
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خطا) در قرائت قرآنلحن (
  *شناسی علل و اسباب آن و گونه

  
  **قاسم بستانی

  

  چکیده:
ست تا حروف، ا قرائت قرآن که بر هر مسلمانی واجب است، از اصول و قواعد الزم االجرایی برخوردار

قل گردد. به خوبی ادا و منت وانده شده و لفظ و معناي قرآن بهکلمات و جمالت قرآن، صحیح و درست خ
شود و داراي علل و اسبابی است که شناخت    گفته می» لحن«صحیح و درست خوانده نشدن این عناصر، 

  . کند شناسی خطاهاي قرائت قرآن توسط قاریان می آنها، کمک بسزایی به آسیب
سپس  لغت و اصطالح به اختصار توضیح داده شده و نظردر این مقاله ابتدا تالش شده است که لحن از 

هاي  پیشینه بحث، به ذکر گونه هاقسام و انواع لحن از جهات مختلف ذکر شود و پس از نگاهی اجمالی ب
. برخی از این اسباب، عدم آشنایی قاري شود پرداخته میمختلف اسباب و علل وقوع لحن در قرائت قرآن 

نحوي و صرفی، عدم آشنایی به احکام قرائت، عدم آشنایی قاري به تفسیر، عدم آشنایی قاري به قواعد 
  ی و ... است.الخط رسمقاري با لحن بیان (تنغیم)، مشکالت 

  
   ها: کلیدواژه

  اسباب و علل /شناسی گونه /لحن /قرائت /قرآن
                                            

  .18/4/1394، تاریخ تأیید: 10/3/1394تاریخ دریافت: * 
 gbostanee@yahoo.com  انشیار دانشگاه شهید چمران اهوازد** 

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی 159-128، صفحات 1394تابستان  ،75پیاپی ،2شماره  ،سال بیستم
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  مقدمه
قرائت قرآن در طول تاریخ بلند خود، از زمان نزول قرآن تا کنون، از فنون و قواعد 

این کتاب منزل الهی، از حیث لفظ و بیان که  بسیاري برخوردار شده تا هر چه بیشتر از
تر، به گوش  و به فصاحت و زیبایی هر چه تمام ،ست، محافظتا اساس اعجاز آن

مندي از آن و فهم معنا و اعجازش  ترین عنصر دریافت وحی و بهره مخاطبینش که مهم
تعلیم شناسی  است، رسانده شود. در این رهگذر، علماي علم قرائت و تجوید، به آسیب

آید، شناسایی و  و تعلّم قرآن پرداخته و لحن و خطاهایی را که در این فرایند پیش می
هایی که در  شناسایی انواع لحن ؛اند هاي مختلفی به رفع آنها همت گماشته به روش

عمل طالبان و و قرائت قرآن از مراحل ابتدایی تا پیشرفته آن، موجب تقویت علم 
تألیفات مستقل و غیر مستقلی (ضمن  ،ده و در این راستامتبحران فن قرائت قرآن ش

گشاي متعلّمان و محقّقان بوده و  دیگر مباحث تجوید و قرائتی) به ظهور رسیده که راه
چند که امکان تحقیق باشد، هر ف لحن در قرائت قرآن میهاي مختل مشتمل بر جنبه

  بیشتر در این باره همچنان وجود دارد.
آوري مباحث مطرح شده دانشمندان این فن،  شود ضمن جمع میدر این مقاله تالش 

همراه با تجربیات سالیان دراز مؤلّف در امر قرائت و آموزش قرآن و نیز  این مباحث
شیوه تدوین و  . با توجه به نوع مباحث،به نمایش گذاشته شودداوري مسابقات قرآنی، 

ن مقاله را حاوي ین اتوا میشناسی اسباب و علل لحن در قرآن،  خصوص مبحث گونه به
  مطالب نو دانست. 

لغت و اصطالح و انواع لحن و  نظرشناسی لحن از  نوشتار ابتدا به مفهومدر این 
هاي مختلف  مباحث مرتبط با آن پرداخته و پس از ذکر پیشینه بحث، به ذکر گونه

  پردازیم. اسباب و علل ورود لحن در قرائت قرآن می
  

  و اصطالح لحن در لغت
(که ظاهراً اصل معناي این  معانی است: میل و انحرافاین داراي لحن در لغت 

و  ن و زیبا، هوشمندي و زیرکی، فحواصوت موزوخطا و اشتباه در گفتار،  ،کلمه است)
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(ابن منظور،  مراد سخن و قولی که معنایش بر فرد روشن و بر دیگران مخفی باشد
  )561مخشري، ؛ ز241؛ ابن اثیر، 6/370؛ طریحی، 13/397

پریشی (خطاهاي گفتاري یا  زبان ،لحن در تلفّظ حرکات، حروف و کلمات
نمایند،  آنچه عموم کتب تجوید قصد می ،است و در اصطالح قرآنیهاي زبانی)  لغزش

، خواه ي حرکات، حروف و احکام تجوید و قرائتی قرآناشتباه در ادا« است:این معن
که » واضع وقف و وصل و ابتدا و تنغیم (لحن بیان)و نیز در م ،معنا را عوض کند یا نه

 معناي مورد بحث این مقاله است. 
  

  نسبیت لحن
لحن در قرائت قرآن، در حقیقت، با توجه به قواعد تجوید و قرائت و نیز وقف و 

هر چند زبان  ،است مطرح طور خاص به طور عام و یک قرائت یا روایت قرآنی، به ابتدا،
هاي آن معتبر شمرده  ها و روایت یا تمام قرائت ،هایش عربی ام قرائتو بیان قرآن در تم

ممکن است آنچه در قرائت قرآن به قرائتی یا به روایتی لحن شمرده شود، شود، اما  می
اتصاف تلفّظ یا بیانی رو  ازاین در زبان عربی یا در قرائتی و روایتی دیگر، چنین نباشد.

اي  قرائت و روایت خاص قرآنی یا لهجه یا قاعدهبه لحن در برخی موارد، نسبت به 
 لحن امريهمچنین ممکن است  نه نسبت به کل قرائت یا زبان عربی. ،استخاص 

در قرائت بدین جهت . باشدیا زمان و مکان خاصی اي  نسبی نسبت به زبان یا لهجه
ت یا خطا نسبت به یک روایو که اشتباه به یک معنا نسبی است؛ از حیث آن قرآن، لحن

که اشتباه از حیث آن و به یک معنا مطلق است؛ ،یک قرائت یا یک دیدگاه تفسیري باشد
  که منضبط، مدون و مورد اتفاق باشد.است و خطا نسبت به احکام تجوید و قرائتی 

  

  لحن انواع
  .شود ترین آنها اشاره می اند که به مهم لحن را به اشکال مختلفی تقسیم کرده

  

  اساس عربیت و فصاحتتقسیم لحن بر  .1
مانند ابدال حاء به هاء در  ؛کند خارج می بودن لحنی که لفظ را از عربی الف)

  د. شو غیر عرب بدان دچار می که معموالً» الحمد«
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مانند  ؛کند خارج نمی بودن اما از عربی ،اندازد لحنی که لفظ را از فصاحت میب) 
مانند جهر در  ؛که حرف بدان قائم استصفاتی  نیاوردنتفخیم مرقّق یا ترقیق مفخّم یا 

  دهد.  عرب رخ می بیشتر. این خطا از  هاء و شدت در سین و...
مانند اندازه  ؛استه و توازنها  لحن در اندازه ،تر از موارد قبل و آن لحنی دقیقج) 

علم بدین که  وم و حرکات کوتاه و بلند و نیز مانند اشمام ضمه به کسرهر ،مدها ،ها غنه
   است. ممکنر فقط از یک قاري متبح ،ها و تشخیص آنها نلح

  

  تقسیم لحن بر اساس مصادیق آن .2
باشد که  تحت عنوان مصادیق لحن می یزي است کهچ آن این تقسیم بر اساس

  است:زیر شامل انواع 
  

 باشد: میزیر که به اشکال  :لحن در حروفالف) 
تبدیل  مانند ؛شود معناي غیر مراد می که گاهی منجر به :تبدیل حرفی به حرفی دیگر -1
قَوِي (نیرومند) و غَوِي ، )یکسرکم( سین به» یکثرکم«، ثاء )الغدر( به غین» القدر«قاف 

نا (درنگ کردیم) و لَبِسنا (پوشیدیم)، صلِّ (درود بفرست) و سلِّ (تسلیت ثْ(گمراه)، لَبِ
نیاز) و ثَمد (آب اندك)، صبر  بده)، سأَلَ (پرسید) و سعلَ (سرفه کرد)، صمد (بی

  .(شکیبایی) و سبر (امتحان کردن و اندازه گرفتن عمق چاه یا زخم)
زبانان ممکن  فارسی ،ها تنوع بیشتري دارد. براي مثال این نوع لحن براي غیر عرب

نا (درنگ کردیم) و لَبِسنا (پوشیدیم)، ثْنیاز)، لَبِ است در ثَمد (آب اندك) و صمد (بی
چنین  زبانان معموالً که عرب درحالی ،کثیر (بسیار) و کسیر (شکسته) اشتباه کنند

  اشتباهی را ندارند.
  این حذف بر دو نوع است: حذف حرف: -2

  .تشركمانند حذف الف در ال تشرك = لَ ؛در وسط کلمه الف)
غیر مشدد، مثل هاء حرف مانند وقف بر  ؛آید میدر آخر کلمه که بسیار پیش  ب)

الف در األعلی، و یاء  و نیز، شود که حرف آخر حذف می القارعه، و همزه در دفء در
و نیز  شوند می تبدیلدر اخشونی، و واو در قالوا که حرکات کشیده به حرکات کوتاه 

  .مانند مستمرّ، صم، صواف ؛مانند وقف بر مشدد
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، همچنین ف مدحرو مانند کشیدن بیش از اندازه طبیعی و متعارف حرف: افزایش -3
خصوص کسره وقتی که پس  به ،حرکات کوتاهبیش از اندازه طبیعی و متعارف کشیدن 

مانند الحمد،  ؛گیرد ، مالک، یا پس از آنها ساکن قرار میۀٌدیمانند و  ؛آید از آن یاء می
والی مانند نعبد و إیاك، یا هنگام ت ؛گیرد اي که پس از آن واو قرار می م، یا ضمهعلیهِ

إنَّ ؛ مانند حرف مرقّق به حرف مفخّم ، یا هنگام رسیدن حرکتیمانند و وص ؛حرکات
ا، و مشدد مثل إذ ؛شود همزه که منجر به کشش آن می يیا مبالغه در ادا ،الظّالمین

ازدجر، الفلقْ (با مکث اضافی بر ؛ مانند خصوص هنگام وقف خواندن حرف مخفّف، به
، کشیدن حرکت حرف قبل از نون اخفاء یا پس اظهار قلقله)حروف قلقله مخفّف و س

مکث اضافی بر حروف رخوت ساکن که و منکم، ؛ مانند آمیخته شدن با غنه نون اخفاء
   اً.المحسنات، رزق؛ مانند دهند میرا صوت هنگام سکونشان بیشتر جریان اجازه 

  صاد در صراط.مانند آمیختن صوت زاء با  د) آمیخته شدن حرفی به حرف دیگر:
  

 است:زیر که به اشکال  لحن در حرکات:ب) 
فتحه به کسره، ضمه به الف، اسکان تبدیل مانند  تبدیل حرکتی به حرکت دیگر: -1

که گاهی عالوه بر لحن قرائتی، منجر به اخالل در متحرك و متحرك کردن ساکن و... 
تاء یا مکسور کردن فتوح یا م» أنعمت«مانند مضموم یا مکسور کردن تاء  ؛شود معنا می

مخْرَج و مخْرِج، مرْسل و مرْسل، جنَّه و جِنَّه و جنَّه، سنَه و سنَه و ، و نیز: »قلت«در 
که » هسولُو ر کینَشرِن المم ريءاهللاَ ب إنَّ«در » رسوله«سنَّه، و نیز مانند مکسور خواندن 

  گردد. و تبرئه الهی شامل پیامبرش می دهد دست می به معناي کفرآمیز ،عربیبر قواعد  بنا
  مانند آمیخته شدن حرکت فتحه به ضمه. دیگر: آمیخته شدن حرکتی به حرکت -2
 ، مانند لهجهاي خاص مانند اداي حرکات با لهجه عدم تلفّظ کامل و صحیح حرکات: -3

  فارسی. 
  
