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 چکیده

و قاریان  ی قرآن که مورد توجه جدیخوانبای و زی تغنّی از ارکان اصلیکیامروزه 
مانند  ثرؤ مهایلفهؤ مگری کنار د دریدی تجونی قوانیری است، به کارگشانیمخاطبان ا

 یی، روا ـیخی تاریقرائن. است در تالوت قرآن »وقف و وصل« تی و رعا»لحن  و  صوت«
 گاهجای با رابطه در اما انده قرار داددیی مورد تاقرآن را در قرائت ی صوتیبرد هنرهارکا

 با ،اهل سنت ژهیوه  بای،عده. ن، اختالف نظر استآ قری در خوشخوانیدیاحکام تجو
 گوناگون، چه اختالف های  ئت به قرابخشی، با قداست» احرفةسبع« ثیحد  برهیتک

 گوناگون های دورهکه در   ـ)یدیاحکام تجو(  چه اصول قرائت و) الحروف فرش( الفاظ
. اند  دانسته)ص(امبری پمی تعالزبرگرفته ا را  ها  آن ـ بوده استیمشهور جارقاریان بر زبان 

 ،یدی قواعد تجوۀکه عمددهد  می نشان یمصداق  ویخی تارهاییبررس ش با پژوهنیا
 توانی و نم استافتهی قداست جی بوده و به تدری عربهای همچون لهجهی عواملۀدیزائ
  .قائل شدی  شرعگاهی جاو مداماله ، ن آن همچون ادغام، فتحی اغلب قوانیبرا
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 مقدمه. ١
 به ساختاری از حروف عربی )ص(قرآن کتابی است وحیانی که با بیان شفاهی پیامبر

تبدیل گردیده است و بدیهی است برای فهم ابتدایی و صیانت از آن، ناگزیر بایستی ادای 
 وجوب تالوت درست و حرمت .درستی بشناسیمصحیح حروف و واژگان عربی را به 

 قرآن، قولی است که جملگی مسلمانان در طـول تـاریخ بـر آن تـالوت نادرست
 و )ص( بنابراین معیار صحت در اداي حروف و واژگان قرآن، منتسب به پیامبر.دانـ بـوده

 اداي حرفي یا )ص(کیفیت تلفظ ایشان است؛ به این معنا که چنانچه از جانب پیامبر
ده باشد، پیروي و متابعت از آن اي بر خالف استعمال عرفي اهل زبان روایت ش واژه

 .زیرا اصل موضوع در قرائت قرآن، تلفظ شارع است نمایدضروري مي
های مخصوص به خود ارائه  قبل از آنکه تجوید به صورت دانش مستقل و در کتاب

های خود به شکل پراکنده به طرح مباحث  گردد، علمای نحو، لغت و قرائت در کتاب
پرداختند اما به تدریج، مباحث این علم، در ها میوصاف آنمربوط به ادای کلمات و ا

ای یافت و به صورت علمی مستقل مطرح  میان مباحث ادبی و قرائات جایگاه ویژه
هدف از نگارش این مقاله پس از بررسی لغوی، اصطالحی و روایی مفهوم . گردید
 و ارکان ترتیل و تأثیر ، واکاوی تاریخی و ارتباط بین تجوید»تجوید«و » تغنّی«های  واژه

ها در ساختار تجویدی کلمات است و در نهایت با بررسی حدیث سبعة احرف پاسخ  لهجه
ای ای وحیانی داشته و یا پدیدهبه این پرسش است که آیا احکام علم تجوید سرچشمه

 های پسین؟ در سده است متأخر
 
 پیشینۀ تحقیق. ٢

مجاهد و   ابنالسبعهدم و مشهور قرائت مانند های متق به طور معمول به پیروی از کتاب
های پسین، ابن جزری، این باور عمومیت یافت که اصول تألیفات ابوعمرو دانی و در سده

 خوانده و روایت شده و جزئی )ص(تجویدی نیز برگرفته از وحی بوده و توسط رسول اکرم
یم انیس، عبده راجحی، در دوران معاصر افرادی همچون ابراه. از قرائت ایشان بوده است

های مختلف عرب، گرچه خاستگاه  های گسترده در لهجهغالم انجب و دیگران با پژوهش
های خود، سعی فرض خاطر پیشاند ولی به بسیاری از احکام تجویدی را معرفی کرده

) تجوید(ای مطرح کنند تا گردی بر دامن تقدس این احکام  دارند این مباحث را به گونه
مؤلف در این پژوهش تالش نموده تا . و به طریقی آن را به وحی متصل نمایندننشیند 
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های اولیه، موضوع تجوید و سهم آن فرض با بررسی جوانب مختلف بحث، به دور از پیش
را در قرائت و تغنی قرآن کریم روشن سازد و با نگاهی تحلیلی و جدید به حدیث سبعة 

 . تبیین نمایداحرف، جایگاه ارزشی مسائل تجویدی را
 
  شناسی واژۀ تجوید مفهوم. ٣

، ٣، ج١١. [معناي نیکو و نیکو گردانیدن است و در لغت به» جود«ۀ تجوید از ریش
به معنی خواندن با » گات«معرب ) ریشۀ تجوید(کلمۀ جاد ] ٤٠٤ ،ص٤، ج٢٨؛ ١٣٥ص

.  مختلف و متعددي بیان شده استهای تعریفبراي آن و ] ١٥ ص،١ ج،٥٤[آهنگ است 
رفت که  به صورت علمی مستقل مطرح نبود و دانشی بسیط به شمار می، تجوید ابتدادر 

در گذشته . گام بود  داشت و با مطالعات آواشناسی و نظام صوتی هماي محدودگستره
های صرف و نحو  کتاب های لغت و به خصوص موضوعات علم تجوید در ضمن کتاب

