
  تأملی در قرآن کریم
  شناختی برخی از قواعد تجویدي بررسی زبان 

  1فروغ کاظمی
   

  چکیده
هش، تبیین مسائلی از هدف از انجام این پژو. ین وظایف دینی ماستتر مهم قرائت قرآن کریم یکی از

این براي . گشا باشد قرائت درست قرآن کریم راه/تواند در کمک به تالوت است که می ناسیش منظر زبان
متداول   شیوه آنهاهاي متعددي از قرآن کریم مد نظر قرار گرفت و پس از تأمل و تعمق در  منظور، سوره

شاخه (شناسی  گیري از مفاهیم علم زبانآنگاه با بهره. ر تجوید بررسی شدآموزش قرآن کریم د
در (ف شمسی ، حرو)ادغام(، یرملون )اقالب(مشخص گردید که مواردي از قبیل قلب به میم ) شناسی واج

شناسی در قالب فرایند  زبانشود، همگی در  پرداخته می آنهاعلم تجوید به  که درو اخفاء ) مقابل قمري
قرآن کریم انواع همگونی اعم از کامل و نتایج نشان داد که در تالوت . اندقابل تبیین» همگونی«واجی 

اي، پیشرو و  نه واکه(نی، پسرو و همجوار است ها عمدتاً از نوع همخوا این همگونی. شود ناقص دیده می
توان در جهت آموزش این معجزه جاویدان که روشنگر راه  یی میها پژوهشبا انجام چنین ). غیرهمجوار

  .        ست گامی برداشت و زمینه را براي بهره گیري هرچه بیشتر از آن هموار نمودا ها ما انسان
                                       

  . شناسی، فرایند همگونی ، واجقرآن کریم، تجوید: هاي کلیدي واژه
    
  مقدمه  - 1

هر کسی سعی کرده است به . نداهداشتهمیشه به قرآن عالقه خاصی ) ص(مسلمانان از زمان پیامبر 
نزول کالم الهی از  .شکلی در قالب شعر، هنر، تألیف کتب مرتبط، تفسیر و غیره این عالقه را نشان دهد

و عالوه بر مفاهیم روشنگر آن، تالوت این کالم آسمانی هم از  همواره بهترین راهنماي بشریتکنون تا
. »و رتل القرآن ترتیال«فرماید  یمجایگاه واالیی برخوردار بوده است تا آنجا که خداوند در سوره مزمل 

آن کریم براي نسل جوان امروز، اي مناسب براي تالوت درست و آشنایی بیشتر با قر ینهزمفراهم آوردن 
واجی است که براي تالوت  فرایند یشناخت زبانهدف از انجام این پژوهش تبیین . یک ضرورت است

پژوهش حاضر که به در . گشا باشد تواند در کمک به قرائت صحیح راه درست قرآن ضروري است و می
مبحث تجوید از قرآن کریم مشخصاً  يها سورهروش تحلیلی انجام شده است، با تأمل بر بسیاري از 
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که هنوز هم به شکل سنتی در  -سعی بر آن است تا برخی از قواعد تجویدي  وبررسی ی شناس زبانمنظر 
  .تحلیل شود -درو یمآموزش این کتاب آسمانی در کشور به کار 

                          
  مروري بر مطالعات پیشین - 2

ي گوناگون صورت پذیرفته ها جنبهکنون مطالعات بسیاري از کریم، تارآن براي شناخت هرچه بیشتر ق
ی انجام شده شناس زباني قرآنی که عمدتاً از دیدگاه ها پژوهشدر این بخش سعی شده است که به . است

) 1391(پژوهشی است که شمس آبادي و ممتحن یکی از مطالعاتی که اخیراً انجام شده، . اشاره شود
ند که مفهوم واژه گرفتند و نتیجه داددر قرآن کریم انجام  »امت«ش زبانی و کاربرد واژه درباره اعجاز توان

این واژه در . شناسی، دینی و تاریخی معانی مختلفی به خود گرفته استزبان هاي در زمینه »امت«
است و  یعنی که واژه امت بیانگر پیوند روحی. بسیاري از آیات قرآن کریم بیانگر وسعت و فراوانی است

  .داراي ویژگی استمرار و جاودانگی است که محدود به هیچ زمان و مکانی نیست حتی پس از نابودي دنیا
گیري از اصل در این مقاله با بهره .ی تناسب آیات پرداخته استشناخت زبانبه بررسی ) 1391(سعیدي

براي تناسب گریزي  تابر این بود و سعی  شده استتناسب آیات قرآن دقت نظر  مکاري گرایس، بهه
  .هی زبان شناختی و بالغی ارائه شودظاهري آیات، توجی

آنها با استفاده از . ندکردواژه اخالق را از نظر معناشناسی در قرآن بررسی ) 1390(مروتی و ساکی 
ي ها واژهمعناي لغوي واژه اخالق، و ضمن روشن کردن  اژه را مشخصمفهوم آیات قران معناي این و

تبیین ي مرتبط ها مؤلفه مند نظامسیاق هسته معنایی اخالق و ارتباط   قاعدهآن را با به کارگیري  مرتبط با
و به پیدایش علم  علوم بالغی و اعجاز قرآن پرداختند به مطالعه) 1390(سلیمانی و ممتحن . ندنمود

ي آن ها شعبهابواب و  علم بالغت و به باور آنان. ندکردبالغت از زمان نزول قرآن و تحدي پیامبر اشاره 
بیشتر از هر چیز تحت  ،هاي فرهنگ ادبی اسالمی است و این علوم در مسائل لفظ و معنی یدهپدیکی از 

در حقیقت اصالت علم . تأثیر قرآن کریم و براي شناخت علمی اعجاز آن پدید آمده و گسترش یافته است
ین علما، معرفت به اعجاز قرآن کریم و تر بزرگبالغت اسالمی، اصالتی قرآنی است و غایت آن از نظر 

  . بیان سرّ اعجاز آن است
 »کارکردهاي زیبایی شناختی حذف حروف جاره در قرآن کریم«در مقاله  )1390( زادهعباس

و ترجیح یک حرف بر حرفی دیگر در عمق معنا و  قدیم و تاخیر آنهانویسد ذکر و حذف این حروف، ت یم
بر معناي آیات قرآنی از منظر حذف حروف جاره  یرهايتأثاین مقاله  در .یرگذار استتأثزیبایی جمله 

سازي ادبی حذف حروف جاره از مصادیق برجسته نویسنده بر این باور است که. شده استبالغی بررسی 
انسجام  « )1390(مرآت . هاي سبکی قرآن کریم در الیه نحوي استي و مختصهو هنجارگریزي نحو

