ضففطرارحوقففف اِ »رو برره آن،  ایررن کرره هرریچ  گفترره م  «فوّتوقففف ض  شررود، چرررا 
کالم ناق  استقعا که   کند. وقف نم  ،ل  بدون جهت در جایی 

 وقف کافی
کاف » که ّابط«: »وقف  ، وجفود نفداّد آنهفالف    یفا   ۀوقف بین دو ثباّت  است 

 .«برقراّ است آنهانوح  یا   د ۀول  ّابط
کره هرر  کاف ، وقف بر عبارت اول و ابتدا از عبارت دوم جای  است، چرا  در وقف 

و همچنین در صورت توانایی  1نیاز از یلدیگر هستند. دو عبارت، مفهوم و رسا و بی
کمرراو دیگررر   م  کرررد، ولرر  آقررای حصررری در  ترروان دو عبررارت را برره یلرردیگر وصررل 

کاف » کرده است.« وقف بهتر از وصل»را « وقف   2قلمداد 

 وقف الزم = واجب
گففر بففه «: »وقففف الحم» کففه وقففف بففر آ  الحم و حتمفف  باشففد و ا وقففف بففر ثبففاّت  اسففت 

گردد و یا  دناح افالح  ق فود   ابددش وص  شود،  وجب ال  و فساد دّ  دنا   
 .«ساحد ّا به ذهن  تباّ   

گوینررد؛ و مررراد واجررب شرررع   م نیرر  « وقررف واجررب»بع رر  برره ایررن نرروس وقررف، 
 3است.« واجب»نیست، بلله واجب صناع  است، یعن  ن د علمای قرائت، 

ف وقف ُمَتَعّسف  لف(یا َتَعّسُ  )ُمَتَکّ
ف» س  د  ت   است. «ّفتن کارح پردااتن، بیراهه بدو  تأ   به»معنای:  به ، درلغت« ل
ف» ل  ک  ت   است. «اود ّا به س ت  اندااتن»، در لغت به معنای: « ل
ففف» س  د  ت  ففف»یررا   «وقففف  ل ل  ک  ت  کففه بففدو  توجففه و »: «وقففف  ل وقففف بففر ثبففاّت  اسففت 
کفه  آیفد ولف  بدفد  دلفوم    آ ، بفه ظفاهر الحم و شایسفته بفه ن فر    ۀادا ف ۀاندیش گفردد 

 . «چنین نیست
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و قرراری برره خرراطر عرردم ت مررل و اندیشرره مرتلررب آن شررده و برره ببراهرره رفترره اسررت 
ف) ف)ی خود را به زخمت انداخته است خود ، و بی(ُمَتَعسف ؛ ماننرد وقرف برر (ُمَتَللف

>ِ ْحِلُفونَّ  :سوره نساء 32در آیه  >يَّ
>ِ ِجَّ ُِءوآُثم  ْدنَِِّكَّ رَّ *ِِباهلِلِِاْنِاَّ ْحِلُفونَّ ْوِفیًقاِآيَّ ِتَّ اًناِوَّ اِِاْحسَّ

 1>ِال َّ

ور ز ِلَضر ور ةوقف ُمَجّوَ ص ِلَضر  (ة)ُمَرّخَ
فففوّ» ح ِلض  ففو   ج  کفه بففه اففاطر طففوالن  بففود  آیففه یففا  وقففف بففر ثبففاّت «: »ةوقفف  ل اسففت 

وقفف داده  ۀداستا ، نتوا  آ  ّا به یک نففس اوانفد، اح ایفن رو اح بفاب ضففوّت، اجفاح
 .«شده است

بعدی با قبل ، با ایرن حرال، جملره دارای  ۀو این نوس وقف، با وجود ارتباط جمل
کلمتعبارت قبل نیس ۀاست و نیازی به اعاد ممفهو آًءِ< ۀ؛ مانند وقف بر  نَّ در آیه ِ>بَّ
 2:ه بقرهرسو 22

ِا<
ِݗَّ ِِفرَّ ْرضَّ ُکْمِاْلاَّ ِلَّ لَّ عَّ ِذ ِجَّ

نَِّل َّ ِبَّ آءَّ مَّ ِالس َّ آِءِاًشاِوَّ مَّ ِالس َّ ِِمنَّ لَّ ْنمَّ ِاَّ آًءِِآًء*ِوَّ ِ>مَّ

 وقف ُمَجّوز ِلَوجه
جه» ح ِلو  و  ج  کفه جهفت وقفف و وصف  دّ آ  وجفود «: »وقف  ل وقف بر ثبفاّت  اسفت 

