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

 ( امتياز52: )د( لحن              ( امتياز 02: )( صوتج           ( امتياز53) و ابتداء: ( وقفب          ( امتياز53( تجويد:)الف 

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

 

 

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

 باشد.ميو باالتر مورد نظر  6الزم به ذكر است كه موارد طرق در بخش تجويد در دوره قرائت سطح 

 الف( تجويد قرائت

 امتياز: 3موارد كسر 

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

و « جااء  »باه  « جااءو »، «اَتاهم»به « آتاهم»چنين خطا در صله هاء ضمير؛ مانند: تبديل تبديل صداهاي كوتاه به صداهاي كشيده و بالعكس، هم -0

 «.مِنهو»به « مِنْه »

 حذف و اضافه نمودن تشديد و تنوين. -5

 شد.كسر خواهد  امتياز 0: اختالل در تشديد به تشخيص داور حداكثر تا 5* تبصره 

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

 حذف يا اضافه نمودن حرف. -3

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

 .خواهد شد امتياز 4: چنانچه قاري بيش از يك كلمه )اعم از عبارت، آيه يا سطر( را حذف يا اضافه نمايد موجب كسر 0* تبصره 

شود و چنانچه بيش از حد تعياين شاده تاالوت    كسر مي امتياز 5: چنانچه قاري كمتر از حد تعيين شده تالوت نمايد، به ازاي هر سطر 5* تبصره 

 است. امتياز 4شود. در هر حال حداكثر كسر امتياز اين تبصره امتياز كسر مي 0كند، به ازاي هر سطر 

 شود.كسر مي امتياز 5صورت اصالح پيش از تجديد نفس، فقط  : در تمام موارد مذكور، در4* تبصره 

 : تكرار يك خطا در تمام موارد مذكور، موجب كسر مجدد امتياز به همان ميزان خواهد شد.3* تبصره 

 امتياز: 2موارد كسر 

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

ديگر كسر خواهد شد و نهايتاً سقف كسار امتيااز    امتياز 0و در صورت تكرار غلط،  امتياز 5: در صورت اصالح فوري بدون تجديد نفس، 7تبصره  *

 خواهد بود. امتياز 4براي هر حرف 

 كسر خواهد شد. امتياز 5حداكثر  7: در صورت اداي ناقص موارد بند 8* تبصره 

 خواهد بود. امتياز 4در طول تالوت حداكثر  7متياز براي هر حرف در موارد بند : نهايت سقف كسر ا9* تبصره 

 5تاا   0باشد، به تشخيص داور موجب كسار  : نقص در صفت يا مخرج حروف متجانس كه مربوط به اشكال ماندگار در دستگاه تكلم مي52* تبصره 

 باشد.)ز( كه مجموعاً موجب كسر امتياز مورد اشاره ميخواهد شد. مانند اشكال در صفت صفير در حروف )س(، )ص( و  امتياز

 

 امتياز: 1موارد كسر 

 عدم رعايت هريك از نكات و قواعد تجويدي؛ -8

 مانند: شدت، رخوت، قلقله، لين، تفخيم، ترقيق، اظهار، ادغام، اقالب، اخفاء، غنّه، مد، اماله، تسهيل، سكت و نظاير آن.

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

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

ها و مدها، كيفيت اخفاء و ساير قواعد در هر مورد، با توجه به ميزان نقص موجب : رعايت ناقص موارد ياد شده از جمله توازن مقدار غنّه52* تبصره 

 خواهد شد. ازامتي 73/2تا  3/2كسر 

 امتياز 95بخش تجويد: 

  نامه داوري رشته قرائت قرآن كريمآئين
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خواهد شد. به عنوان مثال عدم رعايت مكرر  امتياز 5: در صورت تكرار هريك از موارد فوق، به ازاي هر مورد و براي هر حرف، حداكثر 55* تبصره 

 نمره براي آن حرف خواهد شد. 5قلقله در هريك از حروف آن، به طور جداگانه موجب كسر امتياز تا سقف 

 يا افراطي در تلفظ دو حرف مجاور بنا به تشخيص داور؛تداخل غيرمتعارف  -9

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

 شود.مي امتياز 5اختالل ناخواسته در تلفظ الفاظ قرآن از جمله لكنت، تپق، آب جستگي در گلو موجب كسر  -52

كاه در ارار   نامه، متناسب با نوع خطاي حاصله، از امتياز كسر خواهد شد؛ مانند اينعدم اصالح، طبق موارد مذكور در آيين : در صورت50* تبصره 

 تپق، حركتي تغيير كند يا حرفي به حرف ديگر تبديل شود.

