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  :گردد  مي  زير محاسبه  شرح  به  قرائت  رشته  از بخشهاي   امتياز هر يك

  امتياز) 35(               :تجويد)  الف   

  امتياز) 15 (            : و ابتداء وقف)   ب  

  امتياز) 20 (              : صوت)   ج  

  امتياز) 30 (                : لحن)  د  

  :باشد  مي  ذيل  شرح  به  مربوطه  اختصاصي  و ضوابط  ياد شده  از بخشهاي  هر يك   بارم

    
  

  

  .تاس» فصاحت قرائت«و » تجويد قرائت«: اين بخش شامل دو قسمت

  تجويد قرائت) الف
  : امتياز3موارد كسر 

  .تبديل فتحه به كسره:  حذف، اضافه و تبديل نمودن صداها به يكديگر؛ مانند-1

» آتاهم«تبديل  :  هاء ضمير؛ مانند   چنين خطا در صلة     عكس، هم  تبديل صداهاي كوتاه به صداهاي كشيده و بال        -2

  .»نهومِ«به » مِنْه«و » جاء«به » جاءو«، »اَتاهم«به 

  . حذف و اضافه نمودن تشديد و تنوين-3

  . كسر خواهد شد امتياز2اختالل در تشديد به تشخيص داور حداكثر تا : 1تبصره * 

  . وصل به سكون و وقف به حركت، رعايت نكردن وقف به اسكان يا ابدال-4

  . حذف يا اضافه نمودن حرف-5

  .جا خواندن كلمه به   حذف، اضافه نمودن يا جا -6

 4را حذف يا اضافه نمايد موجـب كـسر          ) اعم از عبارت، آيه يا سطر     (چنانچه قاري بيش از يك كلمه       : 2تبصره  * 

  . خواهد شدامتياز

  امتياز35:بخش تجويد

 

   ت قرآن كريمنامه داوري رشته قرائ آئين
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شـود و      كـسر مـي     امتيـاز  3چنانچه قاري كمتر از حد تعيين شده تالوت نمايد، بـه ازاي هـر سـطر                 : 3تبصره  * 

در هر حال حـداكثر كـسر امتيـاز    . شود   امتياز كسر مي   2ر سطر   چنانچه بيش از حد تعيين شده تالوت كند، به ازاي ه          

  . است امتياز4اين تبصره 

  .شود  كسر مي امتياز1در تمام موارد مذكور، در صورت اصالح پيش از تجديد نفس، فقط : 4تبصره * 

  .تكرار يك خطا در تمام موارد مذكور، موجب كسر مجدد امتياز به همان ميزان خواهد شد: 5تبصره * 
  

  

  : امتياز2موارد كسر 

  .و نظاير آن» ت«به » ط«يا » ث«به » س«تبديل :  تبديل كامل مخارج حروف يا صفات مميز؛ مانند-7

 ديگـر كـسر    امتيـاز 2 و در صورت تكرار غلط،    امتياز 1در صورت اصالح فوري بدون تجديد نفس،        : 7تبصره  * 

  . خواهد بودامتياز 4خواهد شد و نهايتاً سقف كسر امتياز براي هر حرف 

  . كسر خواهد شد امتياز1 حداكثر 7در صورت اداي ناقص موارد بند : 8تبصره * 

  . خواهد بود امتياز4 در طول تالوت حداكثر 7نهايت سقف كسر امتياز براي هر حرف در موارد بند : 9تبصره * 

باشـد،     در دستگاه تكلم مـي     نقص در صفت يا مخرج حروف متجانس كه مربوط به اشكال ماندگار           : 10تبصره  * 

كـه  ) ز(و ) ص(، )س(مانند اشكال در صفت صـفير در حـروف   .  خواهد شد امتياز3 تا 2به تشخيص داور موجب كسر    

  .باشد مجموعاً موجب كسر امتياز مورد اشاره مي
  

  : امتياز1موارد كسر 

   عدم رعايت هريك از نكات و قواعد تجويدي؛-8

ن، تفخيم، ترقيق، اظهار، ادغام، اقالب، اخفاء، غنّه، مد، اماله، تسهيل، سـكت و نظـاير                شدت، رخوت، قلقله، لي   : مانند

  .آن

  گردد؛ در صورت اجتماع بيش از يك قاعده در يك مورد، هركدام جداگانه محاسبه مي: 9تبصره * 

  .»قĤئل«تفخيم الف مدي و مد آن در كلمه : مانند

ها و مدها، كيفيت اخفاء و ساير قواعد در هر  مله توازن مقدار غنّه  رعايت ناقص موارد ياد شده از ج      : 10تبصره  * 

  . خواهد شد امتياز75/0 تا 5/0 ، با توجه به ميزان نقص موجب كسرمورد

 خواهـد    امتياز 3در صورت تكرار هريك از موارد فوق، به ازاي هر مورد و براي هر حرف، حداكثر                 : 11تبصره  * 

 3ف  رر قلقله در هريك از حروف آن، به طور جداگانه موجـب كـسر امتيـاز تـا سـق                   به عنوان مثال عدم رعايت مك     . شد

  .نمره براي آن حرف خواهد شد
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   تداخل غيرمتعارف يا افراطي در تلفظ دو حرف مجاور بنا به تشخيص داور؛-9

  .»نعلن«در كلمه » ل«در » ع«يا تداخل تلفظ » يعملون«در كلمه » م«در » ع«تداخل تلفظ : مانند