به مطالعه اعجاز قرآن و موسیقی ) 1389(ممتحن و حاجی زاده . را بررسی کرده است »واژگانی در قرآن
 ي بشري حتی سخنان بزرگان دین و ادبا و فصحاي روزگارها کالمآنها معتقدند هیچ یک از . ندپرداختآن 

 پژوهشی است که محمد »روابط متنی در قرآن یشناخت زبانطالعه م«. به اندازه قرآن آهنگ پذیر نیست
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 »نقد واژگانی ترجمه قرآن به زبان فارسی«به ) 1384( فهیمی تبار. انجام داده است) 1389(العوي 
 گرچه. آن را مورد مطالعه قرار داده استقر يها واژهترادف در «) 1379(پرداخته است و ربانی 

ظ جدید حاضر به لحا  پژوهش هاي متفاوت به انجام رسیده است، ینهزمي قرآنی مذکور در ها پژوهش
ي قرآن را مشخصاً  ها سورهکوشد تا دامنه متنوعی از  یمبودن موضوع از تازگی و نوآوري برخوردار است و 

  . از منظر فرایند واجی همگونی مطالعه نماید
  
  مالحظات نظري - 3
  همگونی  - 3-1

مشخصه را از در این فرایند یک واحد واجی یک یا چند . در زبان است 2ترین فرایند واجی یجرا 1همگونی
 ).228: 2005آدن، (شوند یمپذیرد و در نتیجه آن، دو واحد واجی به هم شبیه  یمواحد واجی مجاور خود 

روي تلفظ واج مجاور یا  3افتد که در آن یک واج یمهمگونی فرایندي است که براي سهولت تلفظ اتفاق 
 4ارت از آن است که دو واج اعم از واکهاین فرایند عب ). 481: 1988فرامکین، (گذارد یمنزدیک خود تأثیر 

و با  گذارندمیو یا یک واکه و یک همخوان درون یک هجا یا یک واژه بر روي هم تأثیر  5یا همخوان
در این فرایند اگر . همگونی انواع مختلفی دارد). 114: 1380باقري،(شوند می رنگ همهم همگون و 

  .شود یممطرح  ی کامل و ناقصهمگونو شدت آن مد نظر باشد، دو نوع  6درجه
  
  همگونی کامل و ناقص -1- 3-1

  . یابد یمي یک واحد واجی به واحد واجی مجاور انتقال ها مشخصه، همه 7در همگونی کامل
  : 1 مثال

 [dӕste] →[dӕsse] 
  . یابد یمیک یا چند مشخصه یک واحد واجی به واحد واجی مجاور انتقال  8در همگونی ناقص

  :2 مثال
[ʃӕnbe]→[  ʃ ӕmbe] 

  .همگونی پیشرو و پسرو است در این صورت داراي. از نظر جهت مطرح شود مکن استمهمگونی 
  

                                                
1- assimilation 
2- phonological process 
3- phoneme 
4- vowel 
5- consonant 
6- degree 
7- complete assimilation 
8- partial assimilation 
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  همگونی پیشرو و پسرو  -2- 3-1

  .گذارد یمیک واحد واجی بر واحد واجی پس از خود تأثیر  1در همگونی پیشرو
  :3 مثال 

[hӕ e] →[hӕsse] 
به بیان دیگر از دو . گذارد یمر واحد واجی قبل از خود تأثیر یک واحد واجی ب 2در همگونی پسرو

 1380شناس، حق(شود  یمین، همخوانی که در جایگاه نخست قرار دارد، دستخوش تغییر نشهمهمخوان 
:153 .(  

  :4 مثال
[bӕ ӕr]→ [bӕttӕr] 

   .داد همگونی همجوار و غیر همجوار ناماگر همگونی از نظر فاصله بررسی شود، 
  همگونی همجوار و غیرهمجوار -3- 3-1

ي ها مثالهمه . گذارند یمبر یکدیگر تأثیر ) بدون فاصله(، واحدهاي واجی مجاور 3در همگونی همجوار
 .باال از این نوع هستند

  .گذارند یمبر یکدیگر تأثیر ) با فاصله(، واحدهاي واجی غیرمجاور 4در همگونی غیرهمجوار
  :5 مثال

[bӕhar]→ [bahar] 
همگونی همخوان و  -به دو نوع همگونی همخوان )واحدهاي زنجیري(ختار واژه همگونی به لحاظ سا

   .شودتقسیم می واکه- همخوان
  همخوان- همگونی همخوان -4- 3-1

دهد و  یمي از مختصات آوایی خود را از دست ا پارهگاهی یک همخوان در همنشینی با همخوان دیگري 
  ).154: همان( پذیرد یمهمخوان مجاور را بر خود  به جاي آن مختصات آوایی

  واکه- همگونی همخوان -5- 3-1
  ).154: همان(یک واکه همنشین بروز کند  ممکن است میان یک همخوان و) پیشرو یا پسرو(همگونی 

  )يا واکههماهنگی (واکه -همگونی واکه -6- 3-1
یر واکه دیگري که در هجاي مجاور بدین معنی است که یک واکه تحت تأث 5يا واکهفرایند هماهنگی 

دهد و به جاي آنها یا مختصات واکه مجاور را به  یمي از مختصات آوایی خود را از دست ا پارهقرار دارد، 
). 155 :همان(شود  یمگیرد و یا مختصاتی نزدیک به آنچه در هجاي مجاور وجود دارد، حاصل  یمخود 

                                                
1- progressive assimilation 
2- regressive assimilation 
3- adjacent assimilation 
4- non-adjacent assimilation 
5- vowel harmony  
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ي معموالً ا واکهو هماهنگی  1ي اومالتها اصطالحرخ دهد، ي غیر مجاور ها واکهوقتی همگونی در مورد 
  .شه بر واکه وند تأثیر گذاشته استریزیر در مثال . دشو یمهاي واجی استفاده  یدهپدبراي توصیف 

 : 6مثال 
[bero] → [boro]  

واکه پس در اومالت . افتد یماگر در این هماهنگی ریشه از وند تأثیر بپذیرد، پدیده اومالت اتفاق  
   ).138: 1978فالک، (شود یمموجود در ریشه با واکه موجود در پسوند همگون 

  
  یشناخت زبانهاي  یلتحلبرخی قواعد تجویدي و  - 4

 موردآن در در  و در اصطالح، علمی است که »نیکوکردن«تجوید مصدر باب تفعیل، در لغت به معناي 
ین قسمت از پژوهش به در ا .شود یمن بحث قواعد و دستورهاي قرائت قرآن مجید و نیکو خواندن آ