 ب( فصاحت قرائت:

عربي، بادون تكلاف و باه دور از گنگاي و ناامفهومي      منظور از فصاحت در قرائت قرآن كريم، تلفظ واضح حروف و حركات بر اساس لهجه خالص 

 باشد.مي

 موارد كسر امتياز:

 اختالل كلي و عمومي در تلفظ ممتاز و روان حروف از حيث: -52

 مخارج، صفات و احكام حروف 

 تكلف يا سستي در رعايت مخارج، صفات و احكام حروف 

 امتياز 5حداكثر      هازيادت 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 جمله لزوم تبعيت تمام حركاات از   -55

 امتياز 5حداكثر   تفخيم و ترقيق حرف مربوط و نيز نقصان و زيادت در كشش صداهاي كوتاه وكشيده  

اسب اداي حروف و حركات در طول تالوت )تند و كند خواندن يا اِسراع و اِبطاء برخي از كلمات و عبارات و عدم رعايت اختالل در سرعت متن  -50

 امتياز 5حداكثر    گردد.(تالوت مي« ترتيل»توازن سرعت اداي حروف و حركات در طول تالوت كه در مجموع موجب خلل در كيفيت 

 گردد.كسر مي امتياز 03/2، كسر امتياز به طور موردي و به ازاي هر مورد اختالل 55و  50كلي و در بندهاي  كسر امتياز به طور 55* نكته: در بند 

 

 

 توضيحات تكميلی**

 طرق منتخب روايت حفص از عاصم

 مقدمه 

 در بحث قرائات ، توجه به چهار واژه ضروري است:

( كه حفاص و شاعبه رواياان عاصام،     52)بقره: « يَكْذبون»قرائت كلمه نظر دارند؛ مانند :قرائت: آنچه كه راويان يك قاري از قرّاء عشره بر آن اتفاق 

 است.آمده« ي كَذِّبون»اند و در قرائت برخي ديگر از قراء عشره باالتفاق از وي نقل كرده

با همزه به روايت شعبه « ه زُؤاً»ايت حفص از عاصم و با واو به رو« ه زُواً»اند؛ مانند: روايت: آنچه هر يك از راويان يك قاري در نقل آن اختالف كرده

 از عاصم.

نامند؛ مانند: توسط ماد منفصال از   است، نكته اين كه نقل كنندگان را نيز نسالً بعدالنسل ، طريق ميطريق: آنچه از يك راوي به اختالف نقل شده

 طريق شاطبيه از هاشمي و قصر منفصل از طريق روضه المعدل از زرعان.

ه: آنچه قاري بدون التزام به يك طريق خاص، در خواندن انواع آن مختار است؛ مانند: وجوه مختلف وقف بر سااكن عارضاي در آخار كلماات     وج

 )اسكان، رَوم ، اشمام و ..( و يا ميزان مد سكون عارضي.

 1است.تعبير شده« زو از وجوه به خالف جائ« خالف واجب»نكته: در منابع مختلف، از قرائات و روايات و طرق به 

ع با توجه به تأكيد اغلب منابع مبني بر عدم تركيب قرائات، روايات و طرق، به ويژه توجه خاصي كه از سوي علمااي معتبار علام قرائات در منااب     

مصر، نسبت باه لازوم   شيخ القراء و المقاري اسبق  2تأليف عالمه علي محمد الضباع« صريح النص»هاي اخير همچون كتاب مشهور منتشر شده در سال

                                                 
ن بأي وجهه منها ... و هذا االوجه الختياريه ال يقال لها قراءات و ال روايات و ال طرق بل يقال لها اوجه و اما الخالف الجائز: فهو خالف اوالوجه التي علي سبيل التخيير ... فالقاريء مخير االتيا - 5

 درايه فق .)المهذب ، محمد سالم محيسن(

و تأييد مصاحف قبل از تشكيل اولين لجنة تصحيح  ش شيخ القراء و المقاريء مصر، تنها مرجع تصحيح 5542ها.ق مطابق با سال  5582عالمه محقق معاصر شيخ علي بن محمد الضباع )م   -0

 مصاحف در جهان اسالم.

