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 مقدّمه

َم ِمَن الُقْرآِن : »قال رسوُل اهلِل   «.1ما ِمْن ُمْؤِمٍن َذَکرًا أو ُاْنثی؛ ُحّرًا أو َمْمُلوکًا ِاّّل َو لِّلِه َعَلیِه َحٌق واِجٌب اَْن َیَتَعلَّ
هیچ زن و مرد مؤمنی نیست، چه آزاده و چه برده مگر اینکه خداوند بر او حّق واجبی دارد  ترجمه:

 ه باید )به اندازه توانش( قرآن را بیاموزد.ک

ِل الُقْرَءاَن َترتِ »قرائت قرآن بنابر آیه  باید به صورت ترتیل باشد. قرائت ترتیل نیز بنابر فرمایش امام « 2 یالً و َرتِّ

یعنی  بیاُن الحروف .3«حفُظ الوقوف .2بیاُن الحروف  .1»قرائتی است که دارای دو ویژگی باشد:  علی 
یعنی برای وقف نمودن جای مناسبی انتخاب  حفُظ الوقوفو آشکار بیان شوند و  4به صورت صحیح حروف
 شود.

حفُظ »برای « علم وقف و ابتداء»و « بیاُن الحروف»برای « علم تجوید»، برای تحّقق فرمایش امام علی 
 تیل حاصل شود.تاسیس شده است تا با رعایت قوانین ذکر شده در این دو علم، قرائت تر« الوقوف

، صرفًا برای آموزش صحیح خوانی بوده و مقدمه ای برای یادگیری روانخوانی قرآن کریممباحث مربوط به 
 علم تجوید می باشد و لذا برای رسیدن به قرائت ترتیل باید اّول مرحله روانخوانی را بگذرانیم.

را به صورت جزوه آماده کنم.  میقرآن کر یو روانخوان یدوره آموزش روخوان کیگرفتم  میتصم زین{ ری}حقبنده 
 یمختلف بدست آورده ام را با زبان یو کتاب ها یگرام دیرا که از اسات یآموزش إن شاء اهلل مطالب نیدر ا

جزوه  نیدر مطالب ا اریکه بس ییبهاخواهم کرد. از جمله کتا یجمع آور  5یکاربرد ریساده و حذف موارد غ
 ند عبارتند از:ه انقش داشت

 ، تألیف: علی حبیبی/محمد رضا شهیدی.«تجوید و روانخوانی قرآن کریم» .1
 ، تألیف: علی حبیبی.«راهنمای تدریس روخوانی قرآن کریم» .2
 ، تألیف: علی حبیبی.«آموزش روخوانی قرآن کریم» .3
 و ... .4

 چند نکته:
 .در ابتدای هر درس چند سؤال مطرح می شود تا ذهن شما با آمادگی بیشتری وارد درس شود .1

                                                
 .287، ص1(: مستدرک الوسائل، ج(1
 .4(: مّزّمل، آیه (2
 .209، ص1؛ الّنشر فی القراءات العشر، ج323ص، 77 ؛ بحار االنوار، ج45، ص1(: تفسیر صافی، ج(3
 (: صحیح از نظر تلّفظ.(4
م آورد و فقط ویژگی های ید که آنها را نخواهنارش نسخه های مختلف قرآن صحبت می کن(: مثالً در بعضی ُکُتب درباره شیوه نگ(5
 م کرد.ی، بیان خواهه دلیل شیوع بیشتر آنرا ب« عثمان طه»خط 
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با یاد گرفتن این قواعد و انجام تمارینی که در طی دروس خدمت شما عرض خواهد شد، شما به  .2
مهارت روخوانی دست پیدا خواهید کرد ولی برای دستیابی به مهارت روانخوانی، باید تمرین کرده و 

 کمی پشتکار به خرج بدهید.
گی ها و شیوه نگارش خط عثمان از میان ویژگی ها و شیوه های نگارش مختلف قرآن، تنها به ویژ  .3

 بیشتری نسبت به خط های دیگر دارد. فراوانیطه خواهیم پرداخت چرا که 
جزوه، لطفا از قسمت نظرات وبالگ  نیاشتباهات ا انیب ایو  شنهادیپ ایدر صورت داشتن سؤال و  .4

(haaajat.blog.irاستفاده کن )لیمیبه آدرس ا ایو  دی «haaajat@gmail.com »دییارسال نما 
  .کرد( میرا لحاظ خواه دیکن یکه ذکر م یموارد یبعد شاتیرایاهلل حتما در و )ان شاء

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 و در آخر این جزوه را تقدمی یم کنمی به
 موالمیان حضرت صاحب الزمان )عج(

  مبوو  واع  شود إن شاء الّل 
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 رس اّولد

 تاریخچه مختصری از نقطه و عالمت گذاری قرآن

 سسواّلت ابتدایی در
 چه فرقی با کتابت امروزه داشت؟ شیوه کتابت زمان بعثت پیامبر  .1
 1ند؟دحای عرب در خواندن قرآن به اشتباه می افتاَص چرا حتی بعضی از فُ  .2
 اولین کسانی که برای صحیح خوانی قرآن کریم قدم هایی را برداشتند چه کسانی بودند؟ .3
 صورت گرفت؟ قرآن در آن دورانبه ترتیب بیان کنید که چه اقداماتی برای صحیح خوانی  .4

 شروع درس
کتابت عرب به شکل کامالً ساده ای صورت می گرفت به طوری که اصالً  در زمان بعثت پیامبر اکرم 

ر نبود. وقتی پیامب شان دارای نقطه هم بود و حتی حروفشان ن خبری از حرکات و تشدید و سکون در کتابت

 بود میقرآن را به همان رسم الخّطی که در آن زمان رایج ، کاتبان وحی ندبه رسالت برگزیده شد 

می  ا که هم تلّفظ صحیح را از پیامبر نداشتند، چرنوشتند. در آن زمان مشکلی از لحاظ صحیح خواندن 

 می پرسیدند. پیامبر  شنیدند و هم اینکه در صورتی که در تلّفظ کلمه ای شک می کردند از خود

با زبان عربی  ، از آنجا کهبه اسالم روی آوردند نیز ترش یافت و اقوام غیر عربپس از مّدتی که اسالم گس
آشنا نبودند، نمی توانستند قرآن را بخوانند و حتی خود عرب ها نیز به خاطر معاشرت با غیر عرب ها به 

ی اشتباه مبه طوری که حتی فصحا نیز گاهی در سخن گفتن  ایجاد شد سخنانشانتدریج تغییراتی در 
 .کردند

به فکر افتادند و برای حفظ و نگهداری قرآن تصمیم به پایه ریزی قواعدی کردند.  در این زمان امام علی 
یح برای تصح گرفتالسود نیز تصمیم ا. ابوندُدوئلی آموزش داد دحضرت این قواعد را به شاگردش ابواالسو

 خواستو از او  گرفتسنده آن دوران کمک ائت مردم، قرآن را عالمت گذاری کند. او از برجسته ترین نویرق
اداء هر حرف اگر لب های او حالت گشودگی گرفت، یک  هنگاموقتی قرآن می خواند به دهانش نگاه کند و 

نقطه با رنگ قرمز باالی آن حرف بگذارد و اگر حالت افتادگی و شکستن به خود گرفت، یک نقطه با رنگ 
رمز جلوی آن حرف قرار هم پیوستگی به خود گرفت، یک نقطه با رنگ ققرمز زیر آن حرف بگذارد و اگر حالت ب

پایین حرف  نقطهو  نام نهاده شد «َفتَحه»باالی حرف نشانگر مفتوح بودن آن حرف بود و به  دهد. نقطه

                                                
بخوانید، از لحاظ ساختاری و معنایی جمله درست است ولی « ضرب زیداً »را « ضرب زید  »در زبان عربی اگر مثالً (: (1

 «زید»معنای جمله اّول را قصد کرده است نه معنای جمله دّوم را. در جمله اّول  گو( )سخنمتکّلم مشکل اینجاست که 
. لذا به خاطر نداشتن اعراب در رسم الخط می باشدضربه )مفعول(  دّوم خورندهولی در جمله  استزننده ضربه )فاعل( 
اندند و معنایی غیر از معنای واقعی قرآن را حای عرب نیز گاهی اعراب کلمات را اشتباه می خوَص آن زمان، حتی فُ 

 .برداشت می کردند
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نشانگر مضموم بودن  نیز جلوی حرف نام نهاده شد و نقطه« َکسَره»مکسور بودن آن حرف بود و به نشانگر 
ه»ود و به آن حرف ب عراب کلمات بود لذا به آن نام نهاده شد. این عالمت های اولّیه برای نشان دادن اِ « َضمَّ

 مثل:  می گفتند.« عرابنقطه اِ »ها 

 
 باقی تشخیص حروف متشابهبا انجام این کار صحیح خواندن تا حّدی حاصل شده بود ولی هنوز مشکل 

ز شاگردان ابواالسود به نام های َیحَیی بن َیعُمر و َنصر بن طرف نمودن این اشکال، دو تن ابود. برای بر
عاِصم حروف را نقطه گذاری نمودند. برای اینکه این نقطه ها با نقطه های اعرابی اشتباه نشوند، آنها را 
 نقطه»همرنگ حروف یعنی مشکی می نوشتند. به این نقطه ها از آنجا که ابهام حروف را از بین می بردند، 

 می گویند.« عجامهای اِ 

ردی برای مشخص کردن الف و واو و یایی که به وَ بعد از مّدتی نیز همین دو شخص، با نقطه های زرد یا الجِ 
اقدام  ،صورت همزه خوانده می شدند و با نقطه سبز برای مشخص کردن همزه وصل در ابتدای کلمات

 نمودند.

یک مشکل دیگر  هنوز زیادی حاصل شده بود ولیبا انجام شدن این کارها صحیح خوانی قرآن تا اندازه 
این مشکل نیز خلیل  رفع در کتابت قرآن بود. برای به کار بردن رنگ های مختلفو آن مشکل  وجود داشت

بن احمد فراهیدی دست به کار شده و نقطه هایی که بیانگر اعراب و همزه بود را تغییر شکل داد تا در 
داد. مثالً برای فتحه از الف کوچک استفاده شان  بتوان تشخیصمتن( رنگ  نوشتن آنها )هم رنگیکصورت 

 بیان خواهیم کرد.درس های آینده آنها را  کرد و ... که در

در رسم الخط ها صورت گرفت که هر کدام در سهولت آموزش و قرائت  د از ایشان نیز تغییرات دیگریبع
ی از آنجایی که در گذشته وسایل ارتباطی مانند ول شدنداشتند و مورد استقبال واقع قرآن نقش زیادی د

عالمت هایی که مثالً در مغرب برای بیان نکته دیگر نداشتند،  یکامروز موجود نبود و علمای فن رابطه ای با 
مبدأ پیدایش تفاوت عالمت های قرآنی در رسم الخط های  ی شد با مشرق تفاوت داشت و اینای وضع م
و  اشدمی به ذکر است که اصل کلمات قرآنی و شیوه نوشتن آنها در همه جا یکسان . البته الزم بشد گوناگون

 ها برای سهولت در قرائت و ... وضع شده اند.وت فقط در عالمت هایی است که بعدتفا

 ...{ }مثالً منظور از الف و واو و یایی که به صورت همزه خوانده می شوند یااگر جایی از این درس  :پایانی این درس نکته
در درس های مربوطه کامالً توضیح داده  هاکه این چرا  نگران نباشید مجهوالتی باقی مانده است،برایتان 

خواهند شد.
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 درس دّوم

 و حروف مقطّعه در قرآن کریم یالفبای زبان عرب

 سواّلت ابتدایی درس
لفظ و اسم بیان تفاوت های حروف الفبای عربی با حروف الفبای فارسی را از حیث تعداد، شکل، ت .1

 کنید.
 حروف مقّطعه به چه حروفی گویند و چرا نام آنها را حروف مقّطعه گذاشته اند؟ .2

 شروع درس

 الفبای زبان عربی
نیز  و زبان قرآن )عربی( گرفتقطعًا می دانید که در ابتدای یادگیری هر زبانی ابتدا باید الفبای آن زبان را یاد 

