ادغام
هعٌإ ادغام
ادغام دس لغت( ،هتشادف كلؤ «ادخال») تِ هعٌإ «داخل ًوَدى» هٖتاشذ ٍ ،دس اصطالح ،عثاست است اص «داخل
كشدى حشفٖ دس حشف دٗگش تِ طَسٕ كِ اثشٕ اص حشف اٍّل «هٔذٕغَنٕ» تاقٖ ًواًذ ٍ حشف دٍم «هٔذٕغَنٌ فِ٘» هشذّد
شَد» ،هاًٌذ:
(قَذٕ دٓخَلَُا) كِ دال (قَذٕ) دس دال (دٓخَلَُا) ادغام شذُ ٍ آى سا (قَذَّ خَلَُا) هٖخَاً٘ن.
چٌاًچِ هٔذغَن ٍ هٔذغَنٌ فِ٘ هثل ّن ًثاشٌذً ،خست هذغن سا تثذٗل تِ حشف دٍّم ًوَدُ ٍ سپس ادغام هٖكٌ٘ن،
هاًٌذ «قُلْ سٓبِّ» كِ اتتذا «الم» سا تثذٗل تِ «ساء» ٍ تعذ دس «ساء» دٍم ادغام هًٖواٗ٘ن ٍ «قُشَّبِّ» هٖخَاً٘ن.
فاٗذُ ادغام
فاٗذٓ ادغام «سَْلت دس تلفّظ» هٖتاشذٗ ،عٌٖ اگش حشفٖ ٗك تاس تلفّظ ٍ تالفاصلِ ّواى حشف ٗا حشف ّوجٌس
آى تكشاس شَد ،اٗي حالت تشإ دستگاُ تكلّن سٌگ٘ي خَاّذ تَد ،تا تْشُگ٘شٕ اص قاعذٓ ادغام اٗي سٌگٌٖ٘
تشطشف هٖشَد.
اًَاع سِگأً ادغام ٍ هَاسد آًْا دس قشآى
1ـ ادغام هتواثل٘ي :دس دٍ حشفٖ است كِ هثل ٗكذٗگش تاشٌذ (تكشاس ٗك حشف) ٍ ادغام آًْا الصم است چِ دس
ٗك كلوِ تاشٌذ ٍ چِ دس دٍ كلوِ ،هاًٌذ:
ٗٔذٕسِكْكُنٕ ـ قُلْ لَْٔنٕ كِ خَاًذُ هٖشَد ٗٔذٕسِكُّنٕ ـ قُلَّْٔنٓ
2ـ ادغام هتجاًس٘ي :صهاًٖ است كِ دٍ حشف ّن هخشج (حشٍفٖ كِ اص ٗك هحّل تلفّظ شًَذ) كٌاس ٗكذٗگش
ٍاقع شًَذ ،خَاُ دس ٗك كلوِ ٍ خَاُ دس دٍ كلوِ ،ادغام آًْا ً٘ض الصم است.
ادغام هتجاًس٘ي دس قشآى هج٘ذ ،تٌْا دس هَاسد ّفتگأً رٗل پ٘ش آهذُ است.
1ـ هذغن «طاء» هذغن فِ٘ «تاء» ،هاًٌذ :تٓسٓطْتٓ (تٓسٓطتٓ).
2ـ هذغن «تاء» هذغن فِ٘ «طاء» ،هاًٌذ :قالَتٕ طأئِفٌَٔ (قالَطّأئِفٌَٔ).

3ـ هذغن «دال» هذغن فِ٘ «تاء» ،هاًٌذ :عٓثٓذٕتُنٕ (عٓثٓتَّنٕ).
4ـ هذغن «تاء» هذغن فِ٘ «دال» ،هاًٌذ :اُج٘ثٓتٕ دٓعَٕٓتُكُوا (اُج٘ثٓذَّ عَٕٓتُكُوا).
5ـ هذغن «رال» هذغن فِ٘ «ثاء» ،هاًٌذ :اِرْظَلَؤَا (اظَّلَؤَا).
6ـ هذغن «ثاء» هذغن فِ٘ «رال» ،هاًٌذٓٗ :لْْٓثْ رلِكٓ (ٗٓلْْٓزّلِكٓ).
7ـ هذغن «تاء» هذغن فِ٘ «ه٘ن» ،هاًٌذ :اِسٕكَةٕ هٓعٌٓا (اِسٕكَوَّعٌٓا).