 3.«داشته باشد ول  جهت وص  آ ، بهتر است
که  تر اسرت  َقویف ، جهت وقفش «وقف جای »و فرق آن با وقف جای  در این است 

ز»و   تر است. َقویف ، جهت وصلش «وقف ُمَجوفَ

 قه(عانِ به )ُم راِق وقف ُم 
تفوا  وقفف  جواح وقفف اسفت بفر یکف  اح دو  وضف  و بفر هفر دو نم «: »بهراقِ وقف  ل »
کلمه یا عبارت ، دو احتمال باشد، هم م  «کرد که در یک  تواند  و آن در جایی است 

کرردام از دو  وابسرته برره عبررارت قبرل از خررود باشررد و هرم برره عبررارت بعرد از خررود، و هررر 
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احتمال طرفداران  داشته باشد، در چنین مواردی قاری قرآن، مخترار اسرت یلر  از 
کردام کند ول  انتخاو هر  ، مرانع از جرواز وقرف برر دیگرری خواهرد دو نظر را انتخاو 

 1شود. گفته م  «ضاد  الت   ل  ث   ٌة براقِ  ل »بود و به آن 
 گویند. نی  م « وقف معانقه»به این نوس وقف، اضافه بر وقف مراقبه، 

کرد »، به معنای: «بهراقِ  ل » است و در چنین مرواردی، قراری قررآن بایرد  « واظبت 
کدام، مانع از وقف بر موضع دیگری است.  مواظب باشد، وقف بر هر 

گرفتن»، به معنای: «قهدانِ  ل » است و در چنین مرواردی، عبرارت مرورد  «دّ آغوش 
گیرررد تررا خللرر  در معنررای آن ایجرراد  نظررر حتمررا  بایررد در آغررو  یلرر  از دو طرررف قرررار 

 نشود.

 طلقوقف ُم 
کفه وقفف بفر آ    ف  و ابتفداح اح بدفد آ ، «: »طلروقف  ل » وقفف بفر ثبفاّت  اسفت 

 2.«جا باشد و دّ ثین حال، وص  آ  نیز  اند  نداشته باشد پسندیده و به
کمبود نفس مواجه شود  وقف در چنین مواردی، مطلقا خوو است، چه قاری با 

 یا نشود.

 وقف ممنوع = وقف قبیح
مختلف است؛ بع   موارد آن را جایی  «وقف  منوع»مبنای علمای قرائت در 

رر  نرراق  و نررامفهوم باشررد و بع رر  دیگررر )از جملرره  م  کلف کرره عبررارت اول برره  داننررد 
که در صورت وقف، از عبارت بعردی نشرود  ، موارد آن را جایی م (سجاوندی دانند 

کرد، و این نلمه که ابن الج ری ابتدا  کید دارد و م 3ای است  بع   : »گوید بر آن ت 
یان به خاطر عدم آشنایی با این مبنا )وقف ممنوس ن د سجاوندی( وقت  به رم   از قار

کمبود نفس، برای اینله وقف ممنروس را انجرام ندهنرد، روی  م  «ال» رسند، به خاطر 
                                                           

 .243سرالبیان ف  علوم القرآن، ص ؛237، ص3  ،. النشر1
 .(الوقف و االبتداء ة)النوس الثامن و العشرون، ف  معرف 13، ص3  ،. االتقان2
 .243، ص3  ،. النشر3
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کرره  کننررد و مرتلررب وقررف قبرریح و ممنرروس م  بعرردی وقررف م  ۀکلمرر شرروند در حررال  
 .«باشد ز بعد ممنوس م وقف بر آن جای  است ول  ابتدای ا

 وقف به حرکت
کلمه دّ هنگام وقف است«: »وقف به حرکت»  .«آوّد  حرکت حرح آار 

که  ۀقاعد وقف به حرکت و وص  »کل  در ابان عرو و قرائت قرآن، بر این است 
کلمرره متحررر  باشررد و قرراری قرررآن «بففه سففکو  جففایز نیسففت گررر آخررر  ، بررر ایررن اسرراس، ا

دهد، باید تغیبرات الزم )اسلان، ابردال و الحراق( را در بخواهد عمل وقف را انجام 
کلمه انجام دهد و آن را به صورت ساکن بخواند.  آخر 

کلمرره را ببرراورد، م  گررر قرراری قرررآن، در هنگررام وقررف، حرکررت آخررر  گوینررد:  حررال ا
که صحیح نم « وقف به حرکت»  باشد. انجام داده 
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 «اهءق سمت  »
 هـ = هاء