  تقسیم لحن بر اساس ظهور و خفاي آن .3

صورت  زیرل اشکابه  لحن است کهبندي  تقسیم از مشهورتریناین نوع تقسیم 
  :گیرد می
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  لحن جلیالف) 
لحن جلی، اشتباه مشهود در تلفّظ الفاظ است که منجر به خلل ظاهري در عرف 

خواه به معنا  ؛شود عراب) میاقرائت (موازین قرائت، مقاییس تالوت و قوانین لغت و 
آن را همچنین . )1/53رصفی، م؛ 24نصر،  ؛90، سیف ؛34یا نه (حصري،  آسیب برسد

زیادت یا نقصان یک حرکت یا یک حرف و کلمه، اخالل در ادغام و اظهار، ترك مد 
 يعطااترك یا  ،)90، (سیف اند گفته طبیعی، قصر مدهاي الزم و واجب و وقف قبیح

باشد  حق حرف بدان می يحق حرف که در مقابل تعریف مشهور تجوید است که اعطا
، د، الدراساتم(ح توان رسید میتجوید به لحن و از لحن به تجوید از  ،و در حقیقت

و  ،حق حرف بدان و در نتیجه دوري از لحن ياعطا ،از این جهت که تجوید ،)54
عالوه بر  ).1/118(ابن مجاهد،  است حق حرف بدان و عدم تجوید يترك اعطا ،لحن

ن جلی بدون تغییر معنا و لح به دو نوع ،آن، این نوع لحن به جهت نتایج معنایی آن
  )167، (حفیان .تقسیم شده است لحن جلی با تغییر معنا

  

  علت نامگذاري
بر قاري متبحر و غیر او یا اشتباه چون این نوع  ،گفته شده» لحن جلی«بدین لحن 

به قولی بر کسی که اندکی از علم قرائت و تجوید اطالع داشته باشد، آشکار و روشن 
  )1/54صفی، ؛ مر24(نصر،  .است

  
  لحن خفیب) 

که منجر به بدون آن ،شود که بر الفاظ عارض میاست لحن خفی، خطا و اشتباهی 
به عبارت دیگر، فقط در کمال قرائت یا عرف  .عراب شوداخللی در معنا، حرکت یا 

حکام و استواري تالوت او ناشی از عدم  ،آن صحتنه در  ،کند قرائت خلل وارد می
ها، ترك  مانند ترك غنّه ؛گردد ساد رونق و حسن و روانی لفظ میو منجر به ف بوده

ها (که برخی آن را از دانند)، ترك مد را از لحن جلی میصفات عارضی (که برخی آن 
ها، عدم اخفاي صحیح، نقص در اماله ها و مد ند)، عدم توازن بین غنّها لحن جلی دانسته

قامات، عدم رعایت معانی قرآنی در قرائت ها و م ها، ناهماهنگی در نغمه یا تسهیل همزه
از سؤالی، تعجبی، خبري و... (آهنگ و لحن بیان یا تنغیم و تعابیر)، عدم رعایت 
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ات و ئنبرهاي صحیح کلمه و هجاهاي آن (خلط و مزج)، اسراع و ابطاء، خلط قرا
اغلب در معانی  ،. این نوع لحن ، عدم رعایت حسن وقف و ابتدا و...با هم روایات

 )25، نصر( .کند و شناسایی آن براي اهل فن میسر است کلمات قرآنی خلل وارد نمی
لحن  ءو کسره میان کسره و فتحه را جز ،تلفظ ضمه میان ضمه و فتحهبرخی همچنین 

اند که این لحن  برخی تصریح کردهو  ،)91، اند (سیف لحن خفی دانسته ءجلی و برخی جز
) که در این صورت، 25، حرف دیگري نشود (نصر در صفات حروف است، اگر تبدیل به

مبالغه در حرکات فتحه، کسره و ضمه و نیز در همزه، و نیز  .لحن جلی خواهد بود ءجز
ها (ظاهراً کشیدن نون ساکن اظهار  آمیز) و تکریر راءها، تطنین غنه تسمین (تفخیم مبالغه
ن خوردن طشت)، تغلیظ زمی يه یا دادن صدایی همچون صداغنّ شونده، مبالغه در مد

حرف ، تشدید نون ساکن در محل اخفاءها، اظهار  دار کردن الم آمیز) و غنه (تفخیم مبالغه
ها، وقف به حرکت، تفریط  تخفیف مخفّف و تشدید مشددهامبالغه در ملین، تلیین مشدد، 

ا که ظاهراً اندن) در مدها (بلکه مستقیم و صاف آوردن آنهرزیا ترعید (تهزیز یا اضطراب = ل
، ها و با ضرب آوردن (تلکیز) همزه تکند)، به شد در حال حاضر کمتر کسی بدان عمل می

؛ همو، 173، بحاثاألد، مح؛ 63ابن الجزري، التمهید، باشد ( می غنوي کردن مدها
؛ یک حرف نشوندمجاور تا دو حرف مثلین ) و عدم تمایز و تفکیک بین 49الدراسات، 

عدم ، أمم ممن (با توجه به ادغام تنوین در میم) ،من الیم ما غشیهم، ظلّلناالحقّ قل، مانند 
طور  و به طور کامل اتمام حرکات کوتاه و بلند و نقص در آنها و عدم ساختن مخارج آنها به

تر است،  گفته شده چنین امري از لحن جلی قبیح کهنقص در ذات حرکت و حرف کلی، 
  ) 24- 23، (نصر .یعنی لحن جلی، است ،از ترك صفات تر قبیح ،چون نقص در ذوات

 اند: زیر دانستهبر دو نوع  رالحن خفی برخی نیز 
؛ مانند شناسند که علماي قرائت (قرّاء و عالمان قرائت عادي) آن را می لحنی -1

ترك اخفاء، اظهار، قلب، ادغام، غنّه، ترقیق مفخّم و تفخیم مرقّق، مد حرفی که قصر 
 .ممدودي بدون سبب مد، کشیدن حرکت کوتاه، قصر )، مد حروف مددارد (مقصور

 )1/144؛ قرش، 26؛ عبدالحمید، 1/54؛ مرصفی، 25(نصر، 
؛ مانند شناسند که علماي حاذق (قرّاء و عالمان قرائت برجسته) آن را می لحنی -2

رائت رمق ق حال، شل و بی قرائت به لین و رخوت، بدین گونه که مانند فرد تنبل و بی
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؛ 25(نصر،  .ها، تغلیظ در غیر محل خود هتکریر راء، مکث بیش از اندازه بر غنّ، شود
  )1/144، قرش؛ 27؛ عبدالحمید، 1/54مرصفی، 

توان  آید که تداخلی میان مصادیق این دو نوع وجود دارد و نیز می چند به نظر میهر
 ها اضافه کرد. نیز بدان موارد دیگري مانند ظرایف وقف و ابتدا و وصل و لحن بیان را

  :ستبندي باال زیر، شکلی دیگر از تقسیمبندي  ظاهراً تقسیم
مانند خطا در صفات حروف از ترك اظهار، ادغام و  ؛لحن خفی خفیف الخفاءالف) 

  .غنه و قصر ممدود و مد مقصور
مانند تکریر راء  ؛شوند فقط متبحرین متوجه آن می لحن خفی شدید الخفاء کهب) 

 )167، (حفیان .نین غنهو تط
  

  علت نامگذاري
که علم  استچون شناخت آن مختص قرّاء متبحر  ،اند گفته »لحن خفی«بدین لحن 

و  ادا کردهاز استادان معتبر گرفته و حقّ هر حرفی را از طریق مشافهه تجوید و قرائت را 
را فقط ترك آن برخی  .)63ابن الجزري، التمهید، د (ننمای منزلت هر یک را رعایت می

) که ظاهراً این 118، اند (دانی اعطاي حقّ حرف به آن از حیث تجوید لفظش گفته
 تعریف در حال حاضر داخل در لحن جلی است.

  

  نسبی بودن لحن جلی و خفی
یک قاري، متناسب با سطح علمی و عملی  ،باید متذکّر شد که لحن جلی و خفی

 ،که براي یک قاري برجسته و متبحربدین گونه  است؛نسبی بوده و داراي مراتبی 
 ،کار اما نزد افراد تازه ،شود آشکار بوده و لحن جلی تلقی می ها ترین غلط خفی
 .و لحن خفی است و باید با آموزش به رفع آن بپردازند پنهان بودهها  ترین غلط جلی
ار است و برخی از این موارد آشک ،زبان و اداي عربی هب یانآشنازبان و  عرببراي البته 

برخی احکام بر او پوشیده و خفی  ،همچنین کسی که اندکی تبحر در قرائت قرآن دارد
توان  طور کلی، می اما به هر حال و به د.باش احکام بر او آشکار و جلی می و برخی

گفت که داشتن لحن خفی براي اهل  بندي لحن جلی و خفی را پذیرفت و نیز تقسیم
  .شود اي شمره می فهفن، عیبی بزرگ و نقصی حر
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  ت قرآنئهدف نهایی علم تجوید و قرالحن و 
شوند که آموختن  می عموم تعاریف مربوط به لحن جلی و خفی، این امر را متذکر 

عموم مردم و  ايلحن جلی بر( از دو نوع لحن يدور به قصد قرآن تجوید و قرائت
در تعریف لحن جلی و  باید گفترو  ازاین باشد. می )اي لحن خفی براي قاریان حرفه

الف) خلل معنایی یا عدم خلل معنایی،  :شوند ذکر میدر کنار هم مطلب نیز خفی، دو 
  ب) جایگاه و مقام تشخیص دهنده غلط.

 
  اي لحن و حرفه 1حکم شرعی

سر بزند چنانچه از کسی اند که این نوع لحن،  در خصوص لحن جلی گفتهبرخی 
گناه  ،تعلّم نباشدتعلیم و در مقام یا  ضعیف است داند یا خواندش که خواندن قرآن نمی

طور  به بعضی .چنین کند اًهمچنین اگر خواندن قرآن بداند و تعمد ؛باشد و حرام می
و ادعاي  و مرتکب آن را گناهکار دانستهمطلق سخن از حرام بودن چنین لحنی گفته 

 که احتمال دارد مراد )35؛ حصري، 1/54مرصفی، ؛ 25، (نصر اند امر کردهبر این  عاجما
برخی نیز آن را از نوع واجب عینی ، در صورت عمدي بودن چنین لحنی است. ایشان

خوف عتاب و  ،اما برآنند که در آن ،دانند نمی ،که ترك آن منجر به عقاب و عذاب شود
  )38؛ حصري، 1/54مرصفی، ؛ 25؛ نصر، 112، (قاري .تهدید وجود دارد

از آنجا که مخلّ معنا نیست، عدم رعایت آن اند که  گفته خفی نیز لحن  درباره
خطا شمرده شده و بر قاري متبحر بخشودنی  ،باشد، اما از نظر فن قرائت معصیت نمی

را واجب عینی که موجب  یا آن دانند برخی چنین لحنی را مکروه میچند یست، هرن
ختی زیادي منجر به حرج و س اش واجب عینیچون ؛ دانند عقاب و عذاب است، نمی

  )27؛ عبدالحمید، 116، (قاري .یطاق خواهد بود) البه ما شود (و نوعی تکلیف  می
چون به  ؛اند ، حتی اگر موجب اخالل در معنا نشود، تحریم کردهرا برخی هر دو لحن

مرصفی،  ؛36 ،رساند (حصري الوت قرائت آسیب میتهر حال، به رونق و حسن و 
منجر به از بین رفتن  خفی و گفته شده تساهل در لحن )46؛ ابن الجزري، الروضه، 1/54