شود. بسياري از علما و قاريان مشهور جهان اسالم از جمله عالمه شيخ عبدالفتاح القاضي رئيس سابق لجنه تصحيح مصاحف جهان معتبر علوم قرآني محسوب مي آرار عديدة وي از منابع

 آيند.يخ محمود خليل الحصري، شيخ عبدالباسط محمد عبدالصمد و ... از شاگردان وي به شمار مياسالم، شيخ امين الطنطاوي ، ش
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رعايت طرق حفص و عدم تركيب آنها مبذول شده است، ضرورت اشراف قاريان و حافظان جمهوري اسالمي ايران بر ميازان حاداقلّي از طارق مشاهور     

 حفص احساس مي شود.

، روايت حفص از عاصم را از «ه النشرطيب»و نيز در منظومه معروف « النشر في القراءات العشر»ق( در كتاب  855عالمه كبير محمد بن الجزري )م 

 دو طريق عبيد بن صباح و عمرو بن صباح برگزيده است.

 وي طريق عبيد را از طريق هاشمي و ابوطاهر )از طريق اشناني( و طريق عمرو را از طريق فيل و زرعان نقل نموده است.

 بدين ترتيب:

 ل و زرعان.فيچهار طريق روايت حفص عبارت اند از: هاشمي ، ابوطاهر ،

ها طريق نقل نموده كه نهايتاً تعداد طرق حفص، آنگونه كه در برخي منابع همچون الزم به ذكر است كه ابن الجزري، طرق چهارگانه فوق را نيز از ده

 شود.طريق بالغ مي 63نوشته دانشمند معاصر مصري، حمداهلل حافظ الفتي آمده است به « رفع االلغاز»كتاب 

گانه باه خلاف    05شود كه از اين موارد مورد محدود مي 05كته ضروري است كه در طرق گوناگون حفص، تمام موارد اختالف  فقط به توجه به اين ن

 است.حفص تعبير شده

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

 2«طيبه النشر»گانه خلف از طريق  12شرح مختصر موارد 

 بير تك -4

 اختالف اهل ادا در تكبير:

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

اهلل اسات. ايان   هاي قرآن غير از سوره توبه چرا كه سوره توبه بدون بسمه نازل شده و تكبير مرتبط باا بسام  تكبير عام در آغاز تمام سوره –دوم 

 است.از طرق آمدهروش در تعدد يكي 

 تكبير خاص: –سوم 

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

 ب . از اول سوره شرح و ما بعد آن تا اول سوره ناس.

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

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

 مد منفصل -2

در عباارت  « النافيه»اند. ناگفته نماند كه در مورد مد طرق حفص در كشش مد منفصل، به مقادير مختلف )از قصر تا حداكثر فوق توسط( نقل كرده

 اند.ريق، تمام طق حفص ميزان آن را برابر با ساير مدهاي منفصل گرفتهبه جز يك ط« مد تعظيم»توحيد )الاله اال اهلل( مشهور به 

 است.تنها طريق ه ذَلي در قصر منفصل، مد تعظيم را به توسط اختيار كرده

 مد متصل -9

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

 مد عَيْن -1

حم عسق( واقع شده و طرق حفاص آن را باه ساه     –در حروف مقطعه دو سوره مريم و شوري )كهيعص « عَيْن»هجاء  اين مورد از مد لين صرفاً در

 اند.ميزان طول، توسط و قصر آورده

 (93( ؛ بَصْطهً )اعراف : 215يَبْصُطُ )بقره: -5

 داد.« س»ي كلمه، داللت بر صحت قرائت به بر باال« س»مورد اختالف است. در مصاحف موافق با طريق شاطبيه، « ص»و « س»به دو صورت 

 (97المصيطرون )طور: -9

 دارد.« س»همراه با جواز « ص»در زير كلمه، داللت بر ارجحيت « ي»است و در مصاحف موافق با شاطبيه ،خوانده شده« س»و « ص»به دو صورت 

 (22بمصيطر )غاشيه : -7

 است.آمده« س»و « ص»در طرق، به اختالف 

 اَهلل: رين، اآَلن،آلذّك -8

                                                                                                                                                                         
شود. وي در اين كتاب، طرق گوناگون حفص راوي عاصم كوفي را براساس طريق از آرار 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« نشرطيبه ال»