  .شود  مي امتياز1اختالل ناخواسته در تلفظ الفاظ قرآن از جمله لكنت، تپق، آب جستگي در گلو موجب كسر  -10

نامه، متناسب با نوع خطاي حاصـله، از امتيـاز            در صورت عدم اصالح، طبق موارد مذكور در آيين        : 12تبصره  * 

  .به حرف ديگر تبديل شودكه در اثر تپق، حركتي تغيير كند يا حرفي  كسر خواهد شد؛ مانند اين

  :فصاحت قرائت) ب
منظور از فصاحت در قرائت قرآن كريم، تلفظ واضح حروف و حركات بر اساس لهجه خالص عربي، بدون تكلف                   

  .باشد و به دور از گنگي و نامفهومي مي
  

  :موارد كسر امتياز

  : اختالل كلي و عمومي در تلفظ ممتاز و روان حروف از حيث-10

  و احكام حروفمخارج، صفات  

  تكلف يا سستي در رعايت مخارج، صفات و احكام حروف 

   امتياز3حداكثر        ها زيادت و نقصان در مكث بر حروف ساكن و مشدد و در تكيه 

 اختالل در تلفظ ممتاز حركات كوتاه و كشيده، نقص در كيفيت تلفظ حركات بر اساس لهجه فصيح عربي از                    -11

تـاه   از تفخيم و ترقيق حرف مربوط و نيز نقـصان و زيـادت در كـشش صـداهاي كو                   جمله لزوم تبعيت تمام حركات    

   امتياز3حداكثر     وكشيده 

تنـد و كنـد خوانـدن يـا اِسـراع و اِبطـاء              (  اختالل در سرعت متناسب اداي حروف و حركات در طول تالوت              -12

ول تـالوت كـه در مجمـوع موجـب          برخي از كلمات و عبارات و عدم رعايت توازن سرعت اداي حروف و حركات در ط               

   امتياز1حداكثر      .)گردد تالوت مي» ترتيل«خلل در كيفيت 

، كسر امتياز بـه طـور مـوردي و بـه ازاي هـر               13 و   12 كسر امتياز به طور كلي و در بندهاي          11در بند   : نكته* 

  .گردد  كسر مي امتياز25/0مورد اختالل 
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  :توضيحات تكميلي**
  

  از عاصمطرق منتخب روايت حفص 
  

  مقدمه 
  :در بحث قرائات ، توجه به چهار واژه ضروري است

) 10: بقـره (» يكْـذبون «قرائت كلمه     :آنچه كه راويان يك قاري از قرّاء عشره بر آن اتفاق نظر دارند؛ مانند               : قرائت

» يكَـذِّبون «ره  انـد و در قرائـت برخـي ديگـر از قـراء عـش                كه حفص و شعبه روايان عاصم، باالتفاق از وي نقل كرده          

  .است آمده

زُواً «: اند؛ مانند   آنچه هر يك از راويان يك قاري در نقل آن اختالف كرده           : روايت بـا واو بـه روايـت حفـص از          » هـ

  .با همزه به روايت شعبه از عاصم» هزُؤاً«عاصم و 

 بعدالنّـسل ، طريـق      است، نكته اين كه نقـل كننـدگان را نيـز نـسالً              آنچه از يك راوي به اختالف نقل شده       : طريق

  .توسط مد منفصل از طريق شاطبيه از هاشمي و قصر منفصل از طريق روضه المعدل از زرعان: نامند؛ مانند مي

وجوه مختلف وقف بـر  : آنچه قاري بدون التزام به يك طريق خاص، در خواندن انواع آن مختار است؛ مانند     : وجه

  .و يا ميزان مد سكون عارضي..) شمام و اسكان، روم ، ا(ساكن عارضي در آخر كلمات 

تعبيـر  » خـالف جـائز   «و از وجـوه بـه       » خـالف واجـب   «در منابع مختلف، از قرائات و روايات و طرق بـه            : نكته

  1.است شده

با توجه به تأكيد اغلب منابع مبني بر عدم تركيب قرائات، روايات و طرق، به ويژه توجـه خاصـي كـه از سـوي                   

تـأليف عالمـه   » صريح النّص«هاي اخير همچون كتاب مشهور   ت در منابع منتشر شده در سال      علماي معتبر علم قرائ   

 شيخ القراء و المقاري اسبق مصر، نسبت به لزوم رعايت طرق حفص و عدم تركيب آنها مبـذول                   2علي محمد الضَّباع  

 طرق مشهور حفص احساس شده است، ضرورت اشراف قاريان و حافظان جمهوري اسالمي ايران بر ميزان حداقلّي از            

 .مي شود

                                                 
و هذا االوجه الختياريه ال يقال لها قراءات و ال روايات و ال طرق بل يقال لها اوجه ... فالقاريء مخير االتيان بأي وجهه منها ... خالف اوالوجه التي علي سبيل التخيير فهو : زو اما الخالف الجائ 1

 )المهذب ، محمد سالم محيسن.(درايه فقط 

 ش شيخ القراء و المقاريء مصر، تنها مرجع تصحيح و تأييد مصاحف قبل از تشكيل اولين لجنة 1340ق مطابق با سال . هـ1380م (عالمه محقق معاصر شيخ علي بن محمد الضباع  2
  .تصحيح مصاحف در جهان اسالم