 یشناخت زبانهاي  یلتحلتا با استفاده از  شود و سعی بر آن است یماز قواعد تجویدي اشاره مواردي چند 
ه آمده تعاریفی که در ابتداي هر بخش در داخل گیوم. شناسی مقایسه و تبیین شوداین قواعد از منظر واج

موسسه ( »میقات القرآن«و سایت  »دارالقرآن«ته از سایت سازمان ، از قواعد تجویدي و برگرفاست
یک ذکر شده  ی هرشناخت زبانهاي  یلتحلپس از این تعاریف، . است) فرهنگی آموزش قرآن و تجوید

  .یی آمده استها جدولیک از آنها در  ي قرآنی براي هرها نمونهاست و در نهایت 
  
 )اقالب(قلب به میم  - 4-1
  :شود به شرح زیرنیز خوانده می »ابدال«که گاه یکی از قواعد تجویدي است  »قلب به میم«
  . »شود یمبرسد نون ساکن یا تنوین به میم تبدیل » ب«  اگر تنوین و نون ساکن به حرف«
  :7 لامث
     مم بعد  ←  من بعد  

یک همخوان  //n، همخوان شود یمآنچه در مثال باال دیده  مطابق این قاعده باید گفت ررسیدر ب
در چنین بافت آوایی عموماً . است است قرار گرفته 3که دولبی/ /m است که در کنار همخوان 2لثوي

تا همخوان لثوي به همخوان دو  دهد یم این فرایند واجی به این دلیل روي. افتد یمپدیده همگونی اتفاق 
. اند در کنار یکدیگر قرار گیرندو همگونلبی تبدیل گردد و در نتیجه آن، دو همخوان دولبی که مشابه 

 است 4در جایگاه تولید در این همگونی تغییر. شود یمی همگونی ناقص نامیده شناس زباناین فرایند در 

                                                
1- umlaut 
2- alveolar 
3- bilabial 
4- place of articulation 
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یک مشخصه واجی به واحد واجی مجاور انتقال یافته آن را ناقص و از آنجا که فقط  )1نه در شیوه تولید(
  :  ورت نوشتتوان به این ص یمقاعده آن را . نامیم یم

n   →  m /  ___  b    
 
n   →     + bilabial / ___      + bilabial  
 

→  
  

گفتنی اسـت به لحاظ . افتد یماین نوع همگونی هم در درون واژه و هم در مرز بین دو واژه اتفاق 
یی از این ها نمونهزیر  1جدول شماره . هدد یمجهــت از نوع پسرو و از نظر فاصله به صورت همجوار رخ 

  :دهد یمفرایند واجی با نون ساکن را در قرآن کریم نشان 

  )با نون ساکن(بدال به عنوان همگونی ناقص قلب به میم، اقالب یا ا -1جدول 
  :بینیم یمیی از این فرایند واجی با تنوین را در قرآن کریم ها نمونهزیر  2در جدول شماره 

    

                                                
1- manner of articulation 

 
 آوانگاري پس از همگونی

 
 آوانگاري قبل از همگونی

 
یف واژه قرآنی/ آیه

رد
 

ʔiðimbaʕaθa ʔaʃqāhā ʔiðinbaʕaθa ʔaʃqāhā ذنبعث اَشقیها1 ا 
biðambihim fasawāhā biðanbihim fasawāhā ویها2 بِذنبهم فس 

mim bajn min bajn ینن ب3 م 
mim mā ʔ min mā ʔ ن ماء4 م 

ʔambāʔ ʔanbāʔ 5 اَنباء 
mim  baxal min  baxal خَل6 من ب 

ʔambatat ʔanbatat 7 أنَبتَت 
ʔam burika ʔan burika 8 اَن بورِك 
ʔambiʔhum ʔanbiʔhum م9 اَنبِئه 

mim baʕdih min baʕdih هعدن ب10 م 

ʔambiʕuni ʔanbiʕuni ا11 نبِئونی 
ʔalʔambiāʔ ʔalʔanbiāʔ 12 االَنبیاء 

jumbit junbit نبِت13 ی 
min ʔambāʔilʁajb min ʔanbāʔilʁajb ن اَنباءالغَیب14 م 

Lajumbaðana lajunbaðana  َذَننب15  لَی 
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  )با تنوین(قلب به میم، اقالب یا ابدال به عنوان همگونی ناقص   -2جدول 
  
  )ادغام(یرملون  - 4-2

 »و، ني، ر، م، ل، «و بعد از آنها صداهاي  کلمه قرار گیردهرگاه تنوین یا نون ساکن در جایگاه پایانی 
و گویند  یمهمان است که در تجوید از آن در بحث ادغام سخن  یرملون .شوند یمبیاید، این صداها مشدد 

  .انواع ادغام به شرح زیر است
  
  ادغام با غنه -1- 4-2

در ابتداي کلمه بیاید و تنوین یا نون ساکن در پایان کلمه قبلی  »ي، م، ن، و«اگر یکی از چهار صداي 
در تبیین این قاعده تجویدي باید گفت آنچه در این شرایط . گیرد یمصورت  »غام با غنهاد«آمده باشد، 

با یکی از چهار   /n/لثوي  1بدین صورت که همخوان خیشومی. افتد، فرایند همگونی است یماتفاق 
 به صورت مکرر ها واجیک از این  یعنی پس از فرایند همگونی هر. گردد یمهمگون  /  /j, m, n, wواج

 یعمدتاً مسلمانان فارس(آموزند  یمآنچه رایج است این است که کسانی که قرآن . آیند یمدر  2یا مشدد