خر آن به بررسی  بخشی از باب آ)  ق١٨٠(ه شد، همانطور که در کتاب سیبوی مطرح می
همچنین کیفیت نطق و اداء از موضوعات . نظام صوتی و مبحث ادغام اختصاص دارد

 علم این ۀبه مرور زمان، دامنو  مورد توجه علمای قرائت قرآن از زمان صحابه بود
ز ابن جزري به نقل ا .شدي براي آن وضع بیشتر احکام و قواعد و کرد پیدا گسترش

التجوید عبارة عن اتیان بالقراءة مجودة «: کندمی چنین تعریفپیشینیان، تجوید را 
تجوید عبارت است از اینکه ]. ٢٩٩، ص١، ج٤[» النطق فی الرداءة من ةااللفاظ، بریئ

سپس  .قاري الفاظ قرآن را نیکو قرائت کرده و از نطق پست و غیر نیکو اجتناب نماید
تجوید عبارت است از اداي حق حروف قرآن و « :تآورده اسخود در تعریف تجوید چنین 

ها و بازگرداندن حروف به مخارج خود و پیوستن هر حرف به  حفظ ترتیب و مراتب آن
ها با توجه به صیغه و هیأت  نظیر آن و تصحیح لفظ و با لطافت و نرمی بر زبان آوردن آن

 تجوید در اصطالح ].٣٠١صهمان، [ »فروي و تکلّگونه زیادهر کلمه، بدون هره
های صوتی هر حرف ای که ویژگیمتأخرین، ادای حروف قرآن از جای خود است به گونه

 برخی نیز تجوید را صحیح ].١٢٠، ص٥٣٦  [و احکام مخصوص آن به نیکی رعایت گردد
 ].٤٧٧، ص١، ج٢١ [دانند ها می خواندن قرآن و خوب ادا کردن حروف و شناختن وقف

نظر  از حرفی هر حق که ایگونه قرآن به تالوت از  تجوید عبارت استدر تعریفی دیگر
 .]١٦٦، ص٤٤[گردد  اداء صفت و مخرج
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  بررسی واژۀ غَنِی. ٤
، ٥٠[ رفته است این واژه در اقوام سامی به معنای آواز، سرود و سرود روحانی به کار می

، )غِنی(لت مقصور ین کلمه را در حاخلیل بن احمد ا]. ٣٤٢، ص٢١، ج٢٧؛ ١١٢، ص٢ج
]. ٤٥٠، ص٤، ج٤٣[کند بر صوت اطالق می) غِناء(نیاز در مال و در حالت ممدود به بی
، ٤٦؛ ١٣٥، ص٥، ج٢٠[اند شناسان دیگر نیز نزدیک به همین مضمون را ذکر کرده لغت
دانند که اند و غنا را صدایی میای نیز قیدهایی برآن افزودهعده. ]٤٥٥ص، ٢ج

غنا «: گویدیز در تعریف این واژه میطریحی ن]. ٣٧٢، ص٤، ج٤٥ [انگیز است طرب
نامیده » غنا«صوتی است که مشتمل بر ترجیع مطرب است یا چیزی که در عرف 

، ١، ج٣٧[» شود، هرچند مطرب نباشد، اگرچه در شعر یا در قرآن باشد یا غیر آن  می
ربی و به معنای ترنّم و ی ع»غنا« هم اصل واژه را برگرفته از التحقیقصاحب . ]٣٢١ص

نیازی است آوازخوانی دانسته است و در توجیه مناسبت آن با اصل کلمه که بیانگر بی
کند  نیازی، انسان را به تجاوز و طغیان و رفع صوت وادار میدارد که غالباً بیعنوان می

در شعر تَغَنّی نیز از ریشۀ غنا و در باب تفعّل است، به معنای طرب ]. ٢٧٥، ص٧، ج٥١[
 ]٦٦٥ـ٦٦٤، صص٥٢ [. و کالم

 
 ارکان مورد تأیید در خوشخوانی قرآن کریم. ٥

در روایات . نمایدخداوند در قرآن نحوۀ قرائت آیات وحی را با واژۀ ترتیل تبیین می
معانی مختلفی برای ترتیل و با جزئیات بیشتر [های فریقین نیز   و کتابعلیهم السالممعصومان

برای هرچیزی زیوری است و زیور قرآن صوت  :صوت نیکو] اند از ارتبیان شده است که عب
قرآن : حزن درخواندن ؛]٦١٥، ص٢، ج٤٧؛ ٤٧٨، ص١٣، ج١٨؛ ٤٨٤، ص٢، ج٣٣[نیکوست 

در خواندن و شتاب نکردن برای  ؛ تأمل و درنگ]٦١٤،ص ٢، ج٤٧[را به حزن بخوانید 
خوانی به ترتیل وقتی قرآن می «:عباس فرمود  به ابن)ص( پیامبر: رسیدن به انتهای سوره

های خشک و غیر آشکار و روشن بیان کن و مثل حرف: پرسید ترتیل چیست؟ فرمود. بخوان
از رسول ] ٢٠٤، ص١٧، ج٣٥[» ...اش نکن و مثل شعر تند مخوانقابل استفاده پراکنده

روفش را واضح بگویي و ح«:  چیست؟ فرمود»وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیالً«   معناي: پرسیدند)ص(خدا
 نه مانند بحر طویل یکسره باشد و نه مانند ،چون خواندن شعر صداي خود را ترجیع ندهي