 )1/54مرصفی، ( .گردد احکام تجوید و صحت تالوت که واجب عینی است، می
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  باید گفت: به هر حال
اما تا تعمد  ،هر دو نوع لحن بر قاري از حیث صنعت و فن قرائت حرام استالف) 
توان از  ود نداشته باشد، نمیحرمتی به قرآن در هر دو لحن وج خوانی یا بی در لحن

   و در نتیجه عقاب و عذاب سخن گفت.بودن آن حرام و معصیت 
منجر به از بین رفتن آن،  وجودرود و  میخفی ن اي انتظار لحن از قاریان حرفه ب)

احکام تجوید و صحت ( گردد و این دو امر تمام احکام تجوید و صحت تالوت نمی
حرام دانستن رو  ازایننه لحن خفی.  ،لحن جلی است در حقیقت، مبتنی بر عدم )تالوت

مسلمانان  عامهمطلق لحن خفی چندان قرین به صحت نبوده و منجر به حرج بر 
رفع امکان باشند و کمتر  چون عامه مسلمانان بیشتر در صدد رفع لحن جلی می ؛گردد می

 ی،ملو ع ينظراز لحاظ  . خالصه آنکه سخن از وجوب تجویددارند را لحن خفی
 باشد. اي آن نمی هاي حرفه کاري همه مباحث تجوید با تمام ریزه معناي وجوب عینی به

ها قابل اصالح و برخی مانند لکنت زبان یا لحن بیان نزد یک غیر  این لحنبیشتر ج) 
هایی که به عللی امکان اصالح آنها نیست، قابل  عرب، غیر قابل اصالح است و قطعاً لحن

مین متعلّشوند، نباید براي  هایی توسط قرّاء بزرگی انجام  اگر چنین لحناغماض است، اما 
  آن پیروي شود. یا اهل قرآن، مالك صحت آن لحن تلقی شده و ازقرائت 

  

  پیشینه بحث
ادا دارد.  اي کهن نزد علماي قرائت و اهل سابقهطور کلی،  بهلحن و تألیف در آن بحث از 

هاي قرائت و تجوید  بی مستقل و گاهی ضمن کتابگاهی در کت مباحث مربوط بدین علم
، به ترتیب زمانی اند هایی که به لحن نزد قرّاء پرداخته کتاببرخی از در ادامه  ذکر شده است.

از آن » ابن بناء«هـ) که 336(مبن منادي  احمد بن جعفر از» عیوب النطق«کتاب  شوند: ذکر می
از علی » لتنبیه علی اللحن الجلی و اللحن الخفیا«کتاب کند،  در کتابش (خواهد آمد) یاد می
هـ) که ظاهراً نخستین کتاب تجویدي است که پس از 410بن جعفر سعیدي (م. حدود 

الرعایه «هـ) به ظهور رسیده است، بخشی از کتاب 325(مخاقانی موسی بن عبیداللّه  قصیده
هـ)، 444دانی (م» تحدیدال«هـ)، بخشی از کتاب 437مکی بن أبی طالب (م» لتجوید القراءه

که فصل  هـ)461قرطبی (معبدالوهاب بن محمد » فی التجوید الموضح«بخشی از کتاب 
اإلیضاح فی القراءات «بابی از کتاب آخر این کتاب آمده است،  در کوتاهی در عیوب نطق
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لتی بیان العیوب ا«هـ)، کتاب 500 یا 470ماحمد زاهد، (نداربی إعمرو  احمد بن أبی از» العشر
هـ) 471از ابن بناء بغدادي (م» یجب أن یجتنبها القرّاء و إیضاح األدوات التی بنیت علیها اإلقراء

، (چرخاندن صدا در حلق) شمرده است: تَرْعیدز لحن و عادات تکلّفی را چنین برکه برخی ا
زکشی رح)(طَ(کشیدن حرکات) ، تَشْدیقدن زیاد حروف ،اخراج حرف به رح) ت از شد

 ، لَکْز(چرخاندن و تکان دادن حروف به سبب تکان دادن و لرزاندن نفس) ، تَکلیمق)حل
شدت ادا کردن  (به و وکْز (جویده جویده سخن گفتن) ، تَمضیغشدت ادا کردن حروف) به(

عطار از حسن بن احمد همذانی » التجوید ۀمعرفالتمهید فی «بخشی از کتاب  ،همزه)
هـ)، 577(محلبی از هاشم بن احمد » ی فی إیضاح اللحن الخفیالحف ۀوسیل«هـ)، کتاب 569(م

 ۀمعرفمیزان الوفی فی «کتاب  ،هـ)643(م سخاويعلی بن محمد » نونیه«بخشی از منظومه 
ابن » تنبیه الغافلین«، بخشی از رساله هـ)697(مدیرینی حمد ااز عبدالعزیز بن  »اللحن الخفی

از ابن » النشر«و » التمهید«هاي  بخشی از کتاب ،هـ)801، علی بن عثمان (مصفاقسیالقاصح 
ساجقلی زاده از » (یا القراءه) جهد المقل فی علم التجوید«هـ)، بخشی از کتاب 833الجزري (م
(زنده  از محمد مکی نصر جریسی» القول المفید ۀینها«بخشی از کتاب ، هـ)1150مرعشی (م

 .م)1965(م القرشجمال بن ابراهیم  »کتاب المبینال ةاثناء تالو زاد المقرئین«، و هـ)1305در 
 )53- 52؛ همو، الدراسات، 175- 170 ،بحاثاألد، مح (ر.ك:
 ،طور کل هاي حادث در زبان عربی به ذکر عیوب و لحن که بهاست کتبی  عالوه بر هااین

خلق «بخشی از کتاب مانند  ؛اند پرداختهخصوص نزد عوام، توسط علماي زبان عربی  به
از یعقوب بن اسحاق کندي (م.  »اللّثغۀ«هـ)، 250ثابت) (ماز ثابت بن سعید (أبو» ساناإلن

در تاء یا هر حرفی دیگر یا گنگ حرف (لکنت  هـ) که به عیوبی چون تَمتَمه252پس از 
(سخت تو بینی  ، خُنّه(گنگ و نامفهوم حرف زدن) ، حکْله(بند آمدن زبان) ، حبسهزدن)

(یا  ، طَمطَمه(شل و سست حرف زدن) ، تَرْخیمد حرف زدن)(تن ، رتّهحرف زدن)
(سریع حرف  ، عجلهیا گنگ و نامفهوم حرف زدن)» أم«تعریف به » أل«طمطمانیه، تبدیل 

، (درهم برهم حرف زدن، تو هم حرف زدن) ، غَمغَمههم پیچیدن حروف)(در ، عقْلهزدن)
دیگر، مانند راء  (تبدیل حرفی به حرف غهثْلُ ،)(لکنت در فاء ، فَأُفَأه(تو بینی حرف زدن) غُنّه

، کَشْکَشه (لکنت داشتن) ، لُکْنه(تند حرف زدن) ، لَغَف(گنگ حرف زدن) ، لَجلَجهبه الم)
(کسر حرف  ه، تلتلل کاف خطاب مؤنث به شین در وقف که لهجه بنی تمیم است)ی(تبد
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سعد و  بنیکلمه به جیم  عجعجه (تبدیل یاء مشدد آخر ،مضارعه در لهجه قبیله بهراء)
دیل عین به حاء (تب فَحفَحه ) و عنعنه (تبدیل همزه نخست کلمه به عین نزد تمیم)قضاعه

(تبدیل عین ساکن در مجاورت طاء به نون نزد قبائلی چون  ، استنْطاءدر لهجه هذیل)
عمرو بن از » البیان و التبیین«هایی از کتاب  بخش .پرداخته است و... هذیل، أزد و قیس)

محمد بن یزید از » و األدب اللغۀفی  الکامل«هایی از کتاب  بخش هـ)،255(م جاحظبحر 
  )74- 64؛ همو، الدراسات، 175- 170 ،بحاثاألد، مح (ر.ك: .هـ)285(ممبرّد 

در قرن چهارم هجري توسط علماي قرائت  »لحن خفی«و  »لحن جلی«اصطالح ظاهراً 
هـ) نخستین کسی 324ابن مجاهد (م ،که نقل شده اننهمچ .ه استو تجوید به ظهور رسید

» السبعه فی القراءات«در کتاب  يو .گذاري کرد بود که لحن را به دو نوع باال تقسیم و نام
و  »التنبیه«هـ) در کتابش 410کند و سپس سعیدي (م به لحن جلی و خفی اشاره می اًصریح

و  »الموضح«هـ) در 462و قرطبی (م »شرح قصیده خاقانی«و  »التحدید«هـ) در 444دانی (م
، و »حاتم عبید و أبی اختیار أبی«و  »اإلیضاح« ) در کتابشهـ500عمر (م. بعد از  احمد بن أبی

هـ) در 749و حسن بن قاسم مرادي (م »التمهید«هـ) در کتابش 569(م بوعالء همذانی عطّارا
هـ) در 883جزري (مابن و » شرح الواضحه«و نیز  »المجید ةالمفید فی شرح عمد«کتابش 

؛ همو، 175- 172د، األبحاث، م(ح »جهد المقل«هـ) در 1150مو مرعشی ( »التمهید«
که البته فقط به اصطالح  ،اش در قصیده )هـ325) و قبل از آنها خاقانی (م52- 51، الدراسات

 بندي آن اشاره نکرده است. لحن اشاره دارد و به تقسیم
شناسان عربی مطرح بوده است، اما لحن  نزد زبان لحنشود که  همچنین مالحظه می

 ،که لحن خفی که بر نوع خاصی از لحن ، درحالیاستمعادل لحن جلی  آنانمورد نظر 
ین کند و متبحرّ هاي ادایی ریز، دقیق و ظریف داللت می یعنی خطاهاي زبانی و آسیب

و تجوید در علم قرائت و تجوید قادر به تشخیص آن هستند، خاص علماي قرائت 
چرا که  ؛استشده قرائت قرآن و تجوید  مختصآید و  بوده و بیشتر به کار قاریان می

 حفظ و صیانت قرآن از حیث ادا و بیان داشتند.  هاهتمام خاصی ب
و متنوع یافته زمان توسعه  لباید متذکر شد که موارد و مصادیق لحن خفی در طو

شد، اکنون بخشی ناچیزي از لحن خفی  گشته است و آنچه در ابتدا لحن خفی تلقی می
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فن قرائت و تجوید هر چه بیشتر جلو آمده، نکات و ظرایف زیرا  است؛نزد مجودین 
  بیشتر آشکار و شناخته شده است. ،قرائتی و ادایی قرآن در ابعاد حرف، کلمه و جمله

  

 لحن ل و اسبابعل
 هعدم آشنایی او ب به . ابتدااشتباه خواندن یک قاري اسباب و علل متعددي دارد

قواعد و احکام روخوانی قرآن و تجوید حروف و ضعف کارآموزي او در این مرحله 
است. اما عالوه بر آن، علل متعدد دیگري نیز براي بروز این خطا و اشتباه وجود مرتبط 

بر اساس منابع و مآخذ مذکور و نیز بر اساس به ذکر و بررسی آنها  ،در ادامهدارد که 
؛ 18-3، تویجري؛ 135-73 ،71-47 ،30-15، نیساشود ( پرداخته میمؤلّف  تجربیات

؛ 42-40، نصربه بعد؛  113؛ مکی، 188-167، 75-9ث، بحااألمد، ح؛ 27-1، بستانی
 ،47-42ساغروانیان، به بعد؛  1/198، ابن الجزري، النشر؛ 79-63و  54-51، عقرباوي

  شود: ی). اما قبل از آن، متذکر م551-547، 110-117
و در برخی موارد مختص زبانان است  در برخی موارد خاص عربمذکور علل * 

  .است مشترك بین آن دوبرخی نیز غیر عرب و 
  خفی است. و شود، شامل علل و اسباب هر دو لحن جلی * علل و اسبابی که ذکر می

* برخی از علل مذکور از حیث مصادیق متداخلند؛ بدین گونه که یک مصداق را 
  توان ذیل دو علت یا بیشتر متذکر شد. می

ممارست، کم بودن به سبب  بیشتر ،لحنکه  ، باید گفتورود لحنباره اصل * در
در عموماً تعلّم، مطالعه، تمرین و تجربه در امر قرائت قرآن است و عرب و غیر عرب 