 عالمه علي محمد الضّباع -« صريح النص»مأخذ   -5
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 آمده است.به دو صورت ابدال به الف مدي همراه با مد الزم )از جمع طرق( و نيز تسهيل همزه وصل )ءَاَلذكريم ، ءَ اَالن، ءَاهلَل( در برخي طرق، 

 (479يلهث ذلك )اعراف:  -3

 اند.مودهرا اظهار ن« ث»اند غير از دو طريق كه خوانده« ذ»در « ث»اغلب طرق حفص به ادغام 

 (12اركب معنا)هود:  -41

 اند.اظهار نموده« م»را نزد « ب»خوانده و تعدادي نيز « م»در « ب»است. اكثراً به ادغام خوانده شده« ب»به دو صورت ادغام و اظهار 

 (4( ؛ ن و القلم )قلم:4)يس : يس و القرآن -44

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

 (44التأمنّا )يوسف: -42

 است.نقل شده« رَوْم»و « اشمام»به دو صورت

 هاي چهارگانه )عوجا قيما؛ مرقدنا هرا ؛ من راق ؛ بل ران(سكت -49

انه ادراج چهارگانه سكت دو مورد اول، ساكت دو  اند: سكت چهارگطرق حفص در سكت يا ادراج )عدم سكت( اين كلمات به اشكال عديده خوانده

 «.مرقدنا»سكت در غير مورد آخر ،

 (99فِرق )شعراء: -41

 اند.خوانده« ر»و برخي به ترقيق « ر»اغلب به تفخيم 

 (99فما اَتانی )نمل:  -45

خواناده  « فما آتاني اهلل»ست. بديهي است كه در وصل ادر دقف، از برخي به اربات ياء )فما آتاني( و از برخي ديگر به حذف آن )فما آتان( نقل شده

 شود.مي

 (23و   28ماليه هلك )حاقّه:  -49

 است.در صورت وصل، به دو صورت ادغام كامل و نيز اظهار همراه با سكت مختصر خوانده شده

 (21الم نخلقكم )مرسالت :  -47

 اند.از طرق، آن را به ادغام ناقص )همراه با ابقاي صفت استعالي قاف ( نقل كردهاكثر قريب به اتفاق، به ادغام محض خوانده و تنها تعداد كمي 

   (1سالسال )انسان: -48

نقال  « سَالسِال»اند و توسط تعدادي از طرق نيز به اربات الف آخر و حذف الف بدل از تنوين )سالسل( خوانده« ل»هنگام وقف، اكثر طرق به سكون 

 است.شده

 (51روم: ضعفا، ضعفاً ) -43

الاذكر از  در كلمه فوق« ض»اند. مطابق آنچه از حفص نقل شده، وي در تمام كلمات قرآن غير از ضمه طرق حفص در فتحه و ضمة ضاء اختالف كرده

 است.عاصم تبعيت كرده

 ساكن قبل از همزه: -21

 ، من آمن ، خلوْا الي، ابنْي ادم و ... به سه صورت: سكت ميان حرف صحيح ساكن و همزه پس از آن مانند قُرآن، و االخره ، سَوْء  شَيْ ء

 عدم سكت مطلق )توسط تمام اهل اداء( –الف 

 سكت عام )در تمام موارد( -ب

 سكت خاص )فقط بر الف و الم تعريف، شي ء و ساكن منفصل نظير من آمن( -ج

 ادغام نون ساكن در )ل، ر( -24

 اند.خوانده« ر»، « ل»ست، اما تعدادي از طرق به ادغام مع الغنّه نون در آراي اكثر طرق حفص بر ادغام بالغنه استوار ا

هااي منادرج در   نامه مسابقات كشور، پس از بحث و بررسي جوانب امر، نهايتاً چهار طرق از طرق حفص را با ويژگاي شوراي بررسي و تدوين آئين

اي و كشوري را به يكي از طرق چهارگانه فاوق باا رعايات    و حفظ در سطح منطقهكنندگان مسابقات قرائت جدول پيوست برگزيده است و التزام شركت

 شمارد.ضروري مي« اصل عدم تركيب طرق»

آيند، باه  است كه به خوبي از عهده رعايت طرق حفص و عدم تركيب آنها ميامروز سطح توانايي قاريان و حافظان ميهن اسالمي تا به آنجا رسيده

المللاي، ساطح انتظاار    ي انقالب اسالمي، به موازات حضور روزافزون، چشمگير و قدرتمندانه آنان در عرصه مجامع مختلف بينويژه آن كه پس از پيروز