دس هَسد اٍّل تاٗذ دقّت شَد كِ حالت دسشتٖ ٍ پٔشٕ حشف طاء تاقٖ هاًذ]1[.
دس هَسد ششن ٍ ّفتن تذٍى ادغام ً٘ض خَاًذُ هٖشًَذ ٍ تجض دٍ هثال ركش شذًُ ،ؤًَ دٗگشٕ دس قشآى ٍجَد
ًذاسد]2[.
3ـ ادغام هتقاتل٘ي :دس حشٍفٖ جشٗاى داسد كِ ٗا هخشجشاى ًضدٗك تْن تاشذ ٍ ٗا دس ت٘شتش صفات هتحذ تاشٌذ،
سعاٗت آًْا تٌْا دس دٍ هَسد الصم است ٍ دس ساٗش هَاسد «حٓفْص» ادغام ًكشدُ است.
1ـ الم ساكٌِ دس حشف ساء ،هاًٌذ:
قُلْ سٓبِّ (قُشَّبِّ) ـ تٓلْ سٓتُّكُنٕ (تٓشَّتُّكُنٕ)
2ـ قاف ساكٌِ دس حشف كاف ،كِ دس قشآى فقط ٗك هَسد ٍ دس كلؤ (اَلَنٕ ًَخْلُقْكُنٕ) پ٘ش آهذُ ٍ آى سا (اَلَنٕ
ًَحٕلُكُّنٕ) هٖخَاً٘ن]3[.
ًحَٓ عالهتگزاسٕ حشٍفٖ كِ دس ّن ادغام شذُ
دس كتاتت تعضٖ اص قشآًْا ،هَاسدٕ كِ تاٗذ حشف هذغن ،كاهالً دس حشف دٍم ادغام شَد ٍ ّ٘چ اثشٕ اص آى دس
كالم تاقٖ ًواًذ (ادغام كاهل) تشإ ساٌّواٖٗ قاسٕ قشآى ،حشف هذغن سا كِ دس اصل ساكي است تذٍى عالهت
سكَى ٍ حشف هذغن فِ٘ سا تا عالهت تشذٗذ هشخّص كشدُاًذ ،تِ اٗي ًحَ:
قُلْ لَْٔنٕ (قُل لَّْٔنٕ) ـ قالَتٕ طأئِفٌَٔ (قالَت طّأئِفٌَٔ)
اِرْ ظَلَؤَا (اِر ظَّلَؤَا) ـ قُلْ سٓبِّ (قُل سَّبِّ)

ٍ دس هَاسدٕ كِ صفتٖ اص صفات هذغن تاقٖ تواًذ ٍ هذغن تِ طَس كلّٖ اص ه٘اى ًشٍد (ادغام ًاقص) تشإ
ساٌّواٖٗ قاسٕ ،حشف هذغن سا تذٍى عالهت سكَى ٍ حشف هذغن فِ٘ سا ً٘ض تذٍى عالهت تشذٗذ هشخّص
كشدُاًذ ،تِ اٗي ًحَ:
توشٗي:
سٓتِحٓتٕ تِجاسٓتُْٔنٕ ـ اَقُلْ لَكُنٕ ـ تَسٕتَطِعٕ عٓلَِِٕ٘ ـ ٗٔذٕسِكْكُنٕ ـ فَاضْشِبٕ تِِِ ـ ٗٓلْْٓثْ رلِكٓ ـ قَذٕتَثَّٓ٘يَ ـ اِسٕكَةٕ هٓعٌٓا ـ َٗٔٓجِِّْٕٔ ـ
عٓثٓذٕتُنٕ ـ قالَتٕ طأئِفٌُٔ ـ تٓسٓطْتٓ ـ اُج٘ثٓتٕ دٓعَٕٓتُكُوا ـ فَشَّطْتُنٕ ـ تٓلْ سٓتُّكُنٕ ـ اَلَنٕ ًَخْلُقْكُنٕ ـ اَحٓطْتٔ ـ اِرْ ظَلَوٕتُنٕ ـ فَشَّطْتٔ ـ
اّثْقَلَتٕ ـ دٓعَٓٓا اهللَ ـ ٍٓدَّتٕ طأئِفٌَُٔ ـ لَقَذٕ تابٓ ـ قُلْ سٓبِّ ـ اِرْ ظَلَؤَا
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