قاضي رئيس سابق لجنة تصحيح مصاحف جهان  مشهور جهان اسالم از جمله عالمه شيخ عبدالفتاح البسياري از علما و قاريان. شود معتبر علوم قرآني محسوب مي آثار عديدة وي از منابع
  .آيند از شاگردان وي به شمار مي... اسالم، شيخ امين الطنطاوي ، شيخ محمود خليل الحصري، شيخ عبدالباسط محمد عبدالصمد و 

 اين كتاب، طرق گوناگون حفص راوي عاصم كوفي را براساس وي در. شود از آثار بديع اين دانشمند زمانه محسوب مي» صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص«كتاب مشهور 
 .است عالمه محمد بن الجزري گردآوري و به تعبيري احيا نموده» طيبه النشر«طريق 
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طيبـه  «و نيز در منظومه معـروف       » النشر في القراءات العشر   «در كتاب   )  ق 833م  (عالمه كبير محمد بن الجزري      

  .، روايت حفص از عاصم را از دو طريق عبيد بن صباح و عمرو بن صباح برگزيده است»النشر

و طريق عمرو را از دو طريـق فيـل و زرعـان             ) يق اشناني از طر (وي طريق عبيد را از طريق هاشمي و ابوطاهر          

  .نقل نموده است

  :بدين ترتيب

  .فيل و زرعان هاشمي ، ابوطاهر ،: چهار طريق روايت حفص عبارت اند از

ها طريق نقل نمـوده كـه نهايتـاً تعـداد طـرق               الزم به ذكر است كه ابن الجزري، طرق چهارگانه فوق را نيز از ده             

نوشته دانشمند معاصر مصري، حمداهللا حافظ الصفْتي       » رفع االلغاز «در برخي منابع همچون كتاب      حفص، آنگونه كه    

  .شود  طريق بالغ مي65آمده است به 

 مـورد محـدود     21توجه به اين نكته ضروري است كه در طرق گوناگون حفص، تمام مـوارد اخـتالف  فقـط بـه                      

  .است  شده گانه به خلف حفص تعبير21شود كه از اين موارد  مي

  .كريم به روايت حفص از عاصم، اتفاق نظر وجود دارد در ساير كلمات قرآن
  

  1»طيبه النشر« گانه خلف از طريق 21شرح مختصر موارد 

   تكبير -1
  :اختالف اهل ادا در تكبير

  .اين روش اكثر طرق محسوب و بر گفتن تكبير ارجح است.  عدم تكبير به طور مطلق –اول 

هاي قرآن غير از سوره توبه چرا كه سوره توبه بدون بسمه نـازل شـده و    م در آغاز تمام سوره  تكبير عا  –دوم  

  .است اين روش در تعدد يكي از طرق آمده. اهللا است تكبير مرتبط با بسم

  : تكبير خاص–سوم 

  .از آخر سوره ضحي و مابعد آن تا آخر سوره ناس. الف 

  .سوره ناساز اول سوره شرح و ما بعد آن تا اول . ب 

  .باشد مي) از ضحي تا آخر قرآن(گذاري تكبير خاص، اختصاص آن به سور ختم  وجه نام

  .به تكبير، فقط در سور ختم مجاز است) الحمداهللا(و تحميد ) الاله اال اهللا(ناگفته نماند كه افزودن اختياري تهليل 

   مد منفصل-2

 
   عالمه علي محمد الضّباع- » صريح النص«مأخذ  1
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ناگفتـه نمانـد    . اند  نقل كرده ) تا حداكثر فوق توسط   از قصر   (طرق حفص در كشش مد منفصل، به مقادير مختلف          

به جز يـك طريـق، تمـام طـق حفـص            » مد تعظيم «مشهور به   ) الاله اال اهللا  (در عبارت توحيد    » النافيه«كه در مورد مد     

  .اند ميزان آن را برابر با ساير مدهاي منفصل گرفته

  .است  كردهتنها طريق هذَلي در قصر منفصل، مد تعظيم را به توسط اختيار

   مد متصل-3 
  .طرق مختلف، در كشش اين مد به سه صورت توسط، فوق توسط و طول اختالف دارند

   مد عين-4
واقـع  )  حـم عـسق    –كهـيعص   (در حروف مقطعه دو سوره مريم و شوري         » عين«اين مورد از مد لين صرفاً در هجاء         

  .اند شده و طرق حفص آن را به سه ميزان طول، توسط و قصر آورده

  )69: اعراف (؛ بصطه ) 245 :بقره( يبصطُ -5
بر باالي كلمه، داللت بـر      » س«در مصاحف موافق با طريق شاطبيه،       . مورد اختالف است  » ص«و  » س«به دو صورت    

  .دارد» س«صحت قرائت به 

  )37:طور( المصيطرون -6
در زيـر كلمـه، داللـت بـر         » س« ه ، است و در مصاحف موافق با شاطبي        خوانده شده » س«و  » ص«به دو صورت    

  .دارد» س«همراه با جواز » ص«ارجحيت 

  )22 :غاشيه ( بمصيطر -7
  .است آمده» س«و » ص«در طرق، به اختالف 

  : اَهللا لذّكرين، اَآلن،آ -8
 ءاَلـذكرين ، ء اَالن،    (و نيز تـسهيل همـزه وصـل         ) از جمع طرق  (به دو صورت ابدال به الف مدي همراه با مد الزم            