 باشد.مخاطبان و به ويژه اهل فنّ از اين عزيزان افزايش يافته است و لذا تسلط علمي و عملي ايشان بر اين امر، قرين مصلحت مي

 

 



 آموزش و پژوهش معاونت

   

/28/ 

 

 

 طريق طيبه النشر( منتخب طرق مختلف حفص )از

 رديف
 كلمات مورد اختالف

 )خُلف حفص(

 عمرو بن صباح عبيد بن صباح )از طريق اشناني(

 زرعان فيل ابوطاهر هاشمي

 روضه المعدل حمامي)از طريق مصباح( جامع شاطبيه

 ندارد ندارد تكبير 5
پايان سور ختم )ضحي تا 

 ناس(
 ندارد

 قصر قصر طتوس فوق توسط –توسط  مد منفصل 0

 طول توسط طول فوق توسط –توسط  مد متصل 5

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

 ص ص س س بصطه  –يبصط  3

 س س س س  –ص  المصيطرون 6

 س ص ص ص بمصيطر 7

 ابدال ابدال ابدال تسهيل –ابدال  اهلل –آالن  –آلذكرين  8

 امادغ ادغام ادغام ادغام يلهث ذلك 9

 ادغام ادغام اظهار ادغام اركب معنا 52

 ادغام اظهار اظهار اظهار ن –يس  55

 اشمام اشمام اشمام روم –اشمام  التأمنّا 50

55 
 –من راق  –مرقدنا  -عوجاً

 بل ران
 ادراج سكت ادراج سكت

 تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم –ترقيق  فرق 54

 حذف حذف  حذف حذف  –اربات  فما آتان 53

 اظهار –ادغام  اظهار  -ادغام  اظهار  -ادغام   ادغام –اظهار  ماليه هلك 56

 تام تام تام ناقص –تام  الم نخلقكم 57

 حذف حذف حذف حذف –اربات  سالسال 58

 ضم فتح فتح ضم –فتح  ضعفاً  –ضعف  59

 ندارد ندارد ندارد ندارد سكت بر ساكن قبل از همزه 02

 ندارد ندارد ندارد اردند غنه نون در ل ، ر 05
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امتياز براي رعايت بهترين موارد وقف، ابتدا و وصل در تالوت و همچنين اجتناب از تكلف و داشتن طول نفس قابلل قبلول    4بوده و  41* تذكر: سقف نمره امتياز  

 گردد.منظور می

شود )وقف الزم(؛ مانند: عبور از عبارت ميامتياز  3/5عبور از عبارات كامل چنانچه موجب ايهام خالف مراد يا درهم ريختگي معنا گردد، موجب كسر  -5

م ماا يسارون و ماا    انا نعل»و وصل آن به « فال يحزنك قولهم»( و عبور از عبارت 06)عنكبوت: « و قال اني مهاجر الي ربي»و وصل آن به « فآمن له لوط»

 (.76)يس:« يعلنون

شود؛ مانند: عباور از  ميامتياز  5تا  3/2عبور از عبارات كاملي كه اولويت وقف دارد، حسب مورد چنانچه موجب ايهام ضعيف شود، موجب كسر  -0

« و من يتوكل علاي اهلل »و وصل آن به « الء دينهمغر هؤ»( و عبور از عبارت 5)منافقون: « واهلل يعلم انك لرسوله»و وصل آن به « انك لرسول اهلل»عبارت 

 (.49)انفال: 

« فلها النصف»شود؛ مانند عبور از عبارت مي امتياز 5تا  3/2حسب مورد، موجب كسر  –كه مصداق وقف حسن باشد  –عبور از محل وقف بيان  -5

 ( بنا بر يك نظر تفسيري.9)فتح: « و تسبحوه بكره»و وصل آن به « وقروهو تعزروه و ت»( و عبور از عبارت 55)نساء: « و البويه لكل واحد»و وصل آن به 

گردد، جايز بوده و ابتدا از مابعد آنها صحيح است ولي چنانچاه حساب ماورد،    وقف بر عباراتي كه كمال معناي آنها در جمالت بعدي يافت مي -4