                                                
1- nasal 
2- geminate   

 
 آوانگاري پس از همگونی

 
 آوانگاري قبل از همگونی

 
یف واژه قرآنی/ آیه

رد
 

matāʕam bilmaʕru:f matāʕan bilmaʕru:f عروتاعاً بِاالم1 فم 
ʕājātim bajjināt ʕājātin bajjināt بینات 2  آیات 
samiʕum baṣir samiʕun baṣir سمیع صیر3 ب 

biʔajji ðambin qutilat biʔajji ðanbin qutilat بِاي ذَنب لَت4 قُت 
ðurijjatim baʕḍuhā ðurijjatin baʕḍuhā عضُهاه ب5 ذُری 
baṣirum bilʕibād baṣirun bilʕibād صیرب باد6 بِالع 
ṭajram biʕiðnillāh ṭajran biʕiðnillāh 7 طَیراً بِاذنِ اهللا 

wa bajjinati ʔamadam baʕidan wa bajjinati ʔamadan 
baʕidan 

  8و بینه اَمداً بعید

ʕalimum biðātiṣṣudu:r ʕalimun biðātiṣṣudu:r لیمع دورالص 9 بِذات 
ħallum bihāðalbalad ħallun bihāðalbalad لحلد10 بِهذاالب 

xajram baṣiran xajran baṣiran ًصیرا11 خَیراً ب 
maṣdiqam bikalimatin maṣdiqan bikalimatin قاً بِکَلمهصدم 12 

maʃʃāʔim binamim maʃʃāʔin binamim بنمیم 13  مشّاء 

ʔummatim biʃahid ʔummatin biʃahid بِشهیدا 14 مه 
muħiṭum bilkāfirin muħiṭun bilkāfirin حیطم 15 بِالکافرین 
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در حالی که با به . کنند یمبراي یادگیري این قاعده تجویدي، حروف را حفظ ) زبان و حتی خود اعراب
ي ها واجین صورت که اگر بد. آن را آموزش داد ايبندي سادهبا طبقه توان یمی شناس زبانکارگیري علم 

ي دسته دوم اتفاق ها واجتقسیم کنیم، این فرایند با  2رسا و 1آواهاي گرفتهدو دسته زبان عربی را به 
 /n/مشخصه واجی همخوان  و دارند 3چهار واج یادشده ویژگی خیشومی شدگی در این فرایند هر. افتد یم

براي تنوین  يا نمونه »خیرٌ و ابقی«براي نون ساکن و ي ا نمونه »من یطیع اهللا«. یابد یمبه آنها انتقال 
  .است
                                            : 8مثال 

                                                          maȷ ̃ȷũtiʕilāh  →  man jutiʕilāh   
                                      xajruw̃ w̃a ʔabqā   →       xajrun wa ʔabqā   

هستند،  5نیم واکه 4هادلیل آن، این است که چون غلت .این همگونی از نوع همگونی ناقص است
 / /wو /  /jپس دو نیم واکه. شوند یمخیشومی  ها واکهاین همانند  کنند و بنابر یمرفتار  ها واکهمانند 

ي قبل از خود را خیشومی ها واکهو  اندومینیز خود خیش/  n/و /m/دو صداي (شوند  یمخیشومی 
 ).کنند یم

  : توان چنین نوشت یمقاعده همگونی آنها را 
 +  cons.            -  cons.        -  cons.      
+  nasal  →     -  vocalic          #       -  vocalic 
+  coronal               +  nasal  

  
       n ȷ ̃, w̃                         j,w 

  
از نظـــر . افتــد یمیعنی فقط در مرز بین واژه اتفاق . ي استا واژهوقوع این فرایند به صورت برون 

زیر  3در جدول شماره. رود یمجهت نیز همگونی پسرو و به لحاظ فاصله، همگونی همجوار به شمار 
  :بینیم یمدر قرآن کریم  یی از این فرایند واجی  با نون ساکن راها نمونه

                                                
1- obstruent 
2- sonorant 
3- nasalation 
4- glides 
5- semi-vowel     

 
همگونی آوانگاري پس از  

 
 آوانگاري قبل از همگونی

 
واژه قرآنی/ آیه یف 

 رد

famaȷ ̃ȷã ʔmal faman jaʔmal لعم1 فَمن ی 
maȷ ̃ȷã ʃkur man jaʃkur شکُرن ی2 م 

maȷ ̃ ȷãnta ð͎ir man  jantað͎ir 3 من ینتظر 
mĨm māʔ min māʔ 4 من ماء 

maȷ ̃ȷã ttabiʔ man jattabiʔ تبِعن ی5 م 
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)با نون ساکن(ادغام با غنه به عنوان همگونی ناقص  -3جدول   
  

  :بینیم یمیی از این فرایند واجی با تنوین را در قرآن کریم ها نمونهزیر  4ول شمارهدر جد

)با تنوین(ادغام با غنه به عنوان همگونی ناقص  -4جدول   
 
 
 

laȷ ̃ȷãqdir  lan jaqdir قدر6 لَن ی 
ʔaȷ ̃ȷũ ʔminu billāh ʔan juʔminu billāh نو باهللا7 ان یوم 
miw̃ w̃arāʔihim min warāʔihim رائهمن و8 م 

ʔaȷ ̃ȷãstaqim  ʔan jastaqim ستقیم9 ان ی 
maȷ ̃ȷãqu :l man jaqu:l قول10 من ی 

mĨn niʔmah min niʔmah هعمن ن11 م 
maw̃ w̃ali man wali 12 من ولی 

mĨm maladƷaʔ min maladƷaʔ ألَجن م13 م 
mĨn naðir min naðir ن نَذیر14 م 

ʔaȷ ̃ȷã ʔtihum ʔan jaʔtihum مأتیه15 اَن ی 

 
 آوانگاري پس از همگونی

 
 آوانگاري قبل از همگونی

 
واژه قرآنی/ آیه یف 

 رد

wa ʕinabaw̃ w̃a qaḍban wa ʕinaban wa qaḍban ً1 و عنباً و قَضبا 
mālaw̃ w̃a ʕaddadah mālan wa ʕaddadah ًدهماالد2  و ع 
liqawmiȷ ̃ȷã ʕqilu:n liqawmin jaʕqilu:n عقلونقَومٍ ی3 ل 
lajlaw̃ w̃a naharan lajlan wa naharan ً4 لیالً و نهارا 

Hudaw̃ w̃a raħmatan hudan wa raħmatan و رحمه 5 هدي 
bunjānũm  marṣuṣ bunjānun  marṣuṣ نیانٌ مرصوص6 ب 
fi lawħĨm maħfu:ḍ fi lawħin maħfu:ḍ حفوظ7 فی لوحٍ م 

wudƷu:huȷ ̃ȷãwma ʔiðin wudƷu:hun jawmaʔiðin یومئذ جوه8 و 
ʔadƷalĨm musammā ʔadƷalin musamman ی9 اجلٍ مسم 
raħmataw̃ w̃asiʕah raħmatan wasiʕah عهواس حمه10 ر 

ʔummataw̃ w̃aħidah ʔummatan waħidah دهواح 11 اُمه 
Siħrũm mubin Siħrun mubin سحر بینم  12 
dƷannatĨm min dƷannatin min نم 13 جنات 

ʕāmilatĨn nāṣibah ʕāmilatin nāṣibah ناصبه 14 عامله 
qawlũm maʕru:f qawlun maʕru:f عروف15 قولٌ م 
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 ام بدون غنهادغ -2- 4-2
تنوین یا نون ساکن در پایان کلمه قبلی در ابتداي کلمه قرار گیرد و » ر، ل«هرگاه یکی از دو صداي  «