 دل را به حرکت ]و با تکرار آن [خوري در آنجا بایستي پاره، وقتي به عجائبش برمي شعر پاره
ابو  ]١١١، ص٢٠، ج٣٤[» . همتتان این نباشد که زودتر به آخر سوره برسید! درآوري و زنهار
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 ابن .عبّاس گفتم من مردي هستم که در قرائت و سخنم شتاب است ابنه ب: حمزه گوید
 بقره را با ترتیل و شمرده قرائت کنم بیشتر دوست دارم که تمام قرآن ۀ من سور:عبّاس گفت

 ]١٨، ص٢٦، ج٣٥[.  ترتیل بخوانمارا ب
موعۀ روایات توصیفی با توجه به تأمل و درنگی که همگام با عدم تعجیل در مج

توان گفت قرائتی که امروز در میان معاصران با عنوان ترتیل بیان شده است، می
های ترتیل که در روایات به  مشهور است، در واقع از این منظر به ویژگی» تالوت«

 .جزئیات آن اشاره شده نزدیک تر است
 ، استت تثبّتاًتثبّمعنایش «: قتاده گوید. است] معنای دیگر ترتیل محکم خواندن[

رعایت ترتیب  ترتیل یعنی اند و نیز گفته]. همان[ »یعني محکم بخوان، محکم خواندني
ل ن یرتّأ من اللَّه تعالي له ب امرٌوَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیالً (آن تالوت حروف و محکم خواندن 

، ١٠، ج٣٨) [ات فیه ترتیب الحروف علي حقها في تالوتها، و تثبّ،القرآن و الترتیل
ترتیل یعنی  زیرا همچنین، بیان شمرده و اشباع حروف را نیز ترتیل گویند]. ١٦٢ص

 حروف آنگونه که شنونده بتواند هر حرف را جداگانه و شفاف استماع کند ۀبیان شمرد
 ؛ن السامع من عدهاه علي تؤدة و تبیین حروف بحیث یتمکّأ اقروَ رتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیالً(

؛ ترتیل آن است که حروف و ]٢٥٥، ص٥، ج١٩) [ وله ثغر رتل و رتل اذا کان مفلجامن ق
ن یذکر الحروف و الکلمات مبینة أو الترتیل هو (کلمات در آن روشن و آشکار بیان شود 

 ]٦٩، ص١، ج٤٢[ ...). ظاهرة

ت  که گف استسلمه روایت شده از امّ] اند چنانکه را نیز ترتیل گفته[ به آیه  وقف آیه
 یعني وقف ،فرمود آیه آیه رادر موقع قرائت قطع مي ـ آله و علیه اللَّه صلّي ـ  رسول خدا

البته در برخی احادیث خواندن چند آیه باهم نیز سفارش ] ١٩، ص٢٦، ج٣٥[. فرمودمي
توان اینگونه استنباط کرد که اقتضای شده است که با در نظر گرفتن محوریت معنا می

 .ن کننده است و هر دو روایت قابل جمعمعانی آیات، تعیی
دهد که ترتیل دارای ارکان بررسی روایی واژۀ ترتیل به صورت خالصه نشان می

ای چون بیان و اداء شفاف و قابل فهم حروف است که در کنار عوامل دیگری چون ویژه
ها و تأنی در اداء، موجب تأثیری قابل توجه در مخاطب  زیبایی صوت، رعایت وقف

خورد، عبارت دیگر، آنچه از اصول تجویدی در ذیل واژۀ ترتیل به چشم میبه . شود می
حال این سؤال مطرح است که جایگاه دیگر . چیزی جز بیان شیوا و مفهوم حروف نیست

در تالوت قرآن و از ... اماله، مد وقوانین و اصول تجویدی مانند اظهار، ادغام، اخفاء، 
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به این سؤال در گرو واکاوی تاریخی این قوانین تجویدی جمله ترتیل، کجاست؟ پاسخ 
است تا در سایۀ آن، اوالً جایگاه ارزشی این قوانین روشن شده و ثانیاً ارتباط آن با ترتیلِ 

 .ممدوح و توصیه شده، مشخص گردد
 
 واکاوی تاریخی برخی قواعد مشهور تجویدی و ارتباط آن با ترتیل. ٦

زا به برخی از قواعد مشهور تجویدی و بیان نقطۀ آغازین های ذیل به صورت مجدر بند
 .پردازیمهریک می

 
 گیری اصول و قوانین تجویدی ها در شکل تأثیر لهجه. ١. ٦

های متنوع در های طبیعی که دامنگیر هر زبان و لغتی است، وجود لهجهیکی از پدیده
لهجه در . یابندآن زبان است که به دالیل مختلف، شکل گرفته و شدت و ضعف می

ای از خصوصیات زبانی متعلق به محیطی معین است که اصطالح علمی جدید، مجموعه
 .]١٥، ص١٦[. تمامی افراد آن محیط در خصوصیات مذکور با یکدیگر مشترک هستند

مناطق کوهستانی، (همچون عوامل جغرافیایی طور عمده به خاطر اسبابی  ها به لهجه
های گوناگون موجود در جامعه،   عوامل اجتماعی مانند طبقهیا...) بیابانی، زراعی و

ها یا حتی عوامل فردی و نوع گویش یک فرد برجسته یا برخورد زبان اختالط و
 دکتر انیس نیز دو عامل اصلی تولید ]٩٦ـ٤١، ص١٣[. گیرندشکل می... ها ومهاجرت

پذیری و برخورد نیز اثرلهجه را دور افتادگی و پراکندگی بین مردمان یک زبان واحد و 
نماید و البته بر این شود، معرفی میها حاصل میها و هجرتها که در نتیجۀ جنگزبان

 ]١٥، ص١٦[ها یکی بوده است نکته نیز تأکید دارد که زبان اصلی همۀ این لهجه
ها در میان اقوام گوناگون سامی از جمله اعراب نیز جریان داشته  بحث اختالف لهجه