 گردد.مي امتياز 3/2اولويت وقف يا وصل وجود داشته باشد، ترك اين اولويت موجب كسر 

 شود.: در مورد ابتدا از مابعد وقف مرخص، امتيازي كسر نمي5* تبصره 

 شود.مي امتياز 5وقف يا ابتداي قبيح ناقص موجب كسر  -3

 شود.مي امتياز 0وقف يا ابتداي قبيح مغير معنا موجب كسر  -6

 شود.مي امتياز 5وقف يا ابتداي اقبح موجب كسر  -7

رتي كه قاري به لحاظ بي توجهي، از محل وقف مناسب عبور كرده و در محل با اولويت وقف كمتر، وقف قبيح يا اقبح وقف نمايد : در صو0* تبصره 

 شود.امتياز كسر مي 7و  6، 3وقف او اضطراري محسوب نشده و مطابق بندهاي  –ولو به خاطر كمبود نفس باشد  –

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

 شود.در هر مورد مي امتياز 5نفس كشيدن در غير محل وقف )نفس مخفي يا آشكار( موجب كسر  -9

 شود.مي امتياز 3/5ها موجب كسر : اين بند در خصوص مقطع شكوفه5* تبصره 

نچه وصل فواصل آيات حسب مورد، ضروري باشد، باراي ارزشايابي و سانجش داناش     اگرچه وقف بر فواصل آيات معموالً جايز است، ولي چنا -52

 شود.كسر مي امتياز 3/5و وقف يا ابتداي اقبح  امتياز 5، وقف يا ابتداي مغير معنا امتياز 3/2متسابقين، در مورد وقف يا ابتداي ناقص 

شود و همچنين مسابقاتي كاه شارايط   رگساالن كه قرعه واحد انتخاب مي: اين بند در مرحله نهايي مسابقات تحقيق و ترتيل مقطع بز4* تبصره 

 گردد.هاي بزرگساالن مشابه باشند، اعمال ميقرعه

اي ناقص، مغير معنا يا اقبح باشد ولي امكان ابتداي صحيح براي قاري وجود نداشته : در مواردي كه در چند آيه متوالي، ابتدا از آغاز آيه3* تبصره 

 سوره مؤمنون. 58تا  55شود؛ مانند آيات ا از آغاز آيات موجب كسر امتياز نميباشد، ابتد

 عبور از فواصل آيات: -55

  شود.مي امتياز 5چنانچه معناي نامناسب ايجاد كند، موجب كسر 

  شود.مي امتياز 0چنانچه مغير معنا باشد، موجب كسر 

  شود.مي امتياز 5چنانچه معناي كفرآميز ايجاد كند، موجب كسر 

 گردد.كسر مي امتياز 5تا  3/2شود و در هر مورد چنانچه قاري از محل وقف عبور كرده و در محل ضعيف وقف نمايد، عدول محسوب مي -50

 شود.مي امتياز 3/2تكرار بدون دليل هر بخش از آيه در يك نفس موجب كسر  -55

 عرابي( باشد، موجب كسر امتياز نخواهد شد.: اگر تكرار براي اصالح لحن جلي )از قبيل اغالط ا6* تبصره 

 . است مورد نظر قرار گرفته و اولويت اهميت ترتيب ، موارد زير بهكريمقرآن در تالوت و كاربرد آن صوت ويژگيهاي علمي تعاريفتوجه بهبا  

 الف( ضوابط و معيارها:

 امتياز 5   طنين -1

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

 امتياز 45بخش وقف و ابتدا: 

 امتياز 21بخش صوت: 
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 باشد.خيشومي بودن نامطلوب، زنگ نازيبا، خف شديد يا ته چاهي، گرفتگي و خش نامطلوب دائمي از معيارهاي منفي اين بند مي

 

 امتياز 4   انعطاف -2

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

 امتياز است. 3 ترتيل  : امتياز اين بند در رشته5ره * تبص

 امتياز 5   مساحت -3

 شود:سالمت آن در تمام حاالت و طبقات مورد نظر است و امتياز آن به شرح زير تقسيم مي

 امتياز. 3/5از درجه شروع تا يك اكتا و معادل  -5-5

 امتياز. 5اكتا و معادل  3/5از درجه شروع تا  -5-0

 امتياز. 3از درجه شروع تا دو اكتا و معادل  -5-5

 امتياز است. 5 ترتيل : امتياز اين بند در رشته0ره * تبص

 امتياز 2   شدت )قوت( -4

 باشد.در ارزيابي شدت، توجه به پتانسيل ذاتي صدا فارغ از عوامل تقويت كننده صوت )مانند آمپلي فاير و...( مورد تأكيد مي

 امتياز است. 5 ترتيل اين بند در رشته : امتياز5ره * تبص

 امتياز 2   تحرير -5

گيرد. امتياز اين بند بايد با توجه باه ميازان اساتفاده از    در اين بند مواردي مانند: نوع، سرعت اجرا و قدرت كنترل تحريرها مورد ارزيابي قرار مي

 تحريرها در مجموعه تالوت براي قاري درج گردد.