  .»شود ینماي دیده و هیچ غنه گیرد یمآمده باشد، ادغام صورت 
دهد، همگونی است و همخوان  یمدر بررسی این جمله باید گفت در چنین محیط آوایی نیز آنچه رخ 

/n/ 1روان دو صداي با / / l , r  این همگونی، همگونی کامل است و از نوع . شود یمدچار همگونی
تفاوت این نوع همگونی با مورد قبلی در این است که خیشومی شدگی وجود . شود یمپسرو محسوب 

د نه افت یماین همگونی در مرز دو واژه اتفاق . رود یمبه طور کامل از بین  /n/ندارد و مختصات آوایی 
ي براي ا نمونهمثال زیر  .شود یمدرون واژه و از نظر جهت، پسرو و به لحاظ فاصله، همجوار محسوب 

   .در کنار تنوین است  /r/صداي 
  :9مثال 

  غفور رحیم 
afu:run  raħim ⁄→[ʁafu:rur  raħim]ʁ⁄  

  
  :توان نشان داد یمگونه  یناقاعده کلی این همگونی را 

  
  

+  cons. 
+  nasal  → α  liquid         α liquid 
+  coronal 
       n      

  :بینیم یمیی از این فرایند واجی با نون ساکن را در قرآن کریم ها نمونهزیر  5در جدول شماره 
 

 
 آوانگاري پس از همگونی

 
 آوانگاري قبل از همگونی

 
یف واژه قرآنی/ آیه

 رد

hudan mir  rabbihim hudan min rabbihim بهممن ر 1 هدي 
mir  rabikum min rabikum بکُم2 من ر 
mir rabikum min rabikum ب العالَمینن ر3 م 

ʔal lan ʔan lan 4 ان لَن 
mir raħiq min raħiq حیقن ر5 م 

mir raħmatahu: min raħmatahu: تهحمن ر6 م 
wa lākil lājaʃkuru:n wa lākin lājaʃkuru:n شکُرونولکن ال ی  7 

mir rabbihi min rabbihi بهن ر8 م 

                                                
1- liquid  
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mir rasu:l min rasu:l سولن ر9 م 
mir rabbika min rabbika ن ربِک10 م 

mir rabbihim min rabbihim بهِمن ر11 م 
mal lam jastaṭiʕ man lam jastaṭiʕ عستَطن لم ی12 م 

mir ribāṭ min ribāṭ ن رِباط13 م 
mir rajb min rajb یبن ر14 م 

mil ladunhu: min ladunhu: نهن لَد15 م 
 )با نون ساکن(ادغام بدون غنه به عنوان همگونی کامل  -5جدول 

 
  :بینیم یمیی از این فرایند واجی با تنوین را در قرآن کریم ها نمونهزیر  6در جدول شماره

 

یف واژه قرآنی/ آیه همگونیآوانگاري قبل از  آوانگاري پس از همگونی
 رد

ʁafu:rur raħim ʁafu:run raħim حیمر 1 غفور 
ʔabadar raḍijjallāh ʔabadan raḍijjallāh ضی اهللا2 اَبداً ر 

xajrul lakum xajrun lakum 3 خیرٌ لکم 
kaffāratul lahu: kaffāratun lahu: له 4 کفاره 
hudal lilmutaqin hudan lilmutaqin للمتقین 5 هدي 

fawajlul lilmuttaqin fawajlun lilmuttaqin 6 فویلٌ للمصلین 
maʁfiratil linnās maʁfiratin linnās للناس 7 مغفره 

ħabbal lillāh ħabban lillāh 8 حباً هللا 
muħammadur rasu:lullāh muħammadun rasu:lullāh رسول اهللا 9 محمد 

θamaratir rizqā θamaratin rizqā 10 ثمره رزقا 
wajlol likuli wajlon likuli 11 ویلٌ لکل 

humazatil lumazzah humazatin lumazzah لمزه 12 همزه 
mālal lubadā mālan lubadā 13 ماالً لبدا 

raʔu:fur raħim raʔu:fun raħim رحیم 14 رووف 
ʕiʃatir rāḍijah ʕiʃatin rāḍijah ر اضیهعیشه  15 

  )با تنوین(ادغام بدون غنه به عنوان همگونی کامل  -6جدول 
 

  ادغام دو حرف که مثل هم نیستند -3- 4-2
  .شود یماز این دو حرف، حرف ساکن در حرف بعدي که مثل خودش نیست، ادغام ادغام دو حرف یعنی 

 : 9 مثال
         عواهللاعواهللا               اثقلدداثقت د        »د«در » ت« 
        قدتبین                     قتّبینَ »       ت«در » د« 
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  لکیلهث ذلک                یلهذّ        »ذ«در »  ث« 

شویم که به لحاظ جایگاه و شیوه تولید یکی هستند و تنها  یماگر در این حروف دقت کنیم متوجه 
بنابراین آنچه در . اند شدههمگون  ها واجتقال یافته و مختصه واك ان. است 1تفاوت آنها در مقوله واك

و همگونی کامل  اند شدهدر این فرایند دو واج مورد نظر یکی . اینجا نیز اتفاق افتاده فرایند همگونی است
همگون شده و در مورد  /d/با  /t/در مورد اول . 2اندانسدادي /d/و  /t/دو همخوان . رخ داده است

که   چرا. اند شدههمگون   θ و ð 3در نمونه سوم دو همخوان سایشی .مگون شده استه /t/با   /d/دوم
/θ/   که بی واك است، به/ð/  ی همگونی شناس زباندر .  که واکدار است، تبدیل شده استt/ /به/d/  و 
/θ/  به/ð/ همگونی عکس  گویند و بر یم 4را همگونی واکسازيd//  به/t /5را همگونی واکبري   
 :همگونی واکسازي .توان به صورت قواعد واجی زیر نشان داد یمها را  یهمگوناین . نامند یم
  

t → d  / __ d  
       
θ →  ð / ___  ð   
 
voiceless  →  voiced /  ___  voiced 
  
d  →  t  / ___ t  
  
voiced   →  voiceless  ⁄   ___  voiceless        
                                                                                                                 

واج بعدي بر واج قبلی تأثیر گذاشته است و از زیرا . نی فوق از نوع پسرو هستندهر سه فرایند همگو
  .شوند یمنظر فاصله، همجوار محسوب 

)و قمري(حروف شمسی  - 4-3  
به . شود ینماما خوانده . شود یمبر سر آنها نوشته  »)ال(الم «و  »الف«که  حرفی است14حروف شمسی 