گیری افتادگی قبایل از یکدیگر و شکل این اختالف نتیجۀ دور]٢٠٦، ص٥٦[. است
های متمادی بود و نزدیک به زمان ظهور مستقل صفات کالمی هر قبیله در طول زمان

 .]٣٥، ص ١٦[ اسالم، شکل گرفت
های متعلق به دوران کهن، یعنی های قدیمی عربی، سنگ نوشته البته منظور از لهجه

اند نیست، بلکه ت جاهلی که در شمال شبه جزیرۀ عربستان کشف شدهپیش از ادبیا
های لغت، ادبیات و تاریخ متجلی هایی است که بخشی از آن از طریق کتابمراد لهجه

هایی خاص که قبایل هایی با ویژگیعرب به ما رسیده است؛ لهجه...در شعر، نثر، رجز و 
 ]٢، ص٤٩[. شدند بدان متمایز میعرب پیش از ظهور اسالم تا پایان قرن چهارم
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هایی که در قرن اول بین  حقیقت ثابت شده این است که بسیاری از قواعد تجویدی، با لهجه
ـ  به خصوص اعراب شمالی شبه جزیرهـ اعراب  .]٢٠٨، ص ٥٦[اند، مطابقت کامل دارند رواج داشته 

 
 ها بررسی برخی مصادیق تجویدی و ارتباط آن با لهجه. ٢ .٦
های  های آوایی مشهور و موجود در قرائات و تجوید و تأثیر لهجه راستای معرفی پدیدهدر

ها، به ذکر علل ترین این پدیده گیری آن، پس از معرفی برخی از مهم مناطق مختلف در شکل
 :اند از ها عبارتترین این پدیده برخی از مهم. ها خواهیم پرداخت گیری محیطی آن شکل

 
 های عربی گوناگون تلفظ همزه در میان قبایل و لهجهحاالت. ١. ٢. ٦

حرف همزه از آن دسته حروف حلقی است که به خاطر داشتن صفاتی چون نبر و 
. توان مشاهده نمودهای خاصی را از سوی قبایل عرب در قبال آن میشدت، واکنش

توان در  میها را های قبایل و قاریان مرتبط با آنگیریها و جهتمهمترین این واکنش
 :حاالت زیر خالصه نمود

 
 تسهیل و تخفیف همزه

های قبایل شهرنشین و دهد که پدیدۀ تخفیف همزه از ویژگیها نشان میبررسی
العرب ساکن  تر عرب بوده؛ قبایلی مانند حجاز که بیشتر در شمال و غرب جزیرةمتمدن

مت میانی و شرق آن های عرب بدوی و ساکنان قساند و تحقیق همزه از ویژگیبوده
 علت آن هم این بود که عرب ]١٠٥، ص ١٣[. اسد بوده است مانند تمیم، قیس و بنی

کرده و وسیلۀ آن به سرعت در آن چیزی که تأکید آن الزم بوده است، اقدام میبادیه به 
، ٤٩[. محل نبر همیشه بارزترین مقاطع در کالم جهت تأکید کلمه بوده است

: کند که گویای همین نکته استور دو حدیث در این رابطه نقل میابن منظ. ]٥٧ـ ٥٦ص
نام مرا به صورت «:  در جواب فرمودند)ص(پیامبر. »!یا نبیء هللا«:  گفت)ص(مردی به پیامبر

ما گروه قریش نبر در کالم به کار «: رمودندو در حدیث دیگر ف» تلفظ نکن) همزه( نبر
تر اهل حجاز در موارد بسیار محدود و قیقبه بیان د. ]١٨٥، ص ٥ ج١١[» بریمنمی

 ]٣، ص ٤٠.[ها تسهیل همزه بوده است بردند و روش اصلی آنضروری نبر به کار می
البته ذکر دو نکته دربارۀ تسهیل یا تحقیق همزه ضروری است؛ ابتدا اینکه در میان طبقات 

، ابوجعفر، قاری مدینه، بیشترین به عنوان مثال. اندای از لهجۀ محیط خود تبعیت نمودهقاریان، عده
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 هیچ تسهیل ـ خالف لهجۀ قریشی مکهـ برکثیر، قاری مکه،  میل را به تسهیل همزه دارد ولی از ابن
دومین نکته در این باب نیز حاکی از آن است که عموماً تحقیق همزه، . ای نقل نشده استهمزه

 ] ١٠٥و ٩٩، ص ١٣ [.انتشار بیشتری از تسهیل آن در میان قاریان داشته است
 

 انتقال حرکت همزه به ماقبل و حذف همزه 
یکی دیگر از کارهایی که در رابطه با همزه صورت گرفته است، انتقال حرکت همزه به حرف ساکن 

در این قرائت که به . شودمصری دیده می» ورش«ماقبل و سپس حذف همزه است که در قرائت 
 .]٤٠٨، ص ١، ج٤[شود به ساکن ماقبل خود منتقل میمعروف است، حرکت همزه » نَقل و حذف«
 
 ادغام و اظهار. ٢. ٢. ٦

ادغمت الفرس «واژۀ ادغام به معنای داخل ساختن چیزی در چیز دیگری است و عبارت 
این پدیده به سبب یکسان بودن و یا . ]٣٩٥، ص٤، ج٤٣[از همین ماده است » اللجام

های بدوی به جهت و بیشتر در محیطافتد نزدیک بودن مخرج دو حرف اتفاق می
تر که های شهری و متمدنسرعت در نطق و سهولت در کالم رایج است و در محیط
مجموع . ]٦٤، ص ١٦[شود مردم میل به تأنی در صحبت کردن دارند، کمتر دیده می