 باشند. آن مشترك می
ین امر به جهت هاي کمی همراهند و ا با مثال * برخی از اسباب و علل مذکور

تقلی، مانند هاي آن یا به جهت پرداختن بدان در مبحث مس شهرت این نوع سبب و مثال
  است.وقف و ابتد

أثیرگذاري تآوایی، چون عوامل بیرونی (به توان  میلحن را عوامل  طور کلی به* 
 و درونی (انسانی) )الخط رسمبر یکدیگر، اختالف قرائات،  حروف و حرکات مجاور

، روش قاري، خلل در اي بیگانه ، تأثیر لهجهقاريلهجه خاص تجویدي قاري، دانش (
  ) تقسیم کرد.دستگاه تکلم، عادات زبانی اشتباه
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  .باشند میزیر هاي  اما علل و اسباب لحن، به گونه
  

  ضعف علمی قاري نخست.
  گردد: به ظهور رسیده و موجب اشتباه و لحن قاري میزیر این ضعف در اشکال 

 دمالخط عربی و قرآن که خود ناشی از ع هاي خاص رسم ویژگی هشنایی بعدم آ -1
کند: بروز میزیر ر قاري بوده و در اشکال توانایی و تبح  

عدم تمایز بین مد متصل منصوب منون و مد متصل منصوب غیر منون که در الف) 
دیل تب ، منجر بهوقف منجر به تبدیل تنوین به الف (الف عوض) و در دومی ،اولی

 }دعاء و نداء إالّ{)، 22(بقره/ }و أَنْزَلَ منَ السماء ماء{ مانند ؛شود حرکت به سکون می
 ).31(بقره/ }ءادم األسماء ملَّو ع{)، 98(کهف/ }دکّاء هلَعج{)، 171(بقره/

 از آنجا که یاء .عدم تمایز بین یاء آخر و الف مقصوره (الف کوتاه بدون مد) ب)
و { مانند ؛الخط عثمان طه) ها، مانند رسم الخط باشد (در برخی رسم قطه میبدون ن

إِنْ کادت {)، 16(سبأ/ }مطخَ جنّتین ذواتَی أُکُلٍ{)، 2(طالق/ } أَشْهِدوا ذَوي عدلٍ منْکُم
تَنْزیالً {)، 12نساء/( }بِها أَو دینٍ غَیرَ مضَار  منْ بعد وصیۀٍ یوصى{)، 10(قصص/ } لَتُبدي بِه

) که 35(یونس/ }أن یهدي دي إالّهِأمن ال ی{)، 4(طه/ } ممنْ خَلَقَ الْأَرض و السماوات الْعلى
  مورد اخیر شامل هر دو نوع است.

برخی موارد خاص که باز مرجعش عدم توانایی و تبحر  الخط رسمعدم شناخت  ج)
» نفضواالَ«)، 88، نـــجی (با دو نون، انبیاء/الغدوه لَیکَه، الصلوه،؛ مانند قاري است

خوانده این الف نافیه، » ال«به توهم زاید است و ممکن است ) (که الف 159عمران/ (آل
 ، با اضافه یک یاء در خط بدون لفظ47(ذاریات/ »بأیید«)، 21(نمل/» الأذبحنّک«شود)، 

شود)،  ، واو خوانده نمی6(طالق/ »أُوالت حملٍ«)، که ممکن است دو یایی خوانده شود
) و 196(اعراف/ »ولی اللّه«شود)،  ، یحیی خوانده می156عمران/ (آل »تییحی و یم«
شود  (یادآوري می )ءاتانی) (36(نمل/ »ءاتانِ اللّه«ولیی)، ) (101(یوسف/» ولی فی الدنیا«

بر رسم، وجود دارد)،  بر اصل و حذف آن بنا که در حالت وقف، دو وجه اثبات یاء بنا
 »ترءا« ،الموؤوده)) (8(تکویر/ »الموءده«، (که فأووا است) )16(کهف/ »فأوا إلی الکهف«

در برخی مصاحف از عالئمی چون یاء کوچک و واو کوچک براي  .)تراءا) (63(شعراء/
  داللت بر وجود این حروف استفاده شده است.
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صفر توخالی که بر حروف مدي  عدم آشنایی با عالئم نگارشی و ضبط، مانند د)
شوند، براي داللت بر عدم تلفّظ در وصل و وقف، و مانند صفر مستطیل که  گذاشته می

مانند شود، براي داللت تلفظ آن در وقف و حذف آن در وصل، و  بر الف گذاشته می
  . در الصلوه و الصلَوهالف کوچک (الف خنجري) 

شود. این  جر به اشتباه اعرابی و نحوي میمباحث نحوي که من هعدم آشنایی ب -2
  باشد:زیر اشتباهات ممکن است به یکی از اشکال 

که  )3(توبه/ } ء منَ الْمشْرِکینَ و رسولُه أَنَّ اللَّه بري{ مانند ؛سبقتوهم عطف به ماالف) 
اللَّه و اتَّقُوا {، گردد نیز مشمول برائت خداوند می 6، پیامبر»رسوله«در صورت کسر 

به سبب » األرحام«جرّ ؛ )1(نساء/ }الَّذي تَسائَلُونَ بِه و الْأَرحام إِنَّ اللَّه کانَ علَیکُم رقیباً
هر چند به قرائت  باشد، این کلمه عطف بر اللّه و منصوب میکه  درحالی، »به«عطف به 

تباه بر اساس این مورد داخل در باب اش دتوان خوانده شده است که میمجرور حمزه 
، هر چند )6(مائده/ } و امسحوا بِرُؤُسکُم و أَرجلَکُم إِلَى الْکَعبین{اختالف قرائت نیز باشد، 

  .به کسر نیز خوانده شده است» کمأرجلَ«که 
إِبراهیم ربه بِکَلمات   و إِذ ابتَلى{ ؛ ماننداشتباه ناشی از تأخّر فاعل و تقدم مفعولب) 

فاعل و مرفوع است و  »رب«مفعول و منصوب و  »ابراهیم«که  )124(بقره/ } فَأَتَمهن
ست بر اساس این عادت، غلط خوانده ا باید اولی فاعل باشد و مضموم و ممکنمعموالً 

فاعل است،  »الموت«مفعول و  »یعقوب«)، که 133(بقره/ } إِذْ حضَرَ یعقُوب الْموت{ ،شود
کسی ناخواسته  ممکن است ،بر این عادت فاعل مقدم است و بنا موالًکه مع یحالدر
إِذا { .عنوان مفعول بخواند را به فتح به »الموت«عنوان فاعل و  را به ضم به »یعقوب«

توالْم مهدضَرَ أَحقترٌ و ال ذلّو{)، 18(نساء/ } ح مهقُ وجوهرهإِنَّما {)، 26(یونس/ }ۀٌالی
خْشَى اللَّهی لَماءالْع هبادنْ ع{)، 28(فاطر/ }مۀًکلَّما جاء أُم رولُها کَسذَّب44(مؤمنون/ }وه(.  

 }فَلَما جاء سلَیمانَ قالَ أَ تُمدونَنِ بِمالٍ{ ؛ ماننداشتباه ناشی از تقدم فاعل بر فعل ج)
 »جاء«ر مستتر در ) که فاعل در حقیقت در آیات قبل ذکر شده و در اینجا با ضمی36(نمل/

مفعول منصوب به فتح است  ،»سلیمان«اظهارش خودداري شده است و از بدان اشاره و 
بر عادت بیانی قرائت شود،  و بنانشده که به محل فاعل منتقل شده است و اگر دقت 

وم فَمنْ یجادلُ اللَّه عنْهم ی{ .عنوان فاعل خوانده شود به رفع به »سلیمان«ممکن است که 
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، »رب«در  )41(یوسف/ }ربه خَمراً  أَما أَحدکُما فَیسقی{، »اهللا« در )109(نساء/ }الْقیامۀِ
 ». الموت«در ) 42(زمر/ } أَجلٍ مسمى  إِلى  علَیها الْموت و یرْسلُ الْأُخْرى  قَضى  فَیمسک الَّتی{

غیر  ،»سقر«) که 42(مدثر/ }رَقَم فی سکُکَلَسا م{ ؛ مانندتوهم جرّ غیر منصرف د)
باشد و کسی که نداند یا عادت زبانی او نباشد، ممکن  منصرف و جرّ آن به فتح می

  .و منصرفش کند خواندهبه کسر ، »فی«به سبب است آن را 
غفلت در اعراب جمله یا پیچیدگی  ،که مرجع آن با ماقبل توهم یکسانی اعراب هـ)

که ممکن است ) 43(یوسف/ } سبع بقَرات سمانٍ یأْکُلُهنَّ سبع عجاف{ انند؛ مترکیب است
سبعِ بقَرات سمانٍ یأْکُلُهنَّ   فی{ به نصب خوانده شود، ،دومی به سبب تأثیر اولی »سبع«

جافع عبدومی به سبب تأثیر اولی، به  »سبع«که ممکن است  ، دو مورد)46(یوسف/ }س
 }و الطَّیرَ محشُورةً* إِنَّا سخَّرْنَا الْجِبالَ معه یسبحنَ بِالْعشی و الْإِشْراقِ{، انده شودکسر خو

با ماقبلش، این  »الطیر«به توهم یکسانی اعراب  اشتباهبه ) که ممکن است 19-18(ص/
نیز  .باشد می »الجبالَ«عطف بر و که منصوب  درحالی ،کلمه به کسر راء خوانده شود

منْ  ما تُنْفقُواو {)، 21(طور/ } ذُریتَهمبِإیمانٍ أَلْحقْنا بِهِم  ذُریتُهمو الَّذینَ آمنُوا و اتَّبعتْهم { مانند
 و کُمأَنْفُسرٍ فَلقُونَخَیما تُنْف  و اللَّه هجو غاءتقُواإِالَّ ابما تُنْف فورٍ ینْ خَیکُم م272(بقره/ } إِلَی ،(

  ).38(محمد/ } عنْ نَفْسه یبخَلُفَإِنَّما  یبخَلْو منْ  یبخَلُفَمنْکُم منْ {
و إِذْ قالُوا اللَّهم إِنْ کانَ { پیچیدگی ترکیب (توهم اعراب صحیح): ازاشتباه ناشی  و)

نا حلَیرْ عطفَأَم كنْدنْ عقَّ مالْح وهذا هماءنَ السةً مکه از آنجا که معموال32ً(انفال/ }جار ( 
مرفوع  »الحق«ممکن است آید،  کلمه مرفوع می )»هو«در اینجا (ضمیر فصل از پس 
و یرَى الَّذینَ أُوتُوا { .و منصوب قرار دارد »کان«که در اینجا پس از آن خبر  درحالی ،شود

ذکر شد، که )، ممکن است به توهمی 6(سبأ/ }ربک هو الْحقَّ الْعلْم الَّذي أُنْزِلَ إِلَیک منْ
 و منصوب است. »یري«که این کلمه مفعول دوم  درحالی ،به رفع خوانده شود »الحق«

) که در وصل، ممکن 73(اعراف/ }هذه ناقَۀُ اللَّه لَکُم آیۀً{ .است »الذي«مفعول اول، 
آن حال که  آن خوانده شود، درحالی به رفع »یهآ« ،به گمان خبر بودن اشتباهبه است 
  .و منصوب به فتحه ظاهر است »ناقه«براي 
منجر به تغییر اعرابی مکسور است و امر یا تعلیل که عدم تمایز بین دو الم  ز)

، )68(مریم/» لَیحشُرَنّهم«؛ مانند الم ابتدا یا تأکید و... که مفتوح است با ،شوند می
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 »لیستأذنْکم«(الم ابتدا و تأکید)،  )97(طه/ }ثم لَنَنسفنَّه لَنُحرِّقَنَّه{، )69مریم/» (لَنَنْزَعنَّ«
)، 51(ابراهیم/ »یجزيل«(الم امر)،  )7(طالق/ »قْلینف«)، 77(زخرف/ »لیقْضِ«)، 58(نور/