ت که هر یک دارای شکل، اسم تعداد معّینی حرف تشکیل شده اس انی ازاعده مستثنی نیست. هر زباز این ق
 ظ مختص به خود است.و تلف

 د لذا در یادگیری حروفات زیادی دارالفبای فارسی با عربی اشتراک خوشبختانه زبان ما فارسی است و حروف
و عربی وجود دارد  الفبای زبان عربی به مشکل نخواهیم خورد. تفاوت هایی که بین حروف الفبای فارسی

 عبارتند از:
 :1«ژ، پ، چگ، »چهار حرف کمتر از فارسی دارد که عبارتند از: فقط زبان عربی  از نظر تعداد. 
 :مابقی همگی یکسان هستند و  از حیث شکل فقط دو حرفش با فارسی تفاوت دارد و در از نظر شکل

 }مثل َرحَمة، حیاة{ ندمی نویس «ـة، ة»ورت را به ص« ت»در آخر بعضی کلمات  .1»عبارتند از:  آن دو حرف
 «.{ك}مثل مالِ می نویسند « ك»به صورت  را «ک»در آخر کلمات  .2

 :ذ، ص، ض، ط، ظ،ث ، ح،»حرف با هم تفاوت دارند که عبارتند از:  10از نظر تلفظ فقط در  از نظر تلفظ 
 .دنبال کنیدعلم تجوید  در باید اینکه این حروف در عربی چگونه تلفظ می شوند را«. ع، غ، و

 :ف الفبای عربی را حرو . در ذیل جدولاسمشان یکی استحروف  به جز دوازده حرف، مابقی از نظر اسم
 .نشان می دهیم رنگ آبی کمرنگ بااز نظر اسم تفاوت دارند را  و آنجایی کهشان می آوریم به همراه اسامی 
 حرف اسم خود حرف شماره حرف اسم حرف خود حرف شماره حرف

 ضاد ض 15 الف ـ همزه ا ـ ء 1
 طاء ط 16 باء ب 2
 ظاء ظ 17 تاء ت 3
 عین ع 18 ثاء ث 4

                                                
حرف است که چون بیانش فایده  29حرف دارد }یک قول غیر مشهور نیز هست که می گوید  28جه زبان قرآن )عربی( (: در نتی(1

 عملی ندارد بیان نمی کنیم{.
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 غین غ 19 جیم ج 5
 فاء ف 20 حاء ح 6
 قاف ق 21 خاء خ 7
 کاف ك 22 دال د 8
 الم ل 23 ذال ذ 9
 میم م 24 راء ر 10
 نون ن 25 زاء )زای( ز 11
 هاء ه 26 سین س 12
 واو و 27 شین ش 13
 یاء ی 28 صاد ص 14

د( آخر کالم قرار بگیر ،اسامی حروفی که به همزه ختم می شوند اگر به تنهایی بیایند )یعنی همزه نکته:
به اگر  و ،«با»ولی می خوانند « باء»یعنی مثالً می نویسند  در تلّفظ همزه را بیان نمی کنند برای سهولت

}مثل تاُء التانیث، هاُء شود  خوانده میهمزه آن  م قرار بگیرد(دیگری اضافه شود )یعنی همزه وسط کال کلمه

 .الضمیر{
 29برای یادگیری اسامی حروف وقت می گذاریم چرا که در خواندن حروف مقّطعه که ابتدای  (:2نکته )

در آنجا هر حرفی را باید به اسمش بخوانیم.  به این دلیل کهسوره از قرآن آمده اند، الزمشان داریم؛ 
 یحات بیشتر ذیل مبحث حروف مقّطعه خواهد آمد.توض

 حروف مقّطعه در قرآن کریم
اگر به حروف  آن را با اسمش بخوانند و ،هر زبانی این است که اگر حرفی به صورت تنها نوشته شد قاعده

وریم سوره از قرآن کریم به حروفی بر می خ 29دیگر متصل شد آنها را به صورت کلمه بخوانند، ولی در ابتدای 
که به یکدیگر متّصل شده اند ولی به صورت کلمه خوانده نمی شوند بلکه هر حرفی به تنهایی و با اسم عربی 

 می گویند، مثل:« حروف مقّطعه»اش خوانده می شود، به همین دلیل به آن ها 
 سین –یا که خوانده می شود      یس

 عه همزه شان تلفظ نمی شود.در حروف مقطّ  ،همزه دارند آخرشان اسامی حروفی که نکته:

 سوره می آیند بدون ذکر موارد تکراری عبارتند از: 29عه ای که ابتدای حروف مقّط 
 کهیعص – عسق حم – المص – المر – الم – الر – طسم – طس – طه – حم – یس – ن – ق – ص
ی توانیم این عبارت اگر بخواهیم همه ی این حروف را با حذف تکراری ها در یک عبارت جای دهیم، م نکته:

«.2 1ِصراُط َعِلیٍّ َحقٌّ ُنْمِسُکهُ »را بگوییم: 

                                                
 یم.است به آن چنگ می زن بر حّق  (: یعنی راه حضرت علی (1
اندن خو لی ندارد. تنها کافیست که طریقهعم اشد چرا که ثمرهنیازی نیست که حفظ باشید چه حروفی جزء حروف مقّطعه می ب(: (2

 آنها را یاد بگیرید.
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 درس سّوم

 عالمت های قرآن کریم
 سواّلت ابتدایی درس

 .دیوضع شده اند را نام ببر یزبان عرب ای حروف درکردن صد ادا حیصح یکه برا ییعالمت ها .1
 .دیکن انیا را بآنه 1هیو وجه تسم دییرا بگو «یحروف مدّ »و « حرکات» ینام فارس .2
 د؟وجود دار یحرکات و حروف مدّ  نیب یچه تفاوت .3
 دارد؟ تیّ اهم اریبس یدر زبان عرب )حرکات و حروف مّدی( صداها حیصح انیچرا ب .4

 شروع درس
عالمت هایی را وضع  )عربی( کلمات قرآن کریم خوانی همانطور که در درس اّول بیان کردیم برای صحیح

ـُ )حرکات  .1»شده عبارتند از: . عالمت های وضع 2کرده اند ـِ ـ   ـ  )حروف مّدی  .2( ـَ وا،  ـُ ( ـْ )سکون  .3 (ی، 
ـٌ تنوین ) .6( ـ  مّد ) .5( ـّ تشدید ) .4 ـٍ  («.ـً

تفاوت تعدادی مبیشتر این عالمات از حیث نوشتار با عالمات زبان فارسی یکسان هستند ولی از حیث تلفظ 
 می کنیم. که در درس های آینده مفّصالً بیان هستند

 چند نکته:
می گویند. عّلت این « صداهای کشیده»و به حروف مّدی، « صداهای کوتاه»در فارسی به حرکات،  .1

صدا با هم مشترک هستند و تفاوتشان در میزان ِکِشش  نامگذاری آن است که این ها در اصلِ 
 می باشد.، دو برابر حرکات صدای حروف مّدی، کوتاه و صدای حرکات؛ می باشد صدای آنها

صدا با هم مشترک  در زبان عربی در اصلِ فقط این دو )حرکات و حروف مّدی(  نکته:
. وقتی تلّفظ این ها را در درس های آینده با هم فرق می کنند در زبان فارسی وهستند 

بیان کنیم خواهید دید که این دو }بر خالف تلّفظشان در فارسی{ عین یکدیگر هستند فقط 
 یگری کشیده می شود.یکی بیشتر از د

بین صداهای کوتاه و کشیده در فارسی عالوه بر تفاوت کّمی،  توضیح بیشتر این نکته:
تفاوت کیفی نیز وجود دارد. یعنی هم در میزان کشش با هم تفاوت دارند و هم در کیفّیت 

 وجود دارد. فقط تفاوت کّمیتلّفظ. ولی در عربی بین صداهای کوتاه و کشیده 
کوتاه و چه بلند( مهم ترین نقش را در حروف و کلمات دارند و تغییر هر یک معنای صداها )چه  .2

 کلمه را به طور کّلی تغییر می دهد، به عنوان مثال:

                                                
 .ی که به خاطر آن این نام را برایش انتخاب کرده اندیعنی علت «وجه تسمیه»(: (1
نیستند بلکه در کتابت عبارات غیر قرآنی نیز به کار می روند، به عبارتی دیگر (: البته الزم به ذکر است این عالمات منحصر در قرآن (2

عالمات زبان عربی است و از آنجایی که زبان قرآن عربی است لذا آن ها را یاد می گیریم تا به کمک آنها حروف و  ،این عالمت ها
 کلمات قرآن را صحیح ادا کنیم.
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 جلو، پیش رو اَمام = 
  تو نعمت دادی اَنَعمَت = 
  َُکشت َقَتل = 

 پیشوا و رهبر ِامام = 
  من نعمت دادم اَنَعمُت = 
 جنگیدقاَتل :

، 1د با اشتباه گفتن صدای یک حرف و یا حتی رعایت نکردن مقدار کشش آنهمانطور که دیدی .3
معنای کلمه به طور کّلی تغییر پیدا می کند. لذا عالوه بر آشنایی با اسم و شکل و تلّفظ عالمت های 
قرآن کریم، با تمرین زیاد سعی کنید بر صحیح خواندن مسّلط شوید تا قرآن را همانگونه بخوانید که 

نازل شده است.  بر بر پیام

                                                
  .کیفیتًا شبیه هم هستند ولی در زبان فارسی خیر الف در زبان عربی (: همانطور که بیان شد، تلّفظ فتحه و(1
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 رس چهارمد

 حرکات )صداهای کوتاه(

 سواّلت ابتدایی درس
 صداهای کوتاه را نام ببرید؟ .1
 چرا این حرکات را فتحه، کسره و ضّمه نامیده اند؟ .2
 هر یک از این حرکات را چگونه باید تلّفظ کرد؟ .3
 چه می گویند؟به حرفی که ضّمه، و به حرفی که فتحه، و به حرفی که کسره دارد به ترتیب  .4

 شروع درس
همانطور که در درس قبل بیان کردیم، صداها مهم ترین و اصلی ترین نقش را در تلّفظ حروف و کلمات قرآن 

؛ که صداهای کوتاه را در عربی «کشیده .2کوتاه  .1»گفتیم که صداها دو دسته اند  همچنینکریم دارند. 
د. در این درس به بیان تفصیلی صداهای کوتاه می نامن« حروف مّدی»و صداهای کشیده را « حرکات»

 )حرکات( خواهیم پرداخت.

؛ که به ترتیب ویژگی هر یک را بیان می («ـُ ضّمه ) .3( ـِ کسره ) .2( ـَ فتحه ) .1»صداهای کوتاه عبارتند از: 
 کنیم:

 فتحه
 :ـ» شکلش ـَ  گفته می شود.« َفْتَحهْ »و در عربی « ِزَبر»؛ به این عالمت در فارسی «ـ

o ( 1نکته:) « ْگرفته شده است.« َفْتح»مه از کل« َفْتَحه 
o ( 2نکته:) « ْبر آخر  که در هنگام وقف« یک بار گشودن» بوده است به معنای« َفْتَحة  »در اصل « َفْتَحه

 می شود.« ـهْ »تبدیل به « ـة»آن }طبق قواعدی که بعدًا با آن آشنا خواهیم شد{ 
o ( وجه تسمیه{:3نکته{ )  فتحه نامیدند چون وقتی حرف دارای این عالمت را تلّفظ می این عالمت را

 د.نکنیم، لب ها یک بار حالت گشودن به خود می گیر
o ( 4نکته:)  صدای فتحه متمایل به صدای حرف الف است؛ لذا برای نشان دادن آن از شکل الف

 ایل روی حرفاستفاده کرده اند و برای اینکه با الف اصلی اشتباه نشود، به شکل الف کوچک و م

 «.»قرار داده اند 
o ( 5نکته:)  می نامند.« مفتوح»حرف دارای فتحه را 

 :فارسی تفاوتی ندارد فقط باید دّقت کرد که در هنگام تلّفظ « اَ »صدای فتحه در عربی با صدای  صدایش
 صدای فتحه، دهان زیاد باز نشود.