  .در برخي طرق، آمده است) ءاَهللا

  )176: اعراف( يلهث ذلك -9
  .اند را اظهار نموده» ث«اند غير از دو طريق كه  خوانده» ذ«در » ث«اغلب طرق حفص به ادغام 

  )42: هود( اركب معنا-10
را » ب«يـز   خوانـده و تعـدادي ن     » م«در  » ب«اكثراً به ادغام    . است  خوانده شده » ب«به دو صورت ادغام و اظهار       

  .اند اظهار نموده» م«نزد 

  )1:قلم(؛ ن و القلم ) 1:يس (  يس و القرآن-11



 اداره كل آموزش و پژوهش

      

 )8(

  .اند در صورت وصل حروف مقطعه به ادامه عبارت، اكثراً نون ساكنه را نزد واو، اظهار و تعدادي نيز ادغام كرده

  )11 :يوسف( التأمنّا -12
  .است نقل شده» روم«و » اشمام«به دو صورت

  ) ؛ من راق ؛ بل رانذاعوجا قيما؛ مرقدنا ه(اي چهارگانه ه  سكت-13
سـكت چهارگانـه ادراج چهارگانـه       : انـد   اين كلمات به اشكال عديده خوانـده      ) عدم سكت (طرق حفص در سكت يا ادراج       

  .»مرقدنا«سكت در غير  سكت دو مورد اول، سكت دو مورد آخر ،

  )63:شعراء( فِرق -14
  .اند خوانده» ر« ترقيق و برخي به» ر«اغلب به تفخيم 

  )36: نمل(تاني  فما آَ-15
بديهي است كـه    . است  نقل شده ) فما آتان (و از برخي ديگر به حذف آن        ) فما آتاني (در وقف، از برخي به اثبات ياء        

  .شود خوانده مي» فما آتاني اهللا«در وصل 

  )29  و 28: حاقّه( ماليه هلك -16
  .است  و نيز اظهار همراه با سكت مختصر خوانده شدهدر صورت وصل، به دو صورت ادغام كامل

  )20: مرسالت ( الم نخلقكم -17
همراه بـا ابقـاي صـفت       (اكثر قريب به اتفاق، به ادغام محض خوانده و تنها تعداد كمي از طرق، آن را به ادغام ناقص                    

  .اند نقل كرده) استعالي قاف 

   )4 :انسان( سالسال -18
اند و توسـط تعـدادي از طـرق           خوانده) سالسل(آخر و حذف الف بدل از تنوين        » ل«سكون  هنگام وقف، اكثر طرق به      

  .است نقل شده» سالسِال«نيز به اثبات الف 

  )54: روم( ضعف، ضعفاً -19
مطابق آنچه از حفص نقل شده، وي در تمام كلمات قـرآن غيـر از               . اند  طرق حفص در فتحه و ضمة ضاء اختالف كرده        

  .است الذكر از عاصم تبعيت كرده  فوقدر كلمه» ض«ضمه 

  : ساكن قبل از همزه-20
سكت ميان حرف صحيح ساكن و همزه پس از آن مانند قُرآن، و االخره ، سوء  شَي ء ، من آمن ، خلوا الي، ابنْـي ادم و                             

  :به سه صورت... 

  )توسط تمام اهل اداء( عدم سكت مطلق –الف 

  )در تمام موارد( سكت عام -ب
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  )فقط بر الف و الم تعريف، شي ء و ساكن منفصل نظير من آمن(كت خاص  س-ج

  )ل، ر( ادغام نون ساكن در -21
» ر«،  » ل«آراي اكثر طرق حفص بر ادغام بالغنه استوار است، اما تعدادي از طرق به ادغـام مـع الغنّـه نـون در                        

  .اند خوانده

ث و بررسي جوانـب امـر، نهايتـاً چهـار طريـق از      نامه مسابقات كشور، پس از بح  شوراي بررسي و تدوين آئين    

كنندگان مسابقات قرائت و حفـظ        هاي مندرج در جدول پيوست برگزيده است و التزام شركت             طرق حفص را با ويژگي    

ضـروري  » اصـل عـدم تركيـب طـرق    «اي و كشوري را به يكي از طـرق چهارگانـه فـوق بـا رعايـت             در سطح منطقه  

  .شمارد مي

است كه به خوبي از عهـده رعايـت طـرق             ي قاريان و حافظان ميهن اسالمي تا به آنجا رسيده         امروز سطح تواناي  

آيند، به ويژه آن كه پس از پيـروزي انقـالب اسـالمي، بـه مـوازات حـضور روزافـزون،                       حفص و عدم تركيب آنها مي     

ـ        چشمگير و قدرتمندانه آنان در عرصه مجامع مختلف بين         ه ويـژه اهـل فـنّ از ايـن          المللي، سطح انتظار مخاطبان و ب

  .باشد عزيزان افزايش يافته است و لذا تسلط علمي و عملي ايشان بر اين امر، قرين مصلحت مي
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  )از طريق طيبه النشر(منتخب طرق مختلف حفص 