 و ششمین حرف از الفبای ابان عرو است.  ببست، « هف»حرف هاء 
انتهفاح حلفر و دّ   ف   حنجفره و »، و مخرر  آن: «حفوح حلق »، از «حرح هاء»

 .«تاّهاح صوت  است
ابان پرایبن  ۀانتها و ریش «:هنگام تلفظ حرح هاء»

کام باال جردا م ِاسِتفالآمده ) باشرد  ( و سطح ابان از 
تعررا  )همررس( برره ( تارهررای صرروت  برردون ارِانِفترراح)

یلدیگر ن دیک شده و هروای برازدم برا حالرت سایشر  
کشیده شده  آنها)رخوت( از میان  کام پایبن  به طرف 

کم حجم ) گرردد؛  ( تولیرد م َترقیزو به صورت ناز  و 
ای قطرع  هنگام تلف  حرف هراء، صردا در هریچ نقطره

ارای صرفات: د «حفرح هفاء»رو  دارد؛ از ایرن« خفراء»گردد و حالت مخف  بودن  نم 
رقیر» ِمانند: ؛ است «همس، ّاوت، ِاسِتفال، ِانِفتاح، افاء و ت  ْ و  ُسوُلِاهلل،ِ اَّ  .رَّ

 أنیثالتّ  هاُء 
که در آخر اسام  مفرد بره صرورت  «تاء تأنید»در واقع همان  «هاء تأنید» است 

گرد  گفته م  «هاء تأنید»صورت به آن  شود و در این نوشته م  «ة، ةف»تاء   شود. نی  
ت آن را این گفته علف که حالت وصفل  »اند:  گونه  اص  دّ نگاّش ثفبی این است 

که حالت وقف  و وصل  آن به صورت «کنند و وقف  ّا ّثایت    کلمات   ، از این رو 
کشیده»باشد، به صورت  «تاء»  مانند: نویسند؛ م  «تاء 

ِ  عاِلماْتِ  وقف  در هنگام   عاِلمات 
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کره در حالرت وقفر  بره صرورت  کلمات    «تفاء»و در حالرت بره صرورت  «هفاء»اما 
نویسند تا قابلیت هر دو صورت  م  (ة، ة)فدار  شوند، به صورت هاء نقطه خوانده م 

 را داشته باشد؛ مانند:
ِ ْهِ  در هنگام وقف   ةعاِلمَّ  1عاِلمَّ

 کتالّسَ  هاُء 
کففه جففزء اصفف  نیسففت و  دنففا و »: «هففاء سففکت» کن   فهففو   نففداّد و بففراح هففاء سففا

کلمه، هنگام وقف اضافه    )و به آن وقرف  «شود تواز  دّ اشداّ یا حرکت حرح آار 
 گویند(. الحاق م 

که عبارتند از: «هفت  وّد»در قرآن، مجموعا  در  «هاء سکت»  آمده است 
ِ ْه،ِِحسَّ ن َّ تَّسَّ ْمِيَّ ِدْه؛ِلَّ تَِِّاْقتَّ ِِ ْه،ِ یَّ ِابَّ طَّ َْ ْه،ُِس ْه،ِمَِّاِبیَّ ْهِالِِاِنیَّ ْهِ،ِمَِّیَّ ِاِ یَّ

 ةنایالکِ  میر = هاُء الّضَ  هاُء 
کلمه   »: «هاء ضمیر» که دّ آار   «شود آید و جانشین اسم    هاء  ت رک  است 

 کند. و بر مفرد مذکر غایب داللت م 
، فِه ِه(همیشره م رموم یرا ملسرور اسرت  «هاء ضفمیر» گراه  برا  )ففهل هل و  «اشفباع»و 

 شود. خوانده م  «بال اشباع»گاه  

 َهذَرمة
ّ  ة» ذ کرد »، در لغت به معنای: «ه  گفتن شتاب   است. «دّ اواند  یا س ن 

که باثفد ثفدم بیفا  »و در اصطالح قرائت:  سرثت و شتاب دّ قرائت قرآ  است 
گردد  .«ص یح حفوح و حرکات 

کفرد  حففوح »فرماید:  الج ری بعد از ببان معنای َحدر، م  ابن بایفد اح نفاقد ادا 
ح و ِااتالب  نه د  گردد و سرثت دّ قرائفت، نبایفد باثفد  حرکات و نیاوّد  غل ها پرهیز 