 امتياز 2   هنرمندانه از صوت استفاده مطلوب و -6

 ب( موارد كسر امتياز:

دار شدن دائمي و مقطعي، خلط، جيغ، خروسي شدن، پرش يا ناله در هنگام وقف، شهيق و زفيار و هار ماورد    اضطراب، لرزش، خش، گرفتگي، رگه

 شود.امتياز منفي در نظر گرفته مي 5تا  3/2گردد و بسته به تشخيص داور براي هر مورد از اشكال صوتي از اين قبيل، مشمول اين بند مي

 : خروج از رديف صدا )ناكوكي( و نامطلوب بودن تحريرها از مواردي است كه در بخش لحن كسر خواهد شد.5* تذكر 

جاب كسار امتيااز    فرق داشاته و مو  6: كم و زياد شدن و افت قدرت صدا به صورت غيرمتعارف و نازيبا با استفاده از ولوم مذكور در بند 0* تذكر 

 باشد.امتياز مي 5تا  3/2بسته به نظر داور از 

 در آن مورد خاص كسر خواهد شد. امتياز 0: در مواردي كه اشكال ايجاد شده از ابتدا تا انتهاي تالوت ادامه داشته باشد حداكثر تا سقف 5* تذكر 

 توضيحات تکميلی**

شاود.  را تشكيل داده و موجب تمايز آن از ديگر اصوات هم شدت و هم فركانس مي طنين مجموعه حاالتي است كه شخصيت يك صدا طنين: -2

 باشد.هاي زيباسازي آن مياين بند، هم ناظر به اصل صوت و هم به روش

 شود.ترين زمان به شكل مطلوب انعطاف گفته ميهاي صوتي در كمبه توانايي انتقال درجه انعطاف: -1

 .شودترين و باالترين درجه صوت در آن مشخص مياي كه پايينز محدودهمساحت عبارت است ا مساحت: -3

شود و با عناوين ديگاري همچاون   به ميزان انرژي صوتي آزاد شده در فضاي اطراف منبع صوت، شدت يا قوت صوت گفته مي شدت )قوت(: -4

كننده صوت)مانند آمپلي فاير پتانسيل ذاتي صدا فارغ از عوامل تقويت شود. در ارزيابي شدت، توجه بهقدرت، توان، حجم، رسايي و ولوم نيز خوانده مي

 و ... ( مورد تأكيد مي باشد.

شود. در اين بخش ماواردي مانناد:   تحرير كيفيتي است كه از رفت و برگشت صدا روي يك درجه صوتي و درجه مجاور آن حاصل ميتحرير: -5

 گيرد.زيابي قرار مينوع، سرعت اجرا و قدرت كنترل تحريرها مورد ار

هاي صداسازي از قبيل تعيين )غنوي كردن مطلوب صدا در موارد نياز( و اين بند شامل كليه روش استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت: -6

 گردد.استفاده صحيح از ولوم )شدت و قوت( صوت در طبقات و حاالت مختلف آن مي

 روش داوري:

مواردي كيفي هستند داوران محترم بايد پنج سطح ممتاز، خوب، قابل قبول ، متوسط و ضعيف را در نظر گرفته و با  كه 6و  3،  4،  0،  5در بندهاي 

 هاي زير، امتيازات الزم را درج كنند.توجه به نسبت

 امتيازخوب از سه پنجم تا چهار پنجم .   0                                      ممتاز از چهار پنجم تا امتياز كامل .5

 متوسط از دو پنجم تا نصف امتياز.   4                                  قابل قبول از نصف تا سه پنجم امتياز .5

 ضعيف از يك پنجم تا دو پنجم امتياز .3
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 از اسات  عبارت قرآن تالوت در و گردد منطبق كالم يا برلفظ كه است آهنگي معناي به اصطالح در و آهنگ معناي به لغت در لحن : لحن تعريف