ی (الم تعلیل) که ممکن است یک )52(ابراهیم/ »و لیذّکّروا«)، 52(ابراهیم/ »و لیعلموا«
  جاي دیگري خوانده شود. به

 شود:زیر عدم آشنایی با مباحث صرفی که ممکن است منجر به یکی از اشتباهات  - 3
به ضم هاء  اشتباهکه به ) 6(لقمان/» لَهو الحدیث«در مثل بودن توهم ضمیر  الف)

 خوانده شود.
به  اشتباهکه به  )62عمران/ (آل }إِنَّ هذا لَهو الْقَصص الْحقُّ{بودن  »لهو«توهم از  ب)

 اسکان هاء خوانده شود.
  ، سینین و سنین.عملَت و علمتاشتباه در کلمه به جهت تشابه اصول:  ج)
در اصل که ) (اسم مکان از باب افتعال 77(توبه/ »مدخَالً«توهم یکسانی صیغه:  د)

) (اسم مکان از باب 31(نساء/ »مدخَالً«مدتَخَل است که تاء در دال ادغام شده است) و 
موي) و سفیدیعنی پیرمرد  ،) (جمع أشیب17(مزمل/ »اًشیب« افعال یا مصدر میمی)،

  .) (موي سفید)4(مریم/ »اًشَیب«
مانند صفات و مخارج حروف و احکام  ؛ضعف قاري در احکام تجوید و قرائت -4

م آشنایی با احکام خصوص عد به ،...نون ساکن و میم ساکن و ترقیق و تفخیم و 
در روایت حفص، بر ) که 7(زمر/ }مرضَه لَکُی{ ؛ ماننداستثنائی یک قرائت یا روایت

) که در 69(فرقان/ }هاناًفیه م{، شود خالف قاعده کلی، به قصر هاء ضمیر خوانده می
 }نّاأمتَ ال{شود،  خوانده می »فیه«روایت حفص، بر خالف قاعده کلی، به اشباع هاء 

عدم اطالع . شود  ) که نون مشدد به همراه اشمام یا اختالس خوانده می11ف/(یوس
 شود. قاري بر این احکام منجر به اشتباه او می

م وقف که خود به عدم یو وصل و عال احکام وقف و ابتدا هعدم آشنایی ب -5
قف و یا تساهل در احکام و ،گردد آشنایی قاري با علم قرائت و نیز معانی و تفسیر برمی

  گردد. فی که به روش قاري برمیمانند وقف تعس ؛ابتدا
عدم آشنایی با تفسیر و معانی قرآنی که در لحن بیان و نیز مواضع وقف و ابتدا  -6

  شود. متجلی می
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  اختالف قرائات دوم.
ء زُء (شعبه) و جزْ(دیگران)، ج و تحسبنّ (عاصم، ابن عامر حمزه) تحسبنّمانند 

و ... فُؤاً و کُفُؤاً (دیگران) (حمزه) و کُ ؤاًؤاً و هزْاً و هزُواً (حفص) و کُفْ، کُفُودیگران)(
که ممکن است قاري قرآنی که به اختالف قرائات نیز آشنا باشد، ناخواسته اشتباه کرده 

 .و خلط قرائات یا روایات کند و در نتیجه دچار لحن گردد
  

  خلل در دستگاه تکلّم سوم.
ه (ناتوانی در سخن گفتن (تردید در فاء)، حبس هد در تاء)، فأفأ(تردی هتمتممانند 

(خیشومی کردن حرف)،  هدیگر)، غنّ (تبدیل حرفی به حرف هگاه اراده شود)، لثغهر
(خیشومی بودن شدید). این نوع خلل گاهی موجب تلفّظ حروف و حرکات  هخنّ

  گردد. متفاوت با شیوه متعارف و متکی بر احکام تجوید می
  

  عادات اشتباه زبانیم. چهار
)، لکز لرزدباز سرما یا از درد صدایش لرزاندن صدا همچون کسی که مانند ترعید (

  (که ویژه همزه و بیرون راندن شدید حرف است).
  

  صیح یا متأثر بودن از لهجه رایجاي) متفاوت با زبان عربی ف عادت زبانی (لهجهپنجم. 
 :شود منجر می زیراین تأثیرات به اشکال 

تلفّظ  »اًمحظور«هایی،  که در لهجه »اًمحذور«؛ مانند تفخیم آنچه که باید ترقیق شود - 1
یا ترقیق  .شود تلفّظ می »اقنطی«هایی،  ) که در لهجه43عمران/ (آل } یا مرْیم اقْنُتی{ ،شود می

 ، و دیگر حروف استفال. »الکافرین«مانند کاف و الف در  ؛آنچه که باید تفخیم شود
 »تلبثوا«)، 73(مائده/ »ثالثُ ثالثه«ثاء و سین در بین ؛ مانند حروفلط میان خ -2

معنایی جدید و غیر مراد  )،تلبسوا() که در مورد اخیر، تبدیل ثاء به سین 14(احزاب/
) که در مورد اخیر، 3(مائده/ »مذَکَّیتُ«)، 2(انفال/ »ذُکرَ« ذال و زاء دربین  .کند ایجاد می

  . کند معنایی جدید و غیر مراد ایجاد می )زکّیتم( زاءتبدیل ذال به 
مانند طاء بدون جهر، قاف بدون جهر،  ؛از بین بردن برخی از صفات مهم حرف -3

  هاء بدون همس (مجهور کردن آن).
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(اشباع  »یخْزِهم«؛ مانند اشباع حرکات کوتاه وسط کلمه یا آخر آن در وصل -4
  .»عأَنَا، أَنَّ، اد«کسره زاء)، 

 }رِدءاً  فَأَرسلْه معی{؛ مانند کند) تخفیف همزه (در غیر روایتی که بدان عمل نمی -5
 }اًو رِءی اًأَثاث{)، 83(اسراء/ }بِجانبِه و إِذا مسه الشَّرُّ کانَ یؤُساً  نَأَىأَعرَض و {)، 34(قصص/

 .)4(ممتحنه/ }آؤُا منْکُمإِنَّا برَ{)، 10(روم/ }اىءأَساؤُا السو{)، 74(مریم/
 }وادسجتَ أَالّ{)، الم در 4(ذاریات/ }اًأمر قَسماتالمفَ{مثل سین در  ؛تخفیف مشدد - 6
باید  .»، الولیالعلی ،مستقرٌّ، األذلَّ«؛ مانند خصوص در آخر کلمه هنگام وقف ، به)25/(نمل

اولی ساکن و دومی (در حکم دو حرف  ،که حرف مشدد در وزن و لفظمتذکر شد 
یک قاري باید تشدید را واضح بیاورد و حقّ هر حرفی را  رو ، ازایناست )متحرك

یکی از دو حرف آن را حذف کرده  گر نهو ،کندفاء و آن را از غیر مشدد متمایز یاست
  نباید به اندازه یک حرف یا بیش از دو حرف ادا کرد.بدین جهت حرف مشدد را است. 

آید. البته  د با سریع خواندن آن یا با حذف یکی از دو حرف پیش میتضییع حقّ مشد
چند هر ،باید توجه داشت که در حالت ادغام با غنّه، مکث بیشتر مجاز دانسته شده است

ت و روانی غنّه مانع چنین ساما ظاهراً سال ،آید چنین کاري مخل در وزن است به نظر می
و هم  ،هم باید زمان دو حرف را رعایت کرد ،در حروف مشددرو  ازایناحساسی است. 

بر  بنا دار که مکث بر غنه در مشدد غنّه، مگر نموداین زمان را در تمام مشددها رعایت 
  باشد. دار می برابر) زمان اداي حروف مشدد غیرغنّه(حداقل دو از حکم متعارف، بیشتر

و قَعد { )، ذال در2(حجر/ }کَفَرُوا ربما یود الَّذینَ{ تشدید مخفّف، مثل باء درو نیز 
ولَهسر و وا اللَّه90(توبه/ }الَّذینَ کَذَب.(  

برخی مصادیق این  .»بیوت، عیون«؛ مانند به کسرهحرف اول کلمه ضمه ابدال  -7
  باشد. سبب، داخل در سبب خلط میان قرائات نیز می

آن را گاهی مانند فتحه زبانان، چه  یعدم بیان صحیح فتحه عربی نزد فارس -8
 »بِه، من فضله«مثل  ؛کنند. عدم بیان صحیح حرکت کسره هنگام وقف فارسی تلفّظ می

صوت اماله صغري (صوتی میان  ،جاي صوت کسره (که عین صوت یاء است) که به
  شود. فتحه و کسره) آورده می
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از  برخیگاهی بر تلفظ که اي؛ بدین گونه  خلط بین تلفظ قرآنی و تلفظ لهجه -9
خصوص در  ی در حرف و بهکه در قرآن تفاوت الفاظ در زبانی شایع است، درحالی

 (در قرآن) ، الجمعه(در لهجه رایج) و خُمس (در قرآن) خُمس؛ مانند حرکت آمده است
(در لهجه رایج)، نَهراً (در قرآن)  و سحاب (در قرآن) ، سحاب(در لهجه رایج) و الجمعه

در راًو نَه) س (در قرآن) و القُدالقُد ،(الَ (در لهجه رایج)، سلهجه رایجاسرابتغَو) 42ء/ا (
بتغُوا، قَصصهم (در قرآن) و قصصهم (در لهجه رایج) و به همین سبب، ممکن است و الَ

  که یک قاري، ناخواسته به لهجه خود عمل کرده و لفظ قرآنی را اشتباه بخواند.
  

  اي لهجه (یا انحرافات) عاداتششم. 
، تمیم است) وقف که لهجه بنیل کاف خطاب مؤنث به شین در ی(تبد هکشکشمانند 

» أم«تعریف به » أل«(تبدیل  ه(کسر حرف مضارعه در لهجه قبیله بهراء)، طمطمانی هتلتل
 ه) و عنعنسعد و قضاعه بنینزد حمیر)، عجعجه (تبدیل یاء مشدد آخر کلمه به جیم 

ها گاهی ممکن است در  ه عین نزد تمیم). وجود این لهجه(تبدیل همزه نخست کلمه ب
  ش دور کند.ا تالوت قرآن تأثیر گذاشته و حرف را از صفات و مخرج اصلی

  

  زبانان عربتلفّظ و اداي  چگونگیهاي غیر عربی در  تأثیر زبان .هفتم
این تأثیرگذاري ممکن است به  اند. ترین عوامل ظهور لحن دانسته را از مهم این علت

اي  گونه به ،شود )در اینجا عربی(اي جدید و مستقل در یک زبان  مرور زمان به خلق لهجه
همچنان که لهجه  .هاي عربی شناخته شود که قواعد خاص خود را داشته و یکی از لهجه

رو  ازایناي است و پیش از ورود اعراب به آن سرزمین وجود نداشت.  مصري چنین لهجه
بان فارسی یا ترکی یا انگلیسی ، زبراي مثال ر سبب قبلی باشد.تواند داخل د این سبب می

خصوص در ابتداي آموزش قرائت قرآن، در نحوه تلفظ حروف و کلمات و  تی، بهراح به
 شود. نیز در لحن بیان یک قاري تأثیر زیاد گذاشته و موجب اشتباهاتی در آنها می

  

  جاورت حروف و حرکات و آواهام هشتم.
ف، هر یک داراي وضعیت خاصی از حیث صفات و مخارج از آنجا که حرو

نسبت به وضعیت حروف مجاور (که در برخی موارد هاي تولید) خود بوده که  (جایگاه
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کنند که  اي ظهور می گونه متقاربین و متباعدین باشند)، به ماثلین، متجانسین،تتوانند م می
نیاز به تعامل و  ،»و اقتصاد کوشی کم«بر اصل  موجب ثقل و سنگینی در بیان شده و بنا
آواشناسی و تابع قوانین آوایی  یحقیقتکنند و این،  رسیدن به حالتی متعادل و سلیس پیدا می

چند ، هراند تصریح کردهبدان هم گذشتگان و هم متأخرین از علماي زبان و قرائت  بوده و
ده است و گاهی ه شداري تن داد در احکام قرائت قرآن، گاهی به این حقیقت به شکل دامنه