سخن لغویان این است که ادغام در میان قبایل شرق و وسط شبه جزیرۀ عربستان مانند 
های حجاز و مجاوران آن   قبایل مجاور شایع است و اظهار مربوط به قبایل و لهجهتمیم و

 . ]٢٧، ص١٤[ مانند قریش، انصار، ثقیف، هوازن، سعد و کنانه است
های بعد نیز نشانگر این است که عمدۀ بحث ادغام، های قاریان در نسل بررسی قرائت

ون ابوعمرو عال، کسایی، حمزه، ابن و قاریانی همچ) عراق(مربوط به محیط کوفه و بصره 
عامر و خلف است و اظهار مربوط به محیط حجاز و قاریانی همانند ابن کثیر، نافع و 

البته ذکر این نکته ضروری است که در همۀ موارد قرائت . ]٣٤، ص١٦[ابوجعفر است 
یک قاری برگرفته از لهجۀ محیط خود نبوده است و تحت تأثیر عوامل دیگری مانند 

 .محیط آموزش و یا نوع اختیار قرائت خاص و یا استاد وی بوده است
 

 فتح و اماله. ٣ .٢ .٦
و از آن با الفاظ دیگری » یاء«به » الف«اِماله عبارتست از متمایل کردن فتحه به کسره و 

در مقابل اماله، فتح قرار دارد که . ]٣٠، ص٢، ج٤[نیز یاد شده است » اضجاع«همچون 
در اینکه اصل در تلفظ یک کلمه . ]١٦١، ص١٥[شود نیز شناخته می» یمتفخ«با عنوان 
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خالویه اصل را در تلفظ یک کلمه  ابن. فتح است یا اماله، نظرات متفاوتی بیان شده است
های متفاوت در این رابطه  وی در توجیه قرائت. داندبا فتح و اماله را فرع بر آن می

 أصله و وجهه الذي کان له، ألن األصل ی بالکالم علأنه أتى: والحجة لمن فخّم«: گوید می
: گویدعیش در توجیه این نظر میابن ی. ]٦٦ص  ،١، ج٦[» التفخیم و اإلمالة فرع علیه

 ولی امالۀ هر تفخیمی ای جایز استاصل در تلفظ با تفخیم است زیرا تفخیم هر اماله«
های رایج میان قبایل پدیده پدیدۀ فتح و اماله، یکی از ]٣٥٨، ص١، ج١[» .جایز نیست

به طور کلی فتح به قبایل عرب . های بسیار دور و پیش از اسالم استعرب از زمان
ثقیف، هوازن و کنانه  از جمله قبایل حجاز مانند قریش، العرب ساکن غرب جزیرة

جزیره و شرق آن مانند تمیم، قیس،  منسوب است و اماله به قبایل عرب ساکن میانۀ شبه
دلیل استفاده از اماله در میان قبایل ]. ٥٢، ص١٠[ی، بکر بن وائل و عبد القیس اسد، ط
به . ]١٦٨ص  ،١٣[نشین، سهولت تلفظ و تناسب آن با نوع زندگی ایشان است  بادیه

در توجیه امالۀ کلمۀ کافر ] ٤١:بقره[» و َال تَکُونُوا أَوَّلَ کَافِرٍ بِهِ«ۀ عنوان مثال در آی
 ]٤٩، ص١، ج٥٥[. مطابق لهجۀ تمیم استعنوان شده است که 

دهد که پدیدۀ اماله در های نخستین نشان میهای قاریان سده بررسی قرائت
 که ]٥٣، ص١٦[خورد بیشتر به چشم می) جزیره شرق شبه(های کوفه و بصره  قرائت

البته قبالً نیز گذشت که تبعیت از لهجه به صورت . نشانگر تأثیر محیط جغرافیایی است
کند و چه بسا تحت شود و از عوامل دیگری پیروی میم در میان قاریان دیده نمیعا

 .های مخالف اساتید قبایل دیگر قرار گرفته باشند تأثیر جریان
 

 اشمام. ٤. ٢. ٦
در اصطالح عبارتست از اشاره به یک حرکت مانند ضمّه ولی بدون صدای آن حرف » اِشمام«
گیرند ولی صدایی از آن حرکت ها حالت حرف را میط لب؛ به بیان دیگر فق]١٢١، ص٢ ،ج٤[

هایی مانند قیض، قیل،   به عنوان مثال در فعل. ]٨٣١، ص٢، ج٢٥[شود شنیده نمی
شود که ای به حرکت ضمه نیز می ها اشارههنگام تلفظ کسرۀ آغاز فعل، به وسیله لب....سیق،

، ]٢٦٥، ص١، ج٢[. بوده است) کسر عینبه ضم فاء و (نشان داده شود اصل کلمه بر وزن فُعِل 
البته اشمام در معنای دیگری نیز به کار رفته و آن زمانی است که از تلفظ یک حرف، بوی 
حرف دیگری نیز شنیده شود؛ مانند کلمۀ صراط که در تلفظ برخی قاریان، بوی زاء از حرف 

ه نشانگر آن است که های عربی در این رابط بررسی لهجه. ]٧٢٥، ص١٢[. شودصاد شنیده می
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شود و عدم اشمام مربوط به هایی مانند قیس و عقیل دیده می  قبیله اشمام، بیشتر در لهجۀ
 و اهل بادیه، جهت سهولت در تلفظ که متناسب با ]٦٩، ص٤٩[های عموم عرب است لهجه

 .]١٧٩، ص١٥[گیرند محیط زندگی آنهاست، آن را به کار می
 
  مد و احکام آن.٦.٢.٥

های قرائات و تجوید را به خود اختصاص داده  یکی از احکام تجویدی که حجم باالیی از کتاب
در اینکه مسئلۀ مد در قرائت . های گوناگون است است، بحث مد و میزان کشش آن در حالت