 عبارتند ازاین حروف . شوند یم گیرند، مشددقرار » الم«و » الف«عبارت دیگر هرگاه این حروف بعد از 
الم «و  »الف«که  حرفی است14حروف قمري. »ت، ث، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ل، ن«
گانه عربی که همان  28یعنی نیمی از حروف . شود یمخوانده » الم«شود و  یمبر سر آنها نوشته  »)ال(

حروف تهجی است را شمسی و نصف دیگر را قمري گویند که تمام حروف قمري در این جمله جمع شده 
 ، ك، م، و، ه،قدف، ء، ب، ج، ح، خ، ع، غ،  «این حروف عبارتند از و ) حقا که غم خوف عجیب(است 

   . »ي
                                                
1- voice 
2- stop 
3- fricative 
4- voicing assimilation  
5- devoicing assimilation 
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هاي که با همخوان هایی یشهرتوان گفت  یمی شناس زباندر توضیح این قاعده تجویدي از دیدگاه 
با آن همخوان آغازین همگون  »l«شود،  یماضافه  2معرفه »ال«شوند، زمانی که  یمشروع  1اي یغهت
 مشددشود و در قرآن آن را به صورت  یمي که تکرار ا گونهافتد به  یمشود و همگونی کامل اتفاق  یم
این فرایند در مورد . دهد یماین همگونی نیز از نوع پسرو و همجوار است و در درون واژه رخ . خوانند یم

گردد و در  ینمهمگون  »l«این همخوان  بنابر. افتد ینماتفاق ) - coronal( 3اي یغهتهاي غیرهمخوان
  .وانندخ یم »حروف قمري«تجوید این دسته را 
  :توان نمایش داد یمقاعده کلی را چنین 

+  cons.     +  cons. +  cons. 
+ lateral     →    α coronal α coronal 
  l [def.]  

 .شود یممعرفه در قرآن دیده  »ال«یی از همگونی کامل با ها نمونهذیل  7در جدول شماره 
    

یف  واژه قرآنی/ آیه  همگونی آوانگاري قبل از  آوانگاري پس از همگونی
 رد

ʔattin ʔal- tin 1 التّین 
ʔaθθiqāl ʔal- θiqāl 2 الثّقال 
ʔaddār ʔal-dār ار3 الد 

ʔaððahab ʔal- ðahab 4 الذّهب 
ʔarridƷs ʔal- ridƷs 5 الرّجس 

ʔazzajtu:n ʔal- zajtu:n 6 الزّیتون 
ʔassajjārah ʔal- sajjārah یاره7 الس 

ʔaʃʃams ʔal- ʃams 8 الشّمس 
ʔaṣṣubh ʔal- ṣubh بح9 الص 
ʔaḍḍur ʔal- ḍur 10 الضُّر 
ʔaṭṭajr ʔal- ṭajr 11 الطّیر 

ʔað͎ð͎ālimin ʔal- ð͎ālimin 12 الظّالمین 
ʔalluʁah ʔal- luʁah 13 اللّغه 
ʔannaxil ʔal- naxil 14 النّخیل 
ʔannār ʔal- nār 15 النّار 

  )با الف و الم معرفه(شمسی به عنوان همگونی کامل حروف  -7جدول 

                                                
1- +coronal  
2- definite  
3- -coronal  
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.شود یممعرفه در قرآن دیده  »ال«یی از نبود همگونی با ها نمونهذیل  8در جدول شماره   
  

یف  واژه قرآنی/ آیه  )بدون همگونی(آوانگاري 
 رد

ʔalʔāxirah → ʔalʔāxirah ره1 االخ 
ʔalbāṭil → ʔalbāṭil ل2 الباط 

ʔaldƷamil → ʔaldƷamil میل3 الج 
ʔalħajāt → ʔalħajāt یوه4 الح 
ʔalxabir → ʔalxabir 5 الخَبیر 

ʔalʕaðāb → ʔalʕaðāb ذاب6 الع 
ʔalʁafu:r → ʔalʁafu:r 7 الغَفور 

ʔalfāʔizu:n → ʔalfāʔizu:n 8 الفائزون 
ʔalqawl → ʔalqawl 9 القول 
ʔalkitāb → ʔalkitāb تاب10 الک 

ʔalmuħsinin → ʔalmuħsinin حسنین11 الم 
ʔalwālid → ʔalwālid د12 الوال 
ʔalhudā  → ʔalhudā   دي13 اله 
ʔaljawm → ʔaljawm وم14 الی 

ʔalʔabnāʔ  → ʔalʔabnāʔ   15 األبناء 
)با الف و الم معرفه(حروف قمري به عنوان نبود همگونی  -8جدول      

  
  اظهار  - 4-4

برسد، نون تنوینی یا نون ساکن کامالً تلفظ  »غ خ، ع، ،ء، ه، ح«نون ساکن به حروف حلقی  ن واگر تنوی
 . "انند حکیم علیم، عذاب اَلیمام .ردیگ یصورت م »اظهار«یا به اصطالح  شوند یم

بعد . کند ینمبا صداهاي بعد از خود همگونی پیدا  /n/ در تبیین این جمله تجویدي باید گفت صداي
   :این شش واج عربی عبارتند از. شود یمبه صورت کامالً صریح تلفظ  //nصداي  1صداي حلقی 6 از

     ،ʁ  ،  ʕ x  ، ħ ،  h  ،  ʔ      
چه نون ساکن . دهد ینماما در آن فرایند همگونی رخ . افتد یماظهار هم در واژه و هم بین واژه اتفاق 

یی از اظهار ها نمونهدر زیر . آورد ینمهمگونی را به وجود و چه تنوین پس از صداهاي حلقی شرایط ایجاد 
 .دهد یمنبود همگونی با نون ساکن را نشان  ذیل 9جدول شماره . شود یمونی در قرآن دیده و نبود همگ

  

                                                
1- guttural 
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 )بدون همگونی(آوانگاري 