 عمرو بن صباح )از طريق اشناني(عبيد بن صباح 

 رديف  زرعان  فيل  ابوطاهر  هاشمي
  كلمات مورد اختالف

 )خُلف حفص(
  روضه المعدل  )از طريق مصباح(حمامي  جامع  شاطبيه

  ندارد  )ضحي تا ناس(پايان سور ختم   ندارد  ندارد  تكبير  1

  قصر  قصر  توسط   فوق توسط–توسط   مد منفصل  2

  طول  توسط  طول   فوق توسط–توسط   مد متصل  3

  قصر  توسط   قصر   توسط–طول   )مريم و شوري(مدعين   4

  ص  ص  س  س   بصطه –يبصط   5

  س  س  س   س –ص   المصيطرون  6

  س  ص  ص  ص  بمصيطر  7

  ابدال  ابدال  ابدال   تسهيل–ابدال    اهللا– آالن –آلذكرين   8

  ادغام  ادغام  ادغام  ادغام  يلهث ذلك  9

  ادغام  ادغام  اظهار  ادغام  اركب معنا  10

  ادغام  اظهار  اظهار  اظهار   ن–يس   11

  اشمام  اشمام  اشمام   روم–اشمام   التأمنّا  12

13  
 – من راق – مرقدنا -عوجاً

  بل ران
  ادراج  سكت  ادراج  سكت

  تفخيم  تفخيم  تفخيم   تفخيم–ترقيق   فرق  14

  حذف  حذف   حذف   حذف –اثبات   فما آتان  15

   اظهار–ادغام    اظهار -ادغام    اظهار - ادغام    ادغام–اظهار   ماليه هلك  16

  تام  تام  تام   ناقص–تام   الم نخلقكم  17

  حذف  حذف  حذف   حذف–ات اثب  سالسال  18

  ضم  فتح  فتح   ضم–فتح    ضعفاً –ضعف   19

  ندارد  ندارد  ندارد  ندارد  سكت بر ساكن قبل از همزه  20

  ندارد  ندارد  ندارد  ندارد  غنه نون در ل ، ر  21
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مچنـين   امتياز براي رعايت بهترين موارد وقف، ابتدا و وصـل در تـالوت و ه               1 بوده و    14سقف نمره امتياز    : تذكر*  

  .گردد منظور ميقبول اجتناب از تكلف و داشتن طول نفس قابل 

 امتيـاز  5/1 عبور از عبارات كامل چنانچه موجب ايهام خالف مراد يا درهم ريختگي معنا گـردد، موجـب كـسر            -1

) 26: عنكبـوت (» و قال اني مهاجر الي ربي     «و وصل آن به     » فĤمن له لوط  «رت  عبور از عبا  : ؛ مانند )وقف الزم (شود    مي

  ).76:يس(» انا نعلم ما يسرون و ما يعلنون«و وصل آن به » فال يحزنك قولهم«و عبور از عبارت 

 5/0 عبور از عبارات كاملي كه اولويت وقف دارد، حسب مورد چنانچه موجب ايهام ضعيف شود، موجب كسر                   -2

و ) 1: منـافقون (» واهللا يعلم انك لرسـوله    «و وصل آن به     » انك لرسول اهللا  «عبور از عبارت    : ؛ مانند شود  ميتياز   ام 1تا  

  ).49: انفال(» و من يتوكل علي اهللا«و وصل آن به » غر هؤالء دينهم«عبور از عبارت 

شـود؛     مـي   امتياز 1 تا   5/0 حسب مورد، موجب كسر      – كه مصداق وقف حسن باشد       – عبور از محل وقف بيان       -3

و تعـزروه و    «و عبور از عبـارت      ) 11: نساء(» و البويه لكل واحد   «و وصل آن به     » فلها النصف «مانند عبور از عبارت     

  .بنا بر يك نظر تفسيري) 9: فتح(» و تسبحوه بكره«و وصل آن به » توقروه

ز بوده و ابتدا از مابعد آنها صـحيح         گردد، جاي    وقف بر عباراتي كه كمال معناي آنها در جمالت بعدي يافت مي            -4

  امتيـاز 5/0است ولي چنانچه حسب مورد، اولويت وقف يا وصل وجود داشته باشد، ترك اين اولويـت موجـب كـسر            

  .گردد مي

  .شود در مورد ابتدا از مابعد وقف مرخص، امتيازي كسر نمي: 1تبصره * 

  .شود  مي امتياز1 وقف يا ابتداي قبيح ناقص موجب كسر -5

  .شود  مي امتياز2 وقف يا ابتداي قبيح مغير معنا موجب كسر -6

  .شود  مي امتياز3 وقف يا ابتداي اقبح موجب كسر -7

در صورتي كه قاري به لحاظ بي توجهي، از محل وقف مناسب عبور كـرده و در محـل بـا اولويـت                       : 2تبصره  * 

 وقف او اضـطراري محـسوب نـشده و          –فس باشد    ولو به خاطر كمبود ن     –وقف كمتر، وقف قبيح يا اقبح وقف نمايد         

  .شود  امتياز كسر مي7 و 6، 5مطابق بندهاي 

  .شود امتيازي كسر نمي) غير از تبصره فوق( در مورد وقف اضطراري به دليل عطسه، سرفه و كمي نفس -8

9- 

 )11(

  .شود  در هر مورد مي امتياز3موجب كسر ) نفس مخفي يا آشكار( نفس كشيدن در غير محل وقف

  امتياز15:بخش وقف و ابتدا
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  .شود  مي امتياز5/1ها موجب كسر  اين بند در خصوص مقطع شكوفه: 3تبصره * 

 اگرچه وقف بر فواصل آيات معموالً جايز است، ولي چنانچه وصل فواصـل آيـات حـسب مـورد، ضـروري                      -10

 ، وقـف يـا ابتـداي مغيـر         امتياز 5/0باشد، براي ارزشيابي و سنجش دانش متسابقين، در مورد وقف يا ابتداي ناقص              