شود، لحن نیست.  همه آنچه در اثر این تعامالت حاصل میرو  ازاین هاي خاص؛ در محدوده
شود و ادغام با غنه لحن شمرده  براي مثال نزدیکی نون ساکن به الم، به ادغام کامل منجر می

یست. لحن ندر الم ادغام با غنه  ،(مانند برخی طرق حفص) که نزد گروهی درحالی ،شود می
مجاز و نزد  بوعمرو)ا(مانند سوسی و  ها نزد روایتی یا قرائتی که برخی از ادغام همچنان

نیز مانند تفخیم الم که همه به تفخیم آن در الم  .باشد روایت و قرائت دیگر غیر مجاز می
شمارند، مگر ورش که در الم  اند و غیر آن را لحن می جالله ماقبل مفتوح یا مضموم رفته

؛ مانند قرار گیرد جز ضاد)ه مفتوح یا ساکن (ب ر کلی اگر قبل از آن حروف اطباقطو به
 شمارد. الصلوه و الطالق، به تفخیم رفته و عدم تفخیم را لحن می

همچنین باید دقت کرد که امکان حذف تمام تأثیرات و تعامالت فیمابین حروف و 
ون ممکن است منجر به ؛ چبر عرف بیانی وجود ندارد و بنا در عملحرکات مجاور 

ر حفظ این تأثیرات د ،بلکه آنچه مهم است .نوعی بیان غیر عادي و غیر متعارف شود
که گاهی از قرائت و است خصوص قرائت قرآن  حد مطلوب و عرف زبان عربی و به

  . کند قرائت و روایتی دیگر فرق می روایتی به
فرایندهاي « ،هاي ناشی از آن جلوههاي آوایی و تظاهرات و  به تأثیرگذاري و تأثیرپذیري

 اند: طور کلی چهار دسته شود و به گفته می» هر التعاملیهالظوا«یا » تعامالت األصوات« ،»واجی
همگونی (همانندي، مماثله، تماثل، اتباع، تجانس، جذب،  سازي: همگون - 1

مجاورت بر اثر  ها گاهی تلفظ یکی از واجآن، به موجب که اي است  همگونگري) پدیده
یک یا بعضی  ،بر روي محور همنشینی تغییر کند و به عبارتی دیگر، آوایی ،با واج دیگر

 :در دو نوع باشد تواند هاي آوایی دیگر را گرفته و بدان شبیه شود و می از ویژگی
 ثْیله«مانند ادغام ذال در ثاء در  ؛الف) کلی (اگر منجر به همانندي کامل شود)

چون در ابتدا مستلزم بدل شدن حرف اول به  ؛کن در یاء و واویا ادغام نون سا »ذلک
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و  »منْ ربکم«و ادغام نون در راء در  »الشّمس«و ادغام الم در شین در  ،حرف دوم است
 ادغام تاء در دال و مانند آن. 

یا  »انبیاء«مثل نون ساکن در  ؛ب) جزئی (ناقص، اگر منجر به همانندي کامل نشود)
که بر اثر مجهور شدن  »یصدر«و  »أصغر« در، اشمام به زاء در صاد نزد حروف مابقی

  .باشد صاد به تأثیر از غین و دال می
  : باشد زیرتواند یکی از سه نوع  می و نیز

، رجعی (به عربی)، مدبر (به )گرا، توقّعی (به عربی رونده، پس الف) پسرو (پس
مانند  ؛د و اولی تغییر کند)عربی)، وقتی که از دو صامت همنشین، دومی ثابت باش

اگر فاءالفعل آن (که پیش از آن قرار  ،مانند ابدال تاء باب افتعال به طاءنیز  .هاي باال مثال
، و مانند ادغام تاء باب تفعل و »اصتبر«از  »اصطبر«دارد) یکی از حروف اطباق باشد: 

ت، ط، ز، س، ص، اگر یکی از حروف جلوي زبان، یعنی د،  ،الفعل آن دوتفاعل در فاء
، و مانند ابدال »تدارکوا«از  »ادارکوا«، »تثاقلتم«از  »اثّاقلتم«ث، ذ، ظ، ض، ش، ج، باشد: 

از  »بصطه«، »صراط از سراط«: باشد میاگر مابعد آن یکی از حروف تفخ ،سین به صاد
 و نیز ادغام الم از الف و الم تعریف در حروف شمسی. ،»مسیطر«از  »مصیطر«، »بسطه«

گرا، اتباعی (به عربی)، تقدمی (به عربی)، مقبل (به  رونده، پیش ) پیشرو (پیشب
مانند ابدال  ؛عربی)، وقتی که از دو صامت همنشین، اولی ثابت باشد و دومی تغییر کند)

بوده  »مذْتکر«در اصل از  »مدکر«الفعل دال، ذال یا زاء باشد: اگر فاء ،تاء باب افتعل به دال
  .»المتْدثِّر«از  »المدثِّر«، »ازتجر«از  »ازدجِر«اند،  دال بدل شده هب ،م هر دواادغکه پس از 

مانند  ؛ج) مضاعف (وقتی که آواي مورد نظر تحت تأثیر دو آواي دو طرف باشد)
 . آنبه جهت کسره دو طرف  »فرقٍ«ترقیق راء در 

ی در مجاورت کنند، به همگون ن از حیث آواهایی که در یکدیگر اثر مییهمچن
و همگونی با فاصله  ،هاي باال مانند مثال ،(وقتی آواهاي مجاور هم بر هم تأثیر بگذارند)

به  »مصر«مانند ترقیق راء  ،گذارند) (مباعده؛ وقتی که دو آوا دور از هم بر هم تأثیر می
 شود.  سبب کسره میم، تقسیم می

االفتراق، المخالفه، التخالف، (ناهمانندي، دژسان گردانی، دگرگونی، ناهمگونی  - 2
از هم و متفاوت شدن  دور شدن حروف همانند ،التغایر، التباین): عکس پدیده باال و آن
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باشد. این پدیده داراي انواع پیشرو، پسرو و نیز با مجاورت، مانند دادن  نسبت به هم می
یکی از  مد غیر طبیعی به سبب مجاورت با اسباب مد (همزه، سکون و تشدید)، ابدال

» إیال و ال ذمه« یا قرائت منسوب به عکرمه: ،شود می »إیما«که  »إما«دو میم به یاء در 
در که » تمطّی«و ، »لظظ«در اصل از که » تلظّی«و » لظی«و مانند » اًإلّ«جاي  ) به8(توبه/

ند مان ؛و با فاصله (مباعده) ،باشند (ابدال یکی از مثلین به حرف لین) می» مطّط«اصل از 
 شود، است. ابدال دال به نون در بغداد که بغدان گفته می

مجاور یا با  يناشی از تأثیرات آواها ،البته تمام تغییرات حاصل بر آوا در زبان عربی
سکت در ساکن قبل  نو، همچباشد میعوامل معنوي ناشی از بلکه گاهی  ،فاصله نیست

در قرائت حمزه و غیره،  هاي چهارگانه روایت حفص، مد معنوي از همزه یا سکت
  . حذف یاء از آخر کلمه به جهت هماهنگی فواصل یا تخفیف و...

 د،ماند (ح لحن خفی شمرده ءموارد تأثیرگذاري حروف مجاور را جز ،برخی
-179، اند (قرطبی شائبه گفته را ) و این تأثیرگذاري182-179، قرطبی ؛342الدراسات، 

جهر و  از: شوند، عبارتند ه (آلودگی، آمیختگی) میصفاتی که منجر به این شائب .)182
خصوص در  به ،همس در یکدیگر، اطباق و انفتاح در یکدیگر، غنه در حروف دیگر

خصوص در تجوید  به ،در مواضع دیگررا ها  هاي این نوع شائبه حرف الم و راء. مثال
   .اند کردهحروف ذکر 

  

  مصحف الخط رسم نهم.
  باشد: این علت به اشکال زیر می

بدین گونه که  ؛ی دو کلمه با تفاوت لفظی و شهرت کاربردي یکیالخط رسمتشابه  - 1
خصوص با توجه به  ، بهالخط رسمدر قرآن، گاهی کلماتی با دو تلفّظ و معنا، اما با یک 

وجود دارند که معموالً یکی از آنها از حیث لفظ و معنا، نسبت  اولیه مصاحف الخط رسم
است و گاهی قاریان به توهم یا به عادت لفظ مشهور، لفظ غیر مشهور  تر به دیگري شایع

مورد نخست  ،که در بیشتر آنهازیر مانند موارد  ؛خوانند را به همان شکل لفظ مشهور می
رجِلک (سوارانت) و ؛ مانند شود مشهورتر بوده و معموالً مورد دوم بدان اشتباه می

بِرِجض (تخلی(به پاهایت)، ب ضاءکییدها)، سف :م شترمرغ یا مروارید) و بیض (جمع ب
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ها)،  بِیع (کلیساها یا کنیسهو  فروش)ضَعف (سستی) و ضعف (دوچندان)، بیع (خریدو
ها) و زبر  ذَنوب (مکیال)، زبر (کتابو  وح (رحمت)، ذُنوب (گناهان)رو  روح (جبرئیل)

  (زندگی).  الحیوانانور) و (ج (قطعات از آهن و مانند آن)، الحیوان
در ) (10(فتح/ }یه اللّهلَع{ ؛ مانندی و استثناءات یک روایتالخط رسمتشابه  -2

ممکن است با  که ضمه اصل در حرکت هاء ضمیر غائب مفرد مذکر)روایت حفص، 
»اشتباه شود،  ،تلفظ رایج استکه » علیه}و (در قرائت حفص) )63کهف/( }ما أنسانیه 

تواند  اشتباه شود. این علت می ،کن است به کسر هاء ضمیر که تلفظ رایج استکه مم
  علت دانش قاري باشد.در داخل 
مانند نوشتن واو در آخر کلمه و نوشتن کلمه  ؛مصاحف الخط رسمعدم دقت در  -3

 ماند. ، آن واو، پنهان میاي که گاهی بر خواننده گونه بعد از آن در اول سطر بعدي، به
 »أیاًما« صورت ) که در برخی از مصاحف به110راء/(اس }وادعأَیاً ما تَ{ مانند همچنین

  شود. اشتباه می» أیاماً«نوشته شده و با 
  

  دن لفظ کلمهسخت بودهم. 
  که خود اسبابی دارد: 

زبان. براي  خصوص عرب به ،کلمه براي خوانندهبا یا کم کار داشتن ناآشنا بودن  -1
است. اما باید متذکر شد که برخی از قرآنی، جدید و ناآشن تمام کلمات ،غیر عرب

ممکن است یک قاري با رو  ازاینکاربرد کم بلکه یک بار در قرآن دارند،  ،کلمات قرآنی
هاي مدیدي به کلمات برخورد نکرده باشد و  تمام تبحري که در قرائت دارد، مدت

نیز این  زبان ي قاریان عربتلقی شود. برااي جدید و ناآشنا  براي او در حکم کلمه
)، 26(احزاب/ »صیاصیهِم«)، 22(ابراهیم/ »بِمصرِخکم« ؛ مانندحالت محتمل است

»کیرُق93إسراء/» (ل( ،»ِّجِلالس انبیا» کَطَی)/104ء(.  
)، 28(هود/ »أَنُلْزِمکُموها«)، 137(بقره/ »اهللا سیکْفیکَهم« طوالنی بودن کلمه: -2

»قَیفَأَس22(حجر/ »ناکُموه ،(»َضوننْغیاسراء/ »فَس)51 ،(»نُفسیرُسلْ هلیلیل/ »ريس)7.(  
  ».السجن صاحبیِ«وه قرار گرفتنِ حرکات: نح -3
 }اعشَرَ و م ۀَتسع{هفت فتحه)،  (کالً }اًوکَبأَحد عشَرَ کَ{ مانند :حرکاتتوالی  -4

إنّا { (پنج فتحه)، »و یذَرك، لَفَسدتا«به قول قدما)، (هفت فتحه با احتساب فتحه در میم 
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(چهار ضمه و اگر میم  »رسلُهم« )،25(ابراهیم/ }تُؤْتی أُکُلَها{)، 51(غافر/ }لَنَنْصرُ رسلَنا
زبان ایجاد کند و  نیز اشباع به ضم شود، پنج ضمه). این تکرار ممکن است نوعی لکنت