 :ه صورت عملی بیشتر برایتان روشن شود:لطفًا این دو تمرین را انجام دهید تا تلّفظ فتحه ب تمرین 
o  کلمات زیر را ابتدا به صورت تفکیکی و سپس به صورت ترکیبی بیان کنید{تمرین شماره یک{: 



 

10 

h a a a j a t . b l o g . i r 

 ترکیبی تفکیکی
 َخَرجَ  َخـ    َر       جَ 
 َعَبَس  َعـ     بَـ    َس 
 َخَلَق  َخـ     َلـ     َق 

 

o  بی بیان کنید{}کلمات زیر را به صورت ترکیتمرین شماره دو: 

 كَ َو َیَذرَ  – كَ َوَوَجدَ  –َوَخَسَف  –َعَقَبَة  –َوَقَذَف  – كَ َمَنعَ  – َجَمَع فَ  – كَ لَ أَ َس  –َنَزَل  –َحَسَد 

 کسره
 :ـِ » شکلش  گفته می شود.« َکْسَرهْ »و در عربی « زیر»؛ به این عالمت در فارسی «ــ

o ( 1نکته:) « ْگرفته شده است.« َکْسر»از کلمه « َکْسَره 
o ( 2نکته:) « ْبر  که در هنگام وقف« یک بار شکستن» بوده است به معنای« َکْسَرة  »در اصل « َکْسَره

 می شود.« ـهْ »تبدیل به « ـة»آخر آن }طبق قواعدی که بعدًا با آن آشنا خواهیم شد{ 
o ( وجه تسمیه{:3نکته{ )  می این عالمت را کسره نامیدند چون وقتی حرف دارای این عالمت را تلّفظ

 د.نکنیم، لب ها یک بار حالت شکستن و افتادگی به خود می گیر
o ( 4نکته:)  صدای فتحه متمایل به صدای حرف یاء است؛ لذا برای نشان دادن آن از شکل یاء

زیر حرف  قطهیاء غیر آخر و بدون ناستفاده کرده اند و برای اینکه با یاء اصلی اشتباه نشود، به شکل 

ل کسره در ابتدا دارای دندانه بود منتها بعدها به عّلت کثرت شک«. » قرار داده اند
ـِ » کاربرد و اختصار، دندانه آن را نیز حذف نمودند  «.ــ

o ( 5نکته:)  می نامند.« مکسور»را  کسرهحرف دارای 
 :فارسی تفاوت دارد. در عربی صدای کسره، متمایل به « اِ »صدای کسره در عربی با صدای  صدایش

اّما بدون کشش(. اینگونه تّلفظ کردن صدای کسره در « ای»ی باشد )شبیه صدای صدای حرف یاء م
 مثل: ِنیاز، ِژیان، ِخیابان. 1بعضی از کلمات فارسی نیز وجود دارد

 :لطفًا این دو تمرین را انجام دهید تا تلّفظ کسره به صورت عملی بیشتر برایتان روشن شود: تمرین 
o  تدا به صورت تفکیکی و سپس به صورت ترکیبی بیان کنید{}کلمات زیر را ابتمرین شماره یک: 

 ترکیبی تفکیکی
 َجَبلِ  لِ       بَـ    جَ 
 َمِلِک  ِک     لِ      مَ 
 ِاِبلِ  لِ     ِب      اِ 
 َرِجِلَک  ِل  کَ     جِ     رَ 

 

o  کلمات زیر را به صورت ترکیبی بیان کنید{تمرین شماره دو{: 

                                                
که بعد از کسره، حرف یاء قرار بگیرد؛ ولی در عربی در هر حالتی به همین  است وقتیتلّفظ کردن کسره در فارسی  به این شکل(: (1

 کیفّیت تلّفظ می گردد.
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 ِبَبَدِنَک  – ِمنَ َفأَ أَ  –ِبِعَصَم  –ِلَیَذَر  –بََلَغِت  –َفَصِعَق  –َعِت َرقَ  –َرِدَف – ِکَبرِ  –َخِشَی 
 ضّمه

 :ـُ » شکلش هْ »و در عربی « پیش»؛ به این عالمت در فارسی «ــ  گفته می شود.« َضمَّ
o ( 1نکته:) « ْه  گرفته شده است.« َضمّ »از کلمه « َضمَّ
o ( 2نکته:) « ْه ة  »در اصل « َضمَّ  که در هنگام وقف« به هم پیوستنیک بار »عنای بوده است به م« َضمَّ

 می شود.« ـهْ »تبدیل به « ـة»بر آخر آن }طبق قواعدی که بعدًا با آن آشنا خواهیم شد{ 
o ( وجه تسمیه{:3نکته{ )  نامیدند چون وقتی حرف دارای این عالمت را تلّفظ می ضّمه این عالمت را

 .وندبه هم پیوسته و غنچه می شکنیم، لب ها یک بار 
o ( 4نکته:)  واواست؛ لذا برای نشان دادن آن از شکل  واومتمایل به صدای حرف  ضّمهصدای 

 واو کوچک روی حرف قرار داده انداصلی اشتباه نشود، به شکل  واواستفاده کرده اند و برای اینکه با 

«.» 
o ( 5نکته:)  می نامند.« مضموم»را  ضّمهحرف دارای 

 :متمایل به صدای ضّمهفارسی تفاوت دارد. در عربی صدای « اُ »ا صدای در عربی ب ضّمهصدای  صدایش ،
در بعضی از  ضّمهاّما بدون کشش(. اینگونه تّلفظ کردن صدای « او»می باشد )شبیه صدای  واوحرف 

 .ُبلوک، ُخروس، مثل: ُهُلو 1کلمات فارسی نیز وجود دارد
 :به صورت عملی بیشتر برایتان روشن شود: هضمّ لطفًا این دو تمرین را انجام دهید تا تلّفظ  تمرین 

o  کلمات زیر را ابتدا به صورت تفکیکی و سپس به صورت ترکیبی بیان کنید{تمرین شماره یک{: 
 ترکیبی تفکیکی

 ُخِلَق  َق       لِ     خُ 
 ُرُسلُ  لُ      ُس      رُ 
 ُاُذنَ  نَ      ذُ      اُ 
 َیِعُدُکمُ  مُ      کُ      دُ      عِ      یَ 

 

o  کلمات زیر را به صورت ترکیبی بیان کنید{تمرین شماره دو{: 

َوُحِمَلت –َاِعُظَک  –ُنِرَیَک  –َعُضَدَک  –ِبَع َفُط  –َسَتِجُد  –َلُقِضَی  – َیِعُظ  – ُنرِیَ  –ُهِدَی  –َزبَُد 

                                                
قرار بگیرد؛ ولی در عربی در هر حالتی « او»صدای از ضّمه، حرفی با  بعد است که وقتیتلّفظ کردن ضّمه در فارسی  به این شکل(: (1

 به همین کیفّیت تلّفظ می گردد.



 

12 

h a a a j a t . b l o g . i r 

 درس پنجم

 های کشیده(حروف مدّی )صدا 

 سواّلت ابتدایی درس
 را بیان کنید. مّدی، واو مّدی و یاء مّدی( )الفهر یک از حروف مّدی  وجه تسمیه .1
 هر یک از حروف مّدی را بیان کنید.صدای  .2
 ؟شکل نوشتاری هر یک از حروف مّدی به چه شکل می باشد .3

 شروع درس
 در این درس می خواهیم به بیان تفصیلی صداهای کشیده )حروف مّدی( بپردازیم.

و) واو مّدی .3( یـ  یاء مّدی ) .2( ا ـ  الف مّدی ) .1»صداهای کشیده عبارتند از:  ؛ که به ترتیب ویژگی هر «(ـُ
 یک را بیان می کنیم:

 الف مّدی
 :2 1؛ یعنی الفی که ماقبل آن فتحه باشد«ا ـ  » شکلش. 

o ( وجه تسمیه{:1نکته{ ) صدای در  3به این الف، الف مّدی گویند چرا که باعث دو برابر مّد و کشش
 فتحه می شود.

 :خ، ص، »ّدی همه جا به یک شکل نمی باشد. اگر الف مّدی بعد از هشت حرف صدای الف م صدایش
در فارسی( « آ»)شبیه صدای  درشت و پر حجمبه صورت  }مثل َخاَف، َضاَق، َطاَب{بیاید « ض، ط، ظ، غ، ق، ر

 تها، من)همان صدای فتحه نازک و کم حجمتلّفظ می گردد و اگر بعد از بیست حرف دیگر بیاید، به صورت 
 .5( ادا می گردد4دو برابر به همراه کشش

o :گاهی به عّلت التقاء ساکنین خوانده نمی شود. در درس های آینده این نکته را  الف مّدی نکته
 مفّصالً توضیح خواهیم داد.

                                                
به  م(: از آنجایی که نمی توان الفی را پیدا کرد که ما قبل آن فتحه نباشد، پس می توان تمامی الف ها را الف مّدی نامید. }البته الز(1

 در درس های آینده بیان خواهد شد.{سی الف اشتباه نگیرید. ان شاء اهلل مبحث کرسی همزه با کر ذکر است که الف را با همزه
 (: به عبارتی دیگر، حرف ماقبل آن مفتوح باشد.(2
 (: مّد و کشش هر دو دارای یک معنا هستند.(3
فاوت کّمی وجود دارد نه کیفی (: اگر یادتان باشد در درس های قبل هم گفتیم که در عربی بین صداهای کوتاه و کشیده فقط ت(4

 }البته صدای الف مّدی بعد از هشت حرف پر حجم را استثناء کنید{.
. اگر حرف قبل آن از حروف پر حجم )در می باشد(: این حالت الف به این عّلت است که الف مّدی همیشه تابع حرف قبل از خود (5

( باشد، الف مّدی نیز به صورت پر حجم ادا می شود و اگر از حروف تجوید با معنای پر حجم بودن یک حرف بیشتر آشنا می شوید 
 کم حجم باشد، الف مّدی نیز به صورت کم حجم ادا می گردد.
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 :و ترکیبی بیان کنید: 1لطفًا کلمات زیر را به هر دو صورت تفکیکی تمرین 
 َثَمَراِت  –ُیَضاَعُف  –ُیَطاُف  –َعَصاَک  –َاَصاَب  –َظاِهُر  –َغالَِب  –ُمَقاَم  –َراَن 
 َمَغاِرِبَها –ِبَضاَعُتَنا  –َاَراِذُلَنا  –ِخاَلَفَک  –َصالَِحاِت  –ِعَظاَم  –َاَراَدا  –َحاَرَب  –َخاَتَم  –َدَحاَها 

 یاء مّدی
 :2که ماقبل آن کسره باشد ؛ یعنی یائی«یـ  » شکلش. 

o ( وجه تسمیه{:1نکته{ ) صدای  در مّد و کشش ن یاء، یاء مّدی گویند چرا که باعث دو برابربه ای
 کسره می شود.

 :دای کسره )همانند صصدای یاء مّدی همه جا به یک شکل می باشد. صدای آن همان صدای  صدایش
 .دو برابر به همراه کشش در فارسی( می باشد منتها« ای»

o :ده نمی شود. در درس های آینده این نکته را یاء مّدی، گاهی به عّلت التقاء ساکنین خوان نکته
 مفّصالً توضیح خواهیم داد.

 :و ترکیبی بیان کنید:)بخش بخش( لطفًا کلمات زیر را به هر دو صورت تفکیکی  تمرین 
 یُب َسُیِص  –َمِدیِنیَن  –َغَنِمی  –َسِبیِلی  –َقِمیِصی  –ُنُسِکی  –ُاِنیُب  –ُیِریُد  –ُرُسِلی 

 واو مّدی
 :3که ماقبل آن ضّمه باشد ؛ یعنی واوی«وـُ » شکلش. 

o ( وجه تسمیه{:1نکته{ ) صدای در مّد و کشش  به این واو، واو مّدی گویند چرا که باعث دو برابر
 ضّمه می شود.

 :همانند صدای  ضّمهصدای مّدی همه جا به یک شکل می باشد. صدای آن همان  واوصدای  صدایش(
 .دو برابر مراه کششدر فارسی( می باشد منتهی به ه« وا»

o :مّدی، گاهی به عّلت التقاء ساکنین خوانده نمی شود. در درس های آینده این نکته را  واو نکته
 مفّصالً توضیح خواهیم داد.