 . آيدمي حاصل مربوطه ضوابط و اصول براساس كريمقرآن شريفه آيات ارايه و بيان براي عربي نغمات و مقامات مطلوب و صحيح استفاده از كه كيفيتي

 الف( ضوابط و معيارها:

 تحقيق

 شکوفه بزرگسال

 امتياز 4 امتياز 4 هاي مورد استفاده )متناسب با مدت تالوت(ني و پردههاي لح. تنوع رديف5

 امتياز 0 امتياز 0 گيري(ها بر متن و به ويژه پايان عبارات )اندازه. تنظيم و توزيع آهنگ0

 امتياز 4 امتياز 4 هاي صوتي يا نبر صحيح كلمات. رعايت تكيه5

 امتياز 0 امتياز 0 وده پرده شروع تالوت. ارايه فرود زيبا و منطقي در مقام و محد4

 امتياز 8جمع:  امتياز 8جمع:  ها. حزن، جاذبه و زيبايي نغمات و پرده3

 شامل موارد زير:

 ميزان تأرير بر مستمعين 

 هاي جذاب، زيبا و بديعاستفاده از رديف 

 به كارگيري تحريرهاي فني و زيبا 

 قات مختلف صوتهاي مورد استفاده در طبجاذبه پرده 

 

 امتياز 0

 امتياز 0

 امتياز 0

 امتياز 0

 

 امتياز 0

 امتياز 0

 امتياز 0

 امتياز 0

 . قدرت تنغيم )پردازش نغمات(6
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 توضيحات تکميلی**

تواند شامل استفاده از يك يا چند مقام تنوع مورد نظر مي هاي مورد استفاده )متناسب با مدت تالوت(:هاي لحنی و پردهتنوع رديف -2

 اوج باشد.هاي مختلف در طبقات بم، توسط و و يا تركيب مختلف اجناس مقامات با يك ديگر و تنوع پرده نيز شامل استفاده از پرده

ها متناساب  اي انجام شود كه آهنگتنظيم و توزيع بايد به گونه گيري(:ها بر متن و به ويژه پايان عبارات )اندازهتنظيم و توزيع آهنگ -1

 با ميزان هر عبارت اجرا گرديده و كمبود يا ازديادي در انطباق با عبارات احساس نشود.

در اين بخش انواع نبرهاي قوي يا ضعيف كلمات كه مطاابق قواعاد علماي مرباوط صاحيح       لمات:هاي صوتی يا نبر صحيح كرعايت تکيه -3

 گردد.رسند، مشمول اين بند نميشود، مورد پذيرش بوده و تنها نبرهايي كه كامالً غير عربي به گوش ميشناخته مي

اهميت فرود در فن تالوت، قاري بايد زيباترين فرود خاود  با توجه به  ارائه فرود زيبا و منطقی در مقام و محدوده پرده شروع تالوت: -4

 را به شكلي ارائه نمايد كه هم در فضاي مقام شروع تالوت بوده و هم عرفاً مطابق يا نزديك به پرده شروع باشد.

ها به شاكل  جات و پردههاي قاري، ميزان خالقيت و سرعت وي در انتقال دردر اين بخش، توجه به مهارت قدرت تنغيم)پردازش نغمات(: - 5

 باشد.صحيح و منطقي در هر رديف لحني و در مجموعه تالوت مورد تأكيد مي

در اين بخش مواردي همچون رعايت تعبيرات )استفهام، خبر، نهي القاي معانی و مفاهيم آيات با استفاده از مهارت لحنی )لحنن اددا((:  -6

سازي، انتقال فضاي نغمه متناسب با تغيير مضمون و استفاده ي متناسب براي بيان مفاهيم و مضامين( ، قرينه، امر، نفي و ...( ، مواكبه )انتخاب طبقه صوت

 باشد.هاي قرآني مورد نظر ميبنديهاي مختلف نظير فرود و فرازهاي لحني در جملهاز مهارت

عطاي امتياز در هر بند، پنج سطح كلي: ممتااز، خاوب، قابال قباول،     با توجه به تنوع سطح متسابقين، الزم است داوران محترم براي ا    روش داوري:

 هاي زير در نظر گيرند:متوسط و ضعيف را با توجه به نسبت
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 نمايد:ها در هر بند بدون احتساب امتيازات منفي، امتيازات كلي لحن را در سطوح مختلف به ترتيب زير مشخص ميبه طور مثال جمع اين نسبت
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