های ها در کلمات خاص و جایگاهقاریان رواج داشته، بحثی نیست؛ اما اینکه آیا این نوع کشش
 وجه قابل اثبات نیست و صرفاً به قاریان و  نۀ ارزشی و نبوی داشته است، به هیچخاص، پیشی

جزری که به صورت گسترده به موضوع مد و اختالفات و موافقات  ابن. گرددراویان ایشان باز می
بخشی به اصل پدیدۀ مد، تنها به یک حدیث   قاریان در این زمینه پرداخته است، در حجیّت

 در چه کلمه و به چه )ص(ه که اصل صحت یا حتی ارتباط آن با اینکه پیامبرمرسل اشاره کرد
 ] ٣١٥، ص١، ج٤ [. اند، نامشخص و مبهم استصورت و به چه میزان کشش و مد ایجاد نموده

  

 ای برای اصول تجویدی به عنوان پشتوانه١ احرفسبعة درنگی در حدیث. ٧
قوانین و اصول تجویدی، استناد به حدیث عمدۀ استناد قائالن به وحیانی و ارزشی بودن 

                                                                                                                                            
 هایی  ترین حدیث نزول قرآن به هفت حرف که با بسامدی باال و در بسیاری از منابع اهل سنت و البته با اختالف                        مهم .١

ـات              ۀذکرشده است، مربوط به مجادل      ۀ مبارکـ  ۀی از سـور    عمر بن خطاب و هشام بن حکیم بر سر متفاوت خوانـدن آی
 بـن   ةابن شهاب زهری از عرو     :چنین است   مطابق نقل بخاری، حدیث مذکور به نقل از ابن شهاب زهری            . فرقان است 

ـاب        کرددو از عمر بن خطاب نقل        زبیر و او از مسور بن مخرمه و عبدالرحمن بن عبدالقاری و آن             ند که عمـر بـن خط
به قرائـت وی گـوش      . کرد   در نماز قرائت می    )ص(مان حیات رسول خدا      فرقان را در ز    ۀهشام بن حکیم سور    :گوید  می

 قرائـت آن را بـه   )ص(کند که با وجهی که رسول خدا    فرقان را با وجوه متعددی قرائت میۀدادم، متوجه شدم که سور    
ـان     نزدیک بود که در حال نماز با وی گالویز شوم ولی منتظر شدم تا نم              . من تعلیم داده بود، تفاوت دارد      ازش را به پای

رسـول  : چه کسی قرائت این سوره را به تو یاد داده است؟ گفت           : عبایش را بر او پیچیدم و او را فشردم و گفتم          . رساند
خوانی، طور دیگـری بـه مـن          ای که تو می      همین سوره  )ص(به خدا سوگند رسول خدا      . گویی  دروغ می : گفتم.)ص(خدا  

ـا وجـوه               )ص(هللا    یا رسول :  بردم و گفتم   )ص(او را به نزد رسول خدا       . آموخته است   من شنیدم که ایـن مـرد سـوره را ب
ـایش    :  فرمودند )ص(رسول خدا   . اید، تفاوت دارد    خواند که با ترتیبی که شما به من تعلیم فرموده           متعددی می  عمـر ره
پس . »هکذا انزلت  «: فرمود )ص(آنگاه رسول خدا    . هشام همان قرائتی را که از او شنیده بودم دوباره خواند          . کن تا بخواند  
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با ( به همین سبک و روش )ص(ها معتقدند که شخص پیامبر آن. مشهور سبعة احرف است
قرائت را بر دیگران عرضه نموده است و همین اصول به وسیلۀ قاریان به ) رعایت تجوید

 پس از اثبات به عبارت دیگر معتقدان به این نظریه،. هایشان، اقراء شده استمردم شهر
، به اثبات و تقدس آنچه از )سبعه یا عشره(جایگاه ارزشی خود قاریان و تواتر قرائات 

، ١، ج٣٢؛ ١٦٣، ص١، ج٢٩[. انداند، حکم نمودهاصول تجویدی که ایشان رعایت کرده
، ٤[اند  های گوناگون و مسائل مربوط به آن را از نزد خداوند تلقی نموده  و قرائت]١١ص
های جدی روبرو بوده است که به صورت  اما این حدیث از دیرباز با چالش.]٩، ص١ج

 :شودها اشاره میخالصه به برخی از آن
دهد این واقعه به فرض صحت، در  شود که نشان می قرائنی در این روایت دیده می

 به وقوع پیوسته است زیرا هشام بن )ص (های پایانی عمر رسول خدا مدینه و در سال
 به .]٣١١، ص١، ج٨[ه همراه پدر و برادرانش در روز فتح مکه مسلمان شدند حکیم ب

 شده،  ها اشاره هایی که در سایر احادیث سبعة احرف به آن عالوه، بررسی دیگر مکان 
از جمله در این گونه از روایات به دو مکان . نشانگر مدنی بودن فضای حدیث است

 شده که   اشاره]٤٥٢، ص١، ج٣٩[» بنی غفاراضاه « یا  ]٣٧، ص٣٨، ج٥[» احجار مراء«
های پایانی حیات  در نتیجه، تا سال. ]٦٤، ص٣٠[ها در مدینه واقع است  هر دو این مکان

 قرائتی واحد در جامعه رواج داشته است و شنیدن قرائتی متفاوت حتی )ص(رسول خدا 
بوده است زیرا سابقه  برای صحابیان بزرگی همچون عمر، ابن مسعود و ابی بن کعب بی