 :و ترکیبی بیان کنید:)بخش بخش( لطفًا کلمات زیر را به هر دو صورت تفکیکی  تمرین 
َیَتالَوُمونَ  – ُیخاِدُعونَ  –َفَذبَُحوَها  –َفَعَقُروها  –وَن قاِدرُ  –قاُروَن  – ُصُدورِ  –ُقُلوُب  –َاُقوُل 

                                                
قبل یاد گرفتید، لذا به نظر می رسد دیگر نیازی به کشیدن  )بخش بخش( را در تمارین درس (: از آنجایی که روش بیان تفکیکی(1

 جدول و ... نیست.
 بارتی دیگر، حرف ماقبل آن مکسور باشد.(: به ع(2
 (: به عبارتی دیگر، حرف ماقبل آن مضموم باشد.(3
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 رس ششمد

 تنوین +مدّ  +تشدید  +سکون 

 سواّلت ابتدایی درس
 سکون، تشدید، مّد و تنوین را بیان کنید. تعاریف .1
 عالمت هر یک چگونه می باشد و در کتابت به چه شکل می آید؟ .2
 ل وضع کرده اند؟چرا عالمت هر یک از این ها را به این شک .3
 هر یک از این عالمت ها می باشد چه می گویند؟ به حرفی که دارای .4

 شروع درس

 سکون
 :؛ برای نشان دادن حرف ساکن، از این عالمت استفاده می کنند.«» شکل آن 

o ( 1نکته:) است.« سکون» اسم این عالمت 
o ( 2نکته:)  ِعّلت که نشانگر خفیف و  گرفته شده است }به این« خفیف» کلمه این عالمت از اّول

سبک تلّفظ شدن حرف ساکن در مقابل حرف متحّرک یا مشّدد می باشد{ و به خاطر کاربرد زیاد 

 «.»و اختصار، نقطه و دنباله آن را حذف نموده اند 
o ( 3نکته:)  استفاده می کنند.« »در بعضی از قرآن ها برای نشان دادن حرف ساکن از عالمت 

 1«.» است )یعنی ساکن شده( گرفته شده« نُمَسکَّ »کلمۀ این شکل از ابتدای 
o ( 4نکته:)  برای نشان دادن حرف ساکن و از عالمت « »در رسم الخّط عثمان طه، از عالمت«

ظبرای «  َلفُّ  یعنی اگر حرفی دارای این عالمت بود، تلّفظ نمی شود استفاده شده است َعَدُم التَّ
ـ  }مثالً:   .{م  ُفَسهُ أَن   2 اْ َظَلُمو   ِکن  و َل

o ( 5نکته:)  ُلَُّهْم{ که عّلت این کار را  لگاهی عالمت سکون یک حرف ساکن را نمی گذارند }مثل ق
اجماالً بیان می کنیم که این خود عالمتی است برای قاری تا  در تجوید خواهید خواند ولی

 بفهمد این حرف را باید به نوع خاّصی ادا کند.
o ( 6نکته:) می نامند.« ساکن»ت سکون را حرف دارای عالم 

                                                
(: البته بعضی بر این عقیده هستند که این شکل از صفر اهل حساب گرفته شده است. در علم ریاضی صفر داللت بر عدم عدد و در (1

 علم قرائت داللت بر عدم حرکت )سکون( می کند.
 ی آینده حروفی که نوشته می شوند ولی خوانده نمی شوند را بیان خواهیم کرد.(: در درس ها(2
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 :محال و یا بسیار مشکل  1حرکت ندارد و ابتداء به آناز آنجایی که حرف ساکن  حرف دارای این عالمت
حرف ساکن به تنهایی خوانده نمی شود بلکه همیشه به کمک حرف متحّرک ماقبل از خود و است، لذا 

را در نظر بگیرید؛ در اینجا اگر بخواهیم « ُکمْ َقْبلَ »}با هم{ به یک بخش خوانده می شوند. مثالً کلمه 
همانطور که دیدید حروف ساکن با «. َقْبـ    َلـ    ُکمْ »بخش بخش ادا کنیم، باید به این صورت بخوانیم: 

 حرف متحّرک قبل از خود به صورت یک بخش ادا می شوند.
o :ـَ  ـَ واو و یاء ساکن ما قبل مفتوح )در  نکته کنید که فتحه ماقبل واو به صدای  باید دّقت (یْ  ْو، 

متمایل نشود چرا که معموالً در لحن فارسی چنین « کسره»یاء به صدای  و فتحه ماقبل« ضّمه»
ـَ  ـَ . البته برای این که )تلّفظ می کنند{« ُیْوم»را « َیْوم»}مثالً کلمه اتفاقی می افتد   ( به طور کاملیْ  ْو، 

یاد می « ینل»ادا کرد که در تجوید از آن به عنوان صفت تلّفظ شوند، باید آن دو را به نرمی 
 شود.

 ُمَتَتاِبَعْیِن  –صالَِحْیِن  –َاْخَفْیُتْم  –ِفْرَعْوَن  –ِرْجَلْیِن  –َسْوَف  –َلْیَس  مثال برای تمرین:
 :و ترکیبی بیان کنید:)بخش بخش( لطفًا کلمات زیر را به هر دو صورت تفکیکی  تمرین 

 ِنیَخَلْفُتُمو –َفُیْدِهُنوَن  –َیْجَتِنُبوَن  –َتْسَتِتُروَن  –َیْسَتْخُفوَن  –َوَضْعُتَها  – مْ ِخْفتُ  –َاْسِلْم 

 تشدید
 :باشد }مثل  اّولی ساکن و دّومی متحّرکحرفی پشت سر هم تکرار شود به این صورت که  اگر توضیح

بار به مخرج یک حرف  اید دوچرا که زبان ب َمْدَد{، تلّفظ آن برای دستگاه تکّلم سنگین خواهد بود
می کنند و در نتیجه به جای اینکه « ادغام»برای رفع این سنگینی، حرف اّولی را در دّومی  .برخورد کند

ظ آن برخورد می کند و جدا یک حرف دو بار تلّفظ شود، زبان یک بار ولی محکم و با شّدت به محل تلفّ 
دارا می نگام جدا شدن با همان حرکتی که آن حرف در هنگام برخورد با حالت سکون و در همی شود ) 

 .(2باشد
o فرو بردن حرفی در حرف »نند: تعریف اصطالحی ادغام را اینگونه بیان می ک }ادغام{: (1) نکته

 «.به شکلی که حرف اّول، تلّفظ نشده و به جای آن، حرف بعدی، مشّدد ادا شود دیگر
o ( 2نکته:) ار تکرار شود به صورتی که بار اّول ساکن و بار ادغام فقط در جایی که یک حرف دو ب

{--}مثل َمْدَد دّوم متحّرک باشد  ؛ بلکه ادغام در جاهای دیگر نیز صورت می صورت نمی گیرد < مدَّ
 گیرد که إن شاء اهلل در علم تجوید، مفّصالً خواهید خواند.

                                                
ساکن رخ داده است به این معنا که آن  بگیرد، گفته می شود که ابتداء به حرف ساکنی قرار ،(: اگر در شروع یک کلمه یا بخش(1

 کلمه یا بخش با حرف ساکن شروع شده است.
را بلند بگویید. چون زبان مادری ما فارسی « َمدَّ »می باشد دّقت نکنید. کافی است مثالً کلمه  (: به ظاهر عبارت که کمی پیچیده(2

نید ک را تلّفظ می کنید دّقت« َمدَّ »مه و تشدید در فارسی هم وجود دارد، لذا مشکلی با تلّفظ حرف مشّدد نداریم. وقتی کل می باشد
 بدون حرکت می باشد و وقتی جدا می شود، دال به همراه حرکتش تلّفظ می شود. تا ببینید که وقتی زبان به جایگاه می چسبد، دالِ 
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o ( 3نکته :)( دارای ّم ، نّ دو حرف میم و نون مشّدد )«فضای از غّنه، صدایی است که )  می باشند« غّنه

، صدا به اندازه دو حرکت در فضای بینی نگه داشته می شان و هنگام تلّفظ( بینی خارج می شود 
 .1شود

ُعوَن  –اِکَراِهِهنَّ  –َجَهنََّم  –َلَیُقوُلنَّ  :مثال برای تمرین مَّ ُکمْ  –ِانَُّهنَّ  –ّل َیسَّ  لُِنْخِرَجنَّ

 :دن حرف مشّدد، از این عالمت استفاده می کنند.؛ برای نشان دا«ـّ » شکل آن 

 
o ( 1نکته:)  است.« تشدید»اسم این عالمت 
o ( 2نکته:)  گرفته اند }به این عّلت که داللت بر « َشدَّ »این عالمت را از شین )شـ( ابتدای کلمه

شدید و محکم ادا شدن حرف می کند{ که برای اختصار نقطه ها و دنباله آن را حذف کرده و 

 «.»دانه های آن را باقی گذاشته اند دن
o ( 3نکته:)  می نامند.« ددَّ شَ مُ »حرف دارای عالمت تشدید را 
o ( 4نکته:)  این عالمت همیشه باالی حرف قرار می گیرد و یکی از حرکات سه گانه ضمیمه آن

َها{ُِحّب مثل لِ }می شود  ، َصدَّ  .، ُیِضلُّ
o ( 5نکته:)  ّد کسره بگیرد، کسره آن را زیر عالمت تشدید در کتابت امروزه عرب، اگر حرف مشد

{ قرار می دهند   .2{ ِمثل ِلُحّب }ولی در قرآن باید زیر حرف قرار بگیرد}مثل صلِّ
 :و ترکیبی بیان کنید:)بخش بخش( لطفًا کلمات زیر را به هر دو صورت تفکیکی  تمرین 

َها  اُفوَن  –َیُدعُّ  –َصدَّ َر  –َطوَّ کَّ ُتهُ  –لَِیذَّ اَخَتاِن  –ثمَّ َاْغَرْقَنا  –نَّ َفِعدَّ ِخُذوُه  – َنضَّ دُ  –َتتَّ عَّ  َیصَّ

 3مــدّ 
 :عبارت است از  در اصطالح علم قرائتمی باشد و « ِامتداد و کشش»به معنای  در لغتمّد  معنایش

 «.بیش از مقدار طبیعی صوت در حروف مّدیِامتداد و کشش »
o  ه حروفی هستند ک توضیح دادیم، حروف مّدی که قبالً همانطور  اصطالحی:توضیح بیشتر معنای

. حال می گوییم }مثل ُنوِحیَها{صدای حرکات ماقبل خود می شوند  در مّد و کشش باعث دو برابر

                                                
تی نون مشّدد می بینید که وقرا با صدای بلند بخوانید. « َجَهنَّمَ »عبارت نگاه نکنید؛ ابتدا مثالً کلمه  پیچیدگی (: در اینجا نیز فقط به(1
ی هم نسبت به بقیه حروف کشش پیدا می کند. این همان چیزی است تلّفظ می کنید، صدا از مجرای بینی بیرون می آید و کم را

ةِ »که این عبارت می خواهد بگوید. حال شما کلمه  را نیز با صدای بلند بخوانید. می بینید که بر عکس مثال قبل در اینجا وقتی « ِستَّ
جود داشت، ادا می شود )همانطور که قبالً گفته حرف مشّدد )ّتـ( را ادا می کنید، صدا کامالً از دهان و بدون کششی که در قبلی و

 خورد(. حیح این حروف به مشکل بر نخواهیدبرای ادای صی نیز حروف مشّدد وجود دارد، شد چون در زبان فارس
 که کتابت قرآن مثل الفاظش وحی نیست که نخواهیم دست بخورد یان کنیماین نکته را ب باید (: عّلت این کار طلبتان باشد ولی2(

 کار بشر است و این تصّرف نکردِن در کتابت قرآن فلسفه ای دیگر دارد. کتابتشبلکه 
 را در تجوید بسیار فنی تر و تفصیلی تر خواهید آموخت، إن شاء اهلل.« مدّ »(: مباحث بخش (3
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این کشش صوت بیش تر از قرار گیرد،  همزهو یا  مشّدد، حرف ساکنهرگاه بعد از حروف مّدی، 
ـ  ، }مثل َشاَء، ِجیَء، ُسوءُ  حالت طبیعی خواهد بود آلِّینَ َءآْلئ  1.{َن، َو اَل الضَّ

o :که باعث مّد و کشش بیشتر حروف مّدی می شوند، « تشدید» و« سکون»، «همزه»به  نکته
 می گویند.« سبب مدّ »

o ( 2نکته:)  7تا  2میزان مّد )کشش( با توجه به اقسام مّد متفاوت است ولی در هر صورت بین 
 هم ،. إن شاء اهلل در کتب تجویدیمی باشد حرکت )حرکت یعنی زمان تلّفظ یک حرف متحرک(

دارند و برای بخش  نیازاقسام مّد را خواهید خواند و هم اینکه هر کدام چه مقدار کشش 
 روخوانی قرآن کریم توضیح بیش از این الزم به نظر نمی رسد.