 
یف واژه قرآنی/ آیه

رد
 

minhum → minhum م1 منه 
ʔanʔamta→ ʔanʔamta 2 اَنعمت 

man ʔaħad→ man ʔaħad 3 من أحد 
ʔin hāðā→ ʔin hāðā ن هذا4 ا 
man ħasanah→ man ħasanah سنهن ح5 م 

min ʁajr → min ʁajr ن غَیر6 م 
ʔalʔanhār→ʔ alʔanhār 7 االَنهار 

min xawf→ min xawf ن خَوف8 م 
man hādƷar→ man hādƷar رن هاج9 م 

janħatu:n→ janħatu:n نتونی10 ح 
janhawna→ janhawna وننه11 ی 

man ħādallāh→ man ħādallāh اهللا ن حاد12 م 
min xajr → min xajr ن خَیر13 م 

min ʕind  → min ʕind ندن ع14 م 
min ħakim → min ħakim کیمن ح15 م 

 )با نون ساکن(اظهار به عنوان نبود همگونی  -9جدول   

.دهد یماظهار و نبود همگونی با تنوین را در قرآن نشان ذیل،   10جدول شماره  
 

 )بدون همگونی(آوانگاري 
 

واژه / آیه
 قرآنی

یف
رد

 

laṭifun xabir →  laṭifun xabir خبیر 1 لطیف 
samiʕun  ʕalim →  samiʕun  ʕalim علیم 2 سمیع 

qurʔānan ʕarabijjan  →  qurʔānan ʕarabijjan ً3 قرآناً عربیا 
ʕazizun ʁafu:r  →  ʕazizun ʁafu:r 4 عزیزٌ غفور 
ʔadƷrun ʕað͎im  →  ʔadƷrun ʕað͎im ر عظیم5 اج 

ʕazizun ħakim → ʕazizun ħakim 6 عزیزٌ حکیم 
rasu:lan ʔamin →  rasu:lan ʔamin 7 رسولً امین 
kullun ʔāmin →  kullun ʔāmin 8 کلٌ آمن 

jawmaʔiðin  xāʃiʕa  →  jawmaʔiðin xāʃiʕa خاشعه 9 یومئذ 
 qawmin hād→ qawmin hād 10 قومٍ هاد 
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  ʕalimun  xabir → ʕalimun  xabir خبیر 11 علیم 
wāsiuʕn ʕalim →  wāsiuʕn ʕalim لیمع 12 واسع 
ʃajʔin ʕalim → ʃajʔin ʕalim لیمع 13 شیء 

kufuwan  ʔaħad → kufuwan  ʔaħad 14 دکفواً اَح 
ʕafwan ʁafu:r →  ʕafwan ʁafu:r فواً غَفور15 ع 

)تنوینا ب(اظهار به عنوان نبود همگونی  -10جدول     
 اخفاء  - 4-5
. در لغت به معنی مخفی کردن و در تجوید پنهان کردن حرف هنگام تلفظ و همراه با غنه است »اخفاء«

برسد ) »یرملون«و  »حلقی«و حروف  »ب«غیر از حرف (حرف مابقی 15هرگاه تنوین و نون ساکن به 
ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، « این حروف عبارتند از» قریب فتح«،  »کانن ا«مانند . شود یماخفاء 

   .»، كقض، ط، ظ، ف، 
نون ساکن یا (/n/ وي دي باید گفت که وقتی همخوان خیشومی لثدر بررسی این قاعده تجوی

گیرد،  قرار  »dƷ , d , ð , z , s , ʃ , ṣ , ḍ , ṭ , ð͎ , f , q , k , θ ,  t « يها واجقبل از ) تنـوین
اما خیشومی شدگی خود را . شود یمکند و متمایل به جایگاه تولید صداي بعدي  یمجایگاه تولیدش تغییر 

کند و حفره دهانی شکل واکه قبلی را  ینمبرخورد 1به عبارت دیگر زبان کامالً با نوك لثه. کند یمحفظ 
شود ولی  ینمحذف /n/ در این بافت آوایی .شود یمتولید  2دارد و کل صدا از طریق حفره بینی یمنگه 

این نوع همگونی . افتد یمدر این شرایط نیز همگونی ناقص اتفاق  ،این بنابر. تولیدش کامالً صریح نیست
  : درا چنین می توان نشان دا) کانن ا(مثال باال . از نظر فاصله، همجوار است

                          :10مثال 
⁄ ʔan   kāna  ⁄  →[ ʔaŋ   kāna]                      

  : گونه نوشت یناتوان  یمو قاعده آن را  
n   →   ŋ  /  ____ k           

 . نرمکامی شده است  kقبل از صداي نرمکامی   nدر این همگونی صداي 
از . اندگرفتهصداهاي جزو  /b/ جز همخوانه گفت که همه آنها بتوان  یمصداي اخفاء  15در مورد 

شود و  یممتمایل پیشین  باشد، به جایگاه جلو یعنی 3پیشینکنار صداي   n//بین این صداها وقتی 
وقتی قبل از  /n/مثالً . شود یممتمایل  پسین قرار بگیرد، به جایگاه 4پسینبرعکس اگر کنار صداي 

 -، وقتی کنار صداهاي دندانی)n̪به صورت (شود  یمگیرد، دندانی  یمقرار ) ðو θدمانن( 5صداهاي دندانی

                                                
1- alveolar ridge 
2- nasal cavity  
3- front 
4- back 
5 dental 
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، وقتی قبل از صداهاي )nبه صورت ( ماند یماست، لثوي )  z , d , ḍ , t , ṭ , ṣ , sمانند(و لثوي  1لثوي
  3يو وقتی قبل از صداي مالز) ɲ به صورت(شود  یمگیرد،  پس لثوي  یمقرار  ) dƷمانند( 2پس لثوي

   .)Nبه صورت (شود  یمشود، تبدیل به مالزي  یمواقع ) qمانند (
یعنی هم در واژه و هم در مرز بین واژه اتفاق . دهدروي می  واژهو هم برون   واژه اخفاء هم درون

   .بینیم یمي قرآن ها سورهي اخفاء با نون ساکن را در ها نمونه 11در جدول شماره . افتد یم
  

یف واژه قرآنی/ آیه آوانگاري قبل از همگونی همگونیآوانگاري پس از 
رد

 

faʔãnzalnā faʔanzalnā 1 فَأنزلنا 
mãŋʃu:rā manʃu:rā نشورا2 م 
kũntum kuntum 3 کُنتم 

ʔãnfusakum ʔanfusakum 4 اَنفُسکم 
ʔĨŋ ʃāʔallāh ʔin ʃāʔallāh  اهللا ن شاء5 ا 

wa ʔĨn tabṣiru wa ʔin tabṣiru روان تَبص6 و ا 
wa mãn daxalah wa man daxalah خَلهن د7 و م 

mãn̪ θaqulat man θaqulat ن ثَقُلَت8 م 
mũntahun muntahun نتَهون9 م 
jãnṭiqu:n janṭiqu:n قوننط10 ی 
mũn̪ðir munðir رنذ11 م 

mãnṣu:rā manṣu:rā نصورا12 م 
mãɲ dƷāʔa man dƷāʔa 13 من جاء 

ʔũn̪ð͎uru: ʔunð͎uru: 14 اُنظُروا 
wa ʔĨn fātakum wa ʔin fātakum ن فاتَکم15 و ا 

)با نون ساکن(اخفاء به عنوان همگونی ناقص  -11جدول   
  .بینیم یمي اخفاء با  تنوین را در قرآن ها نمونهذیل، 12در جدول شماره 