گردد  2.«افو  اح حد  ترتی  
                                                           

 .333ص ،و صرف ساده ؛335، ص4  ة،. مبادی العربب1
 .207، ص3. النشر،  2
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یررراد نهررر  شرررده اسرررت؛ امرررام  در روایرررات اسرررالم  از خوانررردن قررررآن برررا سررررعت ا
شففود، بلکففه بایففد بففه  قففرآ  بففا سففرثت و شففتاب اوانففده نم »فرمایررد:  صررادق؟ع؟ م 

 1.«صوّت شمرده و آّام اوانده شود
گر سوّۀ بقره و آل»عباس نقل شده:  ز ابنو ا ر و  ا ثمرا  ّا شمرده و آّام همفراه بفا تفدب 

ّ  فًة )بفا سفرثت و  ذ ک  قرآ  ّا ه  اندیشه دّ آیاتش ب وانم، براح  ن بهتر است اح اینکه 
 2.«شتاب( ب وانم

 همزۀ قطع
طفف » کففالم اوانففده   «: »همففزۀ ق  کففه دّ ابتففدا، و وسففط  ، ماننررد: «شففود الففف  اسففت 

ااَِّ نَّ َْ ْرسَّ ْدِاَّ قَّ ا؛ِلَّ نَّ َْ  .ْرسَّ
اسررتفاده « ء»هررا، برررای نشرران دادن همرر ۀ قطررع، از شررلل همرر ه  در بع رر  از قرآن

ْمُرِا<کنند؛ مانند:  م 
َّ
ت یِأ

َّ
 3.>هلِلِِݗأ

 همزۀ وصل
کفالم اوانففده   «: »همفزۀ وصفف » کففه دّ ابتففداح  کف  اسففت  شففود ولفف  دّ  الففف  ت ر 

کلمه اوانده نم  ْوِمِاْدُخُلوامانند:  4؛«شود وسط دو  اِقَّ  .ُاْدُخُلوا؛ِيَّ
که سخت و غیرمملن است، از  در ابان عربی، ابتدا به ساکن جای  نیست، چرا 

که ابتدای آنها ساکن است، از  این کلمات   نام همفزه  الف  ت رکف  بفه»رو برای تلف  
کن املان کمک م  «وص  فاًل »پرذیر شرود  گیرند تا به وسیله آن، تلف  حرف سرا ص ل و  ت 
کنِبه طِر بالسا  شود. پذیر م  ؛ ایرا به وسیلۀ آن، نطز به ساکن املان«ا ِال   الن ل

 «صفف »ها، برای نشان دادن هم ۀ وصل، از شلل صراد غیرر آخرر  در بع   از قرآن
کلمۀ  گرفته «ِصله»ابتدای  ِاݗِا<اند؛ مانند:  کمک  كَّ ب ُ ِرَّ ِوَّ

ْ
أ لِْْقرَّ ُمِݦݦݦݦ َِّاݗ رَّ ِْ<. 

                                                           

کاف ،  1 ِلاِ»...؛ 2، ح337، ص2. اصول  ِالُقرآنَّ رِتیًلتإن َّ ُلِتَّ ت ِ ِکنُِيرَّ ًةِول  مَّ ذرَّ َّ ِ
ُ
أ  .«ُيقرَّ

ُة الَبی اء ف  َتهذیب االحیاء،  2  .224، ص2. الُمَحجفَ
 .47عبدالرؤوف سعد(، صطه ؛ علم االمالء والخط )335. قواعد امالی عربی، ص3
؛ علررم 323؛ قواعررد امررالی عربرری، ص335، ص2، شرررح شررافیة ابررن حاجررب،  374. سرررف سرراده، ص4

 .41والخط )طه عبدالرؤوف سعد(، صاالمالء 
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 «ب اءق سمت  »

 ی = یاء
 ، ببست و هشتمین حرف از الفبای ابان عرو است.«ح»حرف یاء 

ففجفح»از  «حففرح یففاء» وسففط زبففا  و قسففمت  قابفف  آ  اح »و مخررر  آن:  «حفففوح ش 
کام( است  .«سقف دها  )س ت 

یشر «:هنگام تلفظ حرح یاء» ابران پرایبن  ۀانتها و ر
کررام برراال ن دیررک شررده ِاسررِتفالآمررده ) ( وسررط ابرران برره 

کررررام برررراال جرررردا م ولرررر  انتهررررا و سررررر  باشررررد  ابرررران از 
( َجهر(، هوای بازدم با ارتعا  تارهای صوت  )ِانِفتاح)