  .شود  كسر مي امتياز5/1 و وقف يا ابتداي اقبح  امتياز1معنا 

شـود    اين بند در مرحله نهايي مسابقات تحقيق و ترتيل مقطع بزرگساالن كه قرعه واحد انتخاب مي               : 4تبصره  * 

  .گردد هاي بزرگساالن مشابه باشند، اعمال مي و همچنين مسابقاتي كه شرايط قرعه

اي ناقص، مغير معنا يا اقـبح باشـد ولـي امكـان           ر چند آيه متوالي، ابتدا از آغاز آيه       در مواردي كه د   : 5تبصره  * 

 38 تـا    33شود؛ مانند آيـات       ابتداي صحيح براي قاري وجود نداشته باشد، ابتدا از آغاز آيات موجب كسر امتياز نمي              

  .سوره مؤمنون

  : عبور از فواصل آيات-11

  .شود  مي امتياز1كسر چنانچه معناي نامناسب ايجاد كند، موجب  

  .شود  مي امتياز2چنانچه مغير معنا باشد، موجب كسر  

  .شود  مي امتياز3چنانچه معناي كفرآميز ايجاد كند، موجب كسر  

شود و در هر مورد        چنانچه قاري از محل وقف عبور كرده و در محل ضعيف وقف نمايد، عدول محسوب مي                -12

  .گردد  كسر مي امتياز1 تا 5/0

  .شود  مي امتياز5/0رار بدون دليل هر بخش از آيه در يك نفس موجب كسر  تك-13

  .باشد، موجب كسر امتياز نخواهد شد) از قبيل اغالط اعرابي(اگر تكرار براي اصالح لحن جلي : 6تبصره * 
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   بـه   بخـش  ر ايـن ، مـوارد زيـر د   كـريم   قـرآن   در تالوت  و كاربرد آن  صوت  ويژگيهاي  علمي  تعاريف  به   با عنايت 

  .   است  مورد نظر قرار گرفته  و اولويت  اهميت ترتيب
  

  :ضوابط و معيارها) الف
  

   امتياز5       طنين-1

  .زيبايي، دلپذير بودن، مالحت و تأثير صوت در مستمع در تمام حاالت و طبقات صوت از معيارهاي مثبت است

هي، گرفتگي و خش نامطلوب دائمي از معيارهاي منفي         خيشومي بودن نامطلوب، زنگ نازيبا، خف شديد يا ته چا         

  .باشد اين بند مي
  

   امتياز4       انعطاف-2

  .ها در تمام طبقات صوت مورد نظر است سالمت و كيفيت انتقال

  . امتياز است5هاي ترتيل و حفظ  امتياز اين بند در رشته: 1تبصره * 
  

   امتياز5       مساحت-3

  :شود ت مورد نظر است و امتياز آن به شرح زير تقسيم ميسالمت آن در تمام حاالت و طبقا

  . امتياز5/1 از درجه شروع تا يك اكتا و معادل -3-1

  . امتياز3 اكتا و معادل 5/1 از درجه شروع تا -3-2

  . امتياز5 از درجه شروع تا دو اكتا و معادل -3-3

  .ست امتياز ا3هاي ترتيل و حفظ  امتياز اين بند در رشته: 2تبصره * 
  

   امتياز2      )قوت( شدت -4

مـورد  ...) مانند آمپلي فـاير و    (در ارزيابي شدت، توجه به پتانسيل ذاتي صدا فارغ از عوامل تقويت كننده صوت               

  .باشد تأكيد مي

  . امتياز است3هاي ترتيل و حفظ  امتياز اين بند در رشته: 3تبصره * 
  

 امتياز2       تحرير-5

 )13(

  

  امتياز20:بخش صوت
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امتياز ايـن بنـد     . گيرد  ع، سرعت اجرا و قدرت كنترل تحريرها مورد ارزيابي قرار مي          نو: در اين بند مواردي مانند    

  .بايد با توجه به ميزان استفاده از تحريرها در مجموعه تالوت براي قاري درج گردد
  

   امتياز2       استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت-6
  

  

  :موارد كسر امتياز) ب
ر شدن دائمي و مقطعي، خلط، جيغ، خروسي شدن، پرش يا ناله در هنگام              دا  اضطراب، لرزش، خش، گرفتگي، رگه    

گردد و بسته بـه تـشخيص داور بـراي     وقف، شهيق و زفير و هر مورد اشكال صوتي از اين قبيل، مشمول اين بند مي        

  .شود  امتياز منفي در نظر گرفته مي1 تا 5/0هر مورد از 

طلوب بودن تحريرها از مواردي اسـت كـه در بخـش لحـن كـسر                و نام ) ناكوكي(خروج از رديف صدا     : 1تذكر  * 

  .خواهد شد

 6كم و زياد شدن و افت قدرت صدا به صورت غيرمتعارف و نازيبا با استفاده از ولوم مذكور در بنـد                      : 2تذكر  * 

  .باشد  امتياز مي1 تا 5/0فرق داشته و موجب كسر امتياز بسته به نظر داور از 

 امتيـاز  2اشكال ايجاد شده از ابتدا تا انتهاي تالوت ادامه داشته باشد حداكثر تـا سـقف            در مواردي كه    : 3تذكر  * 