  ن کافی داشت.در ادا، دقّت و تمریباید 
 }أتعدانَنی أن أُخْرَج{)، 39(ص/ »منُنْاف«؛ مانند توالی دو حرف مثلین -5

  ).48(هود/ }أُممٍ ممنْ معک و أُمم  و على{)، 21(شعراء/ }منکُم رترَفَفَ{)، 17(احقاف/
نوین را که ممکن است ت »اجتُثَّت ۀٍخبیث«، »سواء الْعاکف«رفع التقاي ساکنین، مثل  -6

 یا میان دو ساکن جمع گردد.  ،حرکت داده شود ،ساکن و همزه وصل مابعد مانند همزه قطع
  .شود وقتی که از آن ابتدا می ،روش حرکت دادن همزه وصل -7

  

  شیوه قرائت قاري یازدهم.
شوند،  از آنجا که قاریان قرآن خواسته و ناخواسته داراي سبک قرائتی خاصی می

  ؛ مانند:هایی گردد خاص در قرائت قرآن منجر به آسیب ممکن است این سبک
لحن (مقامات موسیقی) و اجراي کارهاي صوتی و لحنی که صوت و قرائت با  - 1

اي قرآن بدون  قرائت حرفه شود. از آنجا که منجر به اشتباه در صفات برخی از حروف می
مسلمانان از  ست،ا جذاب و غیر  نمکمغیر  ،الحان موسیقیهاي صوتی و  تکنیکاعمال 

ذوق و که ضمن این. اند باز براي رونق امر استماع قرآن، از این دو عنصر بهره جستهدیر
در سطح قرائت رو  ازاینسوي موسیقی گرایش دارد.  به ها طبع آدمی در این گونه خواندن

 .مطلوب است دو عنصر وجود ندارد، بلکه کمال آناین دو امکان حذف نه تنها  ،اي حرفه
ا افراط در اهتمام به این دو عنصر و اولویت دادن به آنها منجر به اخالل در امر لفظ و ام

در مرتبه  صوت و لحناعمال  ،ينظراز لحاظ چند که . به عبارت دیگر، هرگردد معنا می
ا ام ،باشد تکمیل دیگر مبانی قرائت و رعایت آنها می از آخر از عناصر قرائت قرآن و پس

و تقدیم و تأخیر  امکان نداردت دارد که کمال و رونق قرائت بدون آن چنان اهمی عمالً
  بلکه گاهی بر آن غلبه دارد.بوده، پذیر ن امکان ،آن نسبت به دیگر عناصر قرائت

با ذکر  ،ابن الجزري از قاریان آشنا به مقامات و الحان با صداهاي نیکو یاد کرده است
که صداي خوش نداشته را قرائت و ادا و لحن  این نکته که مردم، قاریان آشنا به ظرایف

صداي آشنا بر الحان و مقامات که قواعد تجوید  بر قاریان خوش ،و بر الحان مسلط نبودند
این سخن بر  ).1/212 (ابن الجزري، النشر، دهند کنند، ترجیح می و اتقان را رعایت نمی
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تسلّط و مهارت در بیان و ، قت داللت دارد که در قرائت قرآن پیش از همه چیزاین حقی
 جویدي و معانی قرآنی و عرف زبانیبر قواعد ت بنا ،اداي صحیح حرکت، لفظ و جمله

باز در خصوص قرائت قرآن به صوت و هایی که از دیر و با وجود مخالفت اهمیت دارد
هاي دور، بسیاري از علما و  لحن توسط برخی صورت گرفته است، اما همچنان از گذشته

را قرائت به الحان که منقول است)،  مسعود (همچنان عباس و ابن ابه، مانند ابنبلکه صح
، گفته شده (حصريو  )35سعید، ( دانستند میمجاز آن، قرائت از حد عدم خروج شرط  به

از تطویل مد (یا نقصان در آن  زیادت موجب که کرد کاري قرآن قرائت در نباید) 43- 41
ها یا کم آوردن  تاه کردن بیش از حد مقرّر، مبالغه در غنّهکو ،بیش از حد مقرّر یا برعکس

حرام بوده و  اًگردد و این شرع  )آنها، اشباع فتحه به الف، کسره به یاء، ضمه به واو و...
که اصول و قواعد تجوید و وقف و ابتدا و شأن و قداست مگر آن ،باید از آن پرهیز کرد

 رادي ندارد.قرآن نیز رعایت شود که در این صورت، ای
معناي آهنگ و نغمه  خواندن به لحون اهل فسق و فجور (ظاهراً لحن در اینجا به -2

 ،گفته شده مرادکه ( شود مید تغنّی و اشعار سروده یاصواتی که بدان قصایا  ،است)
که قطعاً چنین نظري اکنون قابل قبول نخواهد بود و شامل هفت  همان هفت لحن است

، (با چهچهه) دار انگیز و ترجیع قرائت به الحان طرب( طریبود)، تلحن مطلقاً نخواهد ب
 .)چنین تطریبی اگر از روي طبع و غیر تصنّعی باشد، ایرادي ندارد اند که  هر چند گفته

قرائتی مانند افراد در ( نقر حروفمانند خواندن به  ؛خواندن به اشکال غیر فصیح - 3
کت شود در جایی که سکت اي که مانند س ونهگ به( تقطیع ،)حال دعوا و مشاجره کننده

تنطّع و  ،)اظهار شوند خصوص در نون و میم ساکن به قصد مبالغه در بیان آنها ندارد، به
وسواس و اسراف و مبالغه صورت  ،اي که در اداي حروف و حرکات گونه به( تعسف

جود بازي کردن با صوت و کشیدن حروف مد (بدون و( ترقیص)، خلط و مزج، گیرد
بر  ،»أنعمت«در که بردن سریع و شدید صوت؛ مانند آن پایین و باال(تمطیط  )،سبب مد

که قصد سکت بر ساکن یا این ،باال ببرد »عین«صدا را پایین آورده و ناگهان در  »نون«
ترك صوت ( تحزین)، گردد با حرکت از آن جدا می ،اما به ناگاه و به شتاب ،کند می

ست از خشوع به گریه افتد. از ف در صوت گریه؛ گویی قرار امعمولی در قرائت و تکلّ
از صدایش لرزاندن صدا همچون کسی که ( ترعید)، که به جهت ریا نهی شده استاین
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؛ بدین گونه که بخشی جمعی مانند تواشیح هقرائتی دست( تحریف)، لرزد میسرما یا از درد 
ئت قطع شده و برخی، بعض گیرد، سپس قرا جمعی صورت می هصورت دست از قرائت به

از آن توسط یکی از افراد یا بخشی  ،قرائت را ادامه داده و برخی دیگر، بعض دیگر آن را
همچون ( لوك )،شود و سپس بخشی از آن توسط یکی دیگر و... خوانی می گروه تک

بدین گونه که حروف  ؛تالوت کردن و زبان را شل نمودنحال  یا تنبل و بیافراد مست 
اي که صداي  گونه ، بهدر همزو افراط ( مبالغه)، جویده و درهم برهم ادا شوندجویده 

و  و حرکات کوتاه مدمقدار مد حروف قلقله، تفخیم، ترقیق، و در ، تهوع ایجاد شود
غنچه نکردن  مانند ؛)، تساهل (در اداي حروف و حرکات از حیث صفات و مخارجغیره

باز دو لب هنگام اداي حرف مکسور و ن نشکانددو لب هنگام اداي حرف مضموم و 
و کم یا زیاد کردن صفت رخوت یا شدت، تغییر  دو لب هنگام اداي حرف مفتوح نکردن

شود یا بر آن  حروفی که بدان شروع می (در حذف..)، .صفت جهر به همس یا بالعکس، 
ایت معناي شتاب در خواندن بدون رع ظاهراً به، مانند هذّ شعر( هذّ)، گردد وقف می

معناي هذّ است)، اشراب  سیار شتابان خواندن که ظاهراً هم(ب هذرمه)، است احکام تجوید
مانند اداي سین شبیه به زاء در  ؛دیگر، در غیر موارد منقول دادن اوصاف حرفی به حرف(

  ).ها در تلفظ برخی حروف و تبدیل الف مسجد، غنچه کردن لب
نی که منجر به اشتباه در اعمال هاي طوال نفس خواندن عبارت تکلف در یک -4

و جلوگیري از  مشهورترین آن، نفس کشیدن در سکت شود که احکام تجویدي می
 .است رخوت برخی حروفی چون فاء و هاء

از  تفریط و اهمال در بیان یک حرف یا حرکت ،افراط و تکلّف یا بالعکس -5
   :مانند ؛ی حرکات و حروفیحیث صفات و مخارج حروف و خروج از عرف ادا

شروع  واو مضمومعدم اظهار ضمه که بیشتر وقتی است که از  -1 در حرکات: الف)
یا پس  ،»السبع، بیوتکم«گیرند:  کنار هم قرار می ضمه، یا دو »وجوههم، وجدکم«شود: 
 ،مه، یا پس از ض»و اللّه یعلم و أَنتم ال تعلمون، نعبد و إیاك«واو متحرك بیاید:  ،از آن

عدم بیان کسره یا  -2 ».کُنْتُم، ءامنتُم«شود:  ساکن واقع شود که متمایل به فتحه ادا می
ساکن قرار  ،آن به فتحه که بیشتر وقتی است که پس از آن نزدیک کردناختالس آن یا 

، (هر دو حالت را دارد) »مالک یومِ الدین« :بیاید، یا پس از آن یاء متحرك »اهدنا«گیرد: 
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منْکُم، «شود:  یا پس از آن ساکن قرار گیرد که متمایل به فتحه ادا می ،»فی األرضِ یعلم«
خصوص اگر حرف  که پس از آن فتحه قرار گیرد، به وقتی ،عدم بیان فتحه -3 ».أُمتِّعکُنَّ

  .زیاد یا کم کشیدن حرکات کشیده -4 ».، أَبقَاًتَبع«دوم، حرف قلقله باشد: 
عدم بیان شدت در همزه، باء،  .طاء، قاف ،عدم بیان جهر در جیم ف:در حروب) 

مبالغه در حروف  . ، یاء، سین، ...عدم بیان رخوت در ذال، زاء .تاء، کاف ،جیم، قاف
قلقله حروف بدون قلقله:  ».ادخُلوا، الصبح، الخَبء«قلقله به سمت ضمه یا کسره: 

  .»أَغْرَقْنا، بِنُصبٍ، اعلَموا«
این که اسراع و ابطاء و عدم توازن در اداي آن دو است. در حروف و حرکات  ج)

حرکات دیگر ا در ام ،گیرد در حرکت آخر کلمه صورت می ها معموالً ها و اسراع اختالس
که  هخصوص در اول کلم به ،نیز امکان اختالس و اسراع در حرکت وجود دارد هاین کلم

  شود.  ادا میتر  سریع ،به دور قرائتگاهی یک یا دو حرف و حرکت نسبت 
  

  لحن بیانآشنایی به نا دوازدهم.
، نواخت (نزد برخی)، تنغیم، Intonationبیان (یا گفتار یا کالم)،  ،لحن (یا آهنگ)

یا تعبیرات  Melodyالتَّنَوعات الموسیقیه، نغمه (نزد برخی)، النغم موسیقی کالم،  ،وینلْتَ
بیرات و تعابیر، نزد قاریان ایرانی شایع است)، که تغییرات (تعابیر) (دو اصطالح تع

ست، ا یعنی جمله، براي رساندن معانی گوناگون آن ،زیروبمی صدا در گفتار پیوسته
توان آن را آهنگ و موسیقی عبارتی دانست که تحت تأثیر حالت نفسانی  که می همچنان

سؤالی، تعجبی، خبري، و احساسی آدمی قرار گرفته است؛ یعنی خواندن به صورت 
یا القاي مفهوم مدح، ذم، خشم، خشنودي، هشدار، ترغیب، تأکید، تمسخر،  ،...و ییندا