 :ر گیرد، این قرا حرف همزهو یا  حرف مشّددیا  حرف ساکن؛ در مواردی که بعد از حروف مّدی «» شکلش
را بیشتر  حروف این توص که نمایی برای قاری باشدهرارا روی حرف مّدی قرار می دهند تا عالمت 
 .بکشد
 ( 1نکته:)  گرفته شده است که قسمت زیرین میم و طرف باالی دال را « مدّ »این عالمت از کلمه

 «.»برای اختصار حذف نموده اند 
 :و ترکیبی بیان کنید:)بخش بخش( صورت تفکیکی لطفًا کلمات زیر را به هر دو  تمرین 

َها أَ  َیا   –َسَوآَء  – ءَ َتُبو   –ُء ُیِضی   –َء َبْیَضا   –ُء ُدَعا    َمْدَینَ  ْهلِ أَ  ِفی   –نََّنا إِ  َربََّنا   –َءُکْم ِدَما   –جَّ َحا   –یُّ

 تنوین
 :ـٌ » شکلش ـٍ  .«ـً

o ( چیستی تنوین{:1نکته{ ) به آخر بعضی از اسم ها  در تلّفظ تنوین، نون ساکن زائدی است که
اضافه می شود و برای اینکه با نون اصلی کلمه اشتباه نشود، آن را در نگارش نمی نویسند ولی در 

 .{2}مثل: عِظیم  عوض شکل حرکت حرف آخر را تکرار می کنند 
o ( اقسامش{:2نکته{ )  :نوین کسره ت .2 {مثل َرْحَمةً }( ـً تنوین فتحه ) .1»تنوین دارای سه قسم است

 «.{مثل َرْحَمة  }( ـٌ تنوین ضّمه ) .3{ مثل َرْحَمة  }( ـٍ )

o ( 3نکته:) شکل  و گاهی به قرار می دهند «» شکل گاهی عالمت های تنوین را به«

شکل اصلی تنوین می باشد ولی  . شکل اّول«»و گاهی نیز به شکل « 
را در تجوید خواهید خواند ولی  شوندنوشته می  و در کجا به شکل سّوم که در کجا به شکل دّوماین
عالمتی  که عالمت تنوین را به صورت نامساوی قرار داده اند، الً بیان می کنیم که شکل دّوماماج

ید با حالتی خاّص بیان کند، را با نون زائده )تنوین( متوّجه شود کهاینکه  برایبرای قاری می باشد 

                                                
و سنگین است از این رو  تلّفظ همزه بعد از حروف مّدی، سخت»باشد، گفته اند: « همزه»(: در رابطه با عّلت مّدی که سبب آن (1

و در رابطه با عّلت مّدی که سبب آن « را مّد بیشتری می دهند تا فرصتی برای تلّفظ صحیح و آسان همزه ایجاد گردد یحروف مدّ 
 التقاء ساکنین در کلمات عرب جایز نمی باشد از این رو در چنین مواردی برای امکان پذیر شدن»باشد، گفته اند: « سکون یا تشدید»

 «.تلّفظ دو حرف ساکن، حروف مّدی را با مّد بیشتری می خوانند
 نشانگر تلّفظ نون ساکنی است که در نگارش نیامده است ولی باید خوانده شود.(: تکرار کسره در این مثال، (2
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عالمتی برای قاری می باشد تا گذاشته شده است، شکل سّوم که به جای تکرار حرکت، یک میم و 
 .1تبدیل به حرف میم می شودمتوجه شود که نون زائده )تنوین( 

o ( 4نکته{ )راه به هم ،تنوین فتحه باشد از قسم زمانی که تنوین آخر کلمه تنوین فتحه{: الف بعد از
تنوین تبدیل به الف مّدی ف، که در صورت وق است جهتو این بدین { }مثل َکِثیًراالف آورده می شود 

 الف ،جای تنوین بداند در صورت وقف باید به در کتابت برای آن است که قاری و این الف می شود
؛ البته این قاعده که در کتابت به همراه «{َکِثیَرا»می گوییم  در صورت وقف «َکِثیًرا» }مثالً در مثال 2را بخواند

 ست که عبارتند از:الف بیاید، در چند جا استثناء شده ا
 ؛< َرحَمًة{--}مثل َرحَمة کلماتی که به تاء گرد ختم شده باشند  .1
 ؛{< ُهًدی--}مثل ُهَدی کلماتی که الف مّدی آنها به صورت یاء نوشته شده باشد  .2
 .ًء{< َما  --ء }مثل َما  از کلماتی که به همزه ختم شده اند  3بعضی .3

د ولی اینجا نیز اشاره ای می کنیم که کلماتی بیشتر توضیح خواهیم دا« وقف»در درس  نکته:
و می شود  )هاء ساکن(« ـهْ »به تبدیل « ـة»گرد است ، هنگام وقف که آخرشان تاء « َرحَمةً »مثل 

با اینکه الف نوشته نشده است ولی در  دیگرولی در کلمات دو دسته  تنوین نیز از بین می رود
 .نکه نوشته نشده است{}با ای به جای تنوین ادا می شودوقف  هنگام

 :و ترکیبی بیان کنید:)بخش بخش( لطفًا کلمات زیر را به هر دو صورت تفکیکی  تمرین 
ا –ُمَتَجاِوَراٌت  –ُزَجاَجٍة  –َمْعُروَفٌة  –َغاِشَیٌة  –َاْعَناٍب  –َعِظیٍم  –َرُسوٌل  – اًراَاْنهَ  ا َجمًّ ا – ُحبًّ ُمْسَتَقرًّ

                                                
 ن نباشید.برای بخش تجوید می باشد و اینجا کامالً گذرا بحث کردیم لذا اگر خیلی متوجه نشدید، نگرا نکته(: این (1
و  تکتابًا{، اختالف نظر اس(: در رابطه با اینکه این تنوین باید بر روی حرِف آخر کلمه }مثل کتاًبا{ قرار بگیرد یا بر روی الف }مثل (2
 هعثمان طه، تنوین را بر روی حرف آخر می نویسند ن همین که بدانید در رسم الخّط  خودشان توجیهاتی دارند ولی فعالً  برای گروههر 

 کفایت می کند. بر روی الف،
باشد و لذا در کلماتی مثل می که به همزه ختم می شوند و قبل از آن همزه نیز الف مّدی  می باشدکلماتی  ،(: منظور از بعضی(3
عّلت دارد  شده است چون ما قبل همزه در این کلمات الف مّدی نمی باشد )البته این کار بعد از همزه الف آورده« ُجْزًءا» و« ُسوًءا»

 ولی فعالً به علتش نیازی نداریم(. 
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 هفتمدرس 

 لی نباید خوانده شوندکه نوشته شده و یحروف

 سواّلت ابتدایی درس
 چه حروفی از حروف الفبا در قرآن کریم ناخوانا واقع می شوند؟ .1
 مواردی که در کتابت قرآن کریم حرفی نوشته شده است ولی خوانده نمی شود را بیان کنید. .2
 را بیان کنید.« همزه وصل، همزه قطع، الف جمع یا فارقه»تعریف هر یک از  .3
 دن همزه وصل در ابتدای کلمات را بیان کنید.نحوه خوان .4

 شروع درس
ف حرو»به حروفی بر می خوریم که نوشته شده اند ولی نباید خوانده شوند که به آنها  گاهیدر قرآن کریم 

 .نوشته شده ولی خوانده نمی شود{که « خواهر»واو در کلمه  }مثلمی گویند « ناخوانا

می باشند که البته خود این حروف ناخوانا به دو دسته « ی –ل  –ا  –و »حروف ناخوانا در قرآن فقط از حروف 
در «. حروفی که بعضی وقت ها ناخوانا هستند .2حروفی که همیشه ناخوانا هستند  .1»تقسیم می شوند: 

 م.به صورت تفصیلی می پردازی سی موارد هر یک از این دو دستهربر ادامه به

 «حروفی که همیشه ناخوانا هستند»
 «ؤ أ ئ»پایه و کرسی همزه  .1

« الف»در ابتدای کلمه به صورت  که به این صورت بود کهلبهمزه در نگارش اّولیه عرب شکل خاّصی نداشت 
ا »یا حرکت حرف ماقبلش، آن را به یکی از صورت های  آخر کلمه با توجه به حرکت خودش و در وسط و )ا(
ها که قرآن را برای . بعد«{ْؤِمنْ َسَأَل، َبارُِئ، مُ »که خوانده می شوند « باری، مومن سال،»مثل } ی نوشتندم« ی –و  –

و آن را روی سه حرف مذکور  1را وضع نمودند« ء»صحیح قرائت کردن عالمت گذاری کردند، برای همزه شکل 
 این سه حرف را تشخیص دهد. بنابراین نهمزه بودتا قاری قرآن « ئ –ؤ  –أ »قرار دادند یعنی به این صورت 

 ، مثل:دیگر خوانده نمی شوند ای که کرسی همزه هستند «ی –و  –ا »سه حرف  طبق نگارش امروزی،
َئ  –ُت ُأِمر   –َسَأَل   أَبَِت  –ُتوِن ُتؤ   –ُقرِ

ای آن را گاهی نیز یاء غیر آخر )یـ( پایه و کرسی همزه واقع می شود که در این صورت نقطه ه (:1نکته )
 نمی نویسند، مثل:

 ُتَک ِجئ   – ُهم  ِبئ  أَن   –َشاِنَئَک  –ُلوَن ئَ ُتس  
 .ِإنَّ در قرآن های با رسم الخّط عثمان طه، همزه مکسور را زیر حرف نوشته اند، مثل (: 2نکته )
 ماقبل یا مابعد آن خوانده می شود، مثل:« ا، و، ی»اگر همزه بدون کرسی باشد، حروف  (:3نکته )

                                                
 نیز به این مطلب اشاره ای کردیم. (: در درس اّول(1
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 َءاِنَیةٍ  –بَآُءو  –ٍء َشی   –آُء َیَش 

 که به صورت الف مّدی خوانده می شوند ای« یاء»و  «واو» .2
مثل  نوشته شده است« یاء»یا « واو»در قرآن کریم به مواردی بر می خوریم که الف مّدی آن ها به صورت 

یاء را به  واین واو  د که. در این موارد باید دّقت کنی«موسا –َصالة »که خوانده می شوند « موسی –َصلوة »
در اصل در قرآن های با رسم الخط عثمان طه، بر روی این دو حرف در صورتی که صورت الف بخوانید. البته 

ـَ  ـَ و   الف مّدی باشند، الف کوچکی قرار داده اند ) مثل ، ( تا قاری قرآن متوّجه تلّفظ صحیح آنها باشدی   ، 
 .ةَصَلو  
 هشتکلمه هستند که الف مّدی آنها به صورت واو نوشته شده است و آن  هشتدر قرآن فقط  واو:موارد 

 «.ةَ َمَنو  ، ةِ ، َالنَّجو  ةٍ َکو  ، َکِمش  ةِ َغَدو  ، ِبال  اة، ِربَو  ، َحَیو  ةة، َزَکو  َصلو  »کلمه عبارتند از: 
ط در دیگر فق کلمهولی چهار در جاهای مختلف قرآن آمده است  کلمه آنچهار از این هشت کلمه،  نکته:

، («35)نور/ <-- ةٍ َکو  َکِمش  »، «(28()کهف/52 )انعام/ <--  ةِ َغَدو  ال  بِ  »آیات معّینی هستند که عبارتند از: 

 .«(20)نجم/ <-- ةَ َمَنو  »و (« 41)غافر/ <-- ةِ و  َالنَّجَ  »

 یا «یاء» شناختموارد یاء در چند کلمه محدود نمی شود که بخواهیم آنها را بیان کنیم ولی برای  موارد یاء:
داده شده )در رسم که به صورت الف مّدی باید خوانده شود، از آنجا که باالی آن یاء یک الف کوچک قرار 

 در تشخیص آن دچار مشکل نمی شوید.الخط عثمان طه(، 
ی   – َمَتی   – ُموَسی   – َری  ُکب   – صلَّی   – َدی  َاه   – ُهَدی  ل  ا – َمَشی   – َسَعی   مثال:  َحتَّ
ه می شود، قرآن های با رسم الخط عثمان طه، وقتی الف مّدی به صورت یاء غیر آخر )یـ( نوشتدر  نکته:

 نقطه آن را نمی نویسند، مثل:

 
درصورتی که واو و یاء متحرک باشند و یا قبل و بعد آنها الف مّدی بیاید، آن واو و یاء قطعًا الف  :پایانی نکته

َهاُسق   –َو  ُت َصلَ مّدی نبوده و خوانده می شوند، مثل:  ـ   .َی

 «ـوا»الف جمع  .3
که صیغه جمع مذکر غایب است{ و بعد از آن واو، « َفَعُلوا»}مثل  در صورتی که فعلی به واو جمع ختم شود

 ضمیری نیامده باشد، الزم است بعدش الفی آورده شود تا واو جمع با واو غیر جمع اشتباه نشود، مثل:
 ّل َتْهَتُدوا –َاْنِفُقوا  – اَتْعَثو   –َفِرُحوا  –َنَصُروا 

نیز می گویند چرا که این الف تمییز دهنده واو « الف فارقه»، «الف جمع»به این الف، عالوه بر  :(1) نکته
 جمع از غیر جمع می باشد.

 َسَعوْ نیامده، مثل  خوریم که بعد از واو جمع الفی استثناًء در قرآن کریم به چند مورد بر می (:2نکته )
 ./یوسف(17) ، َجاُءوإ(/َسبَ 5)

به کلماتی بر می خوریم که حرف واو آخر آنها واو جمع نمی باشد و یا حتی از  در قرآن ( }مهم{:3نکته )
 ناخوانا آمده است، مثل:حروف ناخوانا می باشد ولی با این حال باز هم بعد از آن ها الف 



 

21 

h a a a j a t . b l o g . i r 

ُؤا  –ُلوا َنب   –ُکوا َاش   ـ   –َاَتَوکَّ  ُبَوار  لِیَ  –ُؤا ُشَرَک
جمع دایره کوچکی قرار  قرآن های با خط عثمان طه، برای راهنمایی قاری روی این الِف  در: (4) نکته

 .َاِقیُمواْ  –َعِمُلوْا ( تا داللت بر عدم تلّفظ این الف کند، مثل: ـْ داده اند )

ـُ و( در شش کلمه .4  واو مّدی )
شده اند ولی واو مّدی آنها خوانده نمی شود. برای در قرآن به شش کلمه بر می خوریم که با واو مّدی نوشته 

این کلمات قاعده ای بیان نکرده اند لذا الزم است که آن ها را حفظ کنید. در زیر نحوه نوشتن و خواندن این 
 شش کلمه را بیان خواهیم کرد:

 یُکم  َسُاور   – 1كَ ئُاول   –ِء ُاول   –ِت ُاوّل   –ُاوُلوا  –ی ُاول   ده:ــــنوشته ش
 یُکم  ر  َساُ  – كَ ئل  اُ  –ِء ل  اُ  –ِت ّل  اُ  –ُلوا اُ  –ی ل  اُ  خوانده می شود:

قرآن های با خط عثمان طه، برای راهنمایی قاری روی این واو های ناخوانا دایره کوچکی قرار  درنکته : 
 .ُلواُاوْ  –ی ل  ُاوْ ( تا داللت بر عدم تلّفظ این دو حرف کند، مثل: ـْ داده اند )
 ناخوانا بدون قاعده آمده است، مثل:« یاء»و « الف»در بعضی کلمات نیز  :مهم{} (2نکته )

 2بََحنَّهُ ذ  ا َلَ  –َئُسوا ی  ایَ  – َئُسوای  اتَ  – ءِ ی  الَِش  –یَء اجِ  – ن  یَاَفإِ  –ٍد ی  ِبأَ  –َئِة امِ 
پس نگرانی از بابت  را قرار داده اند.« ـْ »، بر روی حروف ناخوانا البته این جا نیز در رسم الخط عثمان طه
 تشخیص این حروف نداشته باشید.

 «انا هستندکه بعضی وقت ها ناخوحروفی »
 «ا...»...همزه وصل در وسط کالم  .1

و  برای سهولت«. ُصْر ، ْهِبْط نْ »، مشکل و یا غیر ممکن است مثل تلّفظ کلماتی که ابتدای آنها ساکن باشد
کمک می گیرند به این صورت که « همزه وصل»حّرکی به نام امکان پذیر شدن تلّفظ چنین کلماتی، از الف مت

 «.ْط ُاْنُصْر ، ِاْهبِ »ر طرف شود مثل ن ابتدای آنها بدبو ی کلمه قرار می دهند تا مشکل ساکنآن را در ابتدا

 الف متحّرکی است که در ابتدای کالم خوانده می شود ولی در وسط کالم خوانده نمی شود.همزه وصل: 
د می خواهی }بعد از تجدید نفس یا ...{ این است که شما« در ابتدای کالم»منظور از  توضیح بیشتر:

}مثل ُاْدُخُلوا  دارای همزه وصل است بخوانیدکه می خواهید  را شروع به قرائت کنید و اّولین کلمه ای

رار این است که کلمه دارای همزه وصل در ابتدای قرائت شما ق« در وسط کالم»؛ و منظور از ...{
 .}مثل َیا َقْوِم اْدُخُلوا{ نگرفته است

چه  و}مثل َاْرَسْلَنا ...{  ی کالمدر ابتداچه که  می باشد« همزه قطع»در مقابل همزه وصل، همزه دیگری به نام 
 .}مثل َلَقْد َاْرَسْلَنا{وسط کالم خوانده می شود  در

                                                
 می باشد.« ِئَک ُاول  »نیز در حکم « ِئُکمْ ُاول  »(: کلمه (1
 تا راحت تر قابل تشخیص باشد. ه(: زیر حرفی که خوانده نمی شود خط کشیده شد(2
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الفی که همزه قطع است، همزه )أ( و  1ی، رویدر قرآن های با رسم الخط عثمان طه، برای راهنمایی قار  نکته:
 .{هللٱ }مثل َأَتی َأْمرُ ( قرار داده اند  ٱ روی الفی که همزه وصل است، صاد کوچک )

 نحوه خواندن همزه وصل در ابتدای کلمه ها
 می آید:« حرف»و « اسم»، «فعل»همزه وصل در ابتدای هر سه نوع کلمه یعنی 

 :؛{< َاْلکتاب--}مثل اْلکتاب شد می با« مفتوح»همیشه  در حروف 
 .استتعریف « ال»تنها حرفی که دارای همزه وصل می باشد، نکته: 

 :؛{< ِاْبن، ِاْسم--اْبن، اْسم  }مثلمی باشد « مکسور»همیشه  در اسماء 
  :در افعال کار کمی سخت تر می شود. برای اینکه بدانیم همزه دارای چه حرکتی است، باید به در افعال

ل }مثخوانده می شود  کسرهبود، همزه وصل با  مفتوح یا مکسوراگر  ؛حرف بعد از همزه نگاه کنیم دّومین

< --ْنُصْر }مثل اخوانده می شود  ضّمهبود، همزه وصل با  ضّمهو اگر  {، ُانُصرْ ْح، ِاْضِرْب < ِاْفتَ -- ، اْنُصرْ اْفَتْح، اْضِرْب 

 .ُاْنُصْر{
 ات زیر را بیابید و سپس هر عبارت را به صورت شمرده بخوانید:لطفًا حرکت همزه وصل در عبار تمرین:
ح  ٱ م  ٱ –افًا ِفُروا ِخفَ ن  ٱ – ُعوا َربَُّکم  د  ٱ – َلُهم   سَتْغِفر  ٱ –ُن م  لرَّ  َدالَ سِتب  ٱ – ْنُظر  ٱ – ْلَقَمرُ ٱُس َو لشَّ

  چند نکته:
کالم  صورت ابتدایزه وصل آنها }در ، هم«اُتوُضوا، ِائ  ُشوا، ِام  وا، ِام  نُ ُضوا، ِاب  ِاق  »در پنج فعل  .1

 «ِاْقِضُیوا، ِابِْنُیوا، ِاْمِشُیوا، ِاْمِضُیوا، ِاْئِتُیوا»چون اصل این افعال  ؛بودن{ به کسره خوانده می شود
 .2بوده است

در صورت وصل به ما قبل، به  3«َذن  ئ  ِت، اِ ئ  ِتَیا، اِ ئ  ُتوِنی، اِ ئ  ُتوا، اِ ئ  اِ »همزه ساکن در کلمات  .2
یعنی به این  4مزه و در صورت ابتداء به کلمه، به صورت یاء مّدی خوانده می شوندصورت ه
 «.َذن  یِت، اِ یِتَیا، اِ یُتوِنی، اِ یُتوا، اِ یاِ »شکل 

و در صورت ابتداء  همزهنیز در صورت وصل به ما قبل، به صورت « ُتِمنَ ؤْ اُ »همزه ساکن در کلمه  .3

 «. ُتِمنَ واُ  »یعنی به شکل  5خوانده می شود واو مّدیبه کلمه، به صورت 

                                                
 «.إ»مکسور باشد، همزه را زیر آن می گذارند؛ یعنی به صورت  قطعهمزه  (: البته الزم به ذکر است که اگر(1
کمی آشنایی با قواعد زبان عربی می  دانستن عّلت تغییرات و عّلت توجه به اصل کلمه در حرکت دهی به همزه وصل و ...،(: چون (2

 .مورد نیاز خود را برطرف کنید چند ینشما می توانید صرفًا با حفظ الذا از بیان آن خودداری می کنیم. البته خواهد، 
 (: زیر همزه محل بحث خط کشیده شد تا راحت تر تشخیص داده شود.(3
(: البته منظور این نیست که خود همزه را به صورت یاء مّدی باید خواند، بلکه منظور این است که در چنین حالتی )فقط در همین (4

 .ودکلمات( همزه ساکنه تبدیل به یاء مّدی می ش
(: در اینجا نیز منظور این نیست که خود همزه را به صورت واو مّدی باید خواند، بلکه منظور این است که در چنین حالتی )فقط (5

 در همین کلمه( همزه ساکنه تبدیل به واوء مّدی می شود.
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ـُ و( + »)حروف مّدی نزد همزه وصل  .2 ـِ ی،   «ٱـَ ا، 
همزه وصل بیاید(، میان ند، به همزه وصل برسند )یعنی بعدشان اگر حروف مّدی که ذاتًا ساکن می باش

حروف مّدی و حرف بعد از همزه وصل }که همیشه ساکن یا مشّدد است{ التقاِء ساکنین پیش می آید که 
 برای رفع این التقاء ساکنین، حروف مّدی خوانده نمی شوند، مثالً:

 َو ِاَذْلِجَبالُ  <--}خوانده می شود{--َو ِاَذا اْلِجَباُل 
 ِفْلَمِدیَنةِ   <--}خوانده می شود{--ِفی اْلَمِدیَنِة 
 ُذْلَعْرِش  <--}خوانده می شود{--ُذو اْلَعْرِش 

 خواهیم کرد. بیانین را به طور مفّصل ، بحث التقاء ساکننهمدر درس  (:1نکته )
در قرآن های با رسم الخّط عثمان طه }و همچنین مابقی رسم الخط های عربی{ هیچ نشانه ای در  :(2) نکته