  .در آن مورد خاص كسر خواهد شد
  

  توضيحات تكميلي**
طنين مجموعه حاالتي است كه شخصيت يك صدا را تشكيل داده و موجب تمـايز آن از ديگـر اصـوات     :  طنين -1

  .باشد هاي زيباسازي آن مي هم ناظر به اصل صوت و هم به روشاين بند، . شود هم شدت و هم فركانس مي

  .شود ترين زمان به شكل مطلوب انعطاف گفته مي هاي صوتي در كم  به توانايي انتقال درجه: انعطاف-2

  .شود ترين و باالترين درجه صوت در آن مشخص مي اي كه پايين   مساحت عبارت است از محدوده: مساحت-3

ه ميزان انرژي صوتي آزاد شده در فضاي اطراف منبع صوت، شدت يا قـوت صـوت گفتـه                  ب ):قوت( شدت   -4

در ارزيابي شدت، توجـه     . شود  شود و با عناوين ديگري همچون قدرت، توان، حجم، رسايي و ولوم نيز خوانده مي                مي

  .يد مي باشدمورد تأك... ) مانند آمپلي فاير و (كننده صوت به پتانسيل ذاتي صدا فارغ از عوامل تقويت

تحرير كيفيتي است كه از رفت و برگشت صدا روي يك درجـه صـوتي و درجـه مجـاور آن حاصـل                        : تحرير -5

  .گيرد نوع، سرعت اجرا و قدرت كنترل تحريرها مورد ارزيابي قرار مي: در اين بخش مواردي مانند. شود مي
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غنـوي  (ي صداسازي از قبيـل تعيـين   ها  اين بند شامل كليه روش    : استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت      -6

صـوت در طبقـات و حـاالت مختلـف آن           ) شدت و قوت  (و استفاده صحيح از ولوم      ) كردن مطلوب صدا در موارد نياز     

  .گردد مي
  

  :روش داوري

 كه مواردي كيفي هستند داوران محترم بايد پنج سـطح ممتـاز، خـوب، قابـل قبـول ،            6 و   5 ،   4 ،   2 ،   1در بندهاي   

  .هاي زير، امتيازات الزم را درج كنند ف را در نظر گرفته و با توجه به نسبتمتوسط و ضعي

  ممتاز از چهار پنجم تا امتياز كامل .1

 خوب از سه پنجم تا چهار پنجم امتياز .2
 قابل قبول از نصف تا سه پنجم امتياز .3
 متوسط از دو پنجم تا نصف امتياز .4
 ضعيف از يك پنجم تا دو پنجم امتياز .5
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 و گردد  منطبق  كالم يا  برلفظ  كه  است  آهنگي  معناي  به  اصطالح در و  آهنگ  معناي  به  لغت در  لحن:   لحن  تعريف

  ارايـه  و  بيـان   بـراي   عربـي   نغمـات  و  مقامات  مطلوب و  صحيح  استفاده از  كه  كيفيتي از  است  عبارت  قرآن  تالوت در

  . آيد مي  حاصل  مربوطه  ضوابط و  اصول  براساس  كريم قرآن  شريفه  آيات

  تحقيق
  :ضوابط و معيارها) الف

  شكوفه  بزرگسال
  ترتيل

   امتياز4   امتياز4   امتياز4  )متناسب با مدت تالوت(هاي مورد استفاده  هاي لحني و پرده  تنوع رديف. 1

   امتياز4   امتياز2  از امتي2  )گيري اندازه(ها بر متن و به ويژه پايان عبارات  تنظيم و توزيع آهنگ. 2

   امتياز4   امتياز4   امتياز4  ر صحيح كلماتنبهاي صوتي يا  رعايت تكيه. 3

  ----   امتياز2   امتياز2  ارايه فرود زيبا و منطقي در مقام و محدوده پرده شروع تالوت. 4

   امتياز10   امتياز8: جمع   امتياز8: جمع  ها حزن، جاذبه و زيبايي نغمات و پرده. 5

  :ل موارد زيرشام

  ميزان تأثير بر مستمعين 

  هاي جذاب، زيبا و بديع  استفاده از رديف

   به كارگيري تحريرهاي فني و زيبا

  هاي مورد استفاده در طبقات مختلف صوت  جاذبه پرده

  

   امتياز2

   امتياز2

   امتياز2

   امتياز2

  

   امتياز2

   امتياز2

   امتياز2

   امتياز2

  

   امتياز5/2

   امتياز5/2

   امتياز5/2

   امتياز5/2

   امتياز6   امتياز6   امتياز6  )پردازش نغمات(قدرت تنغيم . 6

  ------  -------   امتياز4  )لحن االداء(القاي معاني و مفاهيم آيات با استفاده از مهارت لحني . 7

  هاي مشاهير تالوت ارايه تقليد فني و مطلوب از سبك. 8

  ....)، منشاوي، شحات انور، كامل يوسف، حصان و مانند مصطفي اسماعيل، عبدالباسط (
  ------   امتياز4  -----

   امتياز2  -----  ----  انتخاب سرعت مناسب«. 9

  امتياز30:بخش لحن



 اداره كل آموزش و پژوهش

      

 )17(

  :موارد كسر امتياز) ب

  امتياز منفي   2 تا 1هر مورد از   )ها افتادن يا باال رفتن پرده(ها  ناهمگوني رديف. 1

  تقليد محض در سبك. 2

  .شود ها در رشته قرائت تحقيق، اين مورد موجب كسر امتياز نمي ين شكوفه براي متسابق :1تبصره