 طلبد. ها را می دهشت، حزن، طرب یا حالت معمولی در جاهایی که این لحن
ط تنگاتنگی با تکیه دارد. از سوي دیگر، تر گفته شد، تنغیم ارتبا پیش که همچنان

هاي بیان  شناخت زبان عربی و اسلوب مندنیاز هاي تنغیم و لحن طرف کردن اشکاالتبر
محوریت خاصی دارد و صرف آموختن از در این مهم، آن است و امر مشافهه و تلقی 

گویی که متن قرآنی بدون نقطه  ؛کند مصحف بدون تلقی از استادي متبحر، کفایت نمی
. ضمن کندگذاري  حرکت نقطه وا آن ر ،بر اجتهاد خود بناقاري و باشد و حرکات 

این  طلبد. که این امر، دقت، حساسیت و تشخیص شنیداري بسیاري از متعلّم میاین
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دهد و الزم به تذکر است که برخی از این اشکال، از  رخ میزیر لحن به اشکال 
  .باز نزد قاریان شناخته شده بودباشند که از دیر و مزج کلمات می مصادیق خلط

  که خود چند پیامد دارد: :هاي صوتی ها یا تکیه عدم رعایت آکسان -1
آب معناي  (سقی از سقایت به »ماهقی لَسفَ«؛ مانند تبدیل دو کلمه به یک کلمه الف)

(قسی  »مهوبلُت قُسقَفَ«معناي فسق و فجور کردند آن دو)،  داد، تبدیل به فسقا از فسق به
معناي از تخم خارج  به قست شد، تبدیل به فسقت از فَمعناي پس سخ از قساوت به

معناي  س دید، تبدیل به فترا از فترت بهمعناي پ (تري از رؤیت به »ذیني الَّرَتَفَ«، شد)
تید، تبدیل به معناي پس بیف (وقع از وقوع به »هوا لَعقَفَ«، حال شدند آن دو) سست و بی

بینی،  معناي می به(تري از رؤیت  »و تَري«، معناي چشم را درآورند) فقعوا از فَقْع به
(مضی از  »ضیو م«، معناي ترساندند آن دو یا ستم کردند آن دو) ترا از وتْر بهتبدیل به و

 »و کَفی«، معناي درخشیدند آن دو) ومضا از ومض بهبه معناي رفت، تبدیل  مضی به
 معناي روان شدند آن یت کرد، تبدیل به وکفا از وکف بهمعناي کفا (کفی از کفایت به

ف، به (که در حقیقت، از حالت عطف خارج شده و با حرف عط (وزِنوا) »و زِنوا«، دو)
تبدیل به یک کلمه (که  »لَفی، لَمنَ، لَذو، لَإلی« شود) و نیز یک کلمه مستقل تبدیل می

تکیه بر حرف همزه، دو کلمه مزج شده و به  که در صورت بديِ »ساء لهم«)، شود می
 .شود جاي إساءه، تبدیل می ءله (سؤال کردن) بهسامه از باب میک کل
، وسعت (و سعت)، فجعلَنا (تبدیل به فجع لنا)؛ مانند تبدیل یک کلمه به دو کلمه ب)

مگر ، لَمع (مع به معناي همراه، تبدیل به لمع از لمعان به معناي درخشید)، )ۀًهی(ال  ۀًهیال
  شوند. طی به صورت منفصل خوانده میرغم اتصال خ بهیومئذ و حینَئذ که 

و خروج از  افول کردن به (تبدیل »یعلم أَفَال« خروج از ساختار نحوي و صرفی: - 2
تبدیل به دو ، 181ه/(بقر »فمن بدلَه«، ، لو التأتون)15(کهف/ »لوال تأتون«جمله سؤالی)، 

(لَه دغروب کرد، کلمه: ب) َأَفَل ،( ا أَفَلَ قالَ{ازلین فَلَمالْآف بانعا } ال أُح)/به صورت أ76م ، 
، )شان : داراییمالهم، 154ء/نسا( }لمن عم ها لَهم بِم{)، و فَلَ خوانده شود )همزه استفهام(

قال ربی (مبتدا) أعلم... (خبر و ضمیر  جاي ، که به188(شعراء/ }قالَ ربی أَعلَم بِما تَعملُونَ{
ا یألفَ و{،  شود) خوانده می )مقول عنه) أعلم (فاعلقال ربی ( صورت به، گردد) به رب برمی

  (أ ضاءلهم). )20ه/بقر» (مهلَ أضاء«)، و ألف یاسیدها، 25(یوسف/ }سیدها
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نافیه » ما«معناي الذي) و  موصوله (به» ما«مانند  :»ما«تمییز بین انواع عدم  -3
و ما أَرسلْناك إِالَّ {(نافیه)،  )8ه/(بقر } و ما هم بِمؤْمنین{ مثلتعجبیه، » ما«معناي ال)،  (به

 } و الَّذینَ یؤْمنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیک و ما أُنْزِلَ منْ قَبلک{(نافیه)،  )107انبیاء/( }رحمۀً للْعالَمینَ
  .(موصوله) )4(بقره/
 } فَال خَوف علَیهِم و ال هم یحزَنُون{ مثل :نافیه» ال«ناهیه و » ال«تمییز بین عدم  -4

  .(ناهیه) )31روم/( } و ال تَکُونُوا منَ الْمشْرِکین{(نافیه)،  )38بقره/(
که برخی این دو ضمیر را در  :ضمیر متصل» هم«ضمیر منفصل و » هم«خلط میان  -5

دومی گاهی به  و م هاءکه اولی همیشه به ض درحالی ،خوانند هر حالی به ضم هاء می
و إِذا { )،5(بقره/ } أُولئک هم الْمفْلحون{ ؛ مانندشود خوانده می به کسرضم و گاهی 

و الَّذینَ آمنُوا و اتَّبعتْهم ذُریتُهم بِإیمانٍ أَلْحقْنا { ) و3(مطففین/ } کالُوهم أَو وزنُوهم یخْسرُون
   ).21(طور/ } بِهِم ذُریتَهم

  
  گیري نتیجه

در طول تاریخ بلند آموزش و قرائت قرآن، دانشمندان نسبت به صحت قرائت قرآن 
بر اساس احکام و قواعد تجوید و تفسیر و معناي قرآن متجلی در وقف و ابتدا و لحن 

 ،هاي بسزایی داشته و تجارب خود را در کتبی مستقل و ضمن مباحث مرتبط بیان، دقت
هاي مختلف آن، از حیث تعریف و انواع و نیز  در آورده و لحن را از جنبه به نگارش

اند و در این راستا، اسباب و علل و نیز  اسباب و علل، شناسایی و مورد مداقه قرار داده
مانند عدم آشنایی قاري به احکام تجوید،  ؛اند مصادیق بسیاري را کشف و ذکر نموده

ن، لحن بیان و تنغیم و نیز صعوبت ذاتی الفاظ مباحث صرف و نحو، علم تفسیر قرآ
م ضبط آن و ... که کالً در دو سبب یقرآن و عال الخط رسمهاي خاص  قرآنی، ویژگی

  باشد.  بندي می درونی و بیرونی قابل جمع کلی
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  نوشت: پی
شویم که تحت عنوان لحن خفی و جلی در قرائت قرآن، مطلبی در کتب فقهی  متذکر می. 1

باشد که عموماً گفته  صرفاً لحن در قرائت واجب در نماز می ،آنچه آمده .است مطرح نشده
شود؛ خواه معنا را تغییر دهد یا  شود در صورت تعمد، هر نوع لحنی موجب بطالن نماز می می

  )2/148(حلی،  .ندهد
  

  :منابع و مآخذ
، ى حسین البوابتحقیق: الدکتور عل، التمهید فی علم التجوید ؛ابن الجزري، محمد بن محمد .1

 .ق1405مکتبۀ المعارف، ریاض، 

 األزهریۀ المکتبۀ قاهره، ،الجزریۀ متن شرح الندیۀ الروضۀ ؛ـ ــــــــــــــــــــــ .2
 .ق1422 للتراث،

  .تا بیچاپخانه مصطفی محمد، تهران، ، النشر فی القراءات العشر ؛ ــــــــــــــــــــــ .3
  .ق1405، قم، نشر أدب الحوزة، ربالع لسان ؛منظور، محمد بن مکرم ابن .4
 تا. بیاألنجلو المصریه،  ۀ، قاهره، مکتبفی اللهجات العربیه ؛أنیس، ابراهیم .5

(ترجمه: المقتبس محمد سالم محیسن)،  هاي قرآنی تئهاي عربی در قرا لهجه ؛بستانی، قاسم .6
  ش.1386اهواز، دانشگاه شهید چمران، 

فی الخطأ أثناء تعلّم القرآن  ۀأسباب وقوع الطلب بیان بعض ؛تویجري، عبداهللا بن عبدالعزیز .7
  .ق1424، ریاض، اإلدارة العامۀ للتربیۀ و التعلیم، الکریم

 سسهؤم قم، ،طناحی محمد محمود :تحقیق ،األثر و الحدیث غریب فی النهایۀ ؛اثیر ابنجزري،  .8
  .ش1367 اسماعیلیان، مطبوعاتی

 ۀمکتبجا،  بیمحمد طلحه بالل منیار،  :ق، تحقیالقرآن ئۀاحکام قرا ؛حصري، محمود خلیل .9
  م.1999، المکیه

یروت، دار ، باألداء و علم القراءات فن أشهر المصطلحات فی ؛حمد محمود عبدالسمیعاحفیان،  .10
  .ق1422الکتب العلمیه، 
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  .ق1422، عمان، دار عمار، أبحاث فی علم التجوید ؛حمد، غانم قَدوري .11
  .ق1424عمان، دار عمار، ، تیۀ عند علماء التجویدالدراسات الصو ؛ ــــــــــــــ .12
  ق.1410سماعیلیان، ا همؤسسقم، ، نهایۀ اإلحکام ؛حلی، حسن بن یوسف .13
، بغداد، الدکتور غانم قدوري حمد :قیحقت، التحدید فی اإلتقان والتجوید ؛عثمان بن سعیددانی،  .14

 .ق1407، مکتبۀ دار األنبار

 م.1979، بیروت، دار صادر، ۀأساس البالغ ؛زمخشرى، محمود بن عمر  .15

  ش.1369، مشهد، نشر نما، شناسی فرهنگ اصطالحات زبان ؛ساغروانیان، سید جلیل .16
  م.1970 والنشر، للتألیف العامۀ المصریۀ ، مصر، الهیئۀبالقرآن التغنی ؛سعید، لبیب .17
 .ق1408االسالمیه،  ۀ، اردن، المکتبالعقد المفید فی علم التجوید ؛سیف، صالح صالح .18

  .ش1375 نا، بی تهران، ،البحرین مجمع ؛محمد بن فخرالدین حی،طری .19
  .ق1403جا، دارالتقوي للنشر و التوزیع،  ، بیتیسیر الرّحمن فی تجوید القرآن ؛عبدالحمید، سعاد .20
، اردن، وزارت االوقاف و أسالیب التعلیم عند القرّاء و المقرئین ؛عقرباوي، زیدان محمود سالمه .21

 .ق1417سالمیه، ون و المقدسات االالشؤ

دار الغوثانی دمشق، ، الجزریه ۀفی شرح المقدم ۀالمنَح الفکری ؛قاري، علی بن محمد سلطان .22
  . ق1432، للدراسات القرآنیۀ

  .ق1423طنطا، دار الضیاء،  ،الکتاب المبین ةزاد المقرئین اثناء تالو ؛قرش، جمال بن ابراهیم .23
  م.2000، اردن، دار عمار، دالموضح فی التجوی ؛قرطبی، عبدالوهاب بن محمد .24
  تا. ا، بین جا، بی بی، القارئ إلی تجوید کالم البارئ ۀهدای ؛مرصفی، عبدالفتاح .25
، دمشق، دار المعارف ةو تحقیق لفظ التالو ئۀلتجوید القرا ۀالرعای ؛ابن أبی طالبمکی،  .26

 م.1973للطباعه، 

  .ق1423دارالکتب العلمیۀ، روت، بی،  نهایۀ القول المفید فی علم تجوید القرآن ؛نصر، محمد مکی .27