 ترویج و تجویز شده بود، حتماً این )ص (خوانی از سوی رسول خدا اگر پدیدۀ چندگانه
قاریان معروف از صحابه، از آن اطالع داشتند و نسبت به آن واکنش شدید نشان 

شده که مکی  ای مثل فرقان مطرح  خصوص اینکه اختالف در مورد سوره دادند؛ به نمی
 .شده است ن مسلمانان قرائت میها در میا است و سال

های حدیث، منظور و مدلول عبارت سبعة احرف است  ترین قسمت  یکی از پیچیده
حل درآمده است و از  صورت معمایی غیر قابل  که در این روایت و روایات مشابه، به

های گوناگون، متناسب با سلیقه و برداشت خود، به  دیرباز عالمان و دانشمندان فرقه
همانگونه که . اند  آن پرداخته و دیگر نظرات را نقد کرده و مورد تردید قرار دادهتوجیه

گویاترین . ]٢٣، ص١، ج٢٩[گذشت سیوطی تا چهل قول دربارۀ آن بر شمرده است 
دلیل بر ذوقی و حدسی بودن این نظرات، وجود همین تشتت و تعارضی است که در 

بارت مفهوم و مدلول مشخصی در رابطه با خورد زیرا اگر این ع ها به چشم می میان آن
 .شد همه نظرات گوناگون مطرح نمی ها داشت، این قرائت



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ مپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٢٨٦

، با حقیقی ]١٨ـ١٣، ص١، ج٣٦[، طبری ]٣٣٩، ص١، ج٧[ای همچون ابوعبید  عده
حرف را هفت زبان و لهجه دانسته و حتی در مواردی  دانستن عدد هفت، منظور از هفت
، ٢٤[اند  ها نیز اختالف کرده  در تعیین این قبیلهبه ذکر قبایل آن پرداخته و 

 ]٢٧، ص١، ج٤[ و ابن جزری ]٣١، ص٩[گروه دیگری ازجمله ابن قتیبه . ]٢٤١ـ٢٤٠ص
دانند که برای کلمات از نظر اعراب،  حرف را هفت وجه اختالفی می منظور از هفت

 مترادفی برخی دیگر، منظور از آن را کلمات. ها متصور است ساختار و مفهوم آن
 .] ٢٣٣، ص٢٤[جای یک کلمه در قرائت خود به کار برد  تواند به دانند که قاری می می

روایات شیعه که دارای سند صحیح و راویانی ثقه و مذکور در کتب اربعه هستند، بر 
 : نزول واحد و در نتیجه قرائتی واحد تاکید دارند که از آن جمله دو روایت زیر است

نُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ الْحُسَیْنُ بْـ ١
 عِنْدِ وَاحِدٍ وَ لَکِنَّ   مِنْ إِنَّ القرآن وَاحِدٌ نَزَلَ«:  قَالَ)ع(بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ 

یعنی، همانا قرآن واحد و از نزد خدای واحد است و » . الرُّوَاةِءُ مِنْ قِبَلِ االخْتِلَافَ یَجِي
 .]٦٠٤، ص٢، ج٤٧[شود  لیکن اختالف از سوی روات ایجاد می

در این روایت عالوه بر تأیید قرائت نزول واحد، به صراحت به ریشۀ اختالف، یعنی 
 .راویان اشاره شده است

فُضَیْلِ بِْن  ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِـ٢
 : إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ القرآن نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَقَالَ)ع(قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ«: یَسَارٍ قَالَ

 ».“ عِنْدِ الْوَاحِدِ رْفٍ وَاحِدٍ مِنْکَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّهِ وَ لَکِنَّهُ نَزَلَ عَلَى حَ”
گویند که قرآن  همانا مردم می:  عرض کردم)ع(به امام صادق: گوید فضیل بن یسار می

که  گویند، درحالی دشمنان خدا دروغ می: ایشان فرمود. شده است بر هفت حرف نازل
 ] ٦٣٠، ص٢، جنهما[. شده است قرآن بر یک حرف و از سوی خدای واحد نازل 

 
 های پسینقرائن ساخت بسیاری از احکام تجویدی در سده. ٨

از قرائن بسیار قابل تأمل در عدم قداست احکام و قوانین تجویدی، ذکر نشدن چنین 
 . های کهن و روایات نقل شده از بزرگان دین است قوانین و احکامی در کتاب

 
 تبط با آنبررسی روایات فریقین در رابطه با قرائات و مسائل مر. ١. ٨

توان حدیثی را یافت که در آن های فریقین نمی یک از روایات منقول در کتاب در هیچ
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. را مطرح شده باشد....مسائل تجویدی از قبیل مد، غنّه، ترقیق و تفخیم راء، تغلیظ الم و
الوت البته به کرات به صوت زیبا، وقف و وصل صحیح، استفاده از الحان عرب، حزن ت

ولی هیچ قاعدۀ تجویدی جز ] ٣٧ـ١٣، ص٢٢: نکـ برای نمونه [  شده است   ره، اشا.... و
 به )ص(در عوض تالوت پیامبر. شودها دیده نمی مباحث تلفظ صحیح حروف، در آن

صورت شفاف و گویا عنوان شده که به هیچ وجه با مباحثی مانند ادغام و اخفاء 
: گوید   می)ص(چگونگی قرائت پیامبرسلمه در بیان  مثال در حدیثی، ام. سازگاری ندارد

 .]١٤٧، ص٤٤، ج٥ [» مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا«
 
 های کهن قرائات ذکر نشدن بسیاری از قوانین تجویدی در کتاب.  ٢. ٨

..... مجاهد و  ابنالسبعه، تفسیر طبری فراء، معانی القراءهای قدیمی قرائات مانند  در کتاب
توان به قوت گفت شود و می ی مباحث تجویدی یافت نمیبه هیچ عنوان ذکری از بسیار