  شود  امتياز منفي مي1 اين مورد موجب كسر حداكثر ، ترتيل براي متسابقين رشته: 2تبصره

   امتياز منفي  2حداكثر تا 

  امتياز منفي  1حداكثر تا   ناهمگوني و ناهماهنگي صوت و لحن. 3

  امتياز منفي  2 تا 1هر مورد   مه و يا انتقال ناهمگونخروج از مقام يا نغ. 4

  امتياز منفي  3حداكثر تا   استفاده از نغمات غير متعارف و نامتناسب با شئون تالوت. 5

   امتياز منفي 25/0هر مورد   )ناكوكي(خروج از رديف صدا . 6

  يامتياز منف  25/0هر مورد   )لغزش و سرخوردگي(نامطلوب بودن تحريرها . 7

  تكلف و فشار در اجراي نغمات. 8

  شود  امتياز منفي مي1 موجب كسر حداكثر  ترتيل، اين مورد براي متسابقين رشته: 3تبصره
  امتياز منفي  5/0هر مورد 

   امتياز منفي 5/0هر مورد   عدم رعايت عرفي مكث بين آيات. 9

  امتياز منفي   5/0هر مورد   عدم توازن در سرعت تالوت. 10

  امتياز منفي   5/0هر مورد   ها آور رديف مورد و مالل تكرار بي. 11

  امتياز    5/2  شروع تالوت در پرده غير متعارف. 12

  عدم انتخاب پرده مناسب. 13

  .شود  ترتيل اعمال مي اين بند فقط براي متسابقين رشته: 5تبصره 
  امتياز منفي    2 تا 1

  

  توضيحات تكميلي**
توانـد شـامل       تنـوع مـورد نظـر مـي         ):متناسب با مدت تالوت   (هاي مورد استفاده      ني و پرده  هاي لح    تنوع رديف  -1

هـاي مختلـف    استفاده از يك يا چند مقام و يا تركيب مختلف اجناس مقامات با يك ديگر و تنوع پرده نيز شامل استفاده از پـرده         

  .در طبقات بم، توسط و اوج باشد

اي انجام شود     تنظيم و توزيع بايد به گونه       ):گيري  اندازه( به ويژه پايان عبارات      ها بر متن و      تنظيم و توزيع آهنگ    -2

  .ها متناسب با ميزان هر عبارت اجرا گرديده و كمبود يا ازديادي در انطباق با عبارات احساس نشود كه آهنگ
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لمـات كـه مطـابق قواعـد        رهاي قوي يا ضعيف ك    نب در اين بخش انواع      :هاي صوتي يا نبر صحيح كلمات        رعايت تكيه  -3

رسـند، مـشمول ايـن     شود، مورد پذيرش بوده و تنها نبرهايي كه كامالً غير عربي به گوش مي علمي مربوط صحيح شناخته مي    

  .گردد بند نمي

 با توجه به اهميت فرود در فن تالوت، قاري بايـد    :ه فرود زيبا و منطقي در مقام و محدوده پرده شروع تالوت           ئ ارا -4

فرود خود را به شكلي ارائه نمايد كه هم در فضاي مقام شروع تالوت بوده و هـم عرفـاً مطـابق يـا نزديـك بـه پـرده                         زيباترين  

  .شروع باشد

هاي قـاري، ميـزان خالقيـت و سـرعت وي در انتقـال                 در اين بخش، توجه به مهارت      ):پردازش نغمات ( قدرت تنغيم  - 5

  .باشد ف لحني و در مجموعه تالوت مورد تأكيد ميها به شكل صحيح و منطقي در هر ردي درجات و پرده

در اين بخش مواردي همچون رعايت تعبيرات        ):لحن االداء ( استفاده از مهارت لحني      ا القاي معاني و مفاهيم آيات ب      -6

سـازي، انتقـال      ، قرينه ) انتخاب طبقه صوتي متناسب براي بيان مفاهيم و مضامين        (، مواكبه   ...) استفهام، خبر، نهي ، امر، نفي و        (

هـاي قرآنـي      بنـدي   هاي مختلف نظير فرود و فرازهاي لحني در جمله          فضاي نغمه متناسب با تغيير مضمون و استفاده از مهارت         

  .باشد مورد نظر مي
  

  :روش داوري
: با توجه به تنوع سطح متسابقين، الزم است داوران محترم براي اعطاي امتيـاز در هـر بنـد، پـنج سـطح كلـي                        

  :هاي زير در نظر گيرند ب، قابل قبول، متوسط و ضعيف را با توجه به نسبتممتاز، خو

  ممتاز از چهارم پنجم تا امتياز كامل .1
 خوب از سه پنجم تا چهار پنجم امتياز .2
 قابل قبول از نصف تا سه پنجم امتياز  .3
 متوسط از دو پنجم تا نصف امتياز .4
 ضعيف از يك پنجم تا دو پنجم امتياز .5

  

ها در هر بند بدون احتساب امتيازات منفي، امتيازات كلي لحن را در سطوح مختلف                 اين نسبت به طور مثال جمع     

  :نمايد به ترتيب زير مشخص مي

   امتياز30 تا 24ممتاز از  .1
  امتياز24 تا 18خوب از  .2
  امتياز18 تا 15قابل قبول از  .3
  امتياز15 تا 12متوسط از  .4
 امتياز12 تا 6ضعيف از  .5



 
  

 مائمض