کرررام پرررایبن  و برررا حالرررت سایشررر  )رخررروت( بررره طررررف 
کرم حجرم ) ( از َترقیرزکشیده شده و به صورت ناز  و 

هففر»، دارای صررفات: «حففرح یففاء»گررردد؛ از ایررن رو  مخررر  آن خررار  و تولیررد م  ، ج 
رقیرو  ِفتاحِان، ِاسِتفالّاوت،  ِ مانند: ؛است «ت  نَّ ي َّ بَّ اُه،ِتَّ ْینَّ اتَّ ِ .ءَّ

 یاء مّدی
کفه بدفد اح حفرح  کسفوّ قفراّ   «: »یاء  دح» کن  اسفت  گیفرد و باثفد دو  یاء سا

کسره     «.گردد برابر  د و کشش صداح 
ی در قررر ی بررا رسررم شرربه قرراره، دارای عالمررت سررلون اسررت؛ ماننررد: هررا آنیرراء مرردف

ــِبْیِلْیِ< کرراربرد و اختصررار، برردون  ولرر  در رسررم >سَّ کثرررت  الخط هررای دیگررر، برره خرراطر 
ِبیِلی<عالمت سلون نوشته شده است؛ مانند:   .>سَّ

کسر در رسم ی خوانرا را بره صرورت ایسرتاده  ۀالخط ایران ،  « ررر یر  رررر»قبل از یراء مردف
ی خوانا و ناخوانا؛ مانند:  نوشته ِٖاند، تا فرق باشد ببن یاء مدف ِِِ؛یُِصُدورِِف ٖدِِیف  .ةينَِّاْلمَّ
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کریمُمعَجُم ُمصَطِلحاِت الِقراَءه،    344 لغتنامۀ اصطالحات قرائت و تجوید قرآن 

 

 مؤلف: مجموعه تألیفات قرآنی از
 طه، ایرنظر آیت اهلل العظم  ملارم شیرازی عثمانالخط  بررس  رسم .3
کریم، سطح یک )برای دورۀ ابتدایی( .2 ُة الِقراَءة، روخوان  قرآن   ِصحفَ
کریم، سطح دو )برای دورۀ دببرستان( .3 ُة الِقراَءة، روخوان  قرآن   ِصحفَ
ُة الِقراَءة، روخوان  و روان .4 کریم )بر اساس رسم ِصحفَ  الخط عربی( خوان  قرآن 
 ُة الِقراَءة، تعلیم قراءة القرآن اللریم )به ابان عربی(ِصحفَ  .5
کریم )به ابان اردو( .3 ُة الِقراَءة، تعلیم تالوت قرآن   ِصحفَ
کمابت و عالمت .7 ُة الِقراَءة، رسم و ضبط مصاحف،  کریم ِصحفَ  گذاری قرآن 

کریم( )همراه با راهنمای تدریس روخوان  و روان  خوان  قرآن 
کریم، سطح یک )تجوید عموم (ِحلَیُة الِقراَءة،  .1  تجوید قرائت قرآن 
کریم، سطح دو )تجوید تلمیل ( .9  ِحلَیُة الِقراَءة، تجوید قرائت قرآن 
ر )قابل استفاده به صورت مرده .30  نگار( ِحلَیُة الِقراَءة، تجوید الصالة ُمَصوفَ
کریم )تجوید تخصص ( منظومۀ ِحلَیُة الِقراَءة، شرح .33 ه، تجوید قرائت قرآن  یف  ج ر

کریم(  )همراه با راهنمای تدریس تجوید قرائت قرآن 
ِة  .32 کریم  الِقراَءة، روان ِحلَیُة ِصحفَ  خوان  و تجوید قرائت قرآن 
ِة  .33 ر )به صورت مرده الِقراَءة، روان ِحلَیُة ِصحفَ  نگار( خوان  و تجوید قرائت ُمَصوفَ
کریم به ضمیمۀ اذکار قرائ .34  تآداُو الِقراَءة، آداو و احلام قرائت قرآن 
کریم )با رویلرد .35  «عقائد اصول»َمفاهیُم الِقراَءة، آشنایی با ترجمه و مفاهیم قرآن 
کریم ِحفُ  الِقراَءة، رو  .33  های حف  قرآن 
 آیاُت االحلام )برای مسابقات حف  آیات االحلام( حف  موضوع  .37
کریم )رسالۀ علم  سطح  کمابت و جمع .31  حوزه علمیه قم( 3آوری قرآن 
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