یف واژه قرآنی/ آیه گونیآوانگاري قبل از هم آوانگاري پس از همگونی
رد

 

rasu:lãɲ ʃāhidā rasu:lan ʃāhidā داسوالً شاه1 ر 
dƷannatĨn tadƷri dƷannatin tadƷri تجري نات2 ج 

                                                
1 alveodental 
2 post alveolar 
3 uvular 
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siraʕãn̪ ðālika siraʕan ðālika راعاً ذلک3 س 
samiʕũN qarib samiʕun qarib قَریب 4 سمیع 

xalidãn fihā xalidan fihā 5 لداً فیهاخا 
jawmaʔiðĨn̪ zurqā jawmaʔiðin zurqā زرقا 6 یومئذ 

ṣaʕidãn ṭajjibā ṣaʕidan ṭajjibā 7 صعیداً طیبا 
dƷabbārãɲ ʃaqijjā dƷabbāran ʃaqijjā 8 جباراً شقیا 
nafsãn̪ ðakijjah nafsan ðakijjah 9 نفساً ذکیه 
xalqaãɲ dƷadidā xalqan dƷadidā 10 قاً جدیداخل 

qawmãn̪ θaqilā qawman θaqilā 11 قوالً ثقیال 
ʔadƷrũŋ karim ʔadƷrun karim 12 اجرٌ  کریم 

KutubũN qajjimah Kutubun qajjimah قیمه 13 کتب 
ʕafwãN qadirā ʕafwan qadirā 14 عفواً قَدیرا 

baʃʃarãn sawijjā baʃʃaran sawijjā 15 بشراً سویا 
  )با تنوین(اخفاء به عنوان همگونی ناقص  -12دول ج

  
  نتیجه گیري - 5

براي . روند بررسی شد یمکار ه برخی از قواعد تجویدي که در تالوت و قرائت قرآن بحاضر پژوهش در 
ی شناس زباني متعددي از قرآن کریم مد نظر قرار گرفت و قواعد تجویدي از دیدگاه ها سورهاین منظور، 

 »قلب به میم«نتایج پژوهش موید این واقعیت است که بیشتر قواعد تجویدي از قبیل  .بررسی گردید
همه در قالب یک فرایند که در  »اخفاء«و  »حروف شمسی«، »ادغام«شامل انواع  »یرملون«، )اقالب(

یک توان فقط با  یماین شش قاعده تجویدي را . اندشود، قابل تبیین یمنامیده  »همگونی«ی شناس زبان
که  چرا. از این طریق دیگر نیازي به حفظ کردن قواعد تجویدي نیست. ی فرا گرفتشناخت زبانقاعده 
با چسباندن حروف به یکدیگر و ساخت (زبانان هم حروفی چون یرملون و اخفاء و غیره را  عربحتی 

تأمل کنیم، ي زبان عربی ها واجدر حالی که اگر اندکی در ساختار . کنند یمحفظ ) معناي بیها واژه
مثالً در مورد حروف شمسی کافیست بدانیم که . توانیم قواعد تجویدي را به شکلی بهتر یاد بگیریم یم

اگر تیغه زبان صدا را تولید کرد، شمسی و . اي تقسیم کنیم یغهتاي و غیر یغهتاین حروف را به دو طبقه 
صوص احکام تنوین رسی شده همه در خقواعد تجویدي بر. اگر جایگاه تولید، تیغه زبان نبود قمري است

در این قواعد  /n/آنچه روشن است، این است که همخوان خیشومی لثوي . اندو نون ساکن مطرح
این واج چه به صورت نون ساکن و چه به صورت تنوین هرجا حضور . تجویدي نقش به سزایی دارد

این همخوان همواره . آورد یمبه وجود  داشته باشد، عمدتاً شرایط مساعد براي انجام فرایند همگونی را
دچار تغییرات واجی خاصی است و تغییرات به هر شکلی که باشد، وجود یا نبود یک فرایند یعنی همگونی 

شامل اقالب، انواع ادغام، اخفاء و حروف (از میان موارد بررسی شده شش قاعده . دهد یمرا نشان 
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نتایج . دهد یمنبود همگونی را نشان ) و حروف قمري شامل اظهار(وجود همگونی و دو قاعده ) شمسی
در قرآن ) کامل و ناقص(شدت این پژوهش همچنین مشخص کرده است که انواع همگونی از  نظر 

ادغام «اند و داراي همگونی ناقص »اخفاء«و  »ادغام با غنه«، »اقالب«در این میان . شود یمکریم دیده 
ها غالباً  یهمگوناین . اندداراي همگونی کامل »حروف شمسی«و  »هادغام حروف غیر مشاب«، »غنهبی

علت بیشتر بودن همگونی پسرو نسبت به پیشرو به ساختار . همخوانی و از نظر جهت، بیشتر پسرو هستند
از جمله این که هجا . هاي خاصی است یژگیواین ساختار هجایی داراي . گردد یمهجایی زبان عربی بر 
ها  یهمگونطرفی  از. تر از هسته و دامنه آن است يقوشود و آغازه هجا  یمروع همیشه با همخوان ش

. دهد یمبه همین سبب، همگونی پسرو بیشتر رخ . افتد یمتر است اتفاق  یفضععمدتاً در دامنه هجا که 
ها از نوع همجوار رخ داده  یهمگوناین پژوهش همچنین مبین این نکته است که به لحاظ فاصله، عمده 

از قواعد تجویدي یادشده بجز ادغام بقیه موارد هم در درون واژه و هم در مرز بین  گفتنی است. تاس
توان دریافت که همگونی فرایندي ن است که از رهاورد این تحقیق میسخن پایانی ای. افتد یمواژه اتفاق 

موثر ) صوت و تحقیق در ترتیل،(بسیار مهم در تالوت قرآن است و یادگیري آن در کمک به قرائت بهتر 
ي قرآنی به عنوان کالم آسمانی به هنگام تدریس به ها نمونهگیري از ت که بهرهشایان توجه اس. است

تواند به آموزش بهتر قرآن کریم  یمي زبان فارسی، انگلیسی، فرانسه و غیره ها نمونهدانشجویان در کنار 
  . بیانجامد
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