نگارش نیست تا میان حروف مّدی خوانا و ناخوانا تمیز داده شود و قاری باید با قاعده ای که بیان شد 
 تا بفهمد که در این مواقع نباید حروف مّدی را بخواند. رب زبان باشد{}و یا اینکه ع آشنایی داشته باشد

 لطفًا عبارات زیر را با توجه به قاعده ای که بیان شد به صورت شمرده بخوانید:تمرین: 
َ َجَعل    َحقَّ وا ال  ُتمُ َتک   –ِل َحو  ِاَلی ال   –ِکَتاَب ُاوُتوا ال   –ُقربَی َذِوی ال   – ِشف  َربََّنا اک   –َهاَر ن  َنا اّل 

 تعریف نزد حروف شمسی «ال»ّلِم  .3
}پس در اّول کالم خوانده  استمی باشد که الف آن همزه وصل « الم»و « الف»تعریف دارای دو حرف « ال»

 و الم آن نیز دو حالت دارد: و در وسط کالم خوانده نمی شود{می شود 
  می شود؛ 2اظهار (:1حرف قمری )عجبا که خوف حّق غمی 14نزد 
 د.آنها ادغام می گردو در  شده همان حروفتبدیل به  (:3بقی حروفحرف شمسی )ما 14د نز 

زمانی که ما بعد الم، حروف شمسی قرار بگیرد، برای راهنمایی قاری الم را بدون عالمت سکون و  نکته:
 باشد.در حرف بعدی  آن اند تا نشانه عدم تلّفظ الم و ادغام کاملوض حرف بعدی را مشّدد نوشته در ع
م مثال: اَلَثِة  –ِس َو الشَّ اَعَة  –َعَلی الثَّ ْحَمةِ  –ِانَّ السَّ َنُة  – ِمَن الرَّ  .ُاوتوا اْلِکَتاَب  –تأِتَیُهُم اْلَبیِّ

 :4دّقت کنید که حرف الم در کلمات زیر، الم تعریف نبوده و باید خوانده شوند (:2نکته )
ِت َوال    ِسَنِتُکم  َال   –َتَقَمُه َفال   – َتَقْیُتم  ال  ِاِذ  –وا َتِمُس َفال   –َتَقی َم ال  َیو   –َتفَّ

                                                
د عبارت مورد نظر خودتان را بسازید و آن را د. شما می توانینبمان حرف قمری یک عبارت تشکیل داده اند تا راحت تر به یاد 14(: با (1

 به یاد بسپارید.
 خوانده می شود. «به صورت طبیعی و بدون هیچ  تصرفی»(: یعنی (2
حرف وجود  8کمی معروف است. در این عبارت « شنل زردست»عبارت  حرف شمسی نیز می توان عباراتی را ساخت؛ مثالً  14(: با (3

حرف  14 حساب کنید،)یعنی ط( را نیز « ت»و ث( ص،)یعنی « س»ظ،ض(، ذ،)یعنی « ز» شتاریدارد که اگر دیگر شکل های نو
 شمسی را در بر می گیرد.

(: اگر با ادبیات عرب کمی آشنایی داشته باشید، می توانید تشخیص دهید که چرا این ها الم تعریف نیستند ولی در هر حال اگر (4
تا وقتی با آن ها برخورد کردید با الم تعریف اشتباهشان  کنیدی ندارید، این کلمات را حفظ آشنایی ندارید و عالقه ای هم به یادگیر 

 نگیرید.
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 در حالت وصل تنوین فتحه از بعد الف .4
 کر شد(که ذ به جز مواردی ه )البتداده اند  بعد از تنوین فتحه الفی قراربیان کردیم، « تنوین»همانطور که در مبحث 

 .1می شود الفدیل به تنوین فتحه تب ،تا راهنمای قاری باشد برای اینکه در صورت وقف
ولی در هنگام  «{َو ِاْبَراِهیمَ  اَاْرَسْلَنا ُنوحً »}مثل بنابراین این الف در حالت وصل به کلمه ما بعد خوانده نمی شود 

 .«(َاْرَسْلنا ُنوَحا»)یعنی وقف این الف به صورت الف مّدی خوانده می شود 

 الفی که در حالت وصل خوانده نمی شود .5
 تم می شود. این کلمات در حالت وقفخوریم که آخر آنها به الف مّدی خ می هفت کلمه بر در قرآن کریم به

همانگونه که نوشته شده خوانده می شوند ولی در حالت وصل به مابعد، الف مّدی آن ها خوانده نمی شود. 
 این هفت کلمه عبارتند از:

 /ُنوَنا: »(10)احزاب نونَ » <--{}که در حالت وصل خوانده می شود--« الظُّ  ؛«الظَّ
 /ُسواَل : »(77 )احزاب ُسولَ » <--}که در حالت وصل خوانده می شود{--« الرَّ  ؛«الرَّ
 /ِبیاَل : »(77 )احزاب ِبیلَ » <--}که در حالت وصل خوانده می شود{--« السَّ  ؛«السَّ
  (4/دهر)« : ؛«َساَلِسلَ » <--}که در حالت وصل خوانده می شود{--« َساَلِساَل 
  (15/دهر)« : َ؛«َقَواِریرَ » <--}که در حالت وصل خوانده می شود{--« اِریَراَقو 
  (38/کهف)« :؛«َلِکنَّ » <--}که در حالت وصل خوانده می شود{--« َلِکنَّا 
  ( در آیات مختلف)« :؛«َانَ » <--}که در حالت وصل خوانده می شود{--« َاَنا 
تقریبًا را قرار داده اند که مات عالمتی الف این کلدر قرآن های با رسم الخط عثمان طه، بر روی : (1)نکته

 قرآن تا قاری کمی تفاوتبا  باشد منتهامی  (که باالی حروف ناخوانا گذاشته شده ) « ـْ »عالمت همانند 
 ید:زیر دّقت کن بهتر متوجه شدن این تفاوت به عکسبرای  .نیستکه این الف همیشه ناخوانا  شودمتوجه 

                                                
 مباحث مربوط به چگونگی وقف مفصالً بیان خواهد شد. دهم(: در درس (1
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 هشتمدرس 

 ولی باید خوانده شوند اند حروفی که نوشته نشده

 سواّلت ابتدایی درس
 مواردی که در کتابت قرآن کریم حروفی نوشته نشده است ولی باید خوانده شود را بیان کنید. .1
 اشباع هاء ضمیر یعنی چه و در چه مواردی صورت نمی گیرد؟ .2

 شروع درس
اند ولی باید خوانده شوند؛ که در  که نوشته نشدهبر می خوریم  «ی –و  –ا »در قرآن کریم گاهًا به سه حرف 

مواردی که جزء  .2مواردی که جزء اصل کلمه می باشند  .1»کل می توان موارد آن را به دو دسته تقسیم کرد: 
 در ادامه به بررسی این دو دسته می پردازیم.«. اصل کلمه نمی باشند

 «مواردی که جزء اصل کلمه می باشند»
 شده در بعضی از کلماتنوشته ن« یاء»و « واو»، «الف»

نمی شوند، توجیهاتی را ذکر کرده اند  نوشتهدرباره اینکه چرا این حروف با اینکه جزء اصل کلمه می باشند، 
عرب زبان ها در نگارش اّولّیه خود از  .می باشد «جلوگیری از تکرار»که ما یکی از آنها را بیان می کنیم و آن 

پشت سر هم تکرار می  یکی از این سه حرفمی کردند و هر کجا که جلوگیری « ی –و  –ا »تکرار سه حرف 
 .«{َیْسَتُونَ »می نوشتند که « َیْسَتُوونَ »}مثالً شد، به نوشتن یکی از آنها اکتفا می نمودند 

موارد را به ، به روش های مختلفی این ح قرائت کردن عالمت گذاری نمودندبعدها که قرآن را برای صحی
روش به کار برده شده در رسم الخط عثمان طه به این گونه است که در چنین  ند ودقاری تذکر می دا

 ؛ مثل:شده استکوچکی اضافه « ی –و  –ا »مواردی، 

    

 «می باشندنمواردی که جزء اصل کلمه »
 به وجود آمده بر اثر اشباع هاء ضمیر« یاء»و « واو»
 مقدمه 

 معنا شود و سپس به بیان اصل مطلب بپردازیم.« هاء ضمیر»و « اشباع»در ابتدا بهتر به نظر می رسد که 
حرکت به شکلی که از فتحه، الف مّدی و از کسره، یاء مّدی  سیر کردن»معنای در اصطالح قرائت به « اشباع»

 می باشد. «1شود و از ضّمه، واو مّدی تولید

                                                
 «.تبدیل کردن حرکت کوتاه به حرکت کشیده»(: به عبارت دیگر (1
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}مثل َلُه می دهد « آن –او »عنای ای که در آخر کلمه می آید و م« ه –ـه »نیز عبارت است از « هاء ضمیر»

  .)برای او(، فیه )در آن({

 اصل مطلب 
هاِء ضمیر در صورتی که حرف قبل و بعد آن متحّرک باشد، اشباع می »قاعده آن به این صورت است که 

و در صورتی که حرکت هاء ضّمه )ِهی( ، تبدیل به یاء مّدی )ـِه، ِه(؛ یعنی اگر حرکت هاء، کسره باشد «گردد
 :ثالً م؛ می شود )ُهو(، تبدیل به واو مّدی )ـُه، ُه(باشد 

 «َلُهو»، «ِبِهی»خوانده می شوند « لَهُ »، «ِبهِ »
در قرآن های با رسم الخط عثمان طه، برای راهنمایی قاری، حرف واو و یاء تولید شده از اشباع به صورت 

 کوچک، بعد از هاِء ضمیر آمده است؛ مثل:

 
 ه مورد اشباع نمی شود که عبارتند از:هاء ضمیر در س :تذکر
 ؛«َیْعَلْمهُ  – ِاَلْیهِ  – ِمْنهُ »قبل از هاء ضمیر، حرف ساکن باشد؛ مثل  .1

 ؛«َاْنَزْلَناهُ  –ِفیِه  –َاُخوُه »قبل از هاء ضمیر، حروف مّدی باشد؛ مثل  .2

 «.ِبِه الَِّذینَ  –َلُه اْلَحْمُد »مثل  از هاء ضمیر، ساکن یا مشّدد باشد؛بعد  .3

 د نکته:چن
 ساکن می باشد.« َفَاْلِقهْ  –َاْرِجْه »هاء ضمیر در کلمات  .1

 مضموم می باشد.« َعَلْیُه اهّلل –َو َما َاْنَساِنیُه »هاء ضمیر در کلمات  .2

 اشباع نمی شود.« َیْرَضُه َلُکمْ »هاء ضمیر در  .3

 ع نمی شود.ذاتی است )یعنی هاء ضمیر نمی باشد( و اشبا« َما َنْفَقُه َکِثیراً »حرف هاء در  .4

 .}با اینکه قبل هاء ضمیر یاء مّدی آمده است{ اشباع می شود« یِه ُمَهاًنافِ »هاء ضمیر در  .5

، با وجود اینکه ذاتی است )یعنی هاء ضمیر نمی باشد(، اشباع می «هِذهِ »حرف هاء در آخر کلمه  .6
گردد.
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 نهمدرس 

 رفع التقاء ساکنین

 :سواّلت ابتدایی درس
 ف کنید؟التقاء ساکنین را تعری .1
 برای رفع التقاء ساکنین چه اقدامی باید صورت بگیرد؟ .2
 موارد جواز التقاء ساکنین را بیان کنید. .3
 نحو خواندن تنوین نزد همزه وصل چگونه است؟ .4

 شروع درس

 .َحْمدُ لْ ا لْ قُ ؛ مثل «کنار هم قرار گرفتن دو حرف ساکن در هنگام تلفظ»عبارت است از:  ساکنین التقاءِ 
دو حرف ساکن در کنار هم قرار  اتفاق بیافتد یعنی لمات عربی، جایز نیست و هر کجان در کالتقاء ساکنی

 .اْلَحْمدُ  ُقلِ ، برای رفع التقاء ساکنین، حرف اّول را با کسره می خوانند؛ مثل )به استثناء دو مورد(گیرند 