که بسیاری از این قواعد به مرور زمان ساخته و پرداخته شده یا با یک نگاه خوشبینانه 
 . اندتوسط قاریان اختراع شده

 
 تأخیر زمانی تألیف در تجوید. ٣. ٨

 را در آغاز و نکتۀ بسیار حائز اهمیتی که فرضیۀ عدم وجود بسیاری از قوانین تجویدی
بنا برگزارش . کند، تأخیر زمانی نگارش در علم تجوید استهای پسین تقویت میتا سال

 ق ٣٢٥ابن جزری اولین تألیف در این فن، متعلق به ابومزاحم خاقانی درگذشته به سال 
های وابسته به علم  و این در حالی است که در بسیاری ازشاخه]٣٢٠، ٢، ج٣[است 

 .]اند نوشته شده[قف و ابتدا، با آثاری روبرو هستیم که بسیار پیش از این قرائت مانند و
 از ای، نوشته تجوید به معنای اصطالحی آن به کار رفتهۀ اولین متنی که در آن کلمالبته
برد؛ می قرآن نام قرائت را در) لحن (خطا نوع دو وی .است ) ق٣٢٤(مجاهد بغدادی  ابن

 ادا معنای به پنهان خطای و در اعراب خطای آشکار، خطای . پنهانو خطای آشکار
مجاهد درمان خطای پنهان در قرائت را علم   ابن.است لفظ هر تجوید صحیح نکردن

 .]١٨ص ،٢٦[تجوید دانسته است 
 اولین بغدادی ) ق٢٣٥ هللا، عبید بن موسی(خاقانی  مزاحم  ابا:گوید ابن جزری می

  بیت٥١رائیه در  قصیدۀ یک وی .رآورده استد تصنیف به را تجوید علم که است کسی
  ابوعمروو نیز] ٣٢١، ص٢ ج،٣[عمرو  ابو حافظ را دارد که آن قرآن اداء حسن دربارۀ
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 در تألیف جنبش کردن فعال در روشنی اثر قصیده این. اند کرده شرح)  ق٤٤٤(دانی 
 علم ضوعاتمو به هایی کلی اشاره تنها خاقانی قصیدۀ گرچه .داشت تجوید علم زمینۀ
 .]٣٤ ص،٤١[است نیامده آن در تجوید لفظ و دارد تجوید
التنبیه علی اللحن الجلی  اولین کتابی که در آن اصطالح تجوید آمده است کتاباما 

ترین و   مهم.است ) ق٤١٠ (السعیدی جعفر بن علی ابوالحسن به متعلق اللحن الخفی و
 به است و هجری نوشته شده پنج علم تجوید در قرن ۀها در زمین مشهورترین کتاب

در این قرن . اند شده منتشر اسالمی شرق کشورهای و  بغداد،ندلسازمان در  صورت هم
های قرائات وضع های لغت و کتابکتاب از مستقل علم این برای دانشمندان قواعدی

 ، تجوید در اندلس نوشته شدۀهایی که در زمین بیشتر کتاب«جالب اینجاست که . کردند
 اند ا زمان حاضر متداول باقی مانده است و از گذشته تا کنون مدار بحث و بررسی بودهت

» . چیزی باقی نمانده است تقریباً،هایی که در شرق نوشته شدهکه از میان کتاب در حالی
 ]. ١٠٢، ص٥٧[
 
 نگاه متفاوت و حتی متضاد علماء نسبت به تجوید. ٩

گیری برخی بسیاری از قوانین تجویدی، جهتیکی از دالیل قابل توجه ارزشی نبودن 
ای به حرمت آن ای که حتی عدهعلماء و حتی فقهای فریقین نسبت به آن است به گونه

 .]٢٦١ـ٢٥٨، ص٤٨[اند یا حتی ناشایست بودن پرداختن به مسایل تجویدی رأی داده
ویا از تجوید و اختالف قرائات گ«: گویدمرحوم آقا مصطفی خمینی در این زمینه می

وسایل تأمین معیشت و از موجبات تقرب یافتن به سالطین و امراء و راه یافتن به دربار 
گاه دستی نداشته است و هیچ یک از  آنان بوده که مذهب شیعه در این گونه امور، هیچ

 ]٤٣٠، ص١، ج٢٣ [» .اند نبوده“البیت منّا اهل”قاریان، 
یت پرداختن به مسایل تجویدی را نشان شاهد عینی دیگری که تا اندازۀ بسیاری اهم

دهد، عدم اهتمام بسیاری از فقها و ائمۀ جماعات است که حتی در نماز این عدم می
 .گر استتوجه آنان جلوه

 
 گیری نتیجه. ١٠

توان بسیاری از قواعد تجویدی را منتسب به وحی نمود و برای آن به هیچ وجه نمی
 .جایگاه ارزشی ساخت
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های آوایی و وقف و ابتدا که در فهم مفاهیم دخیل ح حروف، جنبهبه جز تلفظ صحی
 .توان پشتوانۀ محکمی برای دیگر اصول تجویدی پیدا کردهستند، نمی

برگرفته از محیط  ...ند فتح و اماله، ادغام و اظهار وبسیاری از مسایل تجویدی مان
رائت قرآن راه یافته و های خاص یک منطقه بوده که به تدریج به ق زندگی قاریان و لهجه

 .جایگاه نبوی و ارزشی ندارد
است که » سبعة احرف«ها و به تبع آن مسائل تجویدی، حدیث  پشتوانۀ بسیاری از قرائت

 .توان برای تجوید قداستی ساختاصل حدیث با چالش جدی روبروست و با تکیه بر آن نمی
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