 التقاء ساکنین در دو حالت جایز است و آن دو حالت عبارتند از: تذکر:
؛ یعنی هر کلمه ای که حرف ماقبل آخر آن ساکن باشد و حرف آخرش نیز به خاطر ت وقفدر حال .1

 «.ُخْبزْ »که در حالت وقف می شود « ُخْبزٌ »وقف ساکن شده باشد، مثل 
ساکن اّول از حروف مّدی باشد و  حرف این شرط که به منتهاباشند هر دو حرف ساکن در یک کلمه  .2

 «.َضالِّینَ »ام شده در حرف مابعد( باشد، مثل ساکن دّوم ُمدَغم )یعنی ادغحرف 

 چند نکته:
 .ِمَن اْلَقْولِ  ین، نون ساکن مفتوح می شود، مثل، برای رفع التقاء ساکن«ِمنْ »در کلمه  .1

 .لُ لُکُم اْلَویْ می شود، مثل  فع التقاء ساکنین، میم ساکن مضموم، برای ر«ُتمْ  –ُکْم  – ُهمْ »در کلمات  .2
 که خوانده می شود ا الَعَذاَب َرَاو»نیز در التقاء ساکنین، ضّمه میگیرد، مثل  واو ساکن ماقبل مفتوح .3

 .«َرَاُوا الَعَذاَب 
 «ْس »و « لْ »، چون دو حرف ساکن 2 1«اسم»، پس از حذف همزه وصِل «ِبْئَس اّْلْسمُ »در کلمۀ  .4

یعنی می شود کنار یکدیگر واقع می شوند، برای رفع التقاِء ساکنین، حرف الم را کسره می دهیم؛ 
 «.ْسمُ ِبْئَس اِّل »

                                                
 سط کالم خوانده نمی شود. لذا اینجا نیز چون وسط کالم واقع شده، خوانده نمی شود.(: همانطور که قبالً گفتیم همزه وصل در و(1
 ؛ که هر دو در وسط کالم خوانده نمی شوند.«اسم»و یکی الف « ال»دو همزه وصل وجود دارد. یکی الِف « االسم»(: در کلمه (2
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به آیه دّوم سوره مبارکه آل عمران  )آیه اّول سوره مبارکه آل عمران( «الم»در هنگام وصل حروف مقطعه  .5

؛ یعنی به این صورت خوانده می 1مفتوح خوانده می شود« ممی»(، میم ساکن حرف الم * اهّللُ)

 «میَم اهّللُ  –ّلم  –الف »شود: 
 ، حرکت مربوطه در قرآن آورده شده است.4الی  1ارد در کلیه مونکته: 

 نحوه خواندن تنوین نزد همزه وصل
تنوین گفته شد، تنوین نون ساکنی است که نوشته نشده ولی خوانده می شود؛ همانطور که قبالً در تعریف 

در این صورت التقاء ، 2حال اگر بعد از کلمه تنوین دار، کلمه ای بیاید که اّولین حرف آن ساکن یا مشّدد باشد
 خواند، مثل: با حرکت کسرهساکنین پیش می آید که برای رفع آن باید نون تنوین را در تلّفظ 

وا» وا»که خوانده می شود « َلْهًوا اْنَفضُّ  «َلْهَوِن اْنَفضُّ

 وین()مکسور خواندن نون تندر قرآن های با رسم الخط عثمان طه، برای راهنمایی قاری در این زمینه  نکته:
 اقدامی صورت نگرفته است بنابراین این درس را خوب تمرین کنید.

 کلمات زیر را با توجه به قاعده رفع التقاء ساکنین بخوانید: تمرین:
ْت  –َمثالً اْلَقْوُم   ِمْصَباٌح اْلِمْصَباحُ  –َیْوَمِئٍذ اْلَحقُّ  –َاَحٌد اهّلُل  –ِبُغاَلٍم اْسُمُه  –َکَرَماٍد اْشَتدَّ

 

.به پایان رسیدهّلل کلّیه عالمت های روانخوانی قرآن کریم الحمد

                                                
 –الف »را باید بخوانیم « الم»؛ پس شان خوانده می شونددر هنگام قرائت به اسم(: همانطور که قبالً بیان کردیم، حروف مقطعه (1
 «.میم -الم 
نحوه خواندن تنوین نزد همزه » (: این حالت زمانی رخ می دهد که ما بعد تنوین همزه وصل بیاید و به همین دلیل ذیل عنوان(2

 بیان گردید. «وصل
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 دهمدرس 

 وقف

 سواّلت ابتدایی درس
 وقف را تعریف کنید؟ .1
 چند صورت برای وقف وجود دارد و هر کدام برای چه زمانی می باشد؟ .2
 دو رکن وقف صحیح را بیان کنید. .3
 را تعریف کنید.« وصل به سکون»و « وقف به حرکت» .4

 شروع درس
، کالم خود را قطع و سپس به نفس تازه کردن یا صحبت کردن، ناچار است برایانی هنگام خواندن و هر انس

 صحبت یا خواندن خود ادامه دهد.
 می گویند.« وقف»را « قطع صدا که برای تازه نمودن َنَفس به قصد ادامۀ قرائت صورت می گیرد»این 

که در مباحث « حّل مناسب برای وقف نمودنانتخاب م»در رابطه با وقف دو مسأله مطرح است، یکی 
که در این درس با آن آشنا « نحوه وقف نمودن بر آخر کلمات»تجویدی مورد بررسی قرار می گیرد و دیگری 

 می شویم.

 نحوه وقف نمودن بر آخر کلمات
 بدون تغییر وقف.  1

ـْ  حرف ساکندر صورتی که حرف آخر کلمه ای که می خواهیم بر آن وقف کنیم  ـَ ا،  یکی از حروف مّدیو یا ( ) (
ـُ و( خوانده می شود؛ مثل  شکلو به همان  صورت نمی گیردباشد، در هنگام وقف هیچ تغییری در آن  ـِ ی، 
 .َو َّلُتْسِرُفوا –ُقْم َفَاْنِذْر 

 ِاسکان ف.  وق2
(  متحّرکاگر حرف آخر کلمه ای که می خواهیم بر آن وقف کنیم  ؛«کردن ساکن»اسکان یعنی  ـَ ـِ ـُ دارای و یا )

(  کسره یا ضّمهتنوین  ـ  ـ   باشد، در هنگام وقف ساکن می گردد؛ مثالً:)
ِقینَ  ِقیْن که در هنگام وقف خوانده می شود        ُهًدی لِْلُمتَّ  ُهًدی لْلُمتَّ

 َو ُحوٌر ِعیْن    که در هنگام وقف خوانده می شود             َو ُحوٌر ِعینٌ 
 چند نکته:

حرف آخر ساکن می شود ولی تشدید آن باقی می ماند  ،خر کلمه مشّدد باشد، در هنگام وقفاگر حرف آ .1
 «.َحْمَلُهنّْ  که در هنگام وقف خوانده می شود َحْمَلُهنَّ »باید با شّدت تلّفظ شود؛ مثالً  و
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ـُ َو(اگر حرف آخر کلمه واو مفتوح ما قبل مضموم  .2 جه به باشد، در هنگام وقف ساکن می شود و در نتی )
  که در هنگام وقف خوانده می شود  ُهوَ »خوانده می شود، مثالً )واو ساکن ماقبل مضموم( صورت واو مّدی 

 «.ُهو
اگر حرف آخر کلمه یاء مفتوح ماقبل مکسور باشد، در هنگام وقف ساکن می شود و در نتیجه به صورت  .3

 «.ِهی  که در هنگام وقف خوانده می شود  ِهیَ »خوانده می شود، مثالً  )یاء ساکن ماقبل مکسور(یاء مّدی 
{ در هنگام وقف بر کلماتی که حرف آخر آنها واو مشّدد ماقبل مضموم  .4 یا یاء مشّدد ماقبل }مثل َعُدوٍّ

{مکسور  یاء  ای ساکن آورده شود و به صورت واومی باشد، دقت کنید که تشدید حرف آخر حتمًا  }مثل َنِبیٍّ
 انده نشود.ساکن خو

 بدالا وقف.  3
 ؛ «تبدیل کردن»ابدال یعنی 

 تاء گرد )ـة،ة( باشد، در هنگام وقف تبدیل به  اگر حرف آخر کلمه ای که می خواهیم بر آن وقف کنیم
 «.ِفی اْلَحاِفَرهْ   که در هنگام وقف خوانده می شودِفی اْلَحاِفَرِة  »هاء ساکن )ـْه،ْه( می شود؛ مثالً 

  خواهیم بر آن وقف کنیم دارای تنوین فتحه همچنین اگر حرف آخر کلمه ای که می ) ـً باشد، در هنگام )
که در هنگام وقف خوانده می   َشاءً َاْعَناًبا، عِ »وقف تنوین حذف شده و تبدیل به الف مّدی می گردد؛ مثالً 

 «.َاْعَناَبا، ِعَشاَءا شوند

 ِالحاق وقف.  4
حرِف آخِر کلمه و یا حفظ توازن در آخر  اضافه کردن حرفی در آخر کلمه برای حفظ حرکتِ »الحاق یعنی 

 .«آیات

 و شامل موارد زیر است: در کتابت قرآن رعایت شدهوقف ِالحاق 
 در هفت کلمه زیر:« هاء سکت»ِالحاق   الف(

 َماِهَیهْ  –ُسْلَطاِنَیْه  –َمالَِیْه  –ِحَساِبَیْه  –ِکَتاِبَیْه  –َلْم َیَتَسنَّْه  –ِاْقَتِدْه 
 م در حالت وقف و هم در حالت وصل خوانده می شود.هاء سکت ه نکته:

 در کلمات زیر:« الف»لحاق اِ     ب(
ا ل   –َاَنا  ُنوَنا  –ِکنَّ ُسوَّل  –َالظُّ ِبیاَل  –َالرَّ یَرا –َساَلِساَل  –َالسَّ  َقَوارِ

 د.شود و در حالت وصل خوانده نمی شوالف کلمات باال تنها در هنگام وقف خوانده می  :(1) نکته
همین سوره. مراد از  17سوره انسان آمده و هم در اول آیه  15هم در آخر آیه « قواریرا»(: 2کته )ن
 (17)اّول آیه دّوم « قواریرا»می باشد و الف  (15)آخر آیه اّول « قواریرا»ای که بیان کردیم، « قواریرا»

 اضافه بوده و همیشه ناخوانا می باشد.

 
که در  – ی الحاق شدهالخط عثمان طه برای تشخیص این الف هادر قرآن های با رسم  (:3نکته )

یک دایره تو خالی باالی آن قرار داده است که همانطور که در عکس باال  – هنگام وصل خوانده نمی شوند
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ن به ای}که قبالً در درس هفتم نیز  مشاهده می کنید متفاوت با عالمت سکون یا حروف ناخوانا می باشد

 .{کرده بودیم عالمت اشاره ای

  وقف به حرکت، وصل به سکون 
 دو رکن دارد:وقف صحیح 

 قطع صدا که برای تازه نمودن َنَفس و ادامه قرائت صورت می گیرد. .1
 حرف آخر کلمه ای که بر آن وقف صورت می گیرد. 1ساکن کردن یا ... .2

 

 . وقف به ».. نشود، بنابراین اگر صوت برای تازه نمودن نفس قطع شود ولی حرف آخر کلمه ساکن یا
 خواهد بود که صحیح نمی باشد.« حرکت

  ،خواهد « وصل به سکون»همچنین اگر حرف آخر کلمه ساکن شود یا ... ولی قطع صوتی صورت نگیرد
 ین نیز صحیح نمی باشد.ابود که 

ه آن می باشد و مراجع تقلید در رساله هایشان ب دارای اهمّیت در هنگام قرائت نمازرعایت این دو نکته 
 .2اشاره کرده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل  ّ ََ َواْلَحْمد للل   َرّ  اْلَااَِمل
                                                

 .است« الحاق»و « ابدال»و « بدون تغییر»یعنی نحوه های دیگر وقف که ...« یا (: »(1
وقف به حرکت و  ،احتیاط مستحب آن است که در نماز»فرمایند: ( می 1004یه خود )مسأله ملدر رساله ع (: مثالً امام خمینی 2(

 ....«ننماید  وصل